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EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2016 FAALİYET
YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Yönetim kurulumuz, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Şirketimiz 2016 faaliyet yılına
ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 25.04.2017 tarihinde saat 11:00’de Atatürk Plastik Organize
Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4 Menemen – İzmir adresinde yapılmasına karar vermiştir.
Şirketimiz pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına, şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilir veya
dilerlerse, güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik
Genel Kurul Sistemi üzerinden de yine şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir. Pay sahipleri,
temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, 24.12.2013 tarih
ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1
sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” hükümleri çerçevesinde
aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz veya Şirketimizin www.egeprofil.
com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere
onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek
de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve aşağıda yer
alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerin, ilgili yasal düzenleme nedeni ile kabul
edilmeyeceği hususunu pay sahiplerimizin bilgi ve dikkatine önemle sunarız. Elektronik Genel Kurul
Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz
katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar
hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi
alabilirler.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012
tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak
Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ”
hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısına katılacak:
• Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
• Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki
belgelerini,
• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
• Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır
bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tabloları,
Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu’nun karın dağıtılmaması ile ilgili teklifi, Esas
Sözleşme Değişiklik Tasarısı ve II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanan genel kurul
bilgilendirme belgesi Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4 Menemen – İzmir
adresinde, Şirket merkezinde ve www.egeprofil.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların
tetkikine hazır bulundurulacaktır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2016 FAALİYET YILI
GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, tutanakların imzası için yetki verilmesi,
2. 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,
3. 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrası,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi,
7. Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016
hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu
tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim
Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
9. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izinleri
doğrultusunda eski-yeni şekli ekte belirtilen Şirket esas sözleşmesinin 4 ve 6. maddesinin
değiştirilmesi,
10. Bağış ve yardım politikası doğrultusunda Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar
hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve önümüzdeki yıl gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırın
belirlenmesi,
11. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler
hakkında bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içinde yapılan
işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. 2016 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve
menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve Temenniler,
15. Kapanış.

Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla,
gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Yönetim Kurulu
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VEKALETNAME
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin 25.04.2017 tarihinde saat 11.00’de Atatürk
Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4 Menemen – İzmir adresinde yapılacak Olağan
Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ...............
...............................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili
genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya
red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen
muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları
belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay
sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:…………
Adresi:………………..……………..……………..……………..……………..………...
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

										

İMZA

Muhalefet Şerhi

			
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa
bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
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Ege Profil San. Ve Tic. A.Ş Genel Müdürü
Ergün Çiçekci
Değerli Yatırımcılarımız;
Siyasi ve ekonomik olarak zor günler yaşadığımız, ülkemizin ve sektörümüzün bu zorlukları en
derinden hissettiği bir yılı geride bıraktık. Ege Profil Tic. Ve San. A.Ş. olarak tüm bu sıkıntıların
bir daha yaşanmaması ve ailemizin güçlü bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi için çalışmalarımızı
sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz.
Sektörümüzün küçüldüğü, ancak şirketimizin büyüdüğü bir yılı geride bırakırken, önümüzdeki
dönem için de hem siz yatırımcılarımızın hem de tüketicilerimizin güvenini pekiştirmek için sağlam
adımlar attık.
Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. olarak sektörümüzün geleceğini şekillendirmek ve liderliğimizi korumak
için inşasına başladığımız yeni fabrikamızı bu yıl itibarıyla hizmete sokmanın heyecanını yaşıyoruz.
Bu tesisimizle birlikte Deceuninck Grubu içerisinde merkez konumunda bulunan Türkiye, önemini
daha da artıracak, üretim kapasitesini iki kata çıkartacak ve dünyanın penceresini Türkiye’den
üretecektir. Menemen Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrikamızın lojistik merkezi 30.000 m2
arsa üzerine 22.300 m2 kapalı alanda inşa edildi. Fabrikamızın idari alanı 80.000 m2 arsa üzerine
56.000 m2 kapalı alana kuruldu. Bu yeni tesisimizle birlikte fabrikamız, tek çatı altında PVC kapı ve
pencere profil üretim yapan en modern fabrika olma özelliği taşımaktadır.
Tüm bu başarılarımızın yanında yeni hedeflere siz değerli yatırımcılarımızla birlikte yürümekteyiz.
Ülkemiz zorlu bir dönemden geçerken 2017 yılında da PVC sektöründe lider bir şirket olarak,
sektörümüze ilham verecek ve yeni ufuklar açacağız.
Ege Profil Ailesi’nin tüm çalışanlarına ve iş ortaklarımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum.
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YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
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GENEL BİLGİLER
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Unvan

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Rapor Dönemi

01 Ocak – 31 Aralık 2016

Kayıtlı Sermaye Tavanı

120.000.000,00 TL

Çıkarılmış Sermaye

79.600.000,00 TL

Tescil Tarihi

13 Ocak 1981, Türkiye

Şirket Merkezi

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003
Sokak No: 5 35620 Çiğli / İZMİR

Vergi Dairesi ve Numarası

Hasan Tahsin 325 005 4933

Ticaret Sicil Numarası

Karşıyaka 10289/K-2159

Ticaret Sicil Müdürlüğü

İzmir

Mersis No

9186812149996104

Kurumsal İnternet Sitesi

www.egeprofil.com.tr

Üretim Yeri

İZMİR FABRİKA
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003
Sokak No: 5 35620 Çiğli / İZMİR
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 398 99 83

Üretim Yeri

İZMİT (KOCAELİ) FABRİKA
Kızılcıklı Mahallesi İnönü Caddesi Suadiye
Yolu Üzeri No:1 KARTEPE / İZMİT (KOCAELİ)
Tel: 0 262 371 57 27 / Fax: 0 262 371 57 28

Hindistan Şubesi

523 B Block, Mannur Village Sriperumpudur
Talu 602 105 INDIA
Tel_Fax No: + 919717707732

Şili (Bağlı Ortaklık)

Centro Industrial Lo Boza 3G-3H Volcan
Lascar 801 Pudahel Santiago / CHILI
Tel_Fax No: +56951498754

Brezilya (Bağlı Ortaklık)

Deceuninck Brasil Rua Doutor Rodrigo de
Barros 216 CNP J 14.893.727/0001-50
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FAALİYET KONUSU VE EGE PROFİL HAKKINDA
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) İzmir’de tescilli bir şirkettir. Şirket’in ana faaliyet konusu,
her nevi plastik boru ve yedek parçaları ile her türlü profiller ve plastik eşya imal ve satımıdır.
Ege Profil 1981 yılında Namık Mazhar Zorlu ve Oğulları Plastik Profil Sanayii Kollektif Şirketi
unvanıyla kurulmuştur. 1982 yılında unvan değişikliği ile bugünkü halini almıştır. 1993 yılında
şirketin hisseleri halka arz edilerek , BIST’e işlem görmeye başlamıştır. 2000 yılında Ege Profil
hisselerinin % 47’si Mazhar Zorlu Grubu tarafından Dünya’nın en büyük PVC Profil üreticilerinden
olan Belçikalı Deceuninck Grubu’na satılmıştır. 2001 yılında Mazhar Zorlu Grubu şirketin ilave
30 %’ luk hisselerini Deceuninck Grup’a satmış ve Deceuninck Grup da 21%’ lik kısmını
BIST’ten satın alarak, şirketin 98%’lik kısmına sahip olmuştur. 2004 yılında şirket ile Pilsa A.Ş.
ile imzalanan sözleşmeyle, Winsa ticari markası adı altında yürütülen tüm faaliyetler Ege Profil
bünyesine devir olmuştur. Winsa markası ile üretim, 2008 yılı başından itibaren ileri teknoloji ile
inşa edilen Winsa Kocaeli Tesislerinde yapılmaya başlanmıştır.
Egepen Deceuninck ve Winsa markasının taşıdığı güven ve pazar bilgisi, Deceuninck Grubu’nun;
müşteri odaklı yaklaşımı, sahip olduğu yüksek teknoloji ve kalite anlayışıyla bütünleşmiştir. Dünya
çapında entegre bir topluluk olan Deceuninck NV; kompaund, tasarım, geliştirme, ekstrüzyon,
finisaj ve geri dönüşüm konularında uzmanlaşmıştır. Topluluk; hedeflerini, kalite ve hizmet
anlayışını, mükemmele ulaşma tutkusuyla özetlemektedir.
Ege Profil, 2001 yılından itibaren yüksek bir performans göstermiş ve sürekli bir büyüme
kaydetmiştir. Ulaşılan bu başarının ardında, sahip olunan pazar deneyimi ve sağlanan personel
motivasyonunun rolü önemlidir.Yatay organizasyon modelinin hakim olduğu şirkette; her
kademedeki personel inisiyatif kullanma, yetki ve sorumluluk paylaşımı konularında; yönetim
tarafından desteklenmektedir.
Ege Profil’in genç ve dinamik personeli, Deceuninck’in dünyadaki liderlik misyonuna uygun
biçimde Türkiye’de pazarı belirleyen trendleri yaratmayı sürdürmektedir. Çalışanlara sunulan eğitim
olanakları, Ar-Ge faaliyetlerine verilen önem, uygulanan kalite politikası ve topluluğun yarattığı
büyük bilgi paylaşımı başarıyı vazgeçilmez kılmaktadır.
Ege Profil, Egepen Deceuninck ve Winsa olmak üzere iki markasıyla PVC profil sektöründe faaliyet
göstermektedir. Her iki markanın ürünleri, üretim tesisleri ve satış pazarlama kanalları ayrı olarak
oluşturulmuştur.
Dünya standartlarındaki üretim kalitesinden ödün vermeden, çevreye duyarlı bir prosesle İzmir
fabrikada 15.000 m2’lik kapalı alanda 59.841 ton kapasite sahip makine parkı ile ; Kocaeli (İzmit)
fabrikada 34.231 m2 ’lik kapalı alanda 41,490 ton kapasiteli makine parkı ile üretim yapmaktadır.
Şirketin Kocaeli fabrikada üretilen mamulleri Kartepe’deki Lojistik Merkez ve İzmir’de üretilen
mamülleri Menemen’de şirketin kendisine ait 2016 yılında faaliyete geçen Lojistik Merkez aracılığı
ile bayilerine ulaştırılmaktadır.
Ayrıca her iki markanın İzmir, İstanbul, Ankara ve Adana’da Bölge Müdürlükleri bulunmaktadır.
Winsa markasına ait 250’ye varan üretici bayisi ve 550’ye yakın satış noktası ve Egepen
markasına ait 450’ye varan üretici bayisi ve 1850’ye yakın satış noktası bulunmaktadır.
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Ege Profil olarak dünya pazarındaki yerimiz her geçen gün attırmaktadır. 2012’de Hindistan’da
bir depo ile şube olarak faaliyet göstermeye başlayan Ege Profil, 2013 yılında Şili' de Deceuninck
Importadora Limitada ünvanlı şirketine %99.9 pay ile iştirak etmiş ve 2014 yılında da gelişen
piyasalara Brezilya'da distribütör olarak faaliyet gösteren Althera PVC LTDA satın almış ve
faaliyetlerine Deceuninck Brasil olarak devam etmektedir.
Sektörde değişen trendler doğrultusunda, 2013 yılında Winsa markamız ile olduğumuz alüminyum
sektörüne girilmiştir.
Yeni ürünler ve teknolojik gelişmeler, bayi eğitim seminerleri, uygulamalı işletme eğitimleri ve
teknik yayınlar yoluyla müşteri beklentileri en üst seviyede karşılanmaktadır. Bugün, sektörünün en
geniş ürün yelpazesine sahip şirketimiz, kendi geliştirdiği üçyüzü aşkın kalıpla üretim yapmaktadır.
Bayilerimizin markamıza duydukları inanç ve müşteri beklentilerini en yüksek düzeyde karşılama
çabasıyla artan satışlarımız, rakiplerimize üstünlüğümüzü hissettirmektedir.
1981’den beri faaliyet gösterdiğimiz İzmir Tesisimizi, değişen teknolojileri uygulayabileceğimiz
ve alt yapısı sebebi ile hizmet vereceğimiz Menemen Organize Plastik İhtisas Sanayi Bölgesine
2015 yılında taşıma kararı almıştır. Toplam 110 dönüm açık alan üzerinde, yaklaşık 78 dönüm
kapalı alan olarak yapılacak tesis için, inşaat Ağustos 2015’de başlamıştır.Tesis Avrupa’nın en
büyük PVC profil üretim tesisi olacaktır.Şubat 2016 sonu itibari ile Lojsitik Merkez tamamlanmış ve
faaliyete geçmiştir. 2017 yılı başında faaliyete geçecek olan Menemen Üretim Merkezi ile kapasite
ilk etapta 65.000 ton/yıla çıkarılması ve Şirketimizin yurt içi ve yurt içi piyasada tonaj ve kalite
olarak gücünün sürdürülmesi hedeflenmektedir.
İthalat ve ihracat yapılan ülkeler arasında Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya kıtalarındaki
ülkeler yer almaktadır.

ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ
Sürdürülebilir bir gelecek için,
Neden? Temel Amacımız;
Yenilikçi ve Öncü
Amacımız, edindiğimiz bilgi ve birikimi uzman kadromuzun desteği ile kaliteli ve yenilikçi
ürünler üreterek mekanlarınıza taşımak ve yaşam konforunuzu artırmaktır. Bizler, mekanlarınızı
ve sevdiklerinizi olumsuz dış koşullardan korumak için yoğun bir şekilde çalışmakta, teknolojiyi
yakından takip ederek yeni ürünlerimizi sizlere sunmaktayız. Sistemlerimizin imalatı, montajı
ve bakımı son derece kolay olduğundan tüm ürünlerimiz, ihtiyaçlarınızı en yüksek düzeyde
karşılayacak şekilde maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak amacı ile üretilmektedir.
Ekoloji
Amacımız, yapıların inşasında enerjiyi verimli kullanabilmek için tüm müşterilerimize destek
olmaktır. Bu sebeple ürünlerimizin tümü yüksek yalıtım sağlar, uzun ömürlüdür ve az bakım
gerektirmektedir. Bizim ürünlerimiz, doğanın formunu bozmamak için en az ekolojik iz bırakacak
şekilde minimum enerji kullanarak ve geri dönüştürülebilir yapı ile üretilmektedir.
Tasarım
Amacımız, farklı tasarımlarımız ile mekanlarınızın daha da güzelleşmesine ve mimarinizde kendi
tarzınızı yansıtmanıza yardımcı olmaktır. Ürünlerimiz, beklentilerinizi karşılayacak şekilde doğanın
renklerini bünyesinde bulunduran geniş renk yelpazesi, doğal dokulu ve eşsiz yüzey kalitesiyle
zamandan bağımsız bir tasarıma sahiptir.
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Çalışanlarımız ve Müşterilerimiz
Bizler, çalışanlarımız ve tüm müşterilerimiz ile açık, dürüst ve samimi bir çalışma ortamı
yaratmaktayız. Böylece uzun süreli iş birliktelikleri yaratarak çalışan ve müşteri memnuniyetini
en yüksek düzeyde tutmaktayız. Kalite, güvenlik, çevre ve insana önem vererek takım ruhu ile
çalışmaktayız.
Nasıl? Temel Değerlerimiz
Dürüstlük
Bizler, her zaman tüm gerçekleri olduğu gibi söyler, tüm iletişim sürecinde açık ve samimi
davranırız.İşbirlikçilerimizle ilişkilerimizde geri bildirimi direk ve olumlu bir şekilde yaparız.
Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile takım ruhuyla hareket ederiz.Düzeltici ve önleyici tedbirleri
alırken, yanlışları açık yüreklilikle belirtir, doğruları tüm gerçekliği ile savunuruz.
Düşündüğümüz ile söylediğimiz birbirinden farklı olamaz. Bizim özgünlüğümüz budur.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay oranı

Pay oranı

Deceuninck N.V

% 97,54

% 97,54

Halka açık kısım

% 2,46

% 2,46

% 100,00

% 100,00

Adı

Toplam

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket hisselerinin %2,46'sı Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Yüksek Performans
Performansımız; çalışanlarımız, müşterilerimiz, toplum ve hissedarlarımızca düzenli bir şekilde
ölçülür.Mükemmelliğe ulaşma tutkumuz ile tüm iş süreçlerimizde sürekli gelişim için gayret
gösterir, temel amaçlarımızdan, değerlerimizden ve vizyonumuzdan sapmadan yolumuza başarı
ile devam ederiz.Söylediğimizi yaparız, yaptığımızı paylaşırız, bizim sorumluluk ve disiplinimiz
anlayışımız budur.Yüksek performans hedeflerken tercih önceliğimiz : İnsan,Çevre, Kalite, Hizmet
ve Kazanç’tır. Kar, sürekliliği olan bir işletme için gereklidir.İşimizin her evresinde, üretimden satış
sonrasına kadarki tüm süreçlerimizde her gün performansımızı artırmak için çalışırız.
Girişimcilik
Bizler, dünyaya ve tüm fikirlere açığız.Fırsatları görür ve değerlendiririz.Yetki kullanma adına güven
ortamı yaratır, riskleri önceden görür, inisiyatif kullanarak tüm süreçleri başarı ile yönetiriz. İşimizi
kendi işimiz gibi sahipleniriz. Tüm çalışanlarımızın kararlarına saygı duyar, sorumluluk almaları için
onları cesaretlendirir ve sonrasında takdir ederiz.

Ne? Tutkumuz
Kültürümüz
Oluşturmuş olduğumuz şirket kültürümüzün sonucu olarak tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız,
birlikte çalışıyor olmaktan gurur duyarlar. Dürüstlük, yüksek performans ve girişimcilik ilkelerine
göre tüm çalışmalarını sürdürürler.
Uzun Ömürlü, Çevre Dostu Ürünler
Yüksek yalıtımlı, uzun ömürlü, kaliteli, dayanıklı ve geri dönüştürülebilir ürünler üretmek amacıyla
çalışırız.
Sektörde Liderlik
Şirketimiz sektörünün öncü kuruluşlarından biridir. Geniş pazar payı ile ilk üç firma arasında
yer alır. Bu başarının arkasında kalite ve hizmette yüksek performans ile karşılıklı güvene dayalı
müşteri ilişkileri bulunur.
Güçlü Finansal Yapı
Şirketimiz, sürdürülebilir güçlü bir finansal yapıya sahiptir. Tüm faaliyetlerimizi, mali hedeflere
dönüştürür, hedeflerimize başarı ile ulaşırız.
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YÖNETİM ORGANI İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE
SAĞLANAN FAYDALAR

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ VE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE
SORUMLULUKLARI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE
SAĞLANAN FAYDALAR (devam)

Şirketin ana sözleşmesinde, yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme
mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde
belirtilen niteliklere haiz kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri hakkında
hükümler mevcuttur. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla
birlikte, şirketimiz genelinde tüm çalışanlar için üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere yetki ve
sorumluluklarını gösteren görev tanımları belirlenmiştir.

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel
koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve
benzeri menfaatler toplamı 7.673.825 TL’dir (31 Aralık 2015 – 5.835.250 TL).

FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA GÖREV ALAN
ÜYELERİMİZ,
Yönetim Kurulu Üyeleri 24 Mayıs 2016 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
belirlenmiştir. Yönetim Kurulu' nun görev süresi iki yıldır.
Yönetim Kurulu
Francis Van Eeckhout
Ergün Çiçekçi
Wim Georges Clappaert
Marcel Klepfisch
Yasemin Ünlü Romano

Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Şirketimizin üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ergün Çiçekçi
Nurcan Güngör
Koen Kurt Vergote
Tamer Özen
Vehbi Cem Korkmaz
Etem Gökmen
Nuri Aslan
Ziynet Gitmez
Hakan Nurhan

Genel Müdür
Mali İşler Grup Müdürü
Finansal Analiz ve Bütçe Grup Müdürü
Ürün Pazarlama ve Satış Grup Müdürü
Pazarlama ve Satış Grup Müdürü
İşletme ve Yatırımlar Grup Müdürü
Kartepe İşletme Grup Müdürü
İnsan Kaynakları Grup Müdürü
Alüminyum Doğrama Sistemleri Pazarlama ve Satış Departman Müdürü

Denetimden Sorumlu Komitesi
Marcel Klepfisch
Yasemin Ünlü Romano

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Marcel Klepfisch
Koen Kurt Vergote
Nurcan Güngör
Gülşah Karan

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Finansal Analiz ve Bütçe Grup Müdürü
Mali İşler Grup Müdürü
Finansman Kısım Müdürü

Kurumsal Yönetim Komitesi
Marcel Klepfisch
Francis Van Eeckhout
Gülşah Karan

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Yönetim Kurulu Başkanı
Finansman Kısım Müdürü

Bağımsız Denetim Şirketi ve Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Ethem Kutucular
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Sorumlu Ortak Baş Denetçi
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Francis Josef Willem Antoon Van Eeckhout
Francis Josef Willem Antoon Van Eeckhout (1968) Comm. V, CEO
daimi temsilcisi
Francis Josef Willem Antoon Van Eeckhout 1990’da Leuven Catholic
Üniversitesi İletişim Mühendisliği Master’I derecesini kazanmıştır.
1991’de, Aix en Provence Uygulamalı Pazarlama Lisansı’na sahip olmuştur.
1992’de ise, Koblenz WHU’dan Muhasebe Lisansı almıştır.
1992-1993 yıllarında Hannover Bahlsen Keksfabrik’in pazarlama departmanında çalışmıştır.
1994-2011 yıllarında ise Van Eeckhout (beton), VVM NV (çimento) Diamut NV (harç) ve Nivelles
Beton NV (beton) direktörlüğünü yapıyordu.
2012 itibariyle Gramo BVBA (holding) yöneticiliğini yapmaktadır
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Wim Georges Clappaert’I

Ergün ÇİÇEKÇİ

Wim Clappaert’I (1967), Oprerasyon ve Teknoloji Direktörü

Genel Müdür

Leuven Katolik Üniversitesi’de İşletme bölümünü bitirerek, Makine
Mühendisliği üzerine mastır yapmıştır.

1954 Ödemiş doğumludur.

Kariyerine 1992 yılında Deceuninck’de başlamıştır.
1996’da Wilmington,Delaware (USA) Acro Extusion tesislerinde Üretim
Müdürü olmuş
ve Deceuninck’in en iyi uygulamalarını sergilemiştir.

1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği
bölümünden mezun olmuştur.
1979 yılında Birmingham’ da bulunan Aston Üniversitesi’ yüksek
lisansını tamamlamıştır.

1997 yılında ise Kuzey Amerika, Monroe, Ohio’da Deceuninck Operasyon Direktörlüğüne
getirtilmiştir.

Askerlikten sonrası 1981 yılında plastik sektöründe çalışmağa başlamış, değişik görev ve
sorumluluklar alarak Mazhar Zorlu Grubu’ nda iş hayatına devam etmiştir.

2000 yılında Belçika’ya tekrar dönerek, Gits’de bulunan extrüzyon tesislerine Genel Müdür olarak
atanmıştır.

1994 yılından beri Genel Müdür olarak Ege Profil A.Ş.’ de çalışma hayatına devam etmektedir.
2001 yılından bu yana Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

2007’de Deceuninck’ten ayrılarak Unilin firmasında İzolasyon bölümünde Operasyon Direktörülüğü
yapmıştır. Wim Clappaert, 1 Aralık 2014 tarihi itibariyle Operasyon ve Teknoloji Direktörü olarak
Deceuninck’ e dönmüş ve yönetim kadrosuna girmiştir.
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Marcel Klepfisch SARL (Bağımsız Üye)
Marcel Klepfisch SARL daimi temsilcisi
Marcel Klepfisch Antwerp Üniversitesi Ticaret Mühendisliğinden mezun
oldu.
Kriz yönetimi konusunda yüksek deneyim sahibi olan Klepfisch 2009
yılında Deceuninck NV bünyesinde Yeniden Yapılandırma Müdürü
olarak görev yaptı.
Ilford Imaging’de CEO, Vickeres Plc’de İcra Kurulu üyesi, BTR Power
Drives’da Mali İşler Müdürü ve Pack2Pack’de Yönetim Kurulu Başkanlığı pozisyonlarında çalıştı.
Klepfisch merkezi Londra’da bulunan Tower Brook Yönetim Danışmanlığı Kurulu üyeliği,
İngiltere’deki Volution Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Fransa merkezli GSE Grubu Başkanlığı
görevlerini yürütmeye devam etmektedir

Bağımsızlık Beyanı - Marcel Klepfisch SARL
(Bağımsız Üye)
Ege Profil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme
ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler
kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak
%5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu
tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş
yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış
olduğunu,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan
şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun
tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak
görev almamış olduğumu,
c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi
birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1’den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı
olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle
üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip
olduğumu,
f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce
karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı beyan ederim.
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Yasemin Ünlü Romano (Bağımsız Üye)

Bağımsızlık Beyanı - Yasemin Ünlü Romano
(Bağımsız Üye)

1970 İstanbul doğumlu Yasemin Ünlü Romano, 1994 yılında Boğaziçi
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden BA derecesi ile mezun olduktan
sonra, 1996 yılında ABD’de University Of San Diego’da İşletme
Yönetimi Yüksek lisans programını (MBA) tamamladı.

Ege Profil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme
ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler
kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

1996-2000 Yılları arasında Nestlé SA’da Ürün Müdürü, 2000-2006
yılları arasında Unilever’de Marka Müdürü ve Türkiye Algida’nın
Stratejik Pazarlama, İletişim ve İnovasyon’dan sorumlu Marka
Geliştirme Müdürü sorumluluğu ile Algida Avrupa ekibinin bir üyesi
olarak görev aldı.

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak
%5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu
tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, 		
son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin
kurulmamış olduğunu,

2006 yılında katıldığı Ülker grubunda, Süt ve Süt ürünleri Kategorisinden Sorumlu Pazarlama
Direktörü olarak görev yaptı. 2012 yılında katılmış olduğu Sütaş grubunda, Türkiye’de Kategori ve
Balkanlar’daki Pazarlama faaliyetlerinden sorumlu Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan
şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun
tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi 		
olarak görev almamış olduğumu,

Yasemin Ünlü Romano, evli ve 2 çocuk annesidir.
c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi 		
birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
d) 	Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1’den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı
olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle 		
üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip 		
olduğumu,
f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar 		
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak
özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı beyan ederim.
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET İLE İŞLEM YAPMA VE
REKABET YASAĞI
Şirketimizin ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin dönem içinde şirketle işlem
yapma ve rekabet yasağı ile ilgili düzenlemeler mevcut olmayıp, genel kuruldan izin almaksızın
kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem
yapamazlar. Herhangi bir işlem tespit edildiği takdirde Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri
uygulanmaktadır.

Şirketimiz Dünya’da ve Türkiye’de uygulanan enerji politikalarını dikkate alarak; gerek çevreye
olan duyarlılığımız, gerekse verimlilik çalışmalarımızın bir parçası olarak daha az enerji tüketen
ürünler geliştirebilmek amacıyla Ar-Ge projelerimiz bulunmaktadır.
2016 yılında Ar-Ge harcamalarımız 1.119.216 TL’dir.( 2015 – 573.027 TL)

Şirketimizin Genel Kurul’unda verilen önergeler sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne TTK’nun
395 ve 396 maddelerinde sayılan yetkiler Yönetim Kurulu üyelerine verilmiştir.
2015 faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeleri şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında
rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.
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YATIRIM FAALİYETLERİ
Şirket, 2016 yılı sonunda toplam içerisinde 174.028.625 TL (47.732.042 Avro) tutarında duran
varlık alımı yapmıştır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1000 EURO & TL

31.12.2016

31.12.2015

DEĞİŞİM
%

36.392

17.998

102

118.788

51.439
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EURO
TL

ORGANİZASYON YAPISI
İÇ KONTROL VE DENETİM SİSTEMİ
Her yıl belirlenen yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmekte ve denetimlerden
elde edilen bulguları raporlamaktadır. Yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata
gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.
Genel
Müdür
Egepen
Deceuninck İşletme
ve Yatırımlar Grup
Müdürü

Genel Müdür
Assistanı

Genel Müdür
Danışmanı

Mali İşler Grup
Müdürü

Egepen
Deceuninck
İşletme ve
Yatırımlar Grup
Müdürü

Winsa-Pimapen
İşletme Grup
Müdürü

Winsa ve
Pimapen
Pazarlama ve
Satış Grup
Müdürü

Egepen
Deceuninck Ürün
Pazarlama ve Satış
Grup Müdürü

Finansal Analiz
ve Bütçe
Grup Müdürü

İş Geliştirme ve
İhracat Grup
Müdürü

İnsan Kaynakları
Grup Müdürü

İç denetim birimi, yapmış olduğu denetiminde ilgili bulgularını iletmiş ve gelişim alanlarını
belirlemiştir. Bu gelişim alanları ile ilgili aksiyon ivedilikle oluşturulmuştur. Bir sonraki yıl denetim
planlarına bulguların takibi ile ilgili maddeler eklenmiştir.
Ayrıca şirketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim,
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim , TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim ve TS ISO/IEC
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirilip getirilmediği, periyodik
aralıklarla düzenlenen iç tetkikler ile kontrol edilmekte ve gerekli görüldüğü durumlarda iyileştirme
çalışmaları başlatılmaktadır.

Alüminyum
Doğrama
Sistemleri
Pazarlama ve
Satış Departman
Müdürü
Pazarlama ve
Kurumsal İletişim
Kısım Müdürü

Bunun yanı sıra yalın üretim tekniklerini kullanarak sürekli iyileşmeyi hedefleyen şirketimiz her ay
yapmış olduğu 5S denetimleri ile de ekip bazında fabrika içi tertip ve düzen seviyesini ölçmektedir.
Planlama ve
Satın alma Kısım
Müdürü

Sevkiyat ve
Ambar Kısım
Müdürü

Firmamız, faaliyetlerini gerçekleştirirken firmada veya firma adına çalışanlara, bayilerine,
ziyaretçilerine ve tedarikçilerine daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı ve çevreyi
korumayı hedefler. Bu doğrultuda iş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili yasal gerekliliklere uyan ve
sürekli iyileştirme felsefesi ile çalışmaktadır. İş Güvenliği Danışman firmadan alınan hizmete ilave
olarak şirketimiz kadrosunda İş Güvenliği Uzmanı çalışmaktadır.

DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Şili (Bağlı Ortaklık): Centro Industrial Lo Boza 3G-3H Volcan Lascar 801 Pudahel Santiago / CHILI
Tel & Fax No: +56951498754
Firmamız Deceuninck Imporata Firmasına %99,9 oranı ile ortaktır.
Brezilya (Bağlı Ortaklık): Deceuninck Brasil Rua Doutor Rodrigo de Barros 216
CEP 01106 020 Sao Paulo – SP BRAZI CNP J 14.893.727/0001-50
Firmamız Deceuninck Brasil firmasına %100 oranı ile ortaktır.
32

33

ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARI İLİŞKİN BİLGİLER
Bulunmamaktadır.

GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLER, GENEL KURUL
KARARLARINA BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER

FAALİYET YILI İÇERSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE
İLİŞKİN BİLGİLER

2016 yılı içersinde genel kurul kararlarımızın tamamını yerine getirerek, sürdürülebilir büyüme ve
katma değeri yüksek yatırımlara yönelerek hedeflerimize ulaşmış bulunuyoruz.

Faaliyet dönemi içinde gerçekleştirilen denetim bulunmamaktadır.

ŞİRKET’İN ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA
BİLGİLER

FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTILARI
Bulunmamaktadır.

Şirket'imizin sorumlu tutulduğu veya tutulabileceği durumlar hukuk müşavirlerimizle
görüşülmüştür. Şirket aleyhine açılmış önemli dava veya Şirket'i ilgilendiren herhangi bir borç veya
yükümlülük mevcut değildir.

FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YAPILAN BAĞIŞ, YARDIM VE SOSYAL
SORUMLULUK PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALAR

MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA VERİLEN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ
İDARİ YAPTIRIM VE CEZALARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimiz, sosyal, kültürel, eğitim, spor vb. amaçlı faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, eğitim
öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim’in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve
Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi tarafından 2011 yılında 2007 yılına ait işlemlerle ilgili yapılan vergi
incelemesi sonucunda düzenlenen raporlar uyarınca, Ana Ortaklığa 2 Nisan 2012 tarihinde tebliğ
edilen toplam 3.605.914 TL tutarında vergi tarhı ve vergi cezalarına karşı Ana Ortaklık, İzmir 4.
Vergi Mahkemesi’ nde 30 Nisan 2012 tarihinde dava açmıştır. 6 Aralık 2012 tarihinde yapılan ilk
duruşma neticesinde Ana Ortaklığa tebliğ edilen toplam vergi tarhı ve cezalarının 2.358.150 TL
tutarındaki kısmı mahkeme kararıyla kaldırılmış olup, geri kalan kısmın davası hali hazırda danıştay
incelemesindedir. Dava sonucunun mevcut hukuksal duruma ve delillere göre Ana Ortaklık lehine
olacağı öngörülmektedir. Ana Ortaklık, ihtiyatlılık gereği konsolide finansal tablolarında 536.260 TL
tutarında karşılık ayırmıştır.

Bağış ve yardım yapılırken Maliye Bakanlığı’nın konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınır ve
öncelikle vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.

YASAL VE ÇEVRESEL RİSKLER
Grubumuz, operasyonlarını devam ettirdiği birçok farklı ülkede farklı mevzuatlara tabidir. Grup
olarak çevresel ve yerel kanunlara uyum sağlamak amacıyla kendi içinde çevresel politikalar ve
prosedürlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.
Yönetim olarak bu çevresel riskleri tanımlamak için düzenli incelemeler yapıyoruz ve bu riskleri
kontrol almak amacıyla çeşitli sistemler kurmaya devam ediyoruz.
Grubumuzun en önemsediği politikalardan biri olan yasal ve çevresel düzenlemelere uyumu
hassasiyeti doğrultusunda, bugüne kadar herhangi bir aykırı uygulama nedeniyle yönetim organı
veya şirketimiz hakkında idari veya adli yatırımla karşı karşıya kalınmamıştır. 2016 faaliyet yılı
içerisinde de bu yönde hiçbir olumsuz gelişme olmamıştır.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde
sosyal sorumluluk kriterlerine uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili
faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım
yapılabilir.
Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda ortaklarına detaylı bilgi verilir.
Şirketin 2016 ve 2015 yıllarında yapılan bağış ve yardım tutarları:

BAĞIŞLAR
TL

31.12.2016

31.12.2015

102.460

22.883

HAKİM ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE OLAN İLİŞKİLER,
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ nin girişimi veya çıkarı uyarınca uygun bir karşılık alınmaksızın
gerçekleştirilmemiştir. Belirtilen bütün hukuki işlemlerde birbirine yabancı üçüncü kişiler arasında
işlem yapılıyormuşçasına yapılmıştır.
Deceuninck NV ya da ona bağlı olan bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan
önlemler bulunmamaktadır.
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DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE PLASTİK SEKTÖRÜ
2016 YILI SEKTÖR PROFİLİ

Türkiye plastik inşaat malzemeleri ihracatı 2016 yılında, 2015 yılına göre %19,23 düşüşle 895,5
milyon USD’ye inmiştir. Plastik inşaat malzemeleri ithalatı ise % 4,73 artış ile 378,9 Milyon USD
olmuştur.

PLASTİK

Firma Sayısı (PAGEV Üyesi)

TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACAT PAZARLARI
İLK 5 ÜLKE (BİN USD)

956-(697)

Üretim (İnşaat Malzemesi)

1.957 Bin Ton

SIRA

ÜLKELER

Tüketim (İnşaat Malzemesi)

1.541 Bin Ton

1

Irak

2

İhracat

895,5 Milyon USD

İthalat

378,9 Milyon USD

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, PAGEV

Plastiklerin tüm uygulama alanları arasında %20 – 25 bir hacme sahip olan yapı ve inşaat, ambalaj
uygulamalarından sonra en önemli ikinci alandır. Büyük ölçekte imal edilen ve yapı sanayisinde
kullanılan borular gibi plastik ürünler de 60 yıldan fazladır kullanılmaktadır.Yalıtım ve levha
uygulamaları haricinde, PVC yapı ve inşaattaki tüm uygulama alanlarında açık arayla en fazla
kullanılan plastiktir. Önümüzdeki yıllarda, inşaat uygulamalarında plastik inşaat malzemeleri için
yüksek büyüme oranları beklenmektedir.

TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI VE İTHALATI
(2010-2016) (BİN USD)
YILLAR

İHRACAT

DEĞİŞİM(%)

İTHALAT

DEĞİŞİM(%)

2010

971.475

5,14

268.978

10,40

2011

1.153.901

18,78

373.469

38,85

2012

1.274.850

10,48

347.791

-6,88

2013

1.371.963

7,62

386.673

11,18

2014

1.417.120

3,29

373.020

-3,53

2015

1.108.682

-21,77

361.814

-3,00

2016

895.524

-19,23

378.941

4,73

2015

2016

DEĞİŞİM(%)

190.184

136.604

-28,2

Almanya

35.903

44.357

23,5

3

Gürcistan

48.897

40.714

-16,7

4

Türkmenistan

53.347

36.779

-31,1

5

Cezayir

34.474

36.217

5,1

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
GTİP 3917 - 3918 - 3922 - 3925 Kodlu Ürünler

Türkiye 150’nin üzerinde ülkeye plastik inşaat mamülleri ihracatı yapmaktadır.En çok ihracat
yaptığımız ülkelerde süren istikrarsızlıklar, sıcak çatışmalar ve yaşanan ekonomik sıkıntı kaynaklı
daralmalar ihracatımızın düşmesine neden olmuştur.2016 yılı ihracatımız 2015 yılına göre 19,23%
düşüşle 895,5 milyon USD’ye kadar inmiştir. En çok ihracat yaptığımız ülke 136,6 Milyon USD ile
Irak’tır. İkinci sırada yer alan Almanya’yaihracatımız %23,5 artmıştır. Gürcistan ve Türkmenistan’a
yapılan plastik inşaat malzemesi ihracatı da gerileme göstermiştir.
Kaynak : Türk Yapı Sektörü Raporu (2016)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, International Trade Center
GTİP 3917 - 3918 - 3925 Kodlu Ürünler
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FİNANSAL DURUM
FİNANSAL ORANLAR
Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sona eren yıla ait bağımsızsınırlı denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar ve Bağımsız denetim raporu ekte sunulmuştur.

BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER
Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihli konsolide finansal tablolarının bir önceki dönemle karşılaştırılmış
bazı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

Toplam Borçlar/Özsermaye

1,92

1,53

Top Borçlar/Top Aktifler

0,66

0,60

Özsermaye Rasyosu

0,34

0,40

Kısa Vad Borç/Top Aktifler

0,52

0,36

Uzun Vad Borç/Top Aktifler

0,14

0,24

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

Alacak Devir Hızı

2,37

2,09

Stok Devir Hızı

7,26

6,32

Aktif Devir Hızı

0,85

0,85

KALDIRAÇ RASYOLARI

HASILAT
1000 TL

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

DEĞİŞİM %

Yurtiçi

599.392

385.487

55%

Yurtdışı

96.131

88.302

9%

İTHALAT İHRACAT
1000 EURO

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

DEĞİŞİM %

İhracat

26.433

21.047

26%

İthalat

64.330

59.682

8%

ETKİNLİK RASYOLARI

KAR DAĞITIM/DAĞITMAMA ÖNERİSİ
Şirketimizin kar dağıtım politikası faaliyet raporumuzun ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum
Raporunda 2. Bölümünde açıklanmıştır.

FİNANSAL ORANLAR
LİKİDİTE RASYOLARI

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

DEĞİŞİM %

Cari Oran

1,28

2,02

26%

Asit Test Oranı

1,08

1,73

8%

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

DEĞİŞİM %

Brüt Kar Marjı

0,26

0,25

26%

Özsermaye karlılığı

0,22

0,13

8%

KARLILIK RASYOLARI

38

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ
Şirketimizin finansal risk yönetimi faaliyet raporumuzun ekinde yer alan 31 Aralık 2016 tarihi
itibariyle sona eren yıla ait, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar dipnotunun
31. Maddesinde açıklanmıştır.
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KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na:
Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Ege Profil” veya “Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının
(hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan
konsolide finansal durum tablosu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kar veya zarar tablosu,
konsolide diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu, konsolide nakit
akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan
oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu
Grup yönetimi, konsolide finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan 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 KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlarına
uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız
denetimin, finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek
üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde
etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal
tablolardaki hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız
denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken,
şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin finansal tablolarının
hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme,
işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim,
bir bütün olarak finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi
tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin
makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
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Ege Profİl Tİcaret ve Sanayİ Anonİm Şİrketİ ve Bağlı Ortaklıkları

Ege Profİl Tİcaret ve Sanayİ Anonİm Şİrketİ ve Bağlı Ortaklıkları

1 Aralık 2016 ve 2015 tarihi itibariyle konsolide finansal durum tabloları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

1 Aralık 2016 ve 2015 tarihi itibariyle konsolide finansal durum tabloları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

VARLIKLAR

Dipnot
referansları

Cari Dönem
31 Aralık 2016

Geçmiş Dönem
31 Aralık 2015

Dipnot
referansları

Cari Dönem Geçmiş Dönem
31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Dönen Varlıklar
- Nakit ve Nakit Benzerleri

4

91.617.048

91.327.968

- Türev Araçlar

6

6.941.547

21.590

- Ticari Alacaklar

7

340.181.816

250.380.331

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

7

65.864.296

25.469.910

- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

7

274.317.520

224.910.421

1.096.681

715.074

- Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

8

1.096.681

715.074

- Stoklar

9

85.375.396

55.899.102

- Peşin Ödenmiş Giderler

10

5.638.082

1.195.139

- Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

11

1.162.354

3.713.927

- Diğer Dönen Varlıklar

18

12.925.956

4.550.404

544.938.880

407.803.535

1.263.053

984.731

546.201.933

408.788.266

ARA TOPLAM
- Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

KAYNAKLAR

26

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
- Duran Varlıklar
- Diğer Alacaklar

- Kısa Vadeli Borçlanmalar

5

59.606.057

20.332.414

- Uzun Vadeli Borçlanmaların
Kısa Vadeli Kısımları

5

56.422.775

34.427.138

- Türev Araçlar

6

753.449

176.964

101.154.499

25.469.910

- Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

7

2.835.524

6.433.318

- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

7

226.242.497

94.721.181

17

4.703.731

2.397.301

- Diğer Borçlar

-

4.563

55.899.102

- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

-

4.563

1.195.139

16

69.369.046

38.622.608

4.067.113

4.550.404

- Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kapsamında Borçlar

- Ertelenmiş Gelirler
- Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Kısa Vadeli Karşılıklar

17

1.106.656

1.523.937

- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

14

3.083.540

2.543.176

- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

18

2.113.604

1.471.675

325.717

392.314

ARA TOPLAM

426.236.879

202.654.27

8

325.717

392.314

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

426.236.879

202.654.27

- Maddi Duran Varlıklar

12

248.284.468

132.580.736

- Maddi Olmayan Duran Varlıklar

13

6.659.131

6.827.573

- Uzun Vadeli Borçlanmalar

106.315.910

124.150.400

- Peşin Ödenmiş Giderler

10

4.859.663

6.764.951

- Diğer Borçlar

61.289

41.766

- Ertelenmiş Vergi Varlığı

27

9.373.946

-

- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

61.289

41.766

269.502.925

146.565.574

3.902.195

3.222.303

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

Uzun Vadeli Yükümlülükler
5

- Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Uzun Vadeli Karşılıklar

17

3.902.195

3.222.303

- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

27

-

5.496.146

110.279.394

132.910.615

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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1 Aralık 2016 ve 2015 tarihi itibariyle konsolide finansal durum tabloları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren yıla ait konsolide kar veya zarar
ve diğer kapsamlı gelir tabloları (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak
gösterilmiştir.)

KAYNAKLAR

Dipnot
referansları

Cari Dönem Geçmiş Dönem
31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

ÖZKAYNAKLAR

279.188.585

219.788.949

KAYNAKLAR

Ödenmiş Sermaye

19

79.600.000

79.600.000

- Sermaye Düzeltme Farkları

19

7.840.703

7.840.703

695.523.111

473.789.530

Satışların Maliyeti (-)

20

(512.697.850)

(353.419.302)

182.825.261

120.370.228

Genel Yönetim Giderleri (-)

21

(42.371.482)

(25.320.198)

Pazarlama Giderleri (-)

21

(74.562.474)

(55.047.283)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)

21

(1.119.216)

(573.027)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

22

50.701.706

29.406.077

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)

22

(39.540.762)

(25.306.175)

75.933.033

43.529.622

1.239.692

498.010

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)

(1.605.675)

(2.403.926)

Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/Zararı

75.567.050

41.623.706

3.873.343

- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları

3.526.619

3.548.999

346.724

440.348

Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler

(948.915)

(95.864)

- Yabancı Para Çevirim Farkları

(948.915)

(95.864)

13.825.129

13.825.129

114.652.013

85.753.155

Dönem Vergi Gideri/Geliri

60.346.312

28.876.478

Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

279.188.585

219.788.949

TOPLAM KAYNAKLAR

815.704.858

555.353.840

Esas Faaliyet Karı/Zararı

- Diğer Kazanç/Kayıplar

- Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19

- Dönem Net Kârı/Zararı

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

Finansman Gelirleri

25

6.501.538

6.078.005

Finansman Giderleri (-)

25

(31.841.295)

(14.730.530

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı

50.227.293

32.971.181

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri

10.119.019

(4.094.703)

27

(4.727.667)

(3.681.295)

27

14.846.686

(413.408)

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı

60.346.312

28.876.478

Dönem Karı/Zararı

60.346.312

28.876.478

(116.004)

573.191

(27.975)

(27.975)

(117.030)

744.464

29.001

(143.298)

5.595

5.595

23.406

(148.893)

Kar veya Zararda olarak yeniden sınıflandırılacaklar

(853.051)

(76.568)

Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim

(853.051)

(76.568)

Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası)

(969.055)

496.623

59.377.257

29.373.10

0,7581

0,4844

79.600.000

79.600.000

7.960.000.000

7.960.000.000

Diğer Kapsamlı gelir/(gider)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme
Artışları/Azalışlar
Tanımlanmış Fayda planları Yeniden Ölçüm
Kazançları /Kayıpları

17

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak diğer
kapsamlı gelire ilişkin vergile
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/
Azalışları, vergi etkisi
Tanımlanmış Fayda planları Yeniden Ölçüm
Kazançları /Kayıpları, vergi etkisi

Toplam Kapsamlı Gelir
Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç
Sermaye
Hisse Adedi

44

Geçmiş Dönem
31 Aralık 2015

20

Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler

3.989.347

Cari Dönem
31 Aralık 2016

Hasılat
Brüt Kar/Zarar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

- Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları

Dipnot
referansları

27

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren yıla ait konsolide özkaynak değişim tabloları (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)

Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler veya giderler

Dipnot
1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla
bakiye

Ödenmiş
Sermaye

Özkaynak
Düzeltmesi
Farkları

Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler

Tanımlanmış
Fayda Planları
Yeniden Ölçüm
Kazançları/
Kayıpları

Maddi Duran
VarlıklYeniden
Değerleme
Artış / Azalışları

Kar veya
zararda yeniden
sınıflandırılacak
birikmiş diğer
kapsamlı gelirler
veya giderler

Yabancı Para
Çevrim Farkı

Geçmiş Yıl
Karları/Zararları

"Net Dönem
Karı /(Zararı)"

Özkaynaklar

59.566.900

7.840.703

13.825.129

(155.223)

18.530.998

(19.296)

67.076.469

22.234.115

188.899.795

Net Dönem Karı

-

-

-

-

-

-

-

28.876.478

28.876.478

Diğer Kapsamlı Gelir/ (Gider)

-

-

-

595.572

(22.380)

(76.568)

-

-

496.624

Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)

-

-

-

595.572

(22.380)

(76.568)

-

28.876.478

29.373.102

Geçmiş Dönem Karı
Sınıflaması

-

-

-

-

-

-

22.234.115

(22.234.115)

-

Değer artış fonu transferi
(Bina Satışından)

-

-

-

-

(14.959.619)

-

14.959.619

-

-

Temettü Ödemesi

-

-

-

-

-

1.400.911

-

1.400.911

Değer artış fonu transferi

-

-

-

-

-

22.380

-

22.380

İç kaynaklardan sermaye
arttırımı

20.033.100

(20.033.100)

-

-

İştirakler Geçmiş yıl Kar /
Zararına etkisi

-

-

-

-

-

-

92.762

-

92.762

79.600.000

7.840.703

13.825.129

440.348

3.548.999

(95.864)

85.753.155

28.876.478

219.788.948

-

-

-

-

-

-

-

60.346.312

60.346.312

-

(93.624)

(22.380)

(853.051)

-

-

(615.508)

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
bakiye

19

Net Dönem Karı
Diğer Kapsamlı Gelir

-

Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)

-

-

-

(93.624)

(22.380)

(853.051)

-

60.346.312

59.730.804

Geçmiş Dönem Karı
Sınıflaması

-

-

-

-

-

-

28.876.478

(28.876.478)

-

Değer artış fonu transferi

-

-

-

-

-

-

22.380

-

22.380

79.600.000

7.840.703

13.825.129

346.724

3.526.619

(948.915)

114.652.013

60.346.312

279.188.585

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
bakiye

19

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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1 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren yıla ait konsolide nakit akış
tablosu (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

KAYNAKLAR

Dipnot
Cari Dönem
referansları 31 Aralık 2016

Dönem karı (zararı)

60.346.312

28.876.477

Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler

12,13

Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler

Geçmiş Dönem
31 Aralık 2015

30.074.583

30.755.343

(10.119.018)

4.094.703

Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili
düzeltmeler

23

1.282.013

(1.905.915)

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

24

13.735.059

10.381.981

20.495.913

8.146.196

Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
Stok değer düşüklüğü (İptali) ile ilgili düzeltmeler

9

3.594.005

1.268.796

Alacaklarda değer düşüklüğü (İptali) ile ilgili düzeltmeler

7

16.901.908

6.877.400

927.590

1.833.436

Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (İptali) ile ilgili düzeltmeler

17

387.226

1.314.210

Dava ve/veya ceza karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler

14

493.926

348.423

Garanti karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler

14

46.438

170.803

6

753.449

176.964

Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler

(7.749.183)

3.281.582

Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler

10.748.760

4.746.396

Gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler

Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler

22,23

(2.083.952)

(3.813.457)

Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler

22,25

12.832.712

8.559.853

9

(33.070.299)

(6.498.684)

(105.803.937)

(34.918.655)

144.391.778

27.960.124

22.818.001

(3.082.420)

(10.876.796)

(9.663.403)

Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış (azalış)

33.694.797

6.580.983

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler

28.335.543

(16.539.635)

(4.727.667)

(3.688.543)

(124.614)

(94.742)

113.904.158

39.308.900

(130.932.149)

(51.652.068)

2.943.812

19.392.308

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış (artış)

Vergi iadeleri (ödemeleri)

27

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT GİRİŞLERİ
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları

12,13

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri

2.083.952

3.813.457
(28.446.303)

Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri

22.773.419

66.139.230

Ödenen faiz

(9.631.061)

(4.356.393)

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

13.142.358

61.782.837

Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net
artış ve azalış

1.142.132

72.645.434

Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi

(853.051)

(76.568)

12.289.308

61.706.270

Finansman faaliyetlerinde sağlanan/(kullanılan) net nakit çıkışı

48

Dönem başi nakit ve nakit benzerleri

4

91.327.968

18.759.098

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

4

91.617.048

91.327.968

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Şirket) İzmir’de tescilli bir şirkettir. Şirket’ in ana
faaliyet konusu, her nevi plastik boru ve yedek parçaları ile her türlü profiller ve plastik eşya imal ve
satımıdır.
İlerleyen bölümlerde Şirket ve Bağlı ortaklıkları birlikte Grup olarak anılacaktır.
Adresi aşağıdaki gibidir :
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No: 5 35620 Çiğli / İZMİR
31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Şirket’ in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016
Adı

31 Aralık 2015

Pay oranı

Pay oranı

Deceuninck N.V.

% 97,54

% 97,54

Halka açık kısım

% 2,46

%2,46

% 100,00

%100,00

Toplam

(125.904.385)

Alınan faiz
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

1. Şirket’ in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket hisselerinin %2,46’sı Borsa İstanbul‘da işlem görmektedir.
31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla kategori bazında çalışan personel sayısı
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

İdari

220

238

Üretim

844

756

Toplam

1064

994

- Şirket Türkiye’deki faaliyetlerinin yanında Şili ve Brezilya da kurulu bağlı ortaklıkları ile
Hindistan’da kurulu şubesi üzerinden de satış yapmaktadır.
- Konsolide finansal tablolar 23 Şubat 2017 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Genel Kurul’un ve ilgili yasal kuruluşların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları ve bu
finansal tabloları tashih etme hakkı vardır.
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (i)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar :

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar :

Finansal tabloların hazırlanma ilkeleri

(ii) Konsolidasyona Giren Şirketler ve Konsolidasyon Yüzdeleri:

Şirket, muhasebe kayıtlarını ve kanuni defterlerini yürürlükteki ticari ve mali mevzuatı esas alarak
Türk Lirası (TL) olarak tutmaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren şube ve bağlı ortaklıklar
muhasebe kayıtlarını ve kanuni defterlerini faaliyette bulundukları ülkelerin para birimleri cinsinden
ve o ülkelerin mevzuatlarına uygun olarak hazırlamaktadırlar. İlişikteki konsolide finansal tablolar,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 13 Haziran 2013 tarih ve
28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (Tebliğ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5.
Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından
yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları
ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (TMS/TFRS) esas alınmıştır.

Şirket:

İlişikteki konsolide finansal tablolar, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Haftalık
Bülteni’nde yayımladığı duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan, konsolide finansal tablo ve dipnot
gösterim esaslarına uygun olarak sunulmuştur.
Konsolide finansal tablolar, Şirket ve Bağlı Ortaklıkların yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL
cinsinden ifade edilmiş olup TMS/TFRS’ye uygun olarak, Grup’un durumunu layıkıyla arz
edebilmesi için, birtakım tashihlere ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır.
Konsolide finansal tablolar arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri ve binalar ile vadeli döviz alım satım
sözleşmeleri dışında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.

- Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

% 100

Bağlı ortaklıklar:
- Deceuninck Importadora Limitada(*)
- Deceuninck Brasil(**)
% 100

% 99,9

(*) İlişikteki konsolide finansal tablolara tam konsolidasyon yöntemiyle dahil edilmiştir. %0,7
oranındaki Şirket dışı pay, konsolide finansal tablolarda önemli bir etki yaratmaması sebebiyle
dikkate alınmamıştır. Bu nedenle, kontrol gücü olmayan paylar hesaplanmamıştır.
(**) Grup Brezilya’da kurulu bulunan Althera PVC LTDA- EPP Şirketi’nin paylarının %100’ünü
177.372 Avro karşılığında 23 Ekim 2014 tarihinde satın almıştır. Şirket’in ünvanı 13 Temmuz
2015 tarihinde Deceuninck do Brasil Comercio de PVC Ltda (Deceuninck Brasil) olarak değişmiştir.
Bağlı ortaklık, ilişikteki konsolide finansal tablolara tam konsolidasyon yöntemi ile
dahil edilmiştir.

İşlevsel ve raporlama para birimi
Ana Ortaklığın işlevsel ve raporlama para birimi Türk Lirası (“TL”)’dır. Şirket’ın Hindistan, Şili
ve Brezilya’da faaliyet gösteren şube ve bağlı ortaklıklarının fonksiyonel para birimleri sırasıyla,
Hindistan Rupisi, Şili Pesosu ve Brezilya Reali’ dir. Finansal durum tablosu kalemleri raporlama
dönemi sonundaki kur ile, gelir ve giderler ise dönemin ortalama kuru ile TL’ye çevrilmektedir.
Yapılan çevrim işleminden doğan kar ya da zarar, konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı
gelir tablosunda “yabancı para çevrim farkları” hesabında gösterilmektedir. 31 Aralık 2016 tarihli
konsolide finansal tablolar ve karşılaştırmak amacıyla kullanılacak önceki döneme ait finansal
veriler de dahil olmak üzere ilişikteki konsolide finansal tablolar TL cinsinden hazırlanmıştır.
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar :

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar :

(iii) Konsolidasyon Prensipleri:
Tam Konsolidasyon Yöntemi:
Şirket ile Bağlı Ortaklıkların ödenmiş sermayesi ve satın alma tarihindeki özkaynakları dışındaki
bilanço kalemleri toplanır. Yapılan toplama işleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların
birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı elemine edilir.
Ana Ortaklığın Bağlı ortaklıklardaki payları Şirkettaki Finansal Yatırımlar ve Bağlı
ortaklıklardaki Sermaye hesabından karşılıklı olarak elimine edilir.
Konsolidasyon kapsamındaki ortaklığın bağlı ortaklıklar haline geldiği tarih itibarıyla ve daha
sonraki pay alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere, Ana Ortaklığın Bağlı Ortaklığın
sermayesinde sahip olduğu payların elde etme maliyeti, bu payların Bağlı Ortaklığın gerçeğe
uygun değere göre değerlenmiş finansal durum tablosundaki
özkaynağında temsil ettiği değerden mahsup edilir.
Konsolidasyon kapsamındaki Bağlı Ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün özkaynak
hesap grubu kalemlerinden, Şirket ve Bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve
konsolide finansal durum tablosunun özkaynak hesap grubunda ‘Kontrol Gücü Olmayan Paylar’
hesap grubu adıyla gösterilir.
Şirket ve Bağlı Ortaklıkların birbirleri arasındaki satın alma ve satış işlemleri ve bu işlemlerden
kaynaklanan kar ve zararlar konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda iptal
edilir. Bahse konu iptal edilen kar ve zararlara, konsolidasyona tabi ortakların kendi aralarında
alım-satıma konu olan menkul kıymetler, stoklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, finansal
duran varlıklar ve diğer aktifler dahildir.

(iv) Düzeltmeler:
Konsolide finansal tablolar TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanmıştır ve kanuni kayıtlarda yer
almayan aşağıdaki düzeltmeleri içermektedir.
-

Maddi ve maddi olmayan varlıkların ekonomik ömürlerine ilişkin olarak amortisman ve itfa payı
düzeltmesi
Arsalar, yer altı ve yer üstü düzenleri ve binaların maliyet değerinin piyasa değerine getirilmesi
ile ilgili düzeltme kaydı
Şüpheli alacak karşılığı ayrılması
Satışlar için garanti karşılığı ayrılması
Dava giderleri ile ilgili karşılık ayrılması
Kıdem tazminatı ve izin karşılığının düzeltilmesi
Satın alım ciro prim gelirlerine ilişkin düzeltme yapılması
Satış ciro prim ödemelerine ilişkin karşılık ayrılması
Stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılması
Vadeli çekler, alacak ve borç senetleri, alıcılar, satıcılar için cari faiz oranı ile reeskont 		
hesaplanması
Ertelenmiş vergi düzeltmesi
Grup içi bakiyelerin ve işlemlerin konsolidasyon prosedürlerine uygun olarak elimine edilmesi

(v) Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli
Finansal Tabloların Düzeltilmesi:
Mali durum ve performans değerlendirmelerinin tespitine imkan vermek üzere Grup’un konsolide
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Grup, 31 Aralık 2016
tarihli konsolide finansal durum tablosunu 31 Aralık 2015 tarihli konsolide finansal durum tablosu
ile 1 Ocak – 31 Aralık 2016 dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu,
konsolide nakit akış tablosu ve konsolide özkaynak değişim tablosunu ise 1 Ocak – 31 Aralık 2015
dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir.
31 Aralık 2015 tarihli finansal tablolarında “Diğer Dönen Varlıklar” kaleminde gösterilmiş
olan 3.326.845 TL tutarındaki Ciro Prim Maliyet Tahakkuku, “Ticari Alacaklar” kalemi altına
sınıflandırılmıştır.
(vi) Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar:
Grup, muhasebe politikalarını bir önceki yıl ile tutarlı olarak uygulamıştır. 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.
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar :

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar :

(vii) Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler

TMS 27 – Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik)

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

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.
İşletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Değişiklik
Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmamıştır.

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle
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.
i) 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
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 İşletme Birleşmeleri’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. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir
etkisi olmamıştır
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. Söz konusu değişikliğin
Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler)

TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklikler
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. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı
üzerinde etkisi olmamıştır.
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 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: Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı
üzerinde etkisi olmamıştır.

TMS 16’da, “taşıyıcı bitkiler”in muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Değişiklik
Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar :

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar :

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

TFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat

TMS 1’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; Önemlilik, Ayrıştırma ve alt toplamlar, Dipnot yapısı,
Muhasebe politikaları açıklamaları, Özkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan kaynaklanan
diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir.
Değişikliklerin Grup’un konsolide finansal tablo dipnotları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

KGK Eylül 2016’da TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını
yayınlamıştır. Yayınlanan bu standart, UMSK’nın Nisan 2016’da UFRS 15’e açıklık getirmek için
yaptığı değişiklikleri de içermektedir. 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. TFRS 15’in uygulama tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleridir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 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 Grup’un
finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi
KGK, “TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi’ni 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 finansal 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.
Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle 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.
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TFRS 9 Finansal Araçlar
KGK, Ocak 2016’da TFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai haliyle yayınlamıştır. TFRS 9 finansal araçlar
muhasebeleştirme projesinin üç yönünü: sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten
korunma muhasebesini bir araya getirmektedir. TFRS 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 zamanlı muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak
ileriye yönelik bir‘beklenen kredi kaybı’ modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm
finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini
muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma
modeli içermektedir. TFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
geçerlidir ve standardın tüm gerekliliklerinin erken uygulamasına izin verilmektedir. Alternatif olarak,
işletmeler, standarttaki diğer şartları uygulamadan, sadece “gerçeğe uygun değer değişimi kar veya
zarara yansıtılan” olarak belirlenmiş finansal yükümlülüklerin kazanç veya kayıplarının sunulmasına
ilişkin hükümleri erken uygulamayı tercih edebilirler. Grup, standardın finansal durumu ve performansı
üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar :

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar :

iii) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından 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.
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklik
UMSK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek
üzere, Aralık 2015’te TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini
süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir.
Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 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 16 Kiralama İşlemleri
UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama İşlemleri” 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
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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. Grup bu muafiyeti uygulaması durumunda,
finansal tablo dipnotlarında açıklama yapacaktır. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu
veya performansı üzerinde etkisi olması beklenmemektedir.
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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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar :

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar :

UFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırma ve Ölçümü (Değişiklikler)

UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferleri
(Değişiklikler)

UMSK Haziran 2016’da, UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler yayınlamıştır.
Değişiklikler, belirli hisse bazlı ödeme işlemlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği ile ilgili UFRS
2’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Değişiklikler aşağıdaki konuların muhasebeleştirilmesini
kapsamaktadır;
a. nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemelerin ölçümünde hakediş koşullarının etkileri,
b. stopaj vergi yükümlülükleri açısından net mahsup özelliği bulunan hisse bazlı ödeme işlemleri,
c. işlemin niteliğini nakit olarak ödenen hisse bazlı işlemden özkaynağa dayalı hisse bazlı işleme
dönüştüren hüküm ve koşullardaki değişiklikler.
Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı
üzerinde etkisi olmayacaktır.
UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklikler);
UMSK Eylül 2016’da, UFRS 4 ‘Sigorta Sözleşmeleri’ standardında değişiklikler yayımlamıştır.
UFRS 4’de yapılan değişiklik iki farklı yaklaşım sunmaktadır: ‘örtük yaklaşım (overlay approach)’ ve
‘erteleyici yaklaşım (deferral approach)’. Yeni değiştirilmiş standart:
a. Sigorta sözleşmeleri tanzim eden tüm şirketlere yeni sigorta sözleşmeleri standardı
yayımlanmadan önce UFRS 9 Finansal Araçlar standardının uygulanmasından oluşabilecek
dalgalanmayı kar veya zarardan ziyade diğer kapsamlı gelirlerde muhasebeleştirme hakkı
sağlayacaktır, ve
b. Faaliyetleri ağırlıklı olarak sigorta ile bağlantılı olan şirketlere UFRS 9 Finansal Araçlar
standardını isteğe bağlı olarak 2021 yılına kadar geçici uygulama muafiyeti getirecektir. UFRS 9
Finansal Araçlar standardını uygulamayı erteleyen işletmeler halihazırda var olan UMS 39 ‘Finansal
Araçlar’ standardını uygulamaya devam edeceklerdir.

UMSK, UMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” standardında değişiklik yayınlamıştır. Yapılan
değişiklikler, kullanım amacı değişikliğinin, gayrimenkulün ‘yatırım amaçlı gayrimenkul’ tanımına
uymasına ya da uygunluğunun sona ermesine ve kullanım amacı değişikliğine ilişkin kanıtların
mevcut olmasına bağlı olduğunu belirtmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu
değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
UFRS Yorum 22 Yabancı Para Cinsiden Yapılan İşlemler ve Avans Bedelleri
Bu yorum yabancı para cinsinden alınan veya yapılan avans ödemelerini kapsayan işlemlerin
muhasebeleştirilmesi konusuna açıklık getirmektedir.
Bu yorum, ilgili varlığın, gider veya gelirin ilk muhasebeleştirilmesinde kullanılacak döviz kurunun
belirlenmesi amacı ile işlem tarihini, işletmenin avans alımı veya ödemesinden kaynaklanan
parasal olmayan varlık veya parasal olmayan yükümlüklerini ilk muhasebeleştirdiği tarih olarak
belirtmektedir.
İşletmenin bu Yorumu gelir vergilerine, veya düzenlediği sigorta poliçelerine (reasürans poliçeleri
dahil) veya sahip olduğu reasürans poliçelerine uygulamasına gerek yoktur.

Yorum, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu
veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar :

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar :

UFRS Yıllık İyileştirmeler – 2014-2016 Dönemi

(viii)

UMSK, aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, UFRS Standartları 2014-2016 dönemine ilişkin
Yıllık İyileştirmelerini yayınlamıştır:

Finansal araçlar:

Önemli muhasebe politikalarının özeti ve değerlendirme yöntemleri:

Finansal araçlar aşağıdaki finansal varlık ve borçlardan oluşmaktadır:
- UFRS 1 “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması”: Bu değişiklik, bazı
UFRS 7 açıklamalarının, UMS 19 geçiş hükümlerinin ve UFRS 10 Yatırım İşletmeleri’nin kısa
dönemli istisnalarını kaldırmıştır. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için uygulanacaktır.
- UFRS 12 “Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar”: Bu değişiklik, işletmenin, UFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca satış amaçlı olarak
sınıflandırılan ya da elden çıkarılacak varlık grubuna dahil olup satış amaçlı olarak sınıflandırılan
bağlı ortaklık, iştirak veya iş ortaklıklarındaki payları için özet finansal bilgileri açıklaması
gerekmediğine açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için uygulanacaktır.
- UMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”: Bu değişiklik, iştirakteki veya iş
ortaklığındaki yatırım, bir girişim sermayesi kuruluşu veya benzeri işletmeler yoluyla dolaylı
olarak ya da bu işletmelerce doğrudan elde tutuluyorsa, işletmenin, iştirakteki ve iş ortaklığındaki
yatırımlarını UFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan
olarak ölçmeyi seçebilmesinin, her iştirak veya iş ortaklığının ilk muhasebeleştirilmesi sırasında
geçerli olduğuna açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

i. Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, kasadaki nakit varlığı, ilgili sene sonu itibariyle vadesi gelmiş çekleri,
bankalardaki nakit para ve orijinal vadesi 3 aydan kısa vadeli mevduatları içermektedir. Nakit ve
nakit eşdeğerleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiş faizlerinin toplamı ile gösterilmiştir.
Kasadaki paralar Türk Lirası ve dövizli bakiyelerden oluşmaktadır. Türk Lirası bakiyeler kayıtlı
değerleriyle, dövizli bakiyeler ise raporlama dönemi sonundaki T.C. Merkez Bankası döviz kuru
kullanılmak suretiyle Türk Lirası’na çevrilmiş değerleriyle kayıtlarda gösterilmektedir.
Banka mevduatları, vadeli ve vadesiz mevduatlardan ve bu mevduatların faizlerinden oluşmaktadır.
Türk Lirası mevduatlar maliyet değerleriyle, döviz tevdiat hesapları ise raporlama tarihindeki T.C.
Merkez Bankası döviz kuru kullanılmak suretiyle Türk Lirası’na çevrilmiş değerleriyle kayıtlarda
gösterilmektedir.
Alınan çeklerin vadesi raporlama dönemini aşanlar ticari alacaklar içinde gösterilmiş olup
raporlama döneminde reeskonta tabi tutulmuştur.
Gerçeğe uygun değer

Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerindeki etkileri
değerlendirilmektedir.

Yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerlerinin, raporlama tarihindeki geçerli kurlardan Türk
Lirası’na çevrilmiş olması sebebiyle, bu varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin kayıtlı değerlerine
eşdeğer olduğu kabul edilmektedir.
Banka mevduatları, kasanın kayıtlı değerlerinin ve alınan çeklerin, bu varlıkların kısa vadelerde
elden çıkarılmaları ve değer düşüklüğü riski olmaması nedeniyle, gerçeğe uygun değerleriyle aynı
olduğu varsayılmaktadır.
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar:

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar:

ii. Ticari alacaklar

İlişkili taraf işlemleri, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın, kaynakların, hizmetlerin ve
yükümlülüklerin ilişkili taraflar arasında transfer edildiği işlemlerdir. Finansal tablolarda,
Şirket’in hissedarları, onların sahibi olduğu şirketler, bunların yöneticileri ve ilişkili oldukları
bilinen diğer gruplar, ilişkili şirketler olarak tanımlanmışlardır.

Ticari alacaklar içine sınıflandırılan senetler ve vadeli çekler fatura edilmiş tutardan şüpheli ticari
alacak karşılığı düşüldükten sonra, taşınan değerleri ile yansıtılmakta ve efektif faiz oranları kullanılarak
indirgenmiş net değerleri ile taşınmaktadır. Vadesi gelmiş alacakların tahsil edilemeyeceğine dair somut bir
gösterge varsa şüpheli alacak karşılığı ayrılır. Tahsili tamamen mümkün olmayan alacaklar tespit edildikleri
durumlarda kayıtlardan tamamen silinirler. Karşılık,
Şirket yönetimi tarafından tahmin edilen ve ekonomik koşullardan ya da hesabın doğası gereği taşıdığı
riskten kaynaklanabilecek olası zararları karşıladığı düşünülen tutardır.

Gerçeğe uygun değer
İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçların kayıtlı değerlerinin, varlıkların ve borçların
gerçeğe uygun değerine eşdeğer olduğu varsayılmaktadır.

Gerçeğe uygun değer

iv. Kısa ve uzun vadeli banka kredileri ve ticari borçlar

Ticari alacakların iskonto edilmiş ve şüpheli alacak karşılığı ayrılmış değerlerinin, varlıkların gerçeğe uygun
değerine eşdeğer olduğu varsayılmaktadır.

Kısa ve uzun vadeli banka kredileri, anapara ve raporlama dönemi sonu itibariyle tahakkuk eden
faiz giderlerinin toplanması sonucu oluşan maliyet değerleri etkin faiz oranı yöntemi ile iskonto
edilmiş tutarları ile kayıtlarda gösterilmektedir.

iii. İlişkili taraflar
(a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin,
(i) Raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması
durumunda,
(ii) Raporlayan 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:

Ticari ve diğer borçlar ve ticari borçların içerisinde yansıtılan ileri tarihli verilen çekler mal ve hizmet
alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış veya faturalanmamış tutarların rayiç değerlerini temsil
eden iskonto edilmiş maliyet bedeliyle kayıtlarda yer almaktadır.
Gerçeğe uygun değer
Kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin gerçeğe uygun değerinin; bahse konu finansal borçların
maliyetine, etkin faiz oranı üzerinden hesaplanıp raporlama dönemi sonu itibariyle tahakkuk etmiş
faiz borçlarının eklenmesi suretiyle oluşturulan kayıtlı değerlerine eşdeğer olduğu varsayılmaktadır.
Benzer şekilde, ticari borçların iskonto edilmiş maliyet değerleri gerçeğe uygun değerleri olarak
kabul edilmiştir.

(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde.
(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun
üyesinin) iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde.
(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü
işletmenin iştiraki olması halinde.
(v) İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin
çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. 		
Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de 		
raporlayan işletme ile ilişkilidir.
(vi) İşletmenin (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.
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2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar:

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar:
Süre (Yıl)

Stoklar:
Stoklar, maliyet değeri veya net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile değerlenmiştir. Stokları
bulundukları duruma getirmek için yapılan harcamalar aşağıdaki gibi muhasebeleştirilmiştir:
İlk madde ve malzemeler ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre belirlenmektedir. Mamul ve yarı
mamullerin maliyetine direkt malzeme ve işçilik giderleri ile değişken ve sabit genel üretim giderleri belli
oranlarda dahil edilmiş ve ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre hesaplanmıştır. Net gerçekleşebilir
değer, tahmini satış fiyatından satış esnasına kadar oluşacak ek maliyetler düşülerek tahmin edilen tutardır.
Maddi duran varlıklar:
Maddi duran varlıklar, maliyet bedellerinden birikmiş amortismanların ve eğer varsa, değer düşüklüğünün
indirilmesi suretiyle gösterilmiştir.
Maddi duran varlıkların 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle endekslenerek raporlama dönemindeki Türk Lirası’nın
alım gücüne getirilmesinde aktife ilk giriş tarihleri dikkate alınmıştır. 1 Ocak 2005 tarihinden sonraki alımlar
nominal değerleriyle gösterilmiştir. Maddi duran varlıklar için amortisman, enflasyon muhasebesine göre
düzeltilmiş tutarları ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonraki alımların nominal değerleri üzerinden varlıkların
tahmini faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle normal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır.
Maddi duran varlıklar, rayiç değerlerinden yansıtılan arsalar, yer altı ve yer üstü düzenleri ile binalar
haricinde, maliyet değerinden birikmiş amortisman düşüldükten ve eğer var ise, değer düşüklüğü karşılığı
ayrıldıktan sonraki net değerleri ile gösterilmiştir. Rayiç değerlerinden yansıtılan arsalar, yer altı ve yer
üstü düzenleri ile binalar rayiç değerlerinden birikmiş amortismanın düşülmesi suretiyle gösterilmektedir.
Maliyet değeri ile rayiç değeri arasındaki fark
öz sermayenin altında “Duran Varlıklar Değer Artış Fonu” hesabında ertelenmiş vergi etkisi ile beraber
takip edilmektedir. Rayiç değer çalışması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı Denge Gayrimenkul
Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 14 Haziran 2012 tarihinde yapılmıştır. Arsalar, yer altı ve yer
üstü düzenleri ile binaların rayiç değerleri piyasa fiyatlarına göre tespit edilmiştir.
Ayrıca varlığın taşınan yeniden değerlenmiş değeri baz alınarak hesaplanan amortisman ile aktifin ilk
günkü değeri baz alınarak hesaplanan amortisman arasındaki fark, ertelenmiş vergi etkisi ile beraber,
maddi varlık kullanıldıkça yıllık olarak duran varlık değer artış fonundan dağıtılmamış karlar hesabına
aktarılmaktadır.

Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar

2-40
10-40

Demirbaşlar

3-10

Makine ve teçhizat

5-25

Taşıt araçları

4-8

Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler,
maddi varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran
varlığın kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi masraflar, oluştukları dönemde
gider kaydedilmektedir. Yapılan harcamalar ilgili maddi duran varlığa gelecekteki kullanımında
ekonomik bir değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmekte ve kalan
ekonomik ömrü boyunca amortismana tabi tutulmaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar:
Maddi olmayan duran varlıklar, maliyet bedellerinden birikmiş itfa paylarının ve, eğer varsa, değer
düşüklüğünün indirilmesi suretiyle gösterilmiştir.
Maddi olmayan duran varlıklar başlıca, dışarıdan satın alınmış lisans, ticari marka, endüstriyel
yazılım, bayi listesi, yazılım lisans hakkı ve diğer haklardan oluşan varlıklar olup UFRS 3 “İşletme
Birleşmeleri” uyarınca satın alım sırasında tespit edilen rayiç bedel üzerinden aktifleştirilmektedir.
İlgili işletme birleşmesi sonucu ortaya çıkan pozitif şerefiye, ticari marka ve dışarıdan satın alınmış
lisans tutarı belirli bir ekonomik ömrü olmamasından dolayı itfa işlemine tabi tutulmamakta fakat
her yıl taşınan değerinde bir değer düşüklüğü oluşup oluşmadığı incelenmektedir.
Diğer maddi olmayan duran varlıklar (yazılım lisans hakkı ve diğer haklar) normal amortisman
metoduna göre ilgili kıymetin tahmini ekonomik ömrü olan 3-20 yıl üzerinden itfa edilmektedir.
Sözkonusu maddi olmayan duran varlıkların taşıdıkları değerler, şartlarda değişiklik olduğu
takdirde herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığını tespit etmek için incelenmektedir.

Amortismana tabi tutulan varlıklar, maliyet tutarları üzerinden tahmini ekonomik ömürlerine dayanan
oranlarla doğrusal amortisman yöntemine göre amortismana tabi tutulmaktadır.
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2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar:

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar:

Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar:

Varlıkların değer düşüklüğü:
Varlıkların kayıtlı değerlerinin, geri kazanılabilir değerlerinden fazla olduğu durumlarda, değer düşüklüğü
karşılığı ayırmak suretiyle, varlığın kayıtlı değeri geri kazanılabilir tutarına indirilir ve karşılık kapsamlı gelir
tablosuna gider olarak yansıtılır.

Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar, ödeme güçlüğüne düşmüş borçluların Şirket’e olan
yükümlülüklerine karşılık olarak alınmış gayrimenkulleri temsil etmektedir. Bu varlıklar tapularında
belirlenen değeri göz önünde bulundurularak, Şirket’in kayıtlarındaki taşınan değer veya rayiç değerden
düşük olanıyla gösterilmektedir. Mahkeme emri veya müşterinin rızasıyla varlığın kullanım hakkı elde
edildiğinde, ilgili şüpheli ticari alacak tutarı bilirkişi raporlarında belirlenen değerden netleştirilerek satış
amacıyla elde tutulan duran varlıklar hesabına sınıflandırılır ve varlığın rayiç değeri ile ticari alacak tutarı
arasındaki fark gelir tablosuna yansıtılır. Şirket, operasyonları için kullanmadığı müddetçe, bu varlıklara
amortisman ayırmamaktadır. Bu varlıklar satıldığında, satış geliri ve varlığın taşınan değeri arasındaki fark
gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Yabancı para cinsinden varlık ve borçlar:
Finansal durum tablosunda yer alan yabancı paraya bağlı varlıklar ve borçlar raporlama dönemi sonundaki
T.C. Merkez Bankası döviz kuru kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmektedir. Dönem içinde gerçekleşen
yabancı paraya bağlı işlemler, işlem tarihindeki fiili kurlar kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmektedir. Bu
işlemlerden doğan kur farkı gelir ve giderleri kapsamlı gelir tablolarına dahil edilmektedir.

Alış kuru Tarihi

68

ABD Doları / TL

Avro / TL

31 Aralık 2016

3,5192

3,7099

31 Aralık 2015

2,9076

3,1776

Diğer taraftan; nakit üreten varlıkların geri kazanılabilir tutarı, net satış fiyatları ile kullanım değerlerinden
yüksek olanıdır. Bahse konu varlıkların kullanım değeri, bu varlıkların sürekli kullanımından ve satışlarından
elde edilecek net nakit girişlerinin, uygun bir iskonto oranı ile iskonto edilmiş net bugünkü değerlerini ifade
eder.
Geçmiş yıllarda ayrılan değer düşüklüğü karşılığı artık geçerli değilse ya da daha düşük değerde bir karşılık
ayrılması gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir ve bu tutar gelir tablosuna yansıtılır.
Ancak, değer düşüklüğü karşılığının ters çevrilmesi sonucu varlığın taşınan değerinde meydana gelen
artış, bu varlığa geçmiş yıllarda hiç değer düşüklüğü ayrılmamış olması halinde belirlenecek değerini
aşmaması koşuluyla kayda alınmaktadır. Duran varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan taşınan
bedelindeki değer düşüklüğü ilk olarak özkaynaktaki yeniden değerleme fonundan netlenerek borç olarak
kaydedilir, daha sonra toplam değer düşüklüğünden kalan bir tutar varsa gelir tablosuna gider olarak
kaydedilir.
Borçlanma maliyetleri:
Borçlanma maliyetleri gider olarak kaydedilmektedir. Özellikli varlıkla ilişkili borçlanma maliyetleri doğrudan
ilgili bulunduğu özellikli varlığın maliyetine dahil edilir. Özellikli bir varlığın amaçlandığı şekilde kullanıma
veya satışa hazır hale getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanma
maliyetlerinin aktifleştirilmesine son verilir.
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2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar:

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar:

Ertelenmiş vergiler:

Gelir ve giderler:

Ertelenmiş vergiler, yükümlülük metodu kullanılarak, varlıkların ve yükümlülüklerin indirilebilir vergi matrahı
ile bunların finansal tablolardaki kayıtlı tutarları arasında oluşan geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır.
Başlıca geçici farklar, gelir ve giderlerin UMS/UFRS ile vergi kanunlarına göre değişik finansal tablo
dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergiye tabi tüm
geçici farklar için hesaplanırken, indirilecek geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi alacakları, Şirket’in
gelecek dönemlerde vergiye tabi kazançlarının olacağı varsayımıyla hesaplanmaktadır.

Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esası uygulanmaktadır. Buna göre hasılat, gelir ve
karlar aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılacak şekilde muhasebeleştirilmektedir.

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.
Vergiler

Faiz gelirleri, etkin faiz oranı üzerinden hesaplanarak tahakkuk ettirilir. Faiz içeren bir menkul kıymetin
ediniminden önce ödenmemiş faiz tahakkuku durumunda; sonradan tahsil edilen faiz, edinim öncesi
ve edinim sonrası dönemlere ayrılır ve yalnızca edinim sonrasına ait kısım gelir olarak finansal tablolara
yansıtılır.
Temettü gelirleri, tahsil edilme hakkı ortaya çıktığında finansal tablolara alınmaktadır.
Hâsılat:
Satış hasılatı, alınan veya alınacak bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülmektedir.

Türk Vergi mevzuatına göre, kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunan kurumlar, kurumlar vergisine
tabidir.

Kurum kazançları %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar Vergisi’nden istisna kazançların
olması durumunda bu karlar dağıtılmadıkça stopaj hesaplanmaz. İstisna kaynaklı olsun olmasın tam
mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef gerçek kişi ve kurumlara nakit olarak dağıtılan kar payları üzerinden
ayrıca %15 oranında gelir vergisi stopajı hesaplanmaktadır. Cari yıl ve geçmiş yıl karlarının sermayeye
ilavesi suretiyle yapılan kar dağıtımlarında da gelir vergisi stopajı hesaplanmamaktadır. Diğer yandan tam
mükellef kurumlara yapılan kar dağıtımlarında da stopaj yapılmamaktadır.
Ayrıca, kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere yıl içinde ara dönemlerde beyan edilen matrahlar
üzerinden %20 oranında geçici vergi ödenmektedir.
Türk vergi sisteminde mali zararlar takip eden beş yıl içindeki mali karlar (matrah) ile mahsup edilebilmekte
olup, önceki yıllar matrahlarından mahsup mümkün değildir.

Mal satışına ilişkin hasılat, malların sahipliğinden doğan risk ve getirilerin önemli ölçüde alıcıya devredilmiş
olması, mallar üzerinde sahiplikten kaynaklanan yönetimsel veya fiili kontrolün olmaması, hasılat tutarının
güvenilir şekilde ölçülebilmesi, hasılattan doğacak ekonomik faydanın işletme tarafından elde edileceğinin
muhtemel olması ve hasılata ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek maliyetin güvenilir biçimde ölçülebiliyor
olması durumunda gelir olarak kaydedilmektedir.
Türev finansal araçlar:
Şirket yabancı para piyasasında vadeli döviz alım satım anlaşmaları yapmaktadır. Şirket’in risk yönetim
politikalarına göre riskten korunma amaçlı girilen söz konusu vadeli işlem anlaşmaları, UMS 39 (Finansal
Araçlar : Kayda Alma ve Ölçüm)’a göre riskten korunma muhasebesi için yeterli şartları sağlamadığından,
alım satım amaçlı olarak tanımlanarak finansal tablolarda diğer kısa vadeli finansal yükümlülüklere ve
varlıklara rayiç değerleri ile yansıtılırlar ve rayiç değerindeki değişiklikler gelir tablosuna yansıtılır.
Hisse başına kazanç / (zarar):
Hisse başına kazanç / (zarar), dönem net karı veya zararının cari dönemde adi hisse senedi sahiplerine ait
adi hisse senetleri adedinin ağırlıklı ortalamasına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

Türkiye’de şirketler, mevcut hissedarlarına birikmiş karlardan ve özkaynak enflasyon düzeltme farklarından
hisseleri oranında hisse dağıtarak (bedelsiz hisseler) sermayelerini arttırabilirler. Hisse başına kazanç /
(zarar) hesaplanırken, bu bedelsiz hisseler çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç
/ (zarar) hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse senedi ortalaması, bedelsiz hisseler açısından geriye
dönük olarak uygulanmak suretiyle elde edilir.
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2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar:

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar:

Raporlama tarihinden sonraki olaylar:

Operasyonel kiralama

Raporlama tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal
tablolara alınan tutarlar bu yeni duruma uygun şekilde düzeltilmekte, raporlama tarihinden sonra ortaya
çıkan düzeltme gerektirmeyen olayların olması halinde ise önemli olması durumunda ilgili dönemde
açıklanmaktadır.

Kiraya veren tarafın kiralanan varlığın tüm risk ve menfaatlerini kendinde tuttuğu kiralamalar operasyonel
kiralama olarak sınıflandırılmaktadır. Operasyonel kira ödemeleri gelir tablosunda kira süresi boyunca
doğrusal olarak gider kaydedilmektedir.
Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlaması:

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler:
Karşılıklar
Karşılıklar, ancak ve ancak, Şirket’in geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü
varsa, bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma olasılığı
mevcutsa ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır.
Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması muhtemel giderlerin
raporlama tarihindeki indirgenmiş değeriyle yansıtılır. Karşılıklar her raporlama tarihinde gözden
geçirilmekte ve yönetimin en iyi tahminlerini yansıtacak şekilde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Şirket, faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili makam tarafından düzenli olarak gözden geçirilen iç
raporlara dayanarak faaliyet bölümleri belirlemiştir. Şirket’in karar almaya yetkili makamı genel müdür ile
yönetim kuruludur.
Şirket’in karar almaya yetkili makamı, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve
bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve faaliyetleri değişik risk ve faydalar
taşıyan müşteri grupları bazında incelemektedir. Şirket’in müşteri grupları bazında dağılımı şu şekildedir:
İç piyasa, dış piyasa ve diğer. Bazı varlık ve yükümlülükler ile gelir ve giderler grup seviyesinde merkezi
olarak yönetildiği için bölümlere dahil edilmemiştir.
İşletme birleşmeleri:

Garanti karşılığı
Şirket, satılan mamuller için belirli kriterlere uygun koşullarda değiştirme ve bakım ve tamir imkanı
sağlamaktadır. Şirket, söz konusu taahhüt için geçmiş tecrübelerine dayanarak yıllık satışının binde ikisi
oranında karşılık ayırmaktadır.
Şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar
Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise finansal
tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise, finansal tablolara
yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.
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Şirket, 21 Ekim 2004 tarihinde Pilsa A.Ş. (Pilsa)’den “Winsa” ticari markası altında gerçekleştirilen
faaliyetlerini satın almıştır. Şirket söz konusu satın alma dâhilinde elde etmiş olduğu belirlenebilen varlık
ve yükümlülükleri, UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” uyarınca, anlaşmanın yürürlülük tarihi olan 1 Aralık
2004 tarihindeki rayiç bedelleri ile kayıtlarına almış ve satın alma maliyeti ile belirlenebilen varlık ve
yükümlülüklerin rayiç bedelleri arasında kalan değeri, ertelenmiş vergi etkisi düşüldükten sonra, şerefiye
olarak kayıtlarına yansıtmıştır.

Kiralamalar:

Grup Brezilya’da kurulu bulunan Deceuninck Brasil şirketinin paylarının %100’ünü 177.372 Avro
karşılığında 23 Ekim 2014 tarihinde satın almıştır. Grup söz konusu satın alma dâhilinde elde etmiş olduğu
belirlenebilen varlık ve yükümlülükleri, TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” uyarınca, anlaşmanın yürürlülük tarihi
olan 23 Ekim 2014 tarihindeki rayiç bedelleri ile kayıtlarına almış ve satın alma maliyeti ile belirlenebilen
varlık ve yükümlülüklerin rayiç bedelleri arasında kalan değeri şerefiye olarak kayıtlarına yansıtmıştır.

Finansal kiralama

(viii) Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar:

Şirket’e kiralanan varlığın mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydaların devrini öngören finansal kiralamalar,
finansal kiralamanın başlangıç tarihinde, kiralamaya söz konusu olan varlığın rayiç değeri ile kira
ödemelerinin bugünkü değerinden küçük olanı esas alınarak yansıtılmaktadır. Finansal kira ödemeleri kira
süresi boyunca, her bir dönem için geriye kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranı üretecek
şekilde anapara ve finansman gideri olarak ayrılmaktadır. Finansman giderleri dönemler itibariyle doğrudan
gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Aktifleştirilen kiralanmış varlıklar, varlığın tahmin edilen ömrü üzerinden
amortismana tabi tutulmaktadır.

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını
etkileyecek, raporlama tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi
itibarıyla gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş
sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli
düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna
yansıtılmaktadırlar
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devam)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar:

Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve
raporlama tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde
bulundurularak yapılan önemli varsayımlar ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir :
a) Kıdem tazminatı yükümlülüğü, iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve çalışanların ayrılma oranlarını
içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu planların uzun vadeli olması
sebebiyle, söz konusu varsayımlar önemli belirsizlikler içerir. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklara
ilişkin detaylar Not 2 (x) ve Not 17’de yer almaktadır.
b) Şüpheli alacak karşılıkları, Grup yönetiminin raporlama tarihi itibarıyla var olan ancak cari ekonomik koşullar
çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına inandığı tutarları
yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken ilişkili kuruluş dışında
kalan borçluların geçmiş performansları piyasadaki kredibiliteleri ve raporlama tarihinden konsolide finansal
tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile yeniden görüşülen koşullar da dikkate alınmaktadır.
İlgili raporlama tarihi itibarıyla şüpheli alacak karşılıkları Not 7‘de yansıtılmıştır.
c) Grup yönetimi özellikle makina ekipmanların faydalı ekonomik ömürlerinin belirlenmesinde teknik ekibinin
tecrübeleri doğrultusunda önemli varsayımlarda bulunmuştur.
d) 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 stoklar için karşılık Not 9’de ayırmaktadır.
e) Grup varlıklarına ilişkin değer düşüklüğü analizini indirgenmiş nakit akımlarını kullanarak ve arsalar ve binalar
için bağımsız değerleme çalışmaları kullanarak yapmaktadır. Bu analizlerde Grup’un gelecekteki faaliyetlerine
ve kullanılan iskonto oranlarına ilişkin muhtelif varsayımlar bulunmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda
Grup yönetimi finansal olmayan varlıklarında herhangi bir değer düşüklüğü olmadığı sonucuna varmıştır.
f) Ertelenmiş vergi varlıkları gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan ve birikmiş
zararlardan faydalanmanın kuvvetle muhtemel olması durumunda kaydedilmektedir. Kaydedilecek olan
ertelenmiş vergi varlıkların tutarı belirlenirken gelecekte oluşabilecek olan vergilendirilebilir karlara ilişkin önemli
tahminler ve değerlendirmeler yapmak gerekmektedir (Not 26).
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3. Bölümlere göre raporlama
31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap döneminde bölümlere göre raporlama aşağıdaki gibidir:
İç Piyasa*

Dış Piyasa**

Ortak***

Toplam

Hasılat

599.392.488

96.130.623

Mamuller

523.133.926

82.022.234

-

605.156.160

72.613.737

11.134.654

-

83.748.391

3.644.825

2.973.735

-

6.618.560

Satışların Maliyeti (-)

(449.850.661)

(62.847.189)

-

(512.697.850)

Mamuller

(781.983.161)

(52.147.905)

-

(834.131.066)

305.536.423

(8.394.366)

-

297.142.057

26.596.077

(2.304.918)

-

24.291.159

149.541.827

33.283.434

-

182.825.261

Ticari Mallar
Diğer

Ticari Mallar
Diğer
BRÜT KAR/ZARAR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)

(28.390.402)

(19.731.257)

-

695.523.111

(42.371.482)

(42.371.482)

(26.440.815)

(74.562.474)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)

-

-

(1.119.216)

(1.119.216)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

-

-

50.701.706

50.701.706

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)

-

-

(39.540.762)

(39.540.762)

(58.770.569)

75.933.033

ESAS FAALİYET KARI/ZARARI

121.151.425

13.552.177

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

-

-

1.239.692

1.239.692

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)

-

-

(1.605.675)

(1.605.675)

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)

-

-

(39.540.762)

(39.540.762)

(58.770.569)

75.933.033

ESAS FAALİYET KARI/ZARARI

121.151.425

13.552.177

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

-

-

1.239.692

1.239.692

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)

-

-

(1.605.675)

(1.605.675)

(59.136.552)

75.567.050

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET KÂRI/ZARARI

121.151.425

13.552.177

Finansman Gelirleri

-

-

6.501.538

6.501.538

Finansman Giderleri (-)

-

-

(31.841.295)

(31.841.295)

(84.476.309)

50.227.293

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ
ÖNCESİ KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/

121.151.425

13.552.177

-

-

10.119.019

10.119.019

Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri

-

-

(4.727.667)

(4.727.667)

g) Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği taktirde katlanılacak olan
sonuçlar Grup hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Grup Yönetimi elindeki
verileri kullanarak en iyi tahminlerini yapıp gerekli gördüğü karşılığa ilişkin açıklamalar Not 15’de yer almaktadır.

Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

-

-

14.846.686

14.846.686

h) Ana Ortaklık, 2007 yılına ilişkin yapılan vergi incelemesine istinaden olası bir yükümlülük için Grup vergi
müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda en iyi tahminlerini yapıp gerekli gördüğü karşılığa ilişkin açıklamaları Not
15’de yer vermiştir.

DÖNEM KARI/ZARARI

Geliri

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
DÖNEM KARI/ZARARI

121.151.425

13.552.177

(74.357.290)

60.346.312

121.151.425

13.552.177

(74.357.290)

60.346.312

(*) Türkiye
(**) Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri, Diğer Asya ülkeleri ve Diğer ülkeler
(***) Dağıtılamayan Gelir/Gider
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

3. Bölümlere göre raporlama (devam)

4. Nakit ve nakit benzerleri

31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap döneminde bölümlere göre raporlama aşağıdaki gibidir:

Nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir:

İç Piyasa*

Dış Piyasa**

Ortak***

Toplam

Kasa

Hasılat

385.486.736

88.302.793

-

473.789.530

Mamuller

337.409.166

75.764.169

-

413.173.335

46.724.590

9.587.906

-

56.312.496

1.352.980

2.950.718

-

4.303.698

Satışların Maliyeti (-)

(295.581.319)

(57.837.982)

-

(353.419.302)

Banka
- vadesiz TL mevduat
- vadesiz doviz mevduat
- vadeli TL mevduat (*)
- vadeli doviz mevduat (**)

Mamuller

(250.479.000)

(48.466.767)

-

(298.945.768)

(41.381.446)

(7.114.740)

-

(48.496.186)

Diğer

(3.720.873)

(2.256.475)

-

(5.977.348)

BRÜT KAR/ZARAR

89.905.417

30.464.812

Ticari Mallar
Diğer

Ticari Mallar

Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)

(27.047.685)

(16.332.137)

(25.320.198)

(25.320.198)

(11.667.460)

(55.047.283)

-

-

(573.027)

(573.027)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

-

-

29.406.076

29.406.076

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)

-

-

(25.306.175)

(25.306.175)

(33.460.785)

43.529.621

62.857.732

14.132.676

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

-

-

498.010

498.010

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)

-

-

(2.403.926)

(2.403.926)

(44.019.226)

32.971.180

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ
ÖNCESİ KARI/ZARARI

62.857.732

14.132.676

Finansman Gelirleri

-

-

6.078.004

6.078.005

Finansman Giderleri (-)

-

-

(14.730.530)

(14.730.530)

-

-

(4.094.703)

(4.094.703)

Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri

-

-

(3.681.295)

(3.681.295)

Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

-

-

(413.408)

(413.408)

Sürdürülen Faaliyetler
Vergi Gideri/Geliri

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
DÖNEM KARI/ZARARI
DÖNEM KARI/ZARARI

9.197

2.489.547

2.337.342

-

-

39.017.546

24.035.000

36.296.293

61.105.890

Tahsildeki çekler

13.796.610

3.840.539

Toplam (Dipnot 30 (iv))

91.617.048

91.327.968

120.370.228

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)

ESAS FAALİYET KARI/ZARARI

17.052

62.857.732

14.132.676

(48.113.929)

28.876.477

62.857.732

14.132.676

(48.113.929)

28.876.477

(*) 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla bankalarda bulunan vadeli TL mevduatın faiz oranı % 8,25, % 9,25, % 10,40
(31 Aralık 2015 - %11,09) olup, vade tarihi 2 Ocak 2017’ dır.
(**) 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla bankalarda bulunan vadeli döviz mevduatların faiz oranı %0,9, % 0,10 (31
Aralık 2015 - %1,1, %1,25) olup vade tarihi 2 Ocak 2017’ dır.

Grup’un 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla bloke hazır değerleri bulunmamaktadır.

(*) Türkiye
(**) Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri, Diğer Asya ülkeleri ve Diğer ülkeler
(***) Dağıtılamayan Gelir/Gider
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

5. Finansal borçlar

5. Finansal borçlar (devam)

Kısa vadeli finansal borçlar aşağıdaki gibidir:

Uzun vadeli finansal borçlar aşağıdaki gibidir:

Cari Dönem
31 Aralık 2016
Döviz
Tutarı
Kısa vadeli krediler
TL krediler (faizsiz)
TL krediler
TL Krediler TL

TL Karşılığı

Faiz Oranı (%)

Geçmiş Dönem
31 Aralık 2015
Döviz
Tutarı

TL Karşılığı Faiz Oranı (%)

59.606.057

20.332.414

55.991

490.492

4.500.000

(***) 6,59

55.000.000

(*****) 9,35-10,60

13.000.000

(**) 6,59-12,25

Krediler Avro
Krediler

2.000.000

Kısa vadeli krediler
faiz tahakkuku
Uzun vadeli
kredilerin cari kısmı

50.066

486.722

56.422.775

34.427.138

TL Krediler

20.000.000

(***) 6,25-13,00

TL Krediler

10.000.000

(**) 14,50

Avro Krediler

4.000.000

14.839.600

(*) 2,05

Avro Krediler

2.272.727

8.431.590

(***) 3,17

Uzun vadeli kredilerin
faiz tahakkuku
Toplam (Dipnot 30 (iii))

6.355.200

4.000.000

31 Aralık 2016
TL Karşılığı

Faiz Oranı (%)

Avro
krediler
Avro
krediler
TL krediler
Toplam
(Dipnot 30 (iii))

22.727.273

84.315.910

(**) 3,17

22.000.000

(**) 6,25-13,95%

31 Aralık 2015

Döviz
Tutarı

TL Karşılığı Faiz Oranı (%)

4.000.000

12.710.400

(*) 2,05-3

25.000.000

79.440.000

(***) 3

32.000.000

(**) 12,5-6,25

106.315.910

124.150.400

(*) Dönem sonu faiz ödemeli; sabit faiz oranlı.
(**) Altı ayda bir faiz ödemeli; sabit faiz oranlı.
(***) Altı ayda bir faiz ödemeli; değişken faiz oranlı

18.000.000

(**) 3-6,25

12.710.400

(*) 2,15

Şirket’ in 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla, kredilerle ilgili vermiş olduğu bir teminat
bulunmamaktadır.

3.151.585

3.716.738

116.028.832

54.759.552

(*) Dönem sonu faiz ödemeli; sabit faiz oranlı.
(**) Üç ayda bir faiz ödemeli; sabit faiz oranlı.
(***) Altı ayda bir faiz ödemeli; sabit faiz oranlı
(****) Dönem sonu faiz ödemeli; değişken faiz oranlı
(*****) Peşin faiz ödemeli; sabit faiz oranlı

(*) 1,90

Döviz
Tutarı

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla, Ana Ortaklığın uzun vadeli kredilerinin geri
ödeme planı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2016
2017

-

31 Aralık 2015
39.932.217

2018

38.863.180

26.443.635

2019

16.863.180

14.443.635

2020

16.863.180

14.443.635

5 yıl ve üstü

33.726.370

28.887.278

106.315.910

124.150.400

Toplam uzun vadeli finansal borçlar

(*) 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla uzun vadeli krediler içerisinde yer alan 106.315.910TL tutarındaki kredinin
vadesi 1-7 yıl arasındadır (31 Aralık 2015 –124.150.400 TL tutarındaki kredinin vadesi 1-7 yıl arasındadır).
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

6. Türev Araçlar

7. Ticari alacaklar ve borçlar

Diğer kısa vadeli finansal yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:

Şirket yabancı para dalgalanmaları sonucu ortaya çıkabilecek risklerden korunmak amacıyla
dönem içerisinde vadeli döviz alım satım anlaşmaları yapmıştır.
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla vadesi gelmemiş vadeli döviz alım satım ve opsiyon anlaşmalarının
toplam nominal değeri 33.253.036 ABD Doları (31 Aralık 2015 – 18.015.863 ABD Doları), 0
Avusturalya Doları (31 Aralık 2015 – 1.000.000 Avustralya Doları) 8.000.000 Avro ve 3.976.063.300
Şili Pezosu’dur. Şirket açık olan bu vadeli döviz alım satım sözleşmeleri için konsolide finansal
tablolarında 753.449 TL (31 Aralık 2015 – 176.964 TL) rayiç değer yükümlülüğü ve 6.941.547 TL
ayiç değer varlığı olarak yansıltılmıştır(31 Aralık 2015: 21.590 TL).

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

65.864.296

25.469.910

65.864.296

25.469.910

24.338.192

24.291.737

255.639.770

206.406.986

(38.235)

(60.404)

Alacak senetleri reeskontu (-)

(2.730.408)

(1.888.856)

Vadeli çekler reeskontu (-)

(2.891.799)

(3.839.042)

Şüpheli alacaklar

42.764.390

28.005.345

Şüpheli alacak karşılığı (-)

(42.764.390)

(28.005.345)

Ara Toplam

274.317.520

224.910.421

İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Ticari alacak reeskontu (-)

Ticari alacaklar için indirgenmiş maliyet bedeli hesaplanırken kullanılan efektif faiz oranları TL için
%11,184 (31 Aralık 2015 - %11,74), ABD Doları ve Avro için ilgili oldukları Libor ve Euribor oranlarıdır.
Ticari alacakların ortalama vadesi 154 gündür (31 Aralık 2015 – 175 gün).
Şirket, 31 Aralık 2016 tarihi itibari ile gayri kabili rücu faktoring kapsamında faktoring şirketlerinden
tahsil etmiş olduğu 24.322.500 TL’yi (31 Aralık 2015- 0 TL) ticari alacaklardan düşmüştür.

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla şüpheli ticari alacak karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

Açılış bakiyesi

28.005.345

26.528.707

Konusu kalmayan karşılıklar (Dipnot:21)

(2.142.863)

(5.400.762)

Cari dönem karşılık gideri (Dipnot:21)

16.901.908

6.877.400

Toplam

42.764.390

28.005.345

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş fakat karşılık ayrılmayan ticari
alacakların detayı aşağıdaki gibidir (ilişkili kuruluşlardan alacaklar dahil edilmiştir). 31 Aralık 2016
ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla ilgili Gruplarda alınmış olan teminat tutarları, tahsil edilmemiş
alacak tutarlarını karşıladığından dolayı, bu tutarlarla ilgili olarak ilişikte yer alan finansal tablolara
ek bir karşılık tutarı yansıtılmamıştır.
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

7. Ticari alacaklar ve borçlar (devam)

8. Diğer alacaklar ve borçlar

Vadesi geçmiş fakat karşılık ayrılmayan alacaklar
Toplam

30 gün
geçmiş

30 - 60
gün arası

60 - 90
gün arası Gün geçmiş

31 Aralık 2016

11.275.231

2.444.443

1.955.125

1.610.956

2.937.082

2.327.625

31 Aralık 2015

9.075.218

1.414.121

1.740.782

1.357.636

1.003.486

3.559.213

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Grup’un alacaklarına karşılık olarak alınmış olan 45.711.326 TL
tutarında teminat mektubu 4.103.415 TL tutarında teminat senedi ve 156.599.720 TLtutarında
ipotek bulunmaktadır (31 Aralık 2015 – 39.660.182 TL tutarında teminat mektubu, 4.410.828 TL
tutarında teminat senedi ve 135.697.134TL tutarında ipotek) (Dipnot 15).

Ticari borçlar aşağıdaki gibidir :
31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 29)

2.835.524

6.433.318

Ara Toplam

2.835.524

6.433.318

Ticari borçlar

81.078.322

59.109.956

Borç senetleri

147.105.913

36.199.270

(534.452)

(346.989)

(1.407.286)

(241.056)

Ara Toplam

226.242.497

94.721.181

Toplam (Dipnot 29 (ii))

229.078.021

101.154.499

Ticari borç reeskontu (-)
Borç senetleri reeskontu (-)

Kısa vadeli diğer alacakların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

Diğer çeşitli alacaklar

610.573

329.174

Verilen depozito ve teminatlar

480.695

345.364

Personelden alacaklar

5.413

40.536

Toplam (Dipnot 31 (iv))

1.096.681

715.074

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

Verilen depozito ve teminatlar

325.717

392.314

Toplam (Dipnot 31 (iv))

325.717

392.314

Uzun vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

Grup’un 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle diğer borçları 0 TL’dir. (31 Aralık 2015: 4.563 TL).

Ticari borçlar için indirgenmiş maliyet bedeli hesaplanırken kullanılan efektif faiz oranları TL için
%11,184 (31 Aralık 2015 - %11,74), ABD Doları ve Avro için ilgili oldukları Libor ve Euribor
oranlarıdır. Ticari borçların ortalama vadesi 118 gündür (31 Aralık 2015 - 88 gündür).
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

9. Stoklar

10. Peşin ödenmiş giderler

Stoklar aşağıdaki gibidir :

Peşin ödenmiş giderler ve ertelenmiş gelirler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

Hammadde stokları

22.549.543

12.335.985

Yarı mamul stokları

6.600.924

5.074.680

Mamul stokları

34.482.783

21.406.727

Finansal kuruluşlara peşin ödenmiş giderler

Ticari emtia stokları

28.074.620

19.820.179

Verilen avanslar

Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)

(6.332.474)

(2.738.469)

Toplam

85.375.396

55.899.102

Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler

Gelecek aya ait olan giderler

1.288.286

490.892

Toplam

5.638.082

1.195.139

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

4.834.344

6.725.795

25.319

39.156

4.859.663

6.764.951

84

Verilen avanslar

Stoklar aşağıdaki gibidir:

Toplam

Açılış bakiyesi

2.738.469

1.469.673

Dönem içindeki artış / (azalış)

3.594.005

1.268.796

Kapanış bakiyesi

6.332.474

2.738.469

704.247

Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabının 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerindeki hareketleri
aşağıdaki gibidir.

31 Aralık 2015

3.400.585

31 Aralık 2015

949.211

Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler

31 Aralık 2016

31 Aralık 2016

Gelecek aya ait olan giderler
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

11. Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar

12. Maddi duran varlıklar (devam)

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

Peşin ödenen vergi ve fonlar

1.162.354

3.713.927

Toplam

1.162.354

3.713.927

12. Maddi duran varlıklar

Mali̇yet
Arsa ve araziler
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine ve cihazlar
Taşıtlar

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar aşağıdaki gibidir

Döşeme ve demirbaşlar
Mali̇yet

Açılış
1 Ocak 2016

İlaveler

-

20.839.238

8.133.592

Yeraltı ve yerüstü düzenleri

2.155.305

-

(14.885)

22.027.437

-

105.024.223

141.975.166

-

47.184.815

440.636

-

8.577.046

-

44.670.840

130.189.069

(167.381.077)

-

227.980.022

130.920.069

-

(11.164.073)

347.736.018

-

-

-

-

Makine ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Yapılmakta olan yatırımlar
Ara toplam
Birikmiş amortismanlar (-)
Yeraltı ve yerüstü düzenleri

-

11.974.646

Satışlar

Arsa ve araziler

Binalar

731.000

Transferler

Kapanış
31 Aralık 2016

(241.000)
-

1.899.420

Taşıtlar

143.792

(12.000)

572.428

3.068.486

(924.645)

10.720.887

(4.073.490)

(910.124)

-

(82.985.928)

(12.131.942)

-

8.478.396

(86.639.474)

(319.999)

(88.910)

-

12.000

(396.909)

(7.817.473)

(318.487)

-

898.070

(7.237.890)

Ara toplam

(95.399.286)

(13.555.023)

-

9.502.758

(99.451.550)

Net defter değeri

132.580.736

-

-

Döşeme ve demirbaşlar

Binalar

179.173.553

-

Taşıtlar

Yeraltı ve yerüstü düzenleri

(9.986.428)

114.292

7.478.832

-

-

(193.663)
(4.983.614)

248.284.468

Kapanış
31 Aralık 2016

İlaveler

Transferler

Satışlar

18.740.342

-

-

(10.606.750)

8.133.592

3.119.198

-

867

(964.760)

2.155.305

31.030.407

-

2.055.861

(11.058.832)

22.027.437

127.930.608

-

17.524.900

(3.480.342)

141.975.166

407.908

-

32.728

-

440.636

8.827.343

-

183.510

(433.808)

8.577.046

13.029.772

51.438.934

203.085.578

51.438.934

(544.048)

(127.442)

(8.176.793)

(824.361)

(77.345.232)

(19.797.866)

-

44.670.840

(26.544.492)

227.980.022

469.094

(202.395)

-

4.927.664

(4.073.490)

(8.882.833)

-

3.242.139

(82.985.928)

(264.367)

(55.633)

-

-

(319.999)

(7.900.934)

(335.740)

-

419.200

(7.817.473)

(94.231.374)

(10.226.009)

-

9.058.097

(95.399.286)

-

Birikmiş amortismanlar (-)

Makine ve cihazlar

(105.560)

Makine ve cihazlar

Ara toplam

127.051.660

(202.395)

Binalar

Yapılmakta olan yatırımlar

Açılış
1 Ocak 2016

Döşeme ve demirbaşlar
Ara toplam

Şirket arsa ve arazileri, yer altı ve yer üstü düzenleri ile binalarını rayiç değerlerinden yansıtmıştır.
Yeniden değerlenmiş varlıkların satılması halinde bu varlıklara ait olan yeniden değerleme fonları
dağıtılmamış karlar hesabına aktarılmaktadır. Ayrıca, varlığın taşınan yeniden değerlenmiş
değeri baz alınarak hesaplanan amortisman ile aktifin ilk günkü değeri baz alınarak hesaplanan
amortisman arasındaki fark, maddi varlık kullanıldıkça yıllık olarak yeniden değerleme fonundan
dağıtılmamış karlar hesabına aktarılmaktadır.

Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

671.830.340

340.839.504

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Menemen Yatırımı kapsamında kullanılan yatırım kredisine ilişkin
1.484.872 TL faiz gideri, TMS 23’e göre inşaat ile doğrudan ilişkili olan borçlanma maliyetinin,
yatırım maliyetinin bir parçası oluşturması sebebi ile maliyete eklenerek aktifleştirilmiştir.
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

13. Maddi olmayan duran varlıklar

13. Maddi olmayan duran varlıklar (devamı)

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlıklar aşağıdaki gibidir:

Şerefiye

Mali̇yet
Lisans
Ticari marka

Açılış
1 Ocak 2016

Çıkışlar

859.735

-

-

859.735

3.987.406

-

-

3.987.406

71.645

-

-

71.645

2.274.223

-

-

2.274.223

Endüstriyel tasarım
Bayi listesi
Haklar ve diğer
Ara toplam
Birikmiş itfa payları (-)
Endüstriyel tasarım
Bayi Listesi

Kapanış
31 Aralık 2016

İlaveler

917.968

12.080

(83.663)

846.385

8.110.977

12.080

(83.663)

8.039.394

(71.645)

-

-

-

-

-

(71.645)

-

(1.250.823)

(1.137.112)

(113.711)

(848.000)

(66.325)

83.178

(831.147)

Ara toplam

(2.056.756)

(180.036)

83.178

(2.153.615)

Net Defter Değeri

6.054.221

Haklar ve diğer

-

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla şerefiye tutarları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

21 Ekim 2004

655.882

655.882

23 Ekim 2014

117.470

117.470

773.352

773.352

5.885.779

-

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlıklar aşağıdaki gibidir:

Mali̇yet
Lisans
Ticari marka

Açılış
1 Ocak 2016

Çıkışlar

859.735

-

-

859.735

3.987.406

-

-

3.987.406

71.645

-

-

71.645

2.274.223

-

-

2.274.223

704.836

213.132

-

917.968

7.897.845

213.132

-

8.110.977

-

-

-

-

-

(71.645)

-

(1.137.112)

Endüstriyel tasarım
Bayi listesi
Haklar ve diğer
Ara toplam
Birikmiş itfa payları (-)
Endüstriyel tasarım
Bayi Listesi

(71.645)
(1.023.401)

(113.711)

(805.739)

(42.261)

-

(848.000)

Ara toplam

(1.900.785)

(155.972)

-

(2.056.756)

Net Defter Değeri

5.997.060

Haklar ve diğer
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Kapanış
31 Aralık 2016

İlaveler

6.054.221
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

14. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler

14. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı)

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla kısa vadeli diğer karşılıklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Şirket ve Bağlı Ortaklığının teminat, rehin ve
ipoteklerinin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2016

31 Aralık 2016
Garanti karşılığı
Dava karşılığı
Vergi cezası karşılığı (*)
Toplam

31 Aralık 2015

983.800

937.362

1.563.480

1.069.554

536.260

536.260

3.083.540

2.543.176

TL Karşılığı

6.178.294

1.665.353

6.960.066

2.190.353

ABD Doları

1.618.832

460.000

1.192.116

410.000

31 Aralık 2015

Açılış bakiyesi

937.362

766.559

Cari yıl karşılığı

46.438

170.803

983.800

937.362

Kapanış bakiyesi

Avro
TL

-

31.508.000

-

45.711.326

-

39.660.182

-

111.297

30.000

95.328

30.000

3.992.118

-

4.315.500

-

4.103.415

-

4.410.828

-

Alınan ipotekler
Avro

202.720

54.643

173.634

54.643

156.397.000

156.397.000

135.523.600

135.523.600

156.599.720

-

135.697.134

-

206.414.481

-

179.768.144

-

Avro

-

-

572.762

180.250

ABD Doları

-

-

61.224.403

21.056.660

36.213.960

36.213.960

Verilen Teminatlar

TL
Verilen teminat toplamı

90

37.914.200

Alınan teminat senetleri

Alınan teminat ve ipotek toplamı
31 Aralık 2016

Döviz
cinsinden

Avro

TL

Garanti Karşılığı

TL Karşılığı

Alınan teminat mektupları

TL
(*) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi tarafından 2011 yılında 2007 yılına ait işlemlerle ilgili yapılan vergi incelemesi
sonucunda düzenlenen raporlar uyarınca, Ana Ortaklığa 2 Nisan 2012 tarihinde tebliğ edilen toplam 3.605.914 TL
tutarında vergi tarhı ve vergi cezalarına karşı Şirket, İzmir 4. Vergi Mahkemesi’ nde 30 Nisan 2012 tarihinde dava
açmıştır. 6 Aralık 2012 tarihinde yapılan ilk duruşma neticesinde Ana Ortaklığa tebliğ edilen toplam vergi tarhı ve
cezalarının 2.358.150 TL tutarındaki kısmı mahkeme kararıyla kaldırılmış olup, geri kalan kısmın davası hali hazırda
danıştay incelemesindedir. Dava sonucunun mevcut hukuksal duruma ve delillere göre Şirket lehine olacağı
öngörülmektedir. Şirket, ihtiyatlılık gereği konsolide finansal tablolarında 536.260 TL tutarında karşılık ayırmıştır.

Döviz
cinsinden

31 Aralık 2015

55.988.948

55.988.948

55.988.948

-

98.011.125

-

55.988.948

-

98.011.125

-
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

14. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı)
31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Grup teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna
ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2016
a. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
b. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
c. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.
kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin toplam
tutarı
d. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
Toplam

55.988.948

31 Aralık 2015
98.011.125

-

-

-

-

-

-

55.988.948

98.011.125

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının ilişkili kuruluşlardan
aldığı ya da ilişkili kuruluşlara verdiği herhangi bir teminat, rehin ya da ipotek bulunmamaktadır.
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının vermiş olduğu diğer teminat, rehin ve
ipoteklerin (TRİ) özkaynaklara oranı % 0’dır (31 Aralık 2015- % 0).
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15. İhracat taahhütleri ve operasyonel kiralamalar

Grup’ un ihracat taahhütleri aşağıdaki gibidir:
a) Şirket 2015 yılında Citibank ile yaptığı 4.000.000 Avro 24 ay vadeli kredi taahhüt anlaşmaları
gereğince Avro 4.166.506 ihracat gerçekleştirmeyi taahhüt etmiştir. b) Şirket Türkiye İhracat Kredi
Bankası A.Ş.’den (Eximbank)
- 2013 yılı Temmuz ayında kullandığı 60 ay vadeli 9.000.0000 TL tutarlı kredi sözleşmeleri ile 		
4.303.372 Avro
- 2016 yılı içinde kullanmış olduğu 8 ay vadeli toplam 55.000.000 TL tutarlı kredi sözleşmeleri ile
18.141.843 USD
- 2016 yılı içinde kullanmış olduğu 12 ay vadeli toplam 4. 000.000 TL tutarlı kredi sözleşmeleri ile
1.376.168 USD ihracat gerçekleştirmeyi taahhüt etmiştir.
Grup’un operasyonel kiralama ile ilgili işlemleri aşağıdaki gibidir:
Şirket ve Bağlı Ortaklıkların toplam tutarı 3.449.286 Avro, 14.865.462 ABD Doları ve 8.064.136
TL (31 Aralık 2015 – 2.440.009 Avro, 11.199.000 ABD Doları ve 3.480.003 TL) olan operasyonel
kiralamaları, araba, forklift ve depo kiralarından oluşmakta olup, vadeleri 1 ve 4 yıl arasında
değişmektedir. Operasyonel kiralama bedelinin, 1.960.074 Avro, 8.640.000 ABD Doları ve
1.670.625 TL olan kısmının vadeleri 1 ila 9 yıldır.
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

16. Ertelenmiş gelirler

17. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar ve karşılıklar
31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
69.264.234

38.551.182

- Diğer

104.812

71.426

Toplam

69.369.046

38.622.608

- Alınan sipariş avansları

960.720

623.646

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintisi

1.366.900

443.543

Ücret tahakkukları

2.376.111

1.330.112

Toplam

4.703.731

2.397.301

Ödenecek vergi ve fonlar

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
aşağıdaki gibidir:

Yıllık izin karşılığı

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

Açılış bakiyesi

1.523.937

958.030

Cari yıl karşılığı

(417.281)

565.907

Kapanış bakiyesi

1.106.656

1.523.937

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

Açılış bakiyesi

3.222.303

3.313.205

Yıl içinde ödenen karşılıklar

(124.614)

(94.742)

Faiz maliyeti

338.342

347.886

Servis maliyeti

349.134

400.418

Aktüeryal kayıp / (kazanç)

117.030

(744.464)

Kapanış bakiyesi

3.902.195

3.222.303

Toplam çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar

5.008.851

4.746.24

Kıdem tazminatı karşılığı
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

19. Özkaynaklar
18. Diğer varlık ve yükümlülükler
(a) Ödenmiş sermaye:
31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla diğer varlık ve yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

Diğer Dönen varlıklar
- Ciro primi maliyet tahakkuku

31 Aralık 2016
-

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015
-

- Devreden KDV

12.334.362

4.272.327

- Diğer avanslar

591.594

278.077

12.925.956

4.550.404

Toplam

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Ana Ortaklığın sermaye ve ortaklık yapısı
aşağıdaki gibidir:

Mali̇yet
Deceuninck
Halka arz
Yasal kayıtlardaki ödenmiş sermaye
Enflasyon düzeltme farkı
Toplam

31 Aralık 2015

TL

Pay (%)

TL

Pay (%)

77.641.840

97,54

77.641.840

97,54

1.958.160

2,46

1.958.160

2,46

79.600.000

100,00

79.600.000

100,00

7.840.703

7.840.703

87.440.703

87.440.703

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla diğer varlık ve yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

Diğer Kısa Vadeli Yükümlükler
Ödenecek vergi ve fonlar
Gider karşılıkları
Toplam

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

1.439.439

1.089.839

674.165

381.836

2.113.604

1.471.675

Ana Ortaklığın 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı
120.000.000
TL’dir. Ana Ortaklığın 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla tarihsel ödenmiş sermaye
tutarı 79.600.000 TL olup, bu tutar her biri 1 kuruş tutarındaki 7.960.000.000 adet hisseden
oluşmaktadır.
31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla, Grup’un sermayesine karşılık çıkarılmış hisse
senedi adetlerinin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

Mali̇yet

Hisse adetleri

1 Ocak

7.960.000.000

79.600.000

5.956.690.000

59.566.900

-

-

2.003.310.000

20.033.100

7.960.000.000

79.600.000

7.960.000.000

79.600.000

Birikmiş karlardan/geçmiş yıl
karlarından transfer edilen bedelsiz
Dönem sonu

TL

Hisse adetleri

TL

Deceuninck NV kredi alan sıfatıyla, 11 Eylül 2009 tarihinde akdedilen Hisse Rehin Sözleşmesi’nin,
kendisine 140.000.000 Avro refinansman sağlayacak 16 Temmuz 2012 tarihli bir tadil sözleşmesi
uyarınca tadil edilmesi kapsamında, Deceuninck NV’nin Grup’te sahip olduğu, beheri 0,01 TL
nominal değerde ve Grup sermayesinin %97,5382’sini temsil eden toplam 58.100.520 adet
hissesinin tamamı üzerinde 16 Ağustos 2012 tarihinde akdedilen Hisse Rehin Sözleşmesi
uyarınca, teminat temsilcisi sıfatıyla hareket eden Fortis Bank NV/SA lehine rehin kurulmuştur.
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

19. Özkaynaklar(devam)

20. Satışlar ve satışların maliyeti

(b) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler :

Satış gelirleri aşağıdaki gibidir:

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler, genel kanuni yedek akçelerden oluşmuş olup, Türk
Ticaret Kanunu (TTK)’ya göre yasal yedekler I. Tertip ve II. Tertip olmak üzere aşağıdaki
şekilde ayrılmaktadır :
i. I. Tertip Yedek: Net karın %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar I. Tertip yedek
akçe olarak ayrılır.

1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

1 Ocak 2015
31 Aralık 2015

Yurtiçi satışlar

599.392.489

385.486.736

Yurtdışı satışlar

96.130.622

88.302.794

695.523.111

473.789.530

1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

346.044.228

242.805.201

3.855.190

2.674.759

Tükenme payları ve amortisman giderleri

11.891.394

8.964.483

Diğer üretim giderleri

68.733.079

44.325.642

430.523.891

298.770.085

(1.526.244)

(437.186)

Toplam

ii. II. Tertip Yedek: Safi kardan I. Tertip yedek akçe ve pay sahipleri için sermayenin %5'i tutarında
kar payı ayrıldıktan sonra, dağıtılmasına karar verilen karın %10'u II. Tertip yedek akçe olarak
ayrılır.
Genel kanuni yedek akçeler sermayenin yarısını geçmedikçe, münhasıran zararların
kapatılmasında veya işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmenin idamesine, işsizliğin önüne
geçmeye veya sonuçlarını hafifletmeye yönelik önlemler alınması amacıyla kullanılabilir.
Satışların maliyetleri aşağıdaki gibidir:

(c) Geçmiş yıl kar / (zararları):

Direkt hammadde yarı mamul ve malzeme giderleri

Geçmiş yıl kar/(zararlarının) dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:

Direkt işçilik giderleri

31 Aralık 2016

31 Aralık 2015

85.753.155

67.076.469

-

(20.033.100)

22.380

22.380

Değer Artış Fonu Transferi (Bina Satışından)

-

14.959.619

Dönem başı yarı mamül

5.074.680

4.637.494

Değer Artış Fonu Ertelenmiş vergi etkisi

-

1.400.911

Dönem sonu yarı mamül

(6.600.924)

(5.074.680

28.876.477

22.234.114

(13.076.056)

(546.837)

-

92.762

Dönem başı mamül

21.406.727

20.859.890

114.652.013

85.753.155

Dönem sonu mamül

(34.482.783)

(21.406.727

Ticari mal değişimi

96.776.259

55.633.241

Dönem başı ticari mal

19.820.179

18.299.614

Alımlar

105.030.700

57.153.806

Dönem sonu ticari mal

(28.074.620)

(19.820.179)

Toplam

512.697.850

353.419.302

Kıdem tazminatı karşılığı
Geçmiş yıl karı
İç kaynaklardan sermaye hesabına transfer
Sabit kıymet değer artış düzeltmesi (*)

Önceki yıla ait kar / (zarar)
Diğer
Toplam

(*) Grup’a ait arsa ve binalar yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. Bahsi geçen maddi varlıkların taşınan
değerleri ile piyasa değerleri arasındaki fark sermaye yedeklerinin altında duran varlık değer artış fonuna
yansıtılmıştır. Yeniden değerlenmiş varlıkların satılması halinde bu varlıklara ait olan duran varlık değer artış
fonları geçmiş yıl karları hesabına aktarılmaktadır. Ayrıca varlığın taşınan yeniden değerlenmiş değeri baz
alınarak hesaplanan amortisman ile aktifin ilk günkü değeri baz alınarak hesaplanan amortisman arasındaki
fark, maddi varlık kullanıldıkça yıllık olarak duran varlık değer artış fonundan geçmiş yıl karları hesabına
aktarılmaktadır.

98

Toplam üretilen malın maliyeti
Yarı mamül değişimi

Mamül değişimi
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

21. Araştırma ve Geliştirme Giderleri, Pazarlama, Satış ve Dağıtım
Giderleri, Genel Yönetim Giderleri

21. Araştırma ve Geliştirme Giderleri, Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri,
Genel Yönetim Giderleri (devamı)

Araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama ve satış dağıtım giderleri ile genel yönetim giderleri
aşağıdaki gibidir:

Genel yönetim giderleri

Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Personel gideri
Diğer
Toplam

1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

1.103.110

559.370

16.106

13.657

1.119.216

573.027

1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

Personel giderleri

11.660.181

8.130.015

Danışmanlık hizmetleri

10.027.413

8.482.619

Şüpheli alacak karşılığı, net

14.759.045

1.476.638

1.017.707

895.918

Tükenme payları ve amortisman giderleri

292.619

326.284

Haberleşme gideri

313.553

158.543

Sigorta giderleri

619.284

518.636

Kıdem tazminatı ve yıllık izin gideri

224.521

871.582

3.457.159

4.459.963

42.371.482

25.320.198

Vergi ve benzeri giderler

Diğer
Toplam

1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

Personel giderleri

26.763.444

20.780.002

Gümrükleme ve nakliye giderleri

20.863.270

12.719.126

Kira gideri

8.397.338

5.664.599

Bayi teşvik ve toplantı giderleri

5.783.442

3.395.712

Reklam giderleri

2.305.776

3.955.941

Fuar, sergi ve showroom giderleri

1.638.498

1.536.195

Tükenme payları ve amortisman giderleri

1.551.046

1.091.212

Satış, prim ve komisyonları

1.394.503

976.389

Diğer

5.865.157

4.928.107

74.562.474

55.047.283

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri

Toplam
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

22. Esas faaliyetlerden diğer gelir/giderler

23. Yatırım faaliyetlerinden gelir/giderler

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

Vadeli İslem Karlari

23.109.298

5.182.619

Kur Farkı Geliri

18.682.037

16.173.241

Bonus Geliri

4.426.165

-

Faiz Geliri

2.083.952

3.813.457

471.579

-

-

2.850.000

1.928.675

1.386.760

50.701.706

29.406.077

Vazgeçilen Alacak Geliri
Kira Geliri
Diğer
Toplam

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

Kur Farki Gideri

26.927.625

13.968.150

Vadeli İslem Zararlari

10.892.078

6.806.592

Kidem Tazminatı Faiz Maliyeti

338.342

347.886

Özel Maliyet Gideri

124.420

35.015

Faiz Gideri

87.123

220.352

Ozel Islem Vergisi

35.162

32.729

Vazgeçilen Alacaklar

28.265

1.742.421

1.107.747

2.153.030

39.540.762

25.306.175

Diğer Giderler
Toplam

1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

Sabit Kıymet Satış Gelirleri

323.662

498.010

Diğer Gelirler

916.030

Yatırım Faaliyetlerden Gelirler

1.239.692

498.010

1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

Sabit Kıymet Satış Giderleri

1.605.675

2.403.926

Toplam

1.605.675

2.403.926

Toplam

Yatırım Faaliyetlerden Giderler

(*) Grup tarafından ödeme güçlüğüne düşen müşteriler hakkında açılmış olan davalar için tahsil edilemeyeceği
kesinleşen alacakların vazgeçilen alacaklar olarak değerlendirilmesi sonucu oluşmuştur.
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

24. Çeşit esasına göre sınıflandırılmış giderler

25. Finansman gelirleri / giderleri
Finansman gelirleri ve giderleri aşağıdaki gibidir:

Amortisman ve itfa giderleri
Üretim maliyeti
Genel yönetim giderleri
Satış pazarlama giderleri
Toplam

1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

11.891.394

8.964.485

292.619

326.284

1.551.046

1.091.212

13.735.059

10.381.981

1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

Kur farkı geliri

3.875.392

6.067.617

Vadeli işlem karları

2.531.426

Finansman Gelirleri

94.720

10.388

6.501.538

6.078.005

1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

Kur farki gideri

15.977.934

6.202.067

Faiz gideri

12.745.589

8.389.643

Diğer Gelirler
Toplam

Maddi duran varlık amortismanı (Dipnot:12)
Maddi olmayan duran varlık itfa gideri (Dipnot:13)
Toplam

Çalışanlara sağlanan faydalar
Maaşlar ve ücretler
Sosyal sigorta prim giderleri-işveren payı
Diğer sosyal giderler
Kıdem tazminatı ve kullanılmayan izin karşılığı, net
Toplam
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1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

13.555.023

10.226.009

180.036

155.972

13.735.059

10.381.981

1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

59.602.702

40.616.050

3.684.103

2.736.782

15.249.363

11.059.128

(192.757)

871.582

78.343.411

55.283.542

-

Finansman Giderleri

Vadeli işlem zararları
Diğer giderler
Toplam

2.691.803

-

425.969

138.820

31.841.295

14.730.530
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

26. Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar

27. Vergiler

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar aşağıdaki gibidir:

a) Kurumlar vergisi ;

1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

Açılış bakiyesi

984.731

1.196.351

Dönem içi girişler

647.738

394.462

Dönem içi çıkışlar (-)

(369.416)

(606.082)

Toplam

1.263.053

984.731

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar şüpheli alacağa
dönüşmüş alacaklara istinaden müşterilerden alınan arsa, dükkân ve binalardır. Grup yönetiminin
amacı söz konusu gayrimenkullerin kısa bir süre içerisinde elden çıkarılmasıdır.

Türkiye’de kurumlar vergisi oranı 2016 ve 2015 yılları için %20’dir. Bu oran, kurumların ticari
kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi
yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin düşülmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır.
Hindistan’daki kurumlar vergisi oranı %43, Şili’deki kurumlar vergisi oranı %22,5 Brezilya’daki
kurumlar vergisi oranı ise %34’tür.
31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla ödenecek vergi tutarları peşin ödenen vergiler ile
netleştirilerek aşağıdaki gösterilmiştir:

Cari yıl kurumlar vergisi
Dönem içinde peşin ödenen vergi(-)
Ödenecek kurumlar vergisi

1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

4.727.667

3.681.295

(4.727.667)

(3.681.295)

-

-

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla vergi öncesi kar üzerine yasal vergi oranı uygulanarak
bulunan vergi gideri ile kapsamlı gelir tablosundaki toplam vergi karşılığı arasındaki mutabakat
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

Vergi karşılığı öncesi kar

50.227.293

32.971.180

% 20 üzerinden vergi gideri / (geliri)

10.045.459

6.594.236

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi

106.079

282.190

Kurumlar vergisinden istisna gelirlerin etkisi

(45.415)

(2.647.417)

Yatırım teşviği istisnası

106

(18.625.472)

-

Diğer düzeltme kalemlerin etkisi

(1.599.670)

(134.306)

Cari dönem vergi (geliri) / gideri

10.119.019

4.094.703
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)
27. Vergiler (devamı)
31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde sona eren yıllara ait ertelenen vergi yükümlülüğünün
hareketi aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
31 Aralık 2015
31 Aralık 2016

27. Vergiler (devamı)
b) Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri;
Ertelenmiş vergi varlıkları, yükümlülükleri, gelirleri ve giderleri ile ertelenmiş vergi hesaplamalarına
temel teşkil eden geçici farklar aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi
geliri / (gideri
varlığı / (yükümlülüğü )
Mali̇yet
31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
2.296.845

968.844

1.328.001

(294.387)

Kıdem tazminatı karşılığı

663.409

1.388.925

(725.516)

232.249

Emeklilik planlarından aktüeryal
Kazanç/(kayıplar)

117.030

(744.464)

861.494

(250.429)

Kullanılmamış izin karşılığı

221.332

304.787

(83.455)

113.181

Dava karşılığı

164.300

213.911

(49.611)

69.685

Alacak reeskontu

283.125

149.000

134.125

174.728

12.847.212

-

Şüpheli alacak karşılığı

Yatırım teşviği vergi varlığı

12.847.212(*)

1 Ocak bakiyesi
Geçmiş Yıllar Kar/Zarar transferi (*)
Gelir tablosunda yansıtılan ertelenmiş vergi (avantajları)/
giderleri

(1.400.911)
413.408

(23.406)

148.893

(9.373.946)

5.496.146

1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

60.346.312

28.876.478

Dönem başı ağırlıklı ortalama adi hisse senedi adedi *

7.960.000.000

5.956.690.000

7.960.000.000

7.960.000.000

0,7581

0,4844

Diğer kapsamlı gider hesabında muhasebeleşen tutar
31 Aralık Bakiyesi

28. Hisse başına kazanç
Hisse başına kazanç/(zarar) aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:
Dönem karı/(zararı)

(77.914)

(50.069)

(66.150)

Dönem sonu ağırlıklı ortalama adi hisse senedi adedi *

Gider tahakkukları

773.539

822.659

(49.120)

435.462

Hisse başına kazanç/(zarar) (TL)

Konsolidasyonun elimasyon etkisi

710.664

684.495

26.169

115.880

Amortisman süre farkları ve maddi
olmayan varlıkların TFRS 3 uyarınca
değerlenmesinin etkisi

-

6.334.756

(14.846.686)

(127.983)

Borç reeskontu

5.496.146

(*) 1 Kr nominal değerdeki hisseye isabet eden.

(8.194.757)

(8.825.619)

Sabit kıymet yeniden değerleme
etkisi

(380.770)

(380.770)

Ertelenmiş Vergi Varlığı /
(yükümlülüğü), Net

9.373.946

(5.496.146)

630.862

14.870.092

291.288

22.380
843.887

(*) Şirket, yatırım teşviklerini düzenleyen Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu kararı
kapsamında Menemen tesis yatırımları için 2015 yılı Ekim ayında 174 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi
almıştır. %20 yatırıma katkı oranına sahip olan bu teşvik kapsamında bugüne kadar 127 milyon TL yatırım
harcaması yapılmıştır.

Şirket, yatırım teşviği avantajını öngörülebilir gelecek olarak belirlediği 3 yıl içinde elde etmeyi
planladığı avantaj tutarı ile sınrlandırmıştır ve 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle yatırım teşviklerine
ilişkin olarak toplam 12.847.212 TL tutarında ertelenen vergi varlığı muhasebeleştirmiştir (31 Aralık
2015: Bulunmamaktadır.).

Hisse başına kazanç/(zarar) cari yıl net karının/(zararının) yıl içerisinde dolaşımda olan hisse
adetlerinin ağırlıklı ortalamasına bölünmesiyle bulunur.
31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde hisse adetlerinin
hareketi aşağıdaki gibidir:
01 Ocak 2015
1 Ocak 2016
31
Aralık 2015
31 Aralık 2016
Dönem/Yıl başı

7.960.000.000

Dönem içinde içsel kaynaklardan bedelsiz olarak çıkarılan
hisse senetleri
Dönem/Yıl sonu

5.956.690.000
2.003.310.000

7.960.000.000

7.960.000.000

Bunlar dışında finansal tablolar hazırlanana kadar adi hisse senetlerini veya çıkarılması düşünülen
adi hisse senetlerini ilgilendiren bir işlem olmamıştır.
Türkiye’de Şirketler çeşitli içsel kaynaklardan transfer yapmak yoluyla sermayelerini arttırabilir ve
bu sermaye artışı sebebiyle ortaklara payları nispetinde bedelsiz hisse verebilirler. Hisse başına
kazanç hesaplanırken bedelsiz hisseler temettü olarak dağıtılan hisseler olarak kabul edilmiştir. Bu
nedenle ortalama hisse senedi adedi hesaplanırken bu tür hisselerin tüm yıl boyunca dolaşımda
olduğu kabul edilmiştir.
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

29. İlişkili taraf açıklamaları

29. İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

i. İlişkili taraflardan ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:

iv. 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflara yapılan satışlar
aşağıdaki gibidir:
01 Ocak 2015
1 Ocak 2016
31 Aralık 2015
31 Aralık 2016

1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

3.182.473

1.671.800

Diğer Deceuninck iştirakleri

14.671.908

10.779.028

Diğer Deceuninck iştirakleri

Pimaş Plastik İnsaat Malzemeleri AŞ.

48.009.915

13.019.082

Toplam (Dipnot 7)

65.864.296

25.469.910

Deceuninck (ana ortak)

ii. İlişkili taraflara ticari borçlar aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

1.240.241

1.176.826

312.593

313.506

Pimaş Plastik İnsaat Malzemeleri AŞ.

1.282.689

4.942.986

Toplam (Dipnot 7)

2.835.524

6.433.318

EgePen Plastik San. Ve Tic. A.Ş (Ege Pen)
Diğer Deceuninck iştirakleri

4.134.397

3.366.367

26.051.074

14.581.162

Pimaş

137.637.380

33.631.962

Toplam

167.822.851

51.579.491

Deceuninck (Ana ortak)

v. 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflardan yapılan sabit kıymet
alışları aşağıdaki gibidir:
01 Ocak 2015
1 Ocak 2016
31
Aralık 2015
31 Aralık 2016
Deceuninck (Ana ortak)
Pimaş
Toplam

3.070.434

1.640.626

6.000

3.992.865

3.076.434

5.633.491

vi. 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflardan yapılan diğer
alışlar aşağıdaki gibidir:
01 Ocak 2015
1 Ocak 2016
31 Aralık 2015
31 Aralık 2016
iii. 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflardan yapılan mal ve
hizmet alışları aşağıdaki gibidir :dönemlerde ilişkili taraflara yapılan satışlar aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

116.249

116.631

2.562.127

2.028.621

Pimaş

27.089.570

3.813.456

Toplam

29.767.946

5.958.708

Deceuninck (Ana ortak)
Diğer Deceuninck iştirakleri

110

Deceuninck (Ana ortak) *

7.794.966

5.677.076

Diğer Deceuninck iştirakleri

1.467.795

2.014.683

Egepen Plastik San.Ve Tic.

380.762

344.477

1.213.913

1.142.447

10.857.436

9.178.683

Pimas Plastik İnşaat Mlz.
Toplam

(*) 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla bu tutarın 7.752.317 TL’lik (31 Aralık 2015 – 6.091.257TL)
kısmı yönetim hizmet bedelinden oluşmaktadır).

111

Ege Profİl Tİcaret ve Sanayİ Anonİm Şİrketİ ve Bağlı Ortaklıkları

Ege Profİl Tİcaret ve Sanayİ Anonİm Şİrketİ ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

29. İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

29. İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

Diğer Deceuninck iştirakleri ile olan işlemler diğer sair giderlerden oluşmakta, Ege Pen firmasıyla
ile ilgili tutar ise marka kullanım giderinden oluşmaktadır.

Deceuninck Brasil

viii. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 7.673.825
TL’dir. (31 Aralık 2015 - 5.835.250 TL)
ix. Bağlı Ortaklıkların 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla eliminasyon işlemlerinin yapılmasından
önceki bağımsız denetimden geçmemiş yasal finansal verileri aşağıdaki gibidir:

Deceuninck
Importadora Limitada
1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

Aktif Büyüklüğü

27.018.860

20.271.481

Brüt Satışlar

27.594.649

19.771.783

Dönem Net Karı / (Zararı)

57.353

(408.932)

Özsermaye

15.667

(40.755)

Dönen Varlıklar

24.912.770

18.722.186

Duran Varlıklar

2.106.090

1.549.294

27.003.193

20.312.236

-

-

57.353

(408.932)

Kısa Vadeli Borçlar
Uzun Vadeli Borçlar
Toplam Kapsamlı Gelir / Gider
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1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

Aktif Büyüklüğü

4.746.293

3.380.800

Brüt Satışlar

4.390.407

645.342

Dönem Net Karı / (Zararı)

(1.222.462)

(2.077.091)

Özsermaye

(2.356.361)

(565.022)

Dönen Varlıklar

4.618.995

3.311.046

Duran Varlıklar

127.298

69.754

Kısa Vadeli Borçlar

5.175.861

2.315.256

Uzun Vadeli Borçlar

1.916.239

1.630.566

(1.222.462)

(2.077.091)

Toplam Kapsamlı Gelir / Gider
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Şirket, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz
oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, fiyat
riski, kur riski, faiz oranı riski, kredi riski ve likidite riskidir. Ana Ortaklığın genel risk yönetimi
programı, mali piyasaların öngörülemezliğine ve değişkenliğine odaklanmakta olup, Ana Ortaklığın
mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.
Ana Ortaklığın başlıca finansal araçlardan bazıları banka kredileri, nakit, kısa ve uzun vadeli banka
mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç Ana Ortaklığın operasyonları için finansman
yaratmaktır. Şirket ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar
gibi finansal araçlara da sahiptir.
Şirket yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. Şirket, ayrıca finansal araçların
kullanılmasından ortaya çıkabilecek piyasa riskini de takip etmektedir.
i. Fiyat Riski
Fiyat riski, yabancı para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, Şirket tarafından aynı
para biriminden borç ve alacakların, faiz taşıyan varlık ve yükümlülüklerin birbirini karşılaması
yoluyla doğal olarak yönetilmektedir. Piyasa riski, Şirket tarafından piyasa bilgilerinin
incelenmesi ve uygun değerleme metotları vasıtasıyla yakından takip edilmektedir.
ii. Faiz Oranı Riski
Ana Ortaklığın faize duyarlı önemli bir varlığı yoktur. Ana Ortaklığın gelirleri ve faaliyetlerinden
nakit akımları,büyük oranda piyasa faiz oranındaki değişimlerden bağımsızdır.
Ana Ortaklığın faiz oranı riski, kısa ve uzun dönem borçlanmasından kaynaklanmaktadır.
Ana Ortaklığın operasyonlarının devamı için gelecek dönemde alınacak krediler, gelecek
dönemde gerçekleşecek faiz oranlarından etkilenmektedir.
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Faiz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık analizi
31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla Ana Ortaklığın faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir:
Cari dönem

Önceki dönem

1 Ocak 2016 01 Ocak 2015
31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Finansal varlıklar (Dipnot 4)

Sabit faizli finansal araçlar
Vadeli mevduatlar

75.313.839

85.140.890

Finansal yükümlülükler (Dipnot 5)

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal borçlanmalar

222.288.751

98.681.560

Finansal varlıklar

Değişken faizli finansal araçlar

-

Finansal yükümlülükler (Dipnot 5)

Değişken faizli finansal araçlar
Finansal borçlanmalar

-

79.737.900

iii. Likidite Riski
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi
işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade
eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve
yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

31 Aralık 2016
Beklenen veya
sözleşme
uyarınca vadeler

Defter
değeri

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
I=I + II + III + IV

iv. Kredi riski
3 aydan
kısa (I)

3-12 ay (II)

1-5 Yıl (III)

5 yıldan
uzun (IV)

Türev olmayan
finansal
yükümlülükler
Banka kredileri

222.344.742 237.278.726

30.457.354

Borç senetleri

145.698.627 147.105.913

38.634.243 108.471.670

-

-

Ticari borçlar
Diğer borçlar
(Ertelenmiş gelirler)
Beklenen veya
sözleşme uyarınca
vadeler
Türev finansal
yükümlülükler

91.591.995

97.965.634

17.263.743

83.379.39

83.913.846

83.490.506

423.340

-

-

69.369.046

69.369.046

23.550.118

45.818.928

-

-

-

-

-

753.449

-

753.449

-

753.449

-

-

-

-

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini
de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç)
için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Ana Ortaklığın
tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Şirket, bayilerinden ya da diğer
müşterilerinden doğabilecek bu riski, bayiler için belirlenen kredi limitlerini alınan teminatlar ile
sınırlayarak, avansla çalışarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Grup tarafından sürekli
olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz
önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir.
Ticari alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne alınarak
değerlendirilmekte ve uygun miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra finansal durum
tablosunda net olarak gösterilmektedir.
Şirket kredi riskini, satış faaliyetlerini geniş bir alana yayarak belli bir sektör veya bölgedeki
şahıslar veya gruplar üzerinde istenmeyen yoğunlaşmalardan kaçınarak yönetmeye
çalışmaktadır. Şirket ayrıca gerekli gördüğü durumlarda müşterilerinden teminat almaktadır.

31 Aralık 2015
Beklenen veya
sözleşme
uyarınca vadeler

Defter
değeri

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
I=I + II + III + IV

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay (II)

1-5 Yıl (III)

5 yıldan
uzun (IV)

Türev olmayan
finansal
yükümlülükler

-

-

-

-

-

-

Banka kredileri

-

-

-

-

-

-

Diğer finansal
yükümlülükler

178.909.952 197.151.422

21.656.797

41.356.077 105.251.269

28.887.279

Borç senetleri

35.958.214

36.199.270

31.217.073

4.982.197

-

-

Ticari borçlar

65.196.285

65.543.274

47.134.731

18.408.54

-

-

Diğer borçlar
(Ertelenmiş gelirler)

38.622.608

38.622.608

15.603.495

23.019.113

-

-

176.964

176.964

176.964

-

-

Beklenen veya
sözleşme uyarınca
vadeler
Türev finansal
yükümlülükler
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
iv. Kredi riski (devam)

iv. Kredi riski (devam)
Alacaklar ile nakit ve nakit benzerlerinin vade aşımı ve teminat yapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Alacaklar ile nakit ve nakit benzerlerinin vade aşımı ve teminat yapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Alacaklar

Alacaklar

31 Aralık 2016
Raporlama tarihi itibarıyla
maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat ile
güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş
bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne
uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer
düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
D. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş brüt defter
değeri
- Değer düşüklüğü (-) (Dipnot 7)
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Ticari
Alacaklar
(Dipnot 7)
274.317.520

(206.414.460)

263.042.289

-

11.275.231

-

İlişkili
taraflardan
ticari
alacaklar
(Dipnot 7)
65.864.296

-

65.864.296

-

-

-

Diğer
Alacaklar
(Dipnot 8)
1.422.399

-

1.422.399

-

-

-

Tahsildeki
Çekler
(Dipnot 4)

13.796.610

-

13.796.610

-

-

-

Kasa ve
Banka
(Dipnot 4)
77.820.438

-

77.820.438

-

-

31 Aralık 2015
Raporlama tarihi itibarıyla
maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat ile
güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş
bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne
uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer
düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri

-

D. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş brüt defter
değeri

42.764.390

-

-

-

-

(42.764.390)

-

-

-

-

- Değer düşüklüğü (-) (Dipnot 7)

Ticari
Alacaklar
(Dipnot 7)

İlişkili
taraflardan
ticari
alacaklar
(Dipnot 7)

253.355.655

25.469.910

(202.040.932)

-

240.525.836

25.469.910

-

Diğer
Alacaklar
(Dipnot 8)
1.107.388

-

1.107.388

Tahsildeki
Çekler
(Dipnot 4)

3.840.539

-

3.840.539

Kasa ve
Banka
(Dipnot 4)
87.487.429

-

87.487.429

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.005.345

-

-

-

-

(28.005.345)

-

-

-

-

9.075.218

-

- Net değerin teminat ile
güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

-

- Net değerin teminat ile
güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

-

- Vadesi geçmemiş brüt defter
değeri

-

-

-

-

-

- Vadesi geçmemiş brüt defter
değeri

-

-

-

-

-

- Değer düşüklüğü (-)

-

-

-

-

-

- Değer düşüklüğü (-)

-

-

-

-

-

- Net değerin teminat ile
güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

-

- Net değerin teminat ile
güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

-

E. Bilanço dışı kredi riski içeren
unsurlar

-

-

E. Bilanço dışı kredi riski içeren
unsurlar

-

-

-

-

-

-

-

-

1) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.

1) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)
30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Grup’un yabancı para pozisyonu aşağıda sunulmuştur
Cari Dönem

v. Yabancı para riski
Yabancı para riski Grup’un başlıca Amerikan Doları ve Avro varlıklara ve yükümlülüklere sahip
olmasından kaynaklanmaktadır.
Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının ayrıca yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler
Grup’un değerleme para birimi dışındaki para birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapması ve
yabancı para cinsinden banka kredisi kullanmasından kaynaklanmaktadır.
Grup doğal bir riskten korunma yöntemi olan yabancı para cinsinden varlıklarını ve borçlarını
dengede tutarak ve de fiyat politikasını kur değişimlerine göre ayarlayarak ve bunlara ek olarak
yabancı para pozisyonunu analiz ederek kontrol etmekte ve sınırlandırmaktadır. Grup’un 31 Aralık
2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerindeki net yabancı para pozisyonu aşağıda detaylandırılmıştır.

Toplam bazında;

1 Ocak 2016
31 Aralık 2016
(TL Tutarı)

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015
(TL Tutarı)

TL karşılığı
(fonksiyonel
para birimi)

112.767.600

121.321.472

B. Döviz cinsinden yükümlülükler

(269.269.801)

(167.388.641)

Net döviz pozisyonu (A+B)

(156.502.201)

(46.067.169)

75.030.567

766.445

18.296.438

2a. Parasal finansal varlıklar
(kasa, banka hesapları dahil)

36.309.293

9.129.009

1.127.385

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)

-

-

AUD
1.756.422
-

-

-

1.427.740

65.920

322.314

112.767.600

9.961.374

19.746.137

1.756.422

5. Ticari alacaklar

-

-

-

-

6a. Parasal finansal varlıklar

-

-

-

-

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar

-

-

-

-

7. Diğer

-

-

-

-

8. Duran varlıklar (5+6+7)

-

-

-

-

9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar

112.767.600

9.961.374

19.746.137

(160.754.054)

(42.511.273)

(3.005.036)

(24.199.837)

-

(6.523.043)

1.756.422

-

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler

-

-

-

-

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler

-

-

-

-

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)

(184.953.891)

(42.511.273)

14. Ticari borçlar

(84.315.910)

(22.727.273)

15. Finansal yükümlülükler

(84.315.910)

-

(9.528.079)
-

-

(22.727.273)

16a. Parasal olan diğer yükümlülükler

-

-

-

-

16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler

-

-

-

-

17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık/
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı

(84.315.910)

-

(22.727.273)

(269.269.801)

(42.511.273)

(32.255.352)

-

146.703.284

33.253.036

8.000.000

-

-

-

-

-

146.703.284

33.253.036

8.000.000

(9.798.916)

703.137

(4.509.215)

1.756.422

21. Parasal kalemler net yabancı para
varlık/(yükümlülük) pozisyonu
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

(157.929.940)

(32.615.819)

(12.831.529)

1.756.422

22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal
araçların toplam gerçeğe uygun değeri

146.703.284

33.253.036

8.000.000

23. İhracat(*)

88.283.451

2.221.541

23.770.200

999.500

24. İthalat(*)

215.803.721

44.244.224

24.643.930

9.125

20. Net yabancı para varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (9+18+19)

(*)

120

Avro

1. Ticari alacaklar

11. Finansal yükümlülükler

A. Döviz cinsinden varlıklar

ABD Doları

-

-

Ortalama kur kullanılmıştır.
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Grup’un yabancı para pozisyonu aşağıda sunulmuştur:

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Cari Dönem
TL karşılığı
(fonksiyonel
para birimi)

ABD Doları

Avro

AUD

1. Ticari alacaklar

58.987.786

838.919

16.426.438

2.057.245

2a. Parasal finansal varlıklar
(kasa, banka hesapları dahil)

61.105.890

183.695

19.062.115

61.105.890

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)

1.227.796
121.321.472

-

-

-

-

386.391

-

1.022.614

35.874.944

63.163.135

5. Ticari alacaklar

-

-

-

-

6a. Parasal finansal varlıklar

-

-

-

-

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar

-

-

-

-

7. Diğer

-

-

-

-

8. Duran varlıklar (5+6+7)

-

-

-

-

9. Toplam varlıklar (4+8)

121.321.472

1.022.614

35.874.944

10. Ticari borçlar

(56.172.641)

(18.373.777)

(865.133)

11. Finansal yükümlülükler

(19.065.600)

-

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un vergi öncesi karının diğer değişiklikler
sabit tutulduğunda, ABD Doları, Avro ve Avustralya Doları %10 değişiklik karşısındaki duyarlılık
analizi aşağıdaki gibidir:

Kar/Zarar
Yabancı
paranın
değer
kazanması

(6.000.000)

-

-

-

-

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler

-

-

-

-

(75.238.241)

(18.373.777)

(6.865.133)

-

(92.150.400)

-

(29.000.000)

-

-

-

-

-

16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler

-

-

-

-

17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık/
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (9+18+19)

(92.150.400)

-

(29.000.000)

-

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)

4- Avro net varlık/yükümlülüğü

(18.373.777)

(35.865.133)

51.856.323

18.015.863

500.000

(1.000.000)

500.000

(1.000.000)

-

5- Avro riskinden korunan kısım (-)

52.382.923

18.015.863

-

-

5.789.154

664.700

509.811

1.057.245

(47.294.965)

22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal
araçların toplam gerçeğe uygun değeri

51.856.323

18.015.863

500.000

(1.000.000)

23. İhracat(*)

63.557.000

2.303.082

18.132.858

1.257.574

24. İthalat(*)

180.594.650

44.634.472

19.656.203

(17.351.163)

(376.580)

2.057.245

-

Yabancı
paranın
değer
kazanması

Yabancı
paranın
değer
kaybetmesi

11.454.960

-

-

11.702.408

(11.702.408)

-

-

247.448

(247.448)

-

-

(4.640.794)

4.640.794

-

-

2.967.920

(2.967.920)

-

-

(1.672.874)

1.672.874

-

-

(445.534)

-

-

-

-

-

-

Avro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde:

(167.388.641)

(526.600)

Yabancı
paranın
değer
kaybetmesi

(11.454.960)

3- ABD Doları Net Etki (1+2)

21. Parasal kalemler net yabancı para
varlık/(yükümlülük) pozisyonu
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

(*)
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1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü

16a. Parasal olan diğer yükümlülükler

Özkaynaklar

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde:

14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler

31 Aralık 2016

63.163.135

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)

Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının yabancı Şirketlerle ticari faaliyetlerde bulunması sebebiyle döviz
cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı kur
değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz
pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Grup, ileride oluşacak
ticari işlemler ve kayda alınan aktif ve pasiflerden ötürü ortaya çıkan kur riskini yönetmek için, döviz
sepetini mümkün olduğunca çeşitlendirmeye yönelik bir politika izlemektedir.

6- Avro Net Etki (4+5)

AUD'nın TL karşısında ortalama %10 değişmesi halinde:
7- AUD net varlık/yükümlülüğü

445.534

8- AUD riskinden korunan kısım (-)

-

9- AUD Net Etki (7+8)

445.534

(445.534)

GBP'nin TL karşısında ortalama %10 değişmesi halinde:
10- GBP net varlık/yükümlülüğü

-

-

-

-

11- GBP riskinden korunan kısım (-)

-

-

-

-

12- GBP Net Etki (10+11)

-

-

-

-

979.892

-

-

Toplam (3+6+9+12)

(979.892)

Ortalama kur kullanılmıştır.
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

31 Aralık 2015

vi. Sermaye yönetimi

Kar/Zarar
Yabancı
paranın
değer
kazanması

Özkaynaklar

Yabancı
paranın
değer
kaybetmesi

Yabancı
paranın
değer
kazanması

Yabancı
paranın
değer
kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü

(5.045.024)

5.045.024

-

-

5.238.292

(5.238.292)

-

-

193.268

(193.268)

-

-

3.118

(3.118)

-

-

5- Avro riskinden korunan kısım (-)

158.880

(158.880)

-

-

6- Avro Net Etki (4+5)

161.998

(161.998)

-

-

435.190

(435.190)

-

-

(211.540)

211.540

-

-

223.650

(223.650)

-

-

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)

Sermayeyi yönetirken Ana Ortaklığın hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak
ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Ana Ortaklığın
faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
Sektördeki diğer Şirketlerle paralel olarak Ana Ortaklığın sermaye yönetiminde borç sermaye
oranını izlemektedir. Bu oran, net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit
ve nakit benzeri değerlerinin toplam borç (finansal durum tablosunda belirtilen kısa vadeli ve uzun
vadeli yükümlülükler toplamı) tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, finansal durum
tablosunda belirtilen özkaynakların toplamıdır.

Avro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü

AUD'nın TL karşısında ortalama %10 değişmesi halinde:
7- AUD net varlık/yükümlülüğü
8- AUD riskinden korunan kısım (-)
9- AUD Net Etki (7+8)

GBP'nin TL karşısında ortalama %10 değişmesi halinde:
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1 Ocak 2016
31 Aralık 2016

01 Ocak 2015
31 Aralık 2015

Toplam borçlar

536.516.273

335.564.890

Nakit ve nakit benzeri değerler (-) (Dipnot 4)

(91.617.048)

91.327.968

10- GBP net varlık/yükümlülüğü

-

-

-

-

Net borç

444.899.225

244.236.922

11- GBP riskinden korunan kısım (-)

-

-

-

-

Toplam özsermaye

279.188.585

219.788.949

12- GBP Net Etki (10+11)

-

-

-

-

Borç/sermaye oranı

159%

111%

Toplam (3+6+9+12)

578.916

-

-

(578.916)
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

31. Finansal araçlar

31. Finansal araçlar (devamı)

Rayiç bedel, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar
arasındaki bir cari işlemde el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa, oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi
şekilde belirlenir.

Gerçeğe uygun değer ölçümleri hiyerarşi tablosu

Finansal enstrümanların tahmini rayiç bedelleri, Grup tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme metodları kullanılarak tespit edilmiştir. Rayiç bedel tahmininde ve piyasa verilerinin
yorumlanmasında tahminler kullanılır. Buna göre, burada sunulan tahminler, Grup’un bir güncel
piyasa işleminde elde edebileceği tutarları göstermeyebilir.

Grup, finansal tablolarında gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan finansal araçlarını her finansal araç
sınıfının değerleme girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi kullanarak, aşağıdaki şekilde
sınıflandırmaktadır.
Seviye 1: Belirlenen finansal araçlar için aktif piyasada işlem gören (düzeltilmemiş) piyasa fiyatı
kullanılan değerleme teknikleri

Grup, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.

Seviye 2: Dolaylı veya dolaysız gözlemlenebilir girdi içeren diğer değerleme teknikleri

Finansal varlıklar –

Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen değerleme teknikleri

Bu varlıklar, maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer alıp nakit ve nakit benzeri değerleri, bunların
üzerindeki faiz tahakkukları ve diğer kısa vadeli finansal varlıkları içermektedir ve kısa vadeli
olmalarından dolayı, rayiç değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Ticari
alacakların reeskont karşılığı ve şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonraki taşınan değerlerinin
rayiç değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, Grup’un gerçeğe uygun değer ile takip ettiği finansal varlık ve
yükümlülüklerin hiyeraşi tablosu aşağıdaki gibidir :

Finansal yükümlülükler –
Rayiç değeri taşınan değerine yakın olan parasal borçlar:
Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle rayiç değerlerinin
taşıdıkları değere yaklaştığı düşünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile ifade edilir
ve işlem maliyetleri kredilerin ilk kayıt değerlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranları değişen piyasa
koşulları dikkate alınarak güncellendiği için kredilerin rayiç değerlerinin taşıdıkları değeri ifade ettiği
düşünülmektedir. Taşınan değeri 222.288.751 TL olan sabit faiz oranlı kredilerin rayiç değeri
225.419.604 TL değişken faiz oranlı kredilerin rayiç değeri ise 0 TL ’dir. Reeskont karşılığı
düşüldükten sonra kalan ticari borçların rayiç değerlerinin taşıdıkları değere yakın olduğu
öngörülmektedir.

Seviye 1

Seviye 2 (*)

Seviye 3

Bilançoda rayiç değerden taşınan finansal varlıklar

-

-

-

Bilançoda rayiç değerden taşınan finansal yükümlülükler

-

146.703.284

-

Vadeli işlem rayiç değeri

-

146.703.284

-

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, Grup’un gerçeğe uygun değer ile takip ettiği finansal varlık ve
yükümlülüklerin hiyeraşi tablosu aşağıdaki gibidir :
Seviye 1

Seviye 2 (*)

Seviye 3

Bilançoda rayiç değerden taşınan finansal varlıklar

-

(526.600)

-

Bilançoda rayiç değerden taşınan finansal yükümlülükler

-

52.382.923

-

Vadeli işlem rayiç değeri

-

51.856.323

-

(*) Gerçeğe uygun değeri, orijinal vadeli kurun, ilgili para birimi için sözleşmenin geri kalan kısmında geçerli olan
piyasa faiz oranları referans alınarak hesaplanmıştır.
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31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin
açıklayıcı dipnotlar (devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir.)

32. Bilanço tarihinden sonraki olaylar

DİĞER HUSUSLAR

Sigorta
Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları dönemler itibariyle aşağıdaki gibidir (TL):

Bulunmamaktadır.
Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları
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31 Aralık 2016
(TL Tutarı)

31 Aralık 2015
(TL Tutarı)

671.830.340

340.839.504
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ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA ANA ŞİRKETİN
FAALİYET RAPORLARI

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM RAPORU

Hakim şirket Deceuninck NV’nin faaliyet raporları www.deceuninck.com internet sitesinde
yayınlanmaktadır.
TTK 199. MADDEYE İSTN. YAZILAN Y.K.SORUMLULUK RAPORU
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından T.T.K. 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile
ilişkilerimizi açıklayan raporun sonuç kısmı şu şekildedir.
Geçmiş faaliyet yılında hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin
yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin yararına yapılan bir hukuki işlem yoktur.
Yine aynı faaliyet döneminde hakim şirketin veya ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya
alınmasından kaçınılan bir işlem vey a önlem bulunmamaktadır, herhangi bir zarar denkleştirmesi
yapılmamıştır.
Şirketimiz ile hakim şirket ve hakim şirketle dolaylı ilişkili şirketler ile gerçekleşen bir hukuki işlem
yapılmadığından, tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre alınan veya alınmasından kaçınılan önlem
olmamış, dolayısıyla her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanma ihtiyacı doğmamış,
şirket zararı oluşmamıştır.
Bağlı şirket raporu hazırlama yükümlülüğümüzü aşağıdaki ilkeler çerçevesinde;
a)
b)
c)
		
d)
		
		

Hakim şirket lehine, bağlı şirket aleyhine yapılan işlem varsa raporlanması,
Kayıp oluşması halinde denkleştirmesi,
Grup menfaati için bağlı şirket menfaatinden vazgeçilmesi riskinin olumsuz sonuçlarını 		
bağlı şirket lehine giderilmesi,
Bu suretle; azınlık hissedarların, tedarikçelerin, alacaklıların, işçilerin korunması amacıyla,
doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırladığımızı ve 2016 faaliyet 		
yılına ilişkin bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemden dolayı şirketimizin
böyle bir zarara uğramadığını beyan ederiz.

İÇİNDEKİLER
BÖLÜM I

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BÖLÜM II

PAY SAHİPLERİ

2.1 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
2.3 Genel Kurul Toplantıları
2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları
2.5 Kâr Payı Hakkı
2.6 Payların Devri
BÖLÜM III KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
3.1 Şirket Bilgilendirme Politikası
3.2 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
3.3 Faaliyet Raporu
BÖLÜM IV

MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
4.3 İnsan Kaynakları Politikası
4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
BÖLÜM V

YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri
5.6 Mali Haklar
Ege Profil Tic. Ve San A.Ş.’nin “Şirket” 2016 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2014 tarihli ve 2014/02 sayılı Kurul Bülteninde yer verilen
formata uygun olarak hazırlanmıştır.
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BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumluları:

Şirketimiz, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle, yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine
getirmekte; dönemsel olarak Mali Tablolarını, Dipnotlarını ve Bağımsız Denetim Raporlarını
kamuya açıklamaktadır. Genel bilgilendirme ve Özel Durum Açıklamaları, Borsa Istanbul A.Ş. ve
KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Gülşah Karan
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Telefon : (232) 398 98 64
E-Mail : Gulsah.Karan@deceuninck.com
Gülşah Karan

2016 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan
ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır.
Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir
kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse
uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut
yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya
konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak
şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya
geçilmesi planlanmaktadır.

Banu Özberber
Yatırımcı İlişkileri Üyesi
Telefon : (232) 398 97 51
E-Mail : Banu.ozberber@deceuninck.com
Banu Özberber
Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen, elektronik ortamda 21 adet bilgi talebi başvurusu
bulunulmuş ve yanıtlanmıştır.

2.2 PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI
Pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar
dağıtım önerileri vs. gibi konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ
Hissedarlık Yapısı ( 31 Aralık 2016)
Hissedar
Deceuninck NV
Halka Açık
TOPLAM

Nominal Değeri
(TL)

Pay Oranı
(%)

77.641.840

97,54

1.958.160

2,46

79.600.000

100,00

2.1 PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ
Şirketimiz, pay sahipleriyle olan ilişkileri için özel bir birim oluşturmamış olup, Kurumsal Yönetim
Tebliği’nin 11. maddesi gereği, Mali İşler Grup Müdürlüğü’ne bağlı olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü
aşağıda belirtilmiştir.

Dönem içinde pay sahiplerimizden telefon yoluyla gelen, bilgi taleplerinin ve sorularının tamamı
yanıtlanmıştır.
Pay sahipleri tarafından şirketimize sorulan soruların tamamına yakın bir kısmı, hisse senetlerimizin
piyasa fiyatlarının seyri, satış cirosu, dönemsel kar, temettü dağıtımı, Menemen yatırımı ile ilgili
olmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak, henüz kamuya açıklanmayan bir
bilgi sorulduğunda bu tür sorulara cevap verilmemekte, kamuya açıklanmış bilgiler bakımından
ise KAP’ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yer alan genel bilgilendirme formu ve özel durum
açıklamaları ile pay sahiplerinin bu bilgilere kolay ve doğru biçimde ulaşmaları sağlanmaktadır.
Şirketimizin ana sözleşmesinde; bireysel bir hak olarak “özel denetçi atanması talebi”
düzenlenmemiş olup, ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili
maddeleri dikkate alınmaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi bulunmamaktadır.

Birimin başlıca görevleri arasında:
·
Pay sahiplerinin bilgi taleplerini yanıtlamak,
·
Genel kurul toplantısının doğru yapılmasını sağlamak,
·
Genel kurul toplantısı için, ortaklara yönelik doküman hazırlamak,
·
Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek bulunmaktadır.
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2.3 GENEL KURUL TOPLANTILARI

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimiz, 2016 yılında 2015 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı, 24 Mayıs 2016
tarihinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No:5 Çiğli- İZMİR Şirket Merkez adresinde
gerçekleştirmiştir.

Şirketimizin ana sözleşmesine göre Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir adet oy hakkı
bulunmakta olup, oyda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve
el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır. Ancak sermayenin % 5 ini temsil eden hissedarların veya
temsilcilerin talebi halinde, gizli oylama yapılması mecburidir.

Genel Kurul Şirketin toplam 79.600.00,00 TL'lik sermayesine karşılık, 7.960.000.00 adet paydan
7.764.045.698 adedinin vekâleten, 11.062.878,4 adedinin asaleten katılımı sonucu % 97,54
oranındaki bir çoğunluk ile yapılmıştır.
Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için şirket ana sözleşmesinde, şirket sermayesinin en az
%75'ini temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunmasına yer verilmiştir. Toplantılara ilişkin davetler
Ticaret Sicil Gazetesi 03.05.2016 tarih ve 9067 sayılı nüshasının 638 ‘inci sayfasında, Şirketimizin
internet sayfasında ve KAP’ta ilan yoluyla yapılmıştır. Bu davet ilanlarında genel kurulun yeri, gün
ve saati, genel kurul toplantısına katılacak vekiller için vekaletname örneği, kısıt uygulayan ortaklar
var ise kısıtları hangi tarihe kadar kaldırmaları gerektiği ve 2015 yılı faaliyetlerine ait mali tablolar,
yönetim kurulu, bağımsız denetçi raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır
bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmiştir.
Genel Kurulda, pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamışlar, son gündem maddesinde görüş
ve temennilerini iletmişler ve herhangi bir öneri de bulunmamışlardır.
Genel Kurul toplantı tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşlerine sunulmaktadır.
Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul
Toplantısında ortaklara detaylı bilgi verilir. Nitekim Şirket genel kurulumuzda dönem içindeki
bağış ve yardımlar hakkında ayrı gündem maddesiyle ortaklara bilgi verilmiştir. Bağış ve yardım
politikasında bir değişiklik söz konusu değildir. 2016 yılında Şirket, bağış ve yardımlar politikası
çerçevesinde bağış yapılmıştır.

BAĞIŞLAR
TL

2016

2015

102.460

22.883

Şirketimizin genel kurul toplantılarında birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

2.5. Kâr Payı Hakkı
Şirketimizin ana sözleşmesine göre, umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe
ödenmesi ve ayrılması zaruri meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler,
hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda
görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile ana sözleşmede
gösterilen şekilde tevzi olunur.
Şirketimizin ilgili yıla ait dağıtılacak karı; mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak,
yönetim kurulumuzun genel Kuruluun onayına sunduğu kar dağıtım önerileri, şirketimizin karlılık
durumunu, pay sahiplerinin beklentilerini ve şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir
dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.
Kar dağıtımı genel kurulda alınan dağıtım tarihi kararına uygun olarak süresinde yapılmaktadır.
Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi, hisse başına kar oranları faaliyet raporunda yer almaktadır.
Şirket karına katılımda imtiyaz yoktur. Kâr dağıtım politikası internet sitesinde kamuya duyurulmuş,
genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve faaliyet raporunda yer almıştır.
Şirketimiz 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak net dağıtılabilir dönem kârının yatırım projesinde
kullanılmak üzere geçmiş yıllar kâr/zarar hesabında bırakılmasına genel kurulda karar verilmiştir.

2.6. Payların Devri̇
Şirket ana sözleşmesinde payların devri hususunda kısıtlayıcı hükümler bulunmamaktadır.
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BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.2 KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

3.1 ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimizin internet sitesi www.egeprofil.com.tr‘ dir. Sitemize giriş yapıldığında www.egepen.
com.tr,www.winsa.com.tr, www.inoutic.com, www.maestropencere.com
sitesine otomatik geçiş sağlanmıştır. Markalarımız olan Egepen Deceuninck ve Winsa ürünlerimiz,
bayilerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgiler yer almaktadır. Sitede yer alan www.deceuninck.com
link ile bağlı bulunduğumuz Deceuninck Grubu hakkında bilgi alınabilmektedir.

Şirketimiz bilgilendirme politikası, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin imkân verdiği ölçüde
Şirketimizin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricinde
vizyonunu, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde;
tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde, pay sahipleri, sermaye piyasası katılımcıları ve
kamunun bilgisine eşit bir biçimde sunmayı amaçlar.
Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, şirket tarafından kullanılan
kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları aşağıdaki gibidir;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla iletilen özel 		
durum açıklamaları,
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) “e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı,
Periyodik olarak BİST’e KAP aracılığıyla iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim 		
raporu ve beyanlar,
Yıllık faaliyet raporları,
Kurumsal internet sitesi { www.egeprofil.com.tr }
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
Sermaye Piyasası Katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan 			
bilgilendirme ve görüşme toplantıları,
Telefon, elektronik posta, telefaks vb iletişim yöntem ve araçları

Şirket internet sitesinde, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirlenen
bilgilere yer verilir ve değişiklikler güncellenir.
Şirket internet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara
sürekli olarak devam edilir.
3.3 FAALİYET RAPORU
Faaliyet Raporunun içeriği, TTK, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanır.
Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu onayını müteakip, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine
sunulur ve internet sitesinde yayınlanır.

Şirkete yönelik olarak gelen her tür soru ve açıklama, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetim
Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Grup Müdürlüğü tarafından görevlendirilen pay sahipleri
birimi yetki sınırları dahilinde yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılabilir.
Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar, sermaye piyasası katılımcılarından gelen yazılı ve/veya
sözlü bilgi taleplerini cevaplandırmaya yetkili değildir.
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BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.3 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

4.1 MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

İnsan Kaynakları Departmanı, Şirketimizin misyon, vizyon ve temel değerleri ile uyumlu, hedeflerini
gerçekleştirmede en etkili kaynağın insan olduğu bilinci ile, diğer departmanlarla işbirliği içinde,
başarıyı temel alan, çağdaş ve stratejik insan kaynakları uygulamalarını yürütür.
İnsan kaynakları politikamızın amacı;

Pay Sahipleri
Şirketimiz hissedarları, Madde 3.1 “Şirket Bilgilendirme Politikası” nda belirtilen şekilde yasal
bildirimler, internet sitemiz ve yatırımcı ilişkileri birimimiz vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.
Müşteriler
Bünyemizdeki, Teknik Destek ve Satış Pazarlama Departmanlarımız bayilerimizle önceden
belirlenen süreçler içesinde teknik konularda toplantılar ve eğitimler düzenlemektedir. Ayrıca
bayilerimizi ilgilendiren her türlü yenilik ve haberler tarafımızca yayımlanan sirkülerler vasıtasıyla
bayilere duyurulmaktadır. Ayrıca internet sitemizde de şirketimiz ile ilgili bilgiler ve haberler
yayımlanmaktadır.
Çalışanlar
Şirketimiz çalışanları ile ilgili tüm düzenlemeler mevcut İş Kanunu’na ve diğer yasa mevzuata
uygun olarak yürütülmektedir.
Düzenleyici Kurumlar
Şirketimizin tüm faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine
tabidir. Hesaplarımız sürekli olarak SPK ve vergi Mevzuatı çerçevesinde denetlenmektedir.
Bu doğrultuda hazırlanan raporlar düzenli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla
duyurulmaktadır.
Şirketimiz, faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri, gerek genel kurullar, gerek de kamuyu
aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu
bilgilendirmeler, faaliyet raporları, Borsa Istanbul A.Ş. ve KAP aracılığı ile yapılmaktadır.

4.2 MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI
Şirketimiz, çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla yıllık olarak belirlenen
hedeflerin kontrol edildiği, departman bazında temsil edilen, 3 ayda bir düzenli olarak
bölüm müdürleri ve yöneticileri ve üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantılar yapılmakta ve
bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Alınan kararlar
departmanlar tarafından uygulanarak, gerekli görülen iyileşme çalışmaları yapılmaktadır.
Pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi ise Yönetim Kurulu’nda yer
alan bağımsız üyeler vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Şirketimizin ruhunu içinde hisseden, motivasyonu, iş tatmini ve performansı yüksek çalışanlarımız
ile şirketimizi geleceğe taşımak ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamaktır.
Bu kapsamda temel ilkelerimiz şu şekildedir;
• Çalışanlarımıza hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilecekleri uygun ortamı yaratmak, 		
çalışanların bilgi, beceri ve kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları organize etmek,
• Performansı objektif kriterler ile ölçümleyerek değerlendirmek,
• Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek
olmak,
• İş emniyeti ve iş sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve 		
devamlılığını sağlamak.
• Çalışanların moral ve motivasyonlarını artırmak için dönem çeşitli sosyal etkinlikler yapmak. 		
Sosyal etkinlikler ile aidiyet, birlik ve beraberlik sağlamak.
• Verimliliği artırıcı ve çalışma koşullarında iyileşme sağlayıcı önlemler almak.
Şirketimiz yasal mevzuat çerçevesinde sendikalı iş kolu olmayıp, çalışanlarla toplu sözleşme 		
yapılmadığından bu bağlamda şirket içinde Sendika İş Yeri Temsilcileri bulunmamaktadır.
İnsan Kaynakları Birimi, insan kaynakları politikaları çerçevesinde, işin niteliklerine uygun adayları
belirler, yetkinliklerini göz önüne alarak, ayrımcılık yapmadan değerlendirir ve işe alınmalarını ve
çalışma hayatı boyunca fırsatlardan eşit yararlanmalarını sağlar. 2016 yılı içinde çalışanlarımızdan
fırsat eşitliğine aykırı ya da ayrımcılığa sebebiyet verecek bir husus hakkında, Şirketimiz herhangi
bir şikayet almamıştır.
Şirketimizde üretim personeli ve idari personel için farklı kriterleri sorgulayan iki farklı Performans
Değerlendirme ve Geliştirme Sistemi uygulanmaktadır. İki sistemde de temel amaç hedeflerle
yönetimi gerçekleştirmektir.
Takım çalışmasının önemine inanan şirketimiz için sene başında tepe yönetimce belirlenen şirket
hedeflerine ve bölümlerce belirlenen bölüm hedeflerine ulaşılması tüm çalışanlarımız için bir başarı
kriteridir.
Ayrıca bir önceki yıl her bir çalışanın kendisi için yaptığı gelişim planını hayata geçirmek ve bir
sonraki yıl değerlendirmek diğer kritik noktadır.
Sistemimizin son ve en önemli kritik noktası ise geri bilgi almaya ve vermeye olanak sağlamasıdır.
Sene sonlarında yüz yüze görüşmeler ile gerçekleştirilen performans değerlendirme görüşmeleri ile
çalışanlarımız yöneticilerinden gelişim odaklı koçluk desteği alma olanağı yakalamaktadırlar.
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BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

-ETİK KURALLAR

5.1 YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Şirketin faaliyetleri kurumsal İnternet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde
yürütülür.

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla; şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun
düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını
gözeterek, şirketi idare ve temsil eder.

Ortağımız Deceuninck NV, ortaklığı olan tüm şirketlerinde oluşturduğu Kurumsal Davranış
Kuralları’nı şirketimizde de 2004 yılında çalışanlarına duyurmuştur ve yeni işe alımlarda bu
kurallar imza altına alınmaktadır. Kurumsal Davranış Kuralları’nın amacı, yüksek etik standartlara
bağlılığımızı ortaya koymak ve bu standartların korunmasına yönelik ivedi ve tutarlı eylemleri
pekiştirmektir. Bütün çalışanlar, belgenin içeriği ve özü açılarından yüksek etik ve sosyal davranış
standartlarına uymayı taahhüt eder.

Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve bağımsız üyelerimizin bağımsızlık beyanları Faaliyet
Raporunda ve kurumsal internet sitemizde yer almaktadır.
Yönetim kurulu, Şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal
kaynakları belirler. Şirket faaliyetlerinin mevzuata esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve
oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetler.

Şirketimizin etik kuralları ise faaliyet raporları içinde kamuya açıklanmakta ve internet sayfamızda
yer almaktadır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi
üyelerden oluşacakları Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun
olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

-SOSYAL SORUMLULUKLAR

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanması gereken Şirket politika ve kuralları Yönetim
Kurulu tarafından hazırlanır, gereken hallerde Genel Kurul’un bilgisine veya onayına sunulur ve ilan
edilir.

Şirketimizin İzmir ve Kocaeli-Kartepe üretim tesisleri, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri,
TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Standartlarına göre belgelidir.
Şirketimiz bugüne kadar çevre korunmasına yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile
karşılaşmamıştır. 2007 yılında kurşun stabilizan kullanımından çevre dostu Kalsiyum çinko
stabilizan kullanımına geçerek sektöründe bir başka konuda öncülük yapmıştır. Üretim
aşamasında meydana gelen deşe imalatını %90 oranında kendi üretiminde kullanarak geri
dönüşüme tabi tutmaktadır. Emisyon iznine tabi olmayan firmamızın üretim tesislerinde, ısınma
sistemimiz doğalgaza çevrilerek hava kirliliğinin önlenmesi için önemli bir adım atılmıştır. Geri
dönüşümlü atıklarımız ayrıştırılarak toplanmakta, lisanslı kuruluşlara verilerek yeniden kullanımı
sağlanmaktadır. Tehlikeli atıklarımız yine lisanslı kuruluşlara verilerek, çevreye zarar vermeden
bertarafı sağlanmaktadır.
Gürültü iznine tabi olmayan fabrikalarımızda üretim sahası ve çevresinde gece ve gündüz gürültü
seviyesinin ölçümü yapılarak, gürültü seviyesinin yasal limitler içinde kalmasına çalışılmaktadır.
Kanuni davranış standartları, bizim için kabul edilebilir asgari davranış düzeyidir. Açıkça, kanuna
uymalıyız; ancak, daha yüksek bir standardı hedefleriz. Kurumsal davranış kurallarımızın ruhu, özel
durumlar karşısında hepimize yardım eder.
Şirketimiz her türlü faaliyetinde sosyal sorumluluk bilinciyle yasalara ve çevresel değerlere uyum
konusunda özen göstererek hareket etmektedir. İşletmemizin CO2 salınımını telafi etmek ve
ağaçlandırmaya katkıda bulunmak amacıyla Mart 2016’da, TEMA Vakfı’na çalışan sayımız kadar
fidan bağışında bulunulmuştur. Her yıl Mart ayında TEMA Vakfı’na çalışan sayımız kadar fidan
bağışı yapılmaya devam edilecektir.
Şirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlardan dolayı açılmış bir dava bulunmamaktadır.

5.2 YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
Şirket ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu toplantıları gerek görüldükçe her zaman
yapılabileceği gibi; ayrıca idare meclisi bir önceki idare meclisi toplantısından itibaren, en geç üç
ay içerisinde olmak üzere, yılda en az dört defa toplanmak zorundadır.
Üyeler, Genel Müdürlük sekreterliği tarafından toplantılara yazılı olarak davet edilmektedir. Toplantı
gündemi Yönetim Kurulu Başkanı’nın üyeler ile yaptığı görüşmeler ile belirlenmektedir. Yönetim
Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için ana sözleşmede düzenlemeler mevcut olup, buna göre
Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin
çoğunluğu ile karar almaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin her zaman karar aleyhine onaylamama ve muhalefet şerhi koyma
hakları bulunmaktadır. Şirket ana sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri’nin kararları veto
hakları düzenlenmemiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı
Şirketimizin ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin dönem içinde şirketle işlem
yapma ve rekabet yasağı ile ilgili düzenlemeler mevcut olmayıp, genel kuruldan izin almaksızın
kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem
yapamazlar. Herhangi bir işlem tespit edildiği takdirde Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri
uygulanmaktadır.
Şirketimizin Genel Kurul’unda, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne TTK’ nun 395 ve 396 maddelerinde
sayılan yetkiler Yönetim Kurulu üyelerine verilmiştir.
2016 faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeleri şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında
rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.
2016 yılında toplam 20 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.
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5.3 YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri dairesinde hissedarlar
arasından veya hariçten seçilecek en az 5 (beş) üyeden teşekkül eder.
Yönetim kurulu, üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar
almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan
sağlayacak şekilde belirlenir. Yönetim kurulunda görev alacak icrada görevli olmayan yönetim
kurulu üyeleri ile bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri ve atanma usulleri Sermaye Piyasası’nın
ilgili mevzuat hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetimine ilişkin
düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri, şirket genel kurulu tarafından Sermaye
Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre seçilir.
Bağımsız üyeler için sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine riayet edilmek kaydıyla, süresi
biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.
Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
Herhangi bir sebeple üyeliğin açılması halinde yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini geçici
olarak yönetim kurulu üyeliğine seçer.
Bu şekilde tayin edilen geçici üye ilk genel kurul toplantısına kadar görevini sürdürür ve genel
kurulun onayı halinde yerine getirildiği eski üyenin süresini tamamlar.
Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi
tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış
olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi
toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek
gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.
Yönetim kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip aralarında iş bölümü yaparlar. Yönetim kurulu
düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim
kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.
Yönetim Kurulu, yönetim kurulu üyelerinden herhangi bir üyesi tarafından talep edildiğinde veya
re’sen yönetim kurulu başkanı tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir. Ancak yönetim kurulu
bir önceki yönetim kurulu toplantısından itibaren en geç üç ay içerisinde olmak üzere yılda en az 4
(dört) defa toplanır.
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Şirket Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında oluşturulması gereken komiteler
aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu
Francis Van Eeckhout
Ergün Çiçekçi
Wim Georges Clappaert
Marcel Klepfisch
Yasemin Ünlü Romano

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Denetimden Sorumlu Komite
Marcel Klepfisch
Yasemin Ünlü Romano

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Marcel Klepfisch
Koen Kurt Vergote
Nurcan Güngör
Gülşah Karan
Finans Müdürü
Kurumsal Yönetim Komitesi
Marcel Klepfisch
Francis Van Eeckhout
Gülşah Karan

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Finansal Analiz ve Bütçe Grup Müdürü
Mali İşler Grup Müdürü

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Yönetim Kurulu Başkanı
Finansman Müdürü

Denetim Komitesi, üç ayda bir ve Riskin Erken Saptanması iki ayda bir ve Kurumsal Yönetim
Komitesi gerekli gördükçe olağan toplanır.

Yönetim kurulu üyelerine, yapılacak yönetim kurulu toplantılarının tarihi en az 10 (on) iş günü
öncesinden yazılı olarak bildirilir. Söz konusu yazılı bildirme, toplantıda görüşülmesi istenen
hususların makul bir özeti ve varsa konu ile ilgili rapor ve diğer belgeler eklenir.
Yönetim kurulu toplantıları yurt içinde veya yurt dışında yönetim kurulu kararlaştıracağı bir yerde
ve İngilizce olarak yapılır. Ancak yönetim kurulu toplantı tutanakları ve kararları Türkçe düzenlenir.
Alınan kararların İngilizce tercümeleri de karara eklenir.
Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara,
Türk Ticaret Kanunu’nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,
Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak
Kurullar Hakkında tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda
katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu
amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.
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5.4 RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI
Şirketimiz 24 Mayıs 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız
Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş.’nin seçilmiştir.
Ayrıca ortağımız Deceuninck Grubu’nun iç denetim birimi her yıl belirlenen yıllık denetim
planı çerçevesinde denetimleri gerçekleştirmekte ve denetimlerden elde edilen bulguları
raporlamaktadır. Yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket
politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.
İç kontrol birimi, Kasım 2016’da yapmış olduğu denetiminde ilgili bulgularını iletmiş ve gelişim
alanlarını belirlemiştir. Bu gelişim alanları ile ilgili aksiyon ivedilikle oluşturulmuştur. Bir sonraki yıl
denetim planlarına bulguların takibi ile ilgili maddeler eklenmiştir.
Ayrıca şirketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim,
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim ve TS ISO/IEC
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirilip getirilmediği, periyodik
aralıklarla düzenlenen iç tetkikler ile kontrol edilmekte ve gerekli görüldüğü durumlarda iyileştirme
çalışmaları başlatılmaktadır.
Bunun yanı sıra yalın üretim tekniklerini kullanarak sürekli iyileşmeyi hedefleyen şirketimiz her ay
yapmış olduğu 5S denetimleri ile de ekip bazında fabrika içi tertip ve düzen seviyesini ölçmektedir.
Firmamız, faaliyetlerini gerçekleştirirken firmada veya firma adına çalışanlara, bayilerine,
ziyaretçilerine ve tedarikçilerine daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı ve çevreyi
korumayı hedefler. Bu doğrultuda iş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili yasal gerekliliklere uyan ve
sürekli iyileştirme felsefesi ile çalışmaktadır. İş Güvenliği Danışman firmadan alınan hizmete ilave
olarak şirketimiz kadrosunda İş Güvenliği Uzmanı çalışmaktadır.
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5.5 ŞİRKETİMİZİN VİZYON, MİSYON VE STRATEJİK HEDEFLERİ

Nasıl? Temel Değerlerimiz

Sürdürülebilir bir gelecek için,

Dürüstlük

Neden? Temel Amacımız;

Bizler, her zaman tüm gerçekleri olduğu gibi söyler, tüm iletişim sürecinde açık ve samimi
davranırız.

Yenilikçi ve Öncü
Amacımız, edindiğimiz bilgi ve birikimi uzman kadromuzun desteği ile kaliteli ve yenilikçi
ürünler üreterek mekanlarınıza taşımak ve yaşam konforunuzu artırmaktır. Bizler, mekanlarınızı
ve sevdiklerinizi olumsuz dış koşullardan korumak için yoğun bir şekilde çalışmakta, teknolojiyi
yakından takip ederek yeni ürünlerimizi sizlere sunmaktayız. Sistemlerimizin imalatı, montajı
ve bakımı son derece kolay olduğundan tüm ürünlerimiz, ihtiyaçlarınızı en yüksek düzeyde
karşılayacak şekilde maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak amacı ile üretilmektedir.
Ekoloji
Amacımız, yapıların inşasında enerjiyi verimli kullanabilmek için tüm müşterilerimize destek
olmaktır. Bu sebeple ürünlerimizin tümü yüksek yalıtım sağlar, uzun ömürlüdür ve az bakım
gerektirmektedir. Bizim ürünlerimiz, doğanın formunu bozmamak için en az ekolojik iz bırakacak
şekilde minimum enerji kullanarak ve geri dönüştürülebilir yapı ile üretilmektedir.
Tasarım
Amacımız, farklı tasarımlarımız ile mekanlarınızın daha da güzelleşmesine ve mimarinizde kendi
tarzınızı yansıtmanıza yardımcı olmaktır. Ürünlerimiz, beklentilerinizi karşılayacak şekilde doğanın
renklerini bünyesinde bulunduran geniş renk yelpazesi, doğal dokulu ve eşsiz yüzey kalitesiyle
zamandan bağımsız bir tasarıma sahiptir.

İşbirlikçilerimizle ilişkilerimizde geri bildirimi direk ve olumlu bir şekilde yaparız.
Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile takım ruhuyla hareket ederiz.
Düzeltici ve önleyici tedbirleri alırken, yanlışları açık yüreklilikle belirtir, doğruları tüm gerçekliği ile
savunuruz.
Düşündüğümüz ile söylediğimiz birbirinden farklı olamaz. Bizim özgünlüğümüz budur.
Yüksek Performans
Performansımız; çalışanlarımız, müşterilerimiz, toplum ve hissedarlarımızca düzenli bir şekilde
ölçülür. Mükemmelliğe ulaşma tutkumuz ile tüm iş süreçlerimizde sürekli gelişim için gayret
gösterir, temel amaçlarımızdan, değerlerimizden ve vizyonumuzdan sapmadan yolumuza başarı ile
devam ederiz.
Söylediğimizi yaparız, yaptığımızı paylaşırız, bizim sorumluluk ve disiplinimiz anlayışımız budur.
Yüksek performans hedeflerken tercih önceliğimiz : İnsan,Çevre, Kalite, Hizmet ve Kazanç’tır. Kar,
sürekliliği olan bir işletme için gereklidir.
İşimizin her evresinde, üretimden satış sonrasına kadarki tüm süreçlerimizde her gün
performansımızı artırmak için çalışırız.

Çalışanlarımız ve Müşterilerimiz

Girişimcilik

Bizler, çalışanlarımız ve tüm müşterilerimiz ile açık, dürüst ve samimi bir çalışma ortamı
yaratmaktayız. Böylece uzun süreli iş birliktelikleri yaratarak çalışan ve müşteri memnuniyetini
en yüksek düzeyde tutmaktayız. Kalite, güvenlik, çevre ve insana önem vererek takım ruhu ile
çalışmaktayız.

Bizler, dünyaya ve tüm fikirlere açığız.
Fırsatları görür ve değerlendiririz.
Yetki kullanma adına güven ortamı yaratır, riskleri önceden görür, inisiyatif kullanarak tüm süreçleri
başarı ile yönetiriz.
İşimizi kendi işimiz gibi sahipleniriz.
Tüm çalışanlarımızın kararlarına saygı duyar, sorumluluk almaları için onları cesaretlendirir ve
sonrasında takdir ederiz.
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Ne? Tutkumuz

5.6 MALİ HAKLAR

Kültürümüz

Sektörde Liderlik

Şirketimizin Üst Düzey Yöneticileri’ne Yönetim Kurulu onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey
Yöneticiler’e, ayrıca, yılsonlarında, Şirket’in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları
dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. Şirketimiz’
de “Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası” belirlenirken; Şirket’in üretim ve satış faaliyetlerinin
boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, faaliyetlerin sürdürülmesi için
sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer
firmaların ücret düzeyi dikkate alınır.
Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği
bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir.
Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması
kurulmuştur. Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve
İnsan Kaynakları Departmanı’nın bilgisindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi
ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır. Aksi takdirde, söz
konusu çalışana yönelik disiplin hükümleri gereği disiplin cezası uygulanır.

Şirketimiz sektörünün öncü kuruluşlarından biridir. Geniş pazar payı ile ilk üç firma arasında
yer alır. Bu başarının arkasında kalite ve hizmette yüksek performans ile karşılıklı güvene dayalı
müşteri ilişkileri bulunur.

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel
koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve
benzeri menfaatler toplamı 7.673.825 TL’dir (31 Aralık 2015 5.835.250)

Oluşturmuş olduğumuz şirket kültürümüzün sonucu olarak tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız,
birlikte çalışıyor olmaktan gurur duyarlar. Dürüstlük, yüksek performans ve girişimcilik ilkelerine
göre tüm çalışmalarını sürdürürler.

Uzun Ömürlü, Çevre Dostu Ürünler
Yüksek yalıtımlı, uzun ömürlü, kaliteli, dayanıklı ve geri dönüştürülebilir ürünler üretmek amacıyla
çalışırız.

Güçlü bir Finansal Yapı
Şirketimiz, sürdürülebilir güçlü bir finansal yapıya sahiptir. Tüm faaliyetlerimizi, mali hedeflere
dönüştürür, hedeflerimize başarı ile ulaşırız.
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MERKEZ VE MERKEZ DIŞI MÜDÜRLÜKLER

Ankara Bölge Müdürlüğü
Kızılırmak Mah. 1446 Sk. No: 4/26
Çukurambar - Çankaya / Ankara
T: 0312 440 16 15 / F: 0312 441 11 18

Kocaeli Fabrika
Sarımeşe Mah. Suadiye Cad. No: 5
İç Kapı: 0 Kartepe / KOCAELİ
T: 0262 371 57 27 / F: 0262 371 57 28

Adana Bölge Müdürlüğü
Yeni Mahalle 87071 Sk. No: 50-1
Bozkurtlar Recidance K: 3/3
Seyhan / Adana
T: 0322 247 23 86 / F: 0322 247 23 85

Adana Bölge Müdürlüğü
Yeni Mahalle 87071 sk. No:50-1
Bozkurtlar Recidance K: 3/2
Seyhan / Adana
T: 0322 247 23 80 / F: 0322 247 23 81

İstanbul Bölge Müdürlüğü
İçerenköy Mahallesi Çayır Yolu Sokak
No: 5 Bay Plaza 3. Kat Ataşehir / İstanbul
T: 0216 537 13 60 / F: 0216 537 13 64

Ankara Bölge Müdürlüğü
Kızılırmak Mah. 1446 Sk: No: 4/17
Çukurambar - Çankaya / Ankara
T: 0312 442 83 60 / F: 0312 442 71 11

İzmir Bölge Müdürlüğü
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak
No: 5 35620 Çiğli / İZMİR
T: 0 232 398 98 98 / F: 0 232 398 99 83

Genel Müdürlük
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003
Sokak No: 5 35620 Çiğli / İZMİR
T: 0 232 398 98 98 / F: 0 232 398 99 83

Merkez - Genel Müdürlük İzmir Fabrika
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak
No: 5 35620 Çiğli / İZMİR
T: 0 232 398 98 98 / F: 0 232 398 99 83

İstanbul Bölge Müdürlüğü
İçerenköy Mahallesi Çayır yolu Sokak
No: 5 Bay Plaza 4. Kat Ataşehir / İstanbul
T: 0216 574 58 65 / F: 0216 574 10 53
İzmir Bölge Müdürlüğü
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003
Sokak No: 5 35620 Çiğli / İZMİR
T: 0 232 398 98 98 / F: 0 232 398 99 83
Pazarlama ve Satış Müdürlüğü
İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:5 Bay Plaza
Kat:12 34752 Ataşehir / İstanbul
T: 0216 574 58 65 / F: 0216 469 55 71
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