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Ara Dönem Finansal Bilgilerine İlişkin Sınırlı Denetim Raporu 
 
 
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu’na  
 
 
Giriş 
  
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) ve Bağlı Ortaklıkları’nın (hep birlikte 
“Grup” olarak anılacaktır) 30 Haziran 2017 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum tablosunun ve aynı 
tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir 
tablosunun, konsolide özkaynaklar değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli 
muhasebe politikalarının özetinin ve açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. 
Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34, Ara 
Dönem Finansal Raporlama Standardı’na (“TMS 34”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe 
uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak 
söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. 
 
Sınırlı Denetimin Kapsamı  
 
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 “Ara Dönem Finansal 
Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından 
Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı 
denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin 
sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. 
Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları’na uygun 
olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin 
kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, 
denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine 
ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.  
 
Sonuç  
 
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, 
TMS 34’e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus 
dikkatimizi çekmemiştir. 
 
 
 
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 
 
 
 
 
 
Ferzan Ülgen, SMMM 
Sorumlu Denetçi 
 
 
4 Ağustos 2017 
İstanbul, Türkiye



Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 
 
30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla  
konsolide finansal durum tablosu 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL), olarak gösterilmiştir) 

 

 

 

(2) 
 

  Cari dönem 
(Sınırlı 

denetimden 
geçmiş) 

Geçmiş dönem 
(Bağımsız 

denetimden 
geçmiş) 

 
Varlıklar 

Dipnot 
referansları 

30 Haziran 
2017 

31 Aralık 
2016 

    
Dönen varlıklar  607.777.391  625.394.126 
Nakit ve nakit benzerleri 21 63.115.575 152.317.188 
Ticari alacaklar   334.708.411 279.825.329 
    İlişkili taraflardan 4, 5 15.913.085 13.029.795 
    İlişkili olmayan taraflardan 5 318.795.326 266.795.534 

Diğer alacaklar  298.970 37.092 
    İlişkili olmayan taraflardan  298.970 37.092 
Türev araçlar  - 22.943.990 
Stoklar 6 122.616.949  94.519.833 
Peşin ödenmiş giderler 7 23.945.366 13.646.449 
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 17 21.838.434 19.573.127 
Diğer dönen varlıklar 10   41.253.686 42.531.118 
    
Duran varlıklar  63.399.568 44.140.245 
Maddi duran varlıklar 8 42.856.112 43.876.465 
Maddi olmayan duran varlıklar 9 171.013 219.459 
Peşin ödenmiş giderler  - 44.321 
Diğer duran varlıklar 10 19.402.198 - 
Ertelenmiş vergi varlığı 17 970.245 - 
    

Toplam varlıklar  671.176.959  669.534.371 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlişikteki notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.  



Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 
 
30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla  
konsolide finansal durum tablosu 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL), olarak gösterilmiştir) 

 

 

 

(3) 
 

  Cari dönem 
(Sınırlı 

denetimden 
geçmiş) 

Geçmiş dönem 
(Bağımsız 

denetimden 
geçmiş) 

 Dipnot 30 Haziran 31 Aralık 
Kaynaklar referansları 2017 2016 

    
Kısa vadeli yükümlülükler  506.298.916  492.165.708 
Ticari borçlar  424.334.778 429.018.482 
    İlişkili taraflara 4, 5 24.224.044  16.394.921 
    İlişkili olmayan taraflara 5 400.110.734  412.623.561 
 İnşaat sözleşmelerinden borçlar 13 8.915.547  1.917.021 
 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar  2.266.860  2.163.332 
 Diğer borçlar  - 4.009 
    İlişkili olmayan taraflara  - 4.009 
 Türev araçlar 19 9.103.648  3.648.380 
 Dönem karı vergi yükümlülüğü 17 4.343.452  - 
 Ertelenmiş gelirler 7 38.407.147  40.075.636 
Kısa vadeli karşılıklar  15.877.256 12.708.920 
    Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli 
karşılıklar 

 1.187.501 964.688 

    Diğer kısa vadeli karşılıklar  14.689.755 11.744.232 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 10 3.050.228  2.629.928 
    

Uzun vadeli yükümlülükler  6.769.394 13.372.161 

    
Uzun vadeli karşılıklar  6.769.394 7.076.213 
    Uzun vadeli karşılıklar  5.100.780  5.636.510 
    Diğer uzun vadeli karşılıklar  1.668.614  1.439.703 
Ertelenmiş gelirler 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 

7 
17 

- 
- 

2.897.499 
3.398.449 

    

Özkaynaklar  158.108.649 163.996.502 

    
Ödenmiş sermaye 12 112.233.652 112.233.652 
Geri alınmış paylar (-)  (2.496.301) (2.496.301) 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak  (1.341.600) (1.341.600) 
   Yeniden ölçüm kayıpları  (1.341.600) (1.341.600) 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler  7.718.010 7.006.270 
   Yasal yedekler 12 7.718.010 7.006.270 
Geçmiş yıllar karları  40.911.670 28.358.531 
Net dönem karı  1.083.218 20.235.950 
    

Toplam kaynaklar  671.176.959 669.534.371 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlişikteki notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 



Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 
 
30 Haziran 2017 tarihinde sona eren döneme ait  
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL), olarak gösterilmiştir) 

 

 

 

(4) 
 

  Cari dönem 
(Sınırlı 

 Geçmiş dönem 
(Sınırlı 

 

  Denetimden  denetimden  
  geçmiş)  geçmiş)  

  1 Ocak- 1 Nisan- 1 Ocak- 1 Nisan- 
 Dipnot 30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran 
Kar veya zarar kısmı referansları 2017 2017 2016 2016 

      
Hasılat 14 532.097.273 289.876.298 506.398.209 270.944.688 
Satışların maliyeti (-) 14 (482.720.878) (260.766.144) (444.128.387) (241.284.170) 
      

Brüt kar  49.376.395 29.110.154 62.269.822 29.660.518 

      
Genel yönetim giderleri (-) 15 (18.797.816) (8.824.032) (17.079.535) (8.758.792) 
Pazarlama giderleri (-) 15 (24.687.173) (11.997.251) (22.139.606) (8.036.063) 
Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 15 (1.231.155) (625.410) (1.168.923) (589.695) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 16 33.379.792 14.522.754 13.335.461 (9.037.224) 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 16 (37.973.309) (16.973.193) (16.844.330) 7.639.645 
      

Esas faaliyet karı  66.734 5.213.022 18.372.889 10.878.389 

      
Yatırım faaliyetlerinden gelirler  287.801 - 235.730 - 
      

Finansman geliri/(gideri) öncesi kar  354.535 5.213.022 18.608.619 10.878.389 

      
Finansman geliri/(gideri)  703.441 (1.370) 283.776 - 
      

Vergi öncesi kar  1.057.976 5.211.652 18.892.395 10.878.389 

      
Vergi gideri  25.242 (1.489.255) (3.562.943) (2.100.892) 
      
Dönem vergi gideri (-) 17 (4.343.452) (1.595.603) (798.539) 807.940 
Ertelenmiş vergi (gideri)/ geliri 17 4.368.694 106.348 (2.764.404) (2.908.832) 
      

Dönem karı / (zararı)  1.083.218 3.722.397 15.329.452 8.777.497 

      
Pay başına (kayıp)/ kazanç 18 0,0097 0,0332 0,1366 0,0782 

      
Diğer kapsamlı (gider) / gelir      
Tanımlanmış fayda yeniden ölçüm  
   kayıpları 

 - - - - 

      

Toplam kapsamlı (gider) / gelir   1.083.218 3.722.397 15.329.452 8.777.497 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

İlişikteki notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 



Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 
 
30 Haziran 2017 tarihinde sona eren döneme ait 
konsolide özkaynak değişim tablosu 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL), olarak gösterilmiştir) 

 

 

 

(5) 
 

 
   Kar veya zararda yeniden 

sınıflandırılmayacak birikmiş 
diğer kapsamlı gelirler veya 

giderler  

 
 

Kardan ayrılan 
kısıtlanmış yedekler  

 
 
 

Birikmiş karlar  

 

   
Ödenmiş 
sermaye  

 Tanımlanmış fayda 
planlarının birikmiş yeniden 

ölçüm kayıpları  

 
Yasal 

yedekler  

 
Geri alınmış 

paylar  

 
Geçmiş 

yıllar karları  

 
Net dönem 

karı 

 
Toplam 

özkaynaklar  

        

1 Ocak 2016 itibarıyla bakiyeler  112.233.652 (1.157.600) 4.421.732 - 23.924.110 13.833.012 153.254.906 

        
Transferler  - - - - 13.833.012 (13.833.012) - 
Temettüler (Not 12) - - - - (6.814.053) - (6.814.053) 
Toplam kapsamlı gelir - - - - - 15.329.452 15.329.452 
        

30 Haziran 2016 itibarıyla bakiyeler  112.233.652 (1.157.600) 4.421.732 - 30.943.069 15.329.452 161.770.305 

        

1 Ocak 2017 itibarıyla bakiyeler  112.233.652 (1.341.600) 7.006.270 (2.496.301) 28.358.531 20.235.950 163.996.502 

        
Transferler  - - 711.740 - 19.524.210 (20.235.950) - 
Temettüler (Not 12) - - - - (6.971.071) - (6.971.071) 
Toplam kapsamlı gelir - - - - - 1.083.218 1.083.218 
        

30 Haziran 2017 itibarıyla bakiyeler  112.233.652 (1.341.600) 7.718.010 (2.496.301) 40.911.670 1.083.218 158.108.649 

 
 
 
 
 
 
 
 

İlişikteki notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 



Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 
 
30 Haziran 2017 tarihinde sona eren döneme ait 
konsolide nakit akış tablosu 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL), olarak gösterilmiştir) 

 

 

 

(6) 
 

  Cari dönem Geçmiş dönem 

  (Sınırlı (Sınırlı 

  denetimden denetimden 
  geçmiş) geçmiş) 

  
Dipnot 

1 Ocak- 
30 Haziran 

1 Ocak- 
30 Haziran 

 referansları 2017 2016 

    

A. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları  (99.815.147) (38.117.796) 
    

Vergi öncesi net kar  1.057.976 18.892.395 
Dönem karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler   36.195.428     11.488.779 

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 8, 9 2.874.824 2.876.057 
Alacaklarda değer düşüklüğü (İptali) ile ilgili düzeltmeler 5 118.479 (737.059) 
Stok değer düşüklüğü gideri/ (İptali) ile ilgili düzeltmeler 6 2.013.775 5.258.268 
Faiz gelirleri ve giderleri ile İlgili düzeltmeler   (992.717) (547.207)    
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili  
    Düzeltmeler 

  
895.176 

 
37.335 

Diğer karşılıklar (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler  3.174.434 2.099.651 
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer  
   kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler 

 
16 

 
28.399.258 

 
2.737.464 

Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan 
kazançlar 

  
(287.801) 

 
(235.730)     

    

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler   (135.888.716) (57.130.870) 

Stoklardaki azalışlar/(artışlar) ile ilgili düzeltmeler  (30.110.891) 16.695.412 
Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler  (54.884.855) (65.577.949) 
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler  (51.014.912) (7.164.671) 
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin borçlardaki artış  6.998.526 25.373.495 
Ticari borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler  (4.511.134) (24.701.909) 
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler  (2.365.450) (1.755.248) 

    

Faaliyetlerden elde edilen net nakit akışları  (98.635.312) (26.749.696) 
    

Vergi ödemeleri 17 (677.735) (10.356.891) 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında 

yapılan ödemeler 
  

(1.208.093) 
 

(1.259.139) 
Alınan faiz  1.272.622 798.239 
Ödenen faiz  (566.629) (550.309)     

    

B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları  17.617.344     (5.877.561) 
    

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından  
   kaynaklanan nakit çıkışları 

 
8, 9 

 
 (1.842.852) 

 
(1.274.137) 

Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri 8, 9 324.628 - 
Türev araçlardan nakit girişi 16 28.132.972 6.812.827 
Türev araçlardan nakit çıkışı 16 (8.997.404) (11.416.251) 

    

C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları  (6.971.071) (6.814.053) 

    

Ödenen temettüler 12 (6.971.071) (6.814.053) 
    

Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim  (89.168.874) (50.809.410) 
    

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri  21 152.281.897 162.789.049 
    

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri  21 63.113.023 111.979.639 
 

 
 
 

 
 
 

İlişikteki notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.



Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 
 
30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla  
özet konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL), olarak gösterilmiştir) 

 

 

 

(7) 
 

1.   Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu 
 
Türkiye’de kurulmuş olan ve faaliyet gösteren Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’nin (“Şirket”) 
faaliyet konusu her türlü kablo, iletken, makina, aparat, alet ve edavat ile bunların yedek parça ve 
teferruatının üretim, ithalat, ihracat ve ticaretidir. Şirket 1964 yılında kurulmuş olup halihazırda Draka 
Holding B.V. (%83,75) ana ortaklığında faaliyetine anonim şirket statüsünde devam etmektedir. 
 
Grup’un bağlı ortaklıklarından Türk Prysmian - Prysmian Powerlink Adi Ortaklığı-1; DB.KAB.7 
Lapseki  - Sütlüce 380kV Denizaltı Kablo Projesi kapsamında işin vergilendirilmesi hakkında Gelir 
İdaresi Başkanlığından gelen görüş doğrultusunda 2013 yılında kurulmuştur. Kurulan adi ortaklığın 
%99,99 Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. ve %0,01 Prysmian Powerlink S.r.l. hisse dağılıma 
sahiptir. 
 
Grup’un bağlı ortaklıklarından Türk Prysmian - Prysmian Powerlink Adi Ortaklığı-2; DB.KAB.9 
Lapseki  - Sütlüce-2 380kV Denizaltı Kablo Projesi kapsamında işin vergilendirilmesi hakkında Gelir 
İdaresi Başkanlığından gelen görüş doğrultusunda 2014 yılında kurulmuştur. Kurulan adi ortaklığın 
%99,99 Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. ve %0,01 Prysmian Powerlink S.R.L. hisse dağılıma 
sahiptir. 
 
Halka açık olan Grup bir iş kolunda (kablo üretim ve satışı) ve bir coğrafi bölgede faaliyet 
göstermektedir. Grup’un ürün yelpazesi kapsamında 220 kVolt’a kadar olan tüm enerji kabloları, 3.600 
çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları ile fiber optik kabloları bulunmaktadır. Grup’un fabrikası 
Bursa Mudanya’da olup bu fabrika kablo sektöründeki yüksek teknolojik düzey ile TSE yeterliliği olan 
termik, mekanik, kimya ve elektrik bilimsel araştırma ve test laboratuvarlarını da bünyesinde 
bulundurmaktadır. 
 
Grup’un ticari sicile kayıtlı adresi Ömerbey Mahallesi, Bursa Asfaltı Caddesi, No:51, 16941, Mudanya, 
Bursa olup 20 Aralık 2012 tarihinde tescil olunan Ömer Avni Mah. İnebolu Sok. Haktan İş Merkezi 
No:39 K:2 Setüstü Kabataş Beyoğlu İstanbul adresinde kayıtlı İstanbul Şubesi bulunmaktadır. Grup’un 
30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 457’dir (31 Aralık 2016: 
453). 

 
 Grup hisse senetleri 1986 yılından itibaren Borsa İstanbul A.Ş’de işlem görmektedir. 

 
Grup’un bağlı ortaklıklarının detayı aşağıda verilmektedir: 
 

 
Bağlı ortaklıklar 

İşlem gördükleri 
borsalar 

 Faaliyet 
türleri 

 Esas faaliyet 
konuları 

      
Türk Prysmian-Prysmian Powerlink  
Adi Ortaklığı-1 

  
- 

 
Satış 

  
Enerji kabloları satışı 

Türk Prysmian-Prysmian Powerlink  
Adi Ortaklığı-2 

  
- 

 
Satış 

  
Enerji kabloları satışı 

 
Ödenecek temettü: 
 

Yönetim 16 Nisan 2017 tarihinde cari yıl ile ilgili olarak hissedarlara temettü ödenmesine karar 
verilmiştir. Ödenen toplam temettü tutarı 7.003.742 TL’dir. (62.671 TL geri alınmış paylara ait kısım) 
(2016: 6.814.053.) 
 
Konsolide finansal tabloların onaylanması:  
 

 Konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 4 Ağustos 2017 tarihinde 
yayınlanması için yetki verilmiştir. 

 



Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 
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2.  Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar  
 

Grup’un özet konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanan belli başlı muhasebe politikaları 
aşağıdaki gibidir: 
 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 
 

 TMS’ye uygunluk beyanı 
  

Grup ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret 
Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve 
hazırlamaktadır.  
 

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 ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS”) esas 
alınmıştır. 
 

Özet finansal tablolar, türev finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına 
göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe 
uygun değeri esas alınmaktadır. 
 

SPK, halka açık şirketlerin TMS 34 “Ara Dönem Finansal Tablolar” standardı uyarınca ara dönem 
finansal tabloların sunumunda tam set veya özet sunumun uygulanabilmesine izin vermiştir. Buna bağlı 
olarak Grup, 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem konsolide finansal tablolarını özet 
sunum tercih ederek hazırlamıştır. 
 

Bu Tebliğ’e istinaden TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan yıllık konsolide finansal tabloların içermesi 
gerekli açıklama ve dipnotlar TMS 34 uyarınca özetlenmiş veya yer verilmemiştir. Ekteki özet konsolide 
finansal tablolar, 31 Aralık 2016 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve ekli dipnotları ile 
birlikte okunmalıdır. Ara dönem finansal sonuçları tek başına yılsonu sonuçlarının bir göstergesi 
olmazlar. 
 

Grup özet konsolide finansal tablolarında 31 Aralık 2016 tarihli finansal tablolarında belirtilen muhasebe 
politikalarının ve muhasebe tahminlerinin aynılarını uygulamaya devam etmiştir. 
 
Kullanılan para birimi 

  

Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli 
olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet 
sonuçları, Grup’un geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan TL 
cinsinden ifade edilmiştir. 
 
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi 
 

SPK’nın  17 Mart  2005  tarih ve  11/367  sayılı  kararı  uyarınca,  Türkiye'de  faaliyette bulunan ve 
Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak  finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna 
istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal 
Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.  
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2.  Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 

Konsolidasyona İlişkin Esaslar 
 

30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla Grup’un bağlı ortaklıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 

    Grup’un sermayedeki pay 
oranı ve oy kullanma 

hakkı oranı (%) 

 
Bağlı ortaklıklar 

Kuruluş ve 
faaliyet yeri 

Geçerli para 
birimi 

30 Haziran 
2017 

31 Aralık 
2016 

     

Türk Prysmian-Prysmian Powerlink  
   Adi Ortaklığı-1 

 
Bursa 

 
Türk Lirası 

 
99,99 

 
99,99 

Türk Prysmian-Prysmian Powerlink  
   Adi Ortaklığı-2 

 
Bursa 

 
Türk Lirası 

 
99,99 

 
99,99 

 
Özet konsolide finansal tablolar, Şirket ve Şirket’in bağlı ortaklıklarını kapsar. Kontrol, Şirket’in aşağıdaki 
şartları sağlaması ile sağlanır: 
 

 yatırım yapılan grup üzerinde gücünün olması; 

 yatırım yapılan grup elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da bu getirilere hakkı olması; ve 

 getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesi. 

Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değişiklik oluşmasına neden olabilecek bir 
durumun ya da olayın ortaya çıkması halinde Şirket yatırımının üzerinde kontrol gücünün olup olmadığını 
yeniden değerlendirir.  
 

Şirket’in yatırım yapılan şirket üzerinde çoğunluk oy hakkına sahip olmadığı durumlarda, ilgili yatırımın 
faaliyetlerini tek başına yönlendirebilecek/yönetebilecek şekilde yeterli oy hakkının olması halinde, 
yatırım yapılan şirket üzerinde kontrol gücü vardır. Grup, aşağıdaki unsurlar da dahil olmak üzere, ilgili 
yatırımdaki oy çoğunluğunun kontrol gücü sağlamak için yeterli olup olmadığının değerlendirmesinde 
konuyla ilgili tüm olayları ve şartları göz önünde bulundurur:  
 

 Şirket’in sahip olduğu oy hakkı ile diğer hissedarların sahip olduğu oy hakkının karşılaştırılması; 

 Şirket ve diğer hissedarların sahip olduğu potansiyel oy hakları; 

 Sözleşmeye bağlı diğer anlaşmalardan doğan haklar; ve 

 Şirket’in karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yönetmede (geçmiş dönemlerdeki genel 

kurul toplantılarında yapılan oylamalar da dahil olmak üzere) mevcut gücünün olup olmadığını 

gösterebilecek diğer olay ve şartlar. 

Bir bağlı ortaklığın konsolidasyon kapsamına alınması Grup’un bağlı ortaklık üzerinde kontrole sahip 
olmasıyla başlar ve kontrolünü kaybetmesiyle sona erer.  Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı 
ortaklıkların gelir ve giderleri, satın alım tarihinden elden çıkarma tarihine kadar konsolide kar veya zarar 
ve diğer kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir. 
 

Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin her bir kalemi ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü 
olmayan paylara aittir. Kontrol gücü olmayan paylar ters bakiye ile sonuçlansa dahi, bağlı ortaklıkların 
toplam kapsamlı geliri ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır. 
 

Tüm grup içi varlıklar ve yükümlülükler, özkaynaklar, gelir ve giderler ve Grup şirketleri arasındaki 
işlemlere ilişkin nakit akışları konsolidasyonda elimine edilir.   
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2.  Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tablolarının düzeltilmesi 
 
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları 
önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile 
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve 
önemli farklılıklar açıklanır. Yapılan bu sınıflamaların kar veya zarar tablosuna etkisi bulunmamaktadır. 
Sınıflamaların niteliği, nedeni ve tutarları aşağıda açıklanmıştır: 

 
- 30 Haziran 2016 tarihli gelir tablosunda “Esas faaliyetlerden diğer gelirler”ın içeresinde sunulan 
834.085 TL tutarındaki “faiz geliri” “Finansman (geliri)/gideri” nde gösterilmiştir.  

 
- 30 Haziran 2016 tarihli gelir tablosunda “Esas faaliyetlerden diğer giderler”ın içeresinde sunulan 
550.309 TL tutarındaki “kısa vadeli borçlanma gideri” “Finansman (geliri) /gideri” nde gösterilmiştir. Aynı 
bakiye, 30 Haziran 2016 tarihli nakit akım tablosunda “Faaliyetlerden elde edilen net nakit akışlarından”, 
“Finansman faaliyetlerinden nakit akışlara” transfer edilmiştir. 
 
- 30 Haziran 2016 tarihli gelir tablosunda “Esas faaliyetlerden diğer gelirler”ın içeresinde sunulan 
235.730 TL tutarındaki “sabit kıymet satış karı “Yatırım faaliyetlerinden gelirler” de gösterilmiştir. Aynı 
bakiye, 30 Haziran 2016 tarihli nakit akım tablosunda “Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan nakit 
akışlarından”, “İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarına” transfer edilmiştir. 
 

2.2  Muhasebe politikalarında değişiklikler 
 

 Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki 
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Grup’un cari yıl içerisinde muhasebe politikalarında 
bir değişiklik olmamıştır. 

 
2.3  Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar 
 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek 
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup’un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli 
bir değişikliği olmamıştır.  
 

2.4  Önemli muhasebe politikalarının özeti 
 

30 Haziran 2017 tarihinde sona eren ara döneme ait özet konsolide finansal tablolar, ara dönem finansal 
tabloların hazırlanmasına yönelik TMS 34 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, 30 Haziran 
2017 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloları hazırlanırken 
kullanılan önemli muhasebe politikaları, 31 Aralık 2016 tarihli finansal tablolar içerisinde detaylı olarak 
açıklanan muhasebe politikaları ile tutarlılık arz etmektedir. Dolayısıyla ara dönem konsolide finansal 
tablolar, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir. 
 

2.5  Kullanılan tahminler  
 

Grup’un 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla sona eren ara hesap dönemi boyunca kullandığı tahminlerde 31 
Aralık 2016 tarihli konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanmış olan varsayımları uygulamaya devam 
etmiştir. 
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2.  Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 

2.6  Operasyonlarda mevsimsellik  
 

Konsolidasyon kapsamındaki şirketlerin operasyonları dönemler itibarıyle artış veya azalış 
gösterebilmektedir. Dolayısıyla 30 Haziran 2017 tarihinde sona eren döneme ait sonuçlar tüm yıl için 
gösterge teşkil etmeyebilir. 
 

3.  Yeni ve düzenlenmiş standartlar ve yorumlar  
 

30 Haziran 2017 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloların 
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak 
uygulanmıştır. 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standardı veya TFRYK 
yorumu bulunmamaktadır. 
 
i) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 
 
Ara dönem özet 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. 
 
TFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat 
 
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. 
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3.  Yeni ve düzenlenmiş standartlar ve yorumlar (devamı) 
 
TFRS 9 Finansal Araçlar 
 
KGK, Ocak 2017’de 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. Buna ek olarak, TFRS 9,  banka ve diğer işletmelerin, finansal 
borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonunu seçtikleri durumlarda,  kendi kredi 
değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar 
veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran “kendi kredi riski” denilen konuyu ele 
almaktadır. 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. 
 
ii) 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. 
 
UFRS 10 ve UMS 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. 
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3.  Yeni ve düzenlenmiş standartlar ve yorumlar (devamı) 
 
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi 
 
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. 
 
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 değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki 
etkileri değerlendirilmektedir.  
 
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. Grup’un bu değişiklikleri ilk kez 
uygulamasında, önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgi sunulmasına gerek yoktur. Grup söz konusu 
değişiklikler kapsamında yapılacak ilave açıklamaları ara dönem özet konsolide finansal tablolarında 
yapmak zorunda değildir, gerekli açıklamalar 31 Aralık 2017 yıllık konsolide finansal tablolarda 
verilecektir. 
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3.  Yeni ve düzenlenmiş standartlar ve yorumlar (devamı) 
 
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırma ve Ölçümü (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 değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı 
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.  
 
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)’. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri 
için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Standart Grup için geçerli değildir ve Grup’un 
finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 
 
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferleri 
(Değişiklikler) 
 
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. Değişiklik Grup için geçerli değildir 
ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 
 
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. Grup yabancı para cinsinden yapılan avans işlemlerini ilk 
muhasebeleştirme sonrası finansal tablo tarihi itibariyle güncel kurdan değerlemektedir. Söz konusu 
standardın. Grup'un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olabilir. Grup, 31 Aralık 2017 yıllık 
konsolide finansal tablolarında bu işlemlerin parasal olup olmadığını değerlendirerek bu standardı 
uygulayacak olup, etkisi üstünde çalışmaktadır.  
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3.  Yeni ve düzenlenmiş standartlar ve yorumlar (devamı) 
 
UFRS Yıllık İyileştirmeler – 2014-2016 Dönemi 

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

- 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.   

 
Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 
değerlendirilmektedir.  
 
UFRYK 23 Gelir Vergisi Muameleleri Konusundaki Belirsizlikler 
 
Yorum, gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlikler olması durumunda, “UMS 12 Gelir Vergileri”nde 
yer alan muhasebeleştirme ve ölçüm gereksinimlerinin nasıl uygulanacağına açıklık getirmektedir.  
 
Gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlik olması durumunda, yorum: 
 
(a) işletmenin belirsiz vergi muamelelerini ayrı olarak değerlendirip değerlendirmediğini; 
(b) işletmenin vergi muamelelerinin vergi otoriteleri tarafından incelenmesi konusunda yapmış olduğu 
varsayımları; 
(c) işletmenin vergilendirilebilir karını (vergi zararını), vergi matrahını, kullanılmamış vergi zararlarını, 
kullanılmamış vergi indirimlerini ve vergi oranlarını nasıl belirlediğini; ve 
(d) işletmenin bilgi ve koşullardaki değişiklikleri nasıl değerlendirdiğini ele almaktadır. 
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3.  Yeni ve düzenlenmiş standartlar ve yorumlar (devamı) 
 
Yorum, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken 
uygulamaya izin verilmektedir. İşletme bu yorumu erken uygulaması durumunda, erken uyguladığına dair 
açıklama yapacaktır. İşletme, ilk uygulamada, bu yorumu UMS 8’e uygun olarak geriye dönük, ya da ilk 
uygulama tarihinde birikmiş etkiyi geçmiş yıl kar zararının (veya uygunsa, özkaynak kaleminin diğer bir 
unsurunun) açılış bakiyesine bir düzeltme olarak kaydetmek suretiyle geriye dönük olarak uygulayabilir. 
Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 
değerlendirilmektedir.   
 
UFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı 

UMSK, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan kapsamlı 
yeni bir muhasebe standardı olan UFRS 17’yi yayımlamıştır. UFRS 17 hem sigorta sözleşmelerinden 
doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin sağlandığı dönem 
boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model getirmektedir UFRS 17, 1 Ocak 2021 ve sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Standart Grup 
için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 

 
 

4.  İlişkili taraf açıklamaları  
 

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. hisselerinin %83,75’i Draka Holding B.V.’ye aittir. Draka Holding 
B.V. hisselerinin %100’ü Prysmian Cavi e Sistemi S.R.L.’ye ait olup bu şirketin de tamamı ana holding 
merkezi olan Prysmian S.P.A.’ya aittir.  
 

Şirket ile ilişkili tarafı olan bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler konsolidasyon sırasında 
elimine edildiklerinden, bu notta açıklanmamıştır.  
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4.  İlişkili taraf açıklamaları (devamı) 
 
Dönem sonları itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar bakiyeleri ile dönem 
içlerinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin özeti aşağıda sunulmuştur: 
 

 30 Haziran 2017 31 Aralık 2016 

 Alacaklar Borçlar Alacaklar Borçlar 

 Kısa vadeli Kısa vadeli Kısa vadeli Kısa vadeli 
İlişkili taraflarla olan bakiyeler (*) Ticari Ticari Ticari Ticari 

     
Prysmian Cables & Systems Ltd. 712.489     - 150.207 - 
Prysmian Cavi e Sistemi S.R.L 888.941     7.425.291     568.318 7.672.147 
Prysmian Cables et Systemes France SAS 1.900.109     - 239.004 - 
Singapore Cables Manufacturers PTE. 48.374     - 37.140 - 
Prysmian Kabel und Systeme GmbH 228.139     1.580.692     634 204.877 
Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.R.L 8.152.813     7.422.198     5.814.111 3.773.682 
Prysmian Cabluri si Sisteme S.A. 144.718     37.605     78.603 875.285 
Fibre Ottiche Sud - F.O.S. S.R.L - 491.581     872 298.315 
Prysmian Cables & Systems Ltd. - 309.282     - 277.164 
Prysmian S.P.A. 1.188.508     2.306.813     712.908 - 
Prysmian Cables y Sistemas S.A. 475.051     2.551.608     290.301 1.140.746 
Prysmian  MKM Magyar Kabel 111.620     - 94.793 - 
Prysmian  Australia Pty Ltd. 1.687.256     - 4.462.501 - 
Draka Comteq Germany GmbH & Co KG 78.380     139.567     37.140 - 
Prysmian  Cables and Systems OY/FINLAND 35.100     437.112     38.306 510.880 
Prysmian Cables and Systems Canada 34.836     - 38.176 - 
Prysmian Cables and Systems USA, LL 34.466     - 52.318 - 
Prysmian  Cables and Systems B.V. - 430.968     - 1.257.590 
Prysmian Kablo S.R.O - - 32.321 - 
AS Draka Keila Cables - - 1.818 - 
Draka Kabel Sverige AB - - 5.671 41.864 
Draka Fileca SAS 34.393     - 35.900 - 
Prysmian Electronics S.R.L - 128.768     - 26.481 
Draka Comteq UK Limited 157.892     592.514     337.537     2.235 
Prysmian Power Link S.R.L Milan - 125.439     - - 
Diğer ilişkili şirketler - 244.606     1.216 313.655 

     

 15.913.085     24.224.044     13.029.795 16.394.921 

 
(*)  Ana Holding olan Prysmian S.P.A.’ya ait diğer şirketlerdir.
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4.  İlişkili taraf açıklamaları (devamı) 
 

 1 Ocak - 
30 Haziran 2017 

1 Nisan - 
30 Haziran 2017 

1 Ocak - 
30 Haziran 2016 

1 Nisan - 
30 Haziran 2016 

İlişkili taraflarla olan işlemler Mal satışları Mal satışları Mal satışları Mal satışları 

     
Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.R.L 9.788.621     2.180.884 10.804.301 5.224.145 
Prysmian Cables et Systemes France SAS 4.617.979     2.918.298 2.933.427 848.095 
Prysmian Cables & Systems Ltd. 1.988.927     1.132.911 2.498.851 2.034.400 
Prysmian Cables y Sistemas S.A. 441.565     441.565 - - 
Prysmian Cabluri si Sisteme S.A. 708.559     348.116 304.882 84.713 
Prysmian Australia Pty Ltd 11.427.143     1.936.740 21.168.865 8.524.308 
P.T. Prysmian Cables Indonesia - - 57.706 59.899 
Prysmian Fibras Oticas Brasil - - 106.585 - 
Prysmian Tianjin Cables Co. Ltd - - 429.673 429.673 
Prysmian Wuxi Cable Company Ltd - - 16.859 - 
Singapore Cables Manufacturers Pte Ltd 200.472     142.687 603.160 11.668 
Draka Kabely S.R.O. - - 15.108 15.108 
Draka Cable Wuppertal GmbH - - 24.150 24.150 
Prysmian Netherlands B.V. 3.681     - 35.150 34.049 
Draka Comteq Germany GmbH & Co 10.967     10.967 8.098 8.099 
Draka Comteq UK Ltd 281.548     154.153 204.271 173.733 
Prysmian Cables & Systems USA, LL - - 20.921 - 
Prysmıan Cables Y Sıst. Mexıco 95.786     95.786 - - 
Prysmian Cables and Systems US 26.404     - - - 
Draka Comteq Berlin GmbH & Co. KG 145.194     - - - 
Prysmian Kabel und Systeme GmbH 165.320     124.299 - - 
     

 29.902.166     9.486.406 39.232.007 17.472.040                
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4.  İlişkili taraf açıklamaları (devamı) 
 

 1 Ocak - 30 Haziran 2017 1 Nisan - 30 Haziran 2017  

İlişkili taraflarla olan işlemler Mal alımları Hizmet alımları Mal alımları Hizmet alımları 
     

Prysmian  Cables and Systems OY/Finland 1.470.359 - 824.238 - 
Prysmian Cables et Systemes France 1.698.175 - 70.843 - 
Prysmian Cables y Sistemas S.A. 10.898.710 - 5.156.015 - 
Prysmian Cavi e Sistemi S.R.L (468.473) 12.484.152 (468.473) 5.811.639 
Draka Comteq Germany GmbH & Co KG 336.521 - 336.521 - 
Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.R.L 15.341.206 - 7.594.827 - 
Prysmian S.P.A 4.422.415 284.297 3.034.861 129.562 
Prysmian Kabel und System GmbH 7.357.363 - 5.554.866 - 
Prysmian Cables & Systems Ltd. (146.009) - (146.009) - 
Fibre Ottiche Sud - F.O.S. S.R.L.  5.545.883 - 4.018.679 - 
Draka Comteq UK Ltd 3.186.248 - 1.970.805 - 
Draka Comteq Fibre BV 172.073 - - - 
Draka Cable Wuppertal GmbH 1.145.016 - 603.500 - 
Draka Norsk Kabel AS Drammen 55.672 - 23.082 - 
Prysmian Romania Cabluri si Sisteme  1.011.019 - 45.019 - 
Draka Comteq Germany GmbH 1.290.948 - 636.264 - 
Prysmian Cables & Systems BV 1.525.835 - 1.525.835 - 
Prysmian Electronics S.R.L 96.175 - 96.175 - 
SG Singapore Cables Manufacturers Pte Ltd 2.532 - - - 
Prysmian Power Link S.R.L. Milan 193.253 - 2.968 - 
Draka Cableteq 2.880 - 2.880 - 
     

 55.137.801 12.768.449 30.882.896 5.941.201 
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4.  İlişkili taraf açıklamaları (devamı) 
 

 1 Ocak - 30 Haziran 2016 1 Nisan - 30 Haziran 2016 

İlişkili taraflarla olan işlemler Mal alımları Hizmet alımları Mal alımları Hizmet alımları 
     

Prysmian  Cables and Systems OY/Finland 1.770.516 - (901.872) - 
Prysmian Cables et Systemes France 75.836 - (3.795.139) - 
Prysmian Cables y Sistemas S.A. 12.040.504 - 8.845.712 - 
Prysmian Cavi e Sistemi S.R.L 507.045 11.003.427 507.045 5.968.473 
Draka Comteq Germany GmbH & Co KG 103.766 - - - 
Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.R.L 15.657.559 - 7.995.292 - 
P.T. Prysmian Cables Indonesia - - - - 
Prysmian S.P.A 179.938 179.594 179.938 - 
Prysmian Kabel und System GmbH 6.569.512 - 4.238.814 - 
Prysmian Cables & Systems Ltd. (109.212) - (554.725) - 
Fibre Ottiche Sud - F.O.S. S.R.L. 4.365.647 - 2.455.576 - 
Draka Comteq UK Ltd 1.002.610 - 570.915 - 
Draka Comteq Fibre BV 90.327 - 44.057 - 
Draka Cable Wuppertal GmbH 1.630.998 - 927.485 - 
Draka Norsk Kabel AS Drammen 56.266 - 437 - 
Prysmian Romania Cabluri si Sisteme  1.205.943 - 1.175.581 - 
Draka Comteq Germany GmbH 632.777 - 439.640 - 
Prysmian Cables & Systems BV 146.894 - (1.414.085) - 
Prysmian Electronics S.R.L 12.841 - 12.841 - 
Draka Kabely SRO 85.302 - 85.302 - 
Draka Comteq Denmark 15.781 - - - 
Prysmian Tianjin Cables Co. Ltd 87.165 - 87.165 - 
Prysmian Power Link Service Ltd 16.002.589 - 3.354.659 - 
Draka Kabel Sverige AB 37.728 - 37.731 - 
     

 62.168.332 11.183.021 24.292.369 5.968.473 
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4.  İlişkili taraf açıklamaları (devamı) 
 

 Grup şirketleri ile ilgili lisans ve anlaşma giderleri toplamı 
 

 1 Ocak- 
30 Haziran 

2017 

1 Nisan- 
30 Haziran 

2017 

1 Ocak- 
30 Haziran 

2016 

1 Nisan- 
30 Haziran 

2016 
     

Prysmian Cavi e Sistemi S.R.L 12.484.152 5.811.639 11.003.427 5.968.473 
Prysmian S.P.A 284.297 129.562 179.594 - 

     

 12.768.449 5.941.201 11.183.021 5.968.473 

 
Grup şirketlerine yapılan hizmet bedelleri üç tür hizmet bedelini kapsamaktadır. Bunlar;  
 
TAF (Technical Assistance Fees) lisans anlaşması:  
 

Lisans bedeli; net üretimden satışlar üzerinden %1 marka hakkı %1 know-how olmak üzere toplam %2 
olarak hesaplanıp ilgili şirketler tarafından fatura edilmektedir. En son 2006 yılında ünvan değişikliği için 
düzenleme yapılmıştır.  
 

SAG (Service Agreement ) hizmet anlaşması:  
 

Prysmian Grup Holding merkezinde tüm grup şirketleri için yapılan; hukuk, satış destek, Ar-Ge, 
danışmanlık gibi şirket bazında çeşitli dağıtım anahtarlarına göre masraf paylaşımları fatura edilmektedir.  
 

IT (IT Service Agreement) bilgi işlem servis anlaşması:  
 

Prysmian Grup Holding merkezinde grup şirketleri adına yapılan tüm bilgi işlem masrafları 
hesaplanmaktadır. Çeşitli dağıtım anahtarlarına göre masraf paylaşımları belirlenip grup şirketlerine 
paylarına düşen tutar faturalandırılmaktadır.  
 

Prysmian S.P.A. şirketinden alınan IT hizmet bedeli ise 2011 yılında revize olan SAP sistemi ile ilgilidir. 
Sistem revizyonu doğrultusunda alınan teknik yardım, danışmanlık ve yapılan masrafların tümünü 
kapsamaktadır.  
 

Grup şirketlerine yapılan lisans ödemeleri lisans sözleşmesine tabii olan ürün satışları üzerinden %2 
olarak hesaplanır ve ödenir. Grup şirketleri arasında yapılan lisans sözleşmeleri en son 2006 tarihinde 
revize edilmiş olup aynı şartlarla devam etmektedir. 
 
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:  
 

Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Ocak- 
30 Haziran 

2017 

1 Nisan- 
30 Haziran 

2017 

1 Ocak- 
30 Haziran 

2016 

1 Nisan- 
30 Haziran 

2016 
     

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 881.302 450.914 1.114.473 570.143 
Diğer uzun vadeli faydalar 14.412 3.344 3.410 (11.464) 

     

 895.714 454.258 1.117.883 558.679 
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5.  Ticari alacak ve borçlar 
 

a) Ticari alacaklar: 
 
30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla Grup’un ticari alacakları aşağıdaki gibidir: 
 

Kısa vadeli ticari alacaklar 30 Haziran 
 2017 

31 Aralık 
 2016  

   
Ticari alacaklar 209.304.356 154.148.502 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 4) 15.913.085 13.029.795 
Alacak senetleri 111.735.608 115.008.376 
Şüpheli ticari alacaklar 38.760.641 38.642.162 
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (38.760.641) (38.642.162) 
Ticari alacak reeskontu (-) (2.244.638) (2.361.344) 
   

 334.708.411     279.825.329 

 
Grup’un, ticari alacaklarına uyguladığı standart vade 30 ile 60 gün arasındadır (31 Aralık 2016: 30 ile 60 
gün). Grup’un TL, Avro ve ABD Doları cinsinden olan ticari alacakları için uygulanan etkin yıllık faiz 
oranları sırasıyla %18, %12 ve %12 dir (31 Aralık 2016: yıllık %18, %12 ve %12). 
 

Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak 
belirlenmiştir. Dövizli şüpheli alacaklar için tahakkuk etmiş kur farkları karşılıklara dahil edilmiş, aynı tutar 
kur farkı gelir ve giderlerine de yansıtılmıştır.  
 

Grup’un şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Ocak- 
30 Haziran 2017 

1 Ocak- 
30 Haziran 2016 

   
Açılış bakiyesi (38.642.162) (33.855.055) 
Dönem geliri / (gideri), net      (118.479)        737.059 

   

Kapanış bakiyesi (38.760.641) (33.117.996) 

 
Grup’ un, 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle, faktoring şirketine devredilen alacağı bulunmamaktadır (31 
Aralık 2016: Bulunmamaktadır). 
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5.  Ticari alacak ve borçlar (devamı) 
 

b) Ticari borçlar: 
 
30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla Grup’un ticari borçları aşağıdaki gibidir: 
 

Kısa vadeli ticari borçlar 30 Haziran 
 2017 

31 Aralık 
 2016  

   
Ticari borçlar           396.415.362  403.273.757 
İlişkili taraflardan ticari borçlar (Not 4) 24.224.044 16.394.921 
Ticari borçlar reeskontu (578.830) (406.260) 
Gider tahakkukları 4.274.202 9.756.064 
   

        424.334.778     429.018.482 

 
Grup’un ticari borçlarına ilişkin ortalama ödeme vadesi 175 gündür (31 Aralık 2016: 203 gündür).  
Grup’un TL, Avro ve ABD Doları cinsinden ticari borçları için uygulanan etkin yıllık faiz oranları sırasıyla 
%0, %4,8 ve %4,8’tir. (31 Aralık 2016: %0, %4,8 ve %4,8’tir). 
 

Grup’un, tüm borçlarının kredilendirme süresi içerisinde ödenmesini temin etmek üzere uygulamaya 
koyduğu finansal risk yönetimi politikaları bulunmaktadır. 
 
 

6.  Stoklar 
  

 30 Haziran 
 2017 

31 Aralık 
 2016  

   
İlk madde ve malzeme 35.084.690     25.585.532 
Yarı mamüller  40.279.239     24.006.420 
Mamüller 48.213.083     48.837.156 
Ticari mallar 9.483.985     4.520.998 
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)             (10.444.048) (8.430.273) 

   

         122.616.949     94.519.833 

 

Grup’un şüpheli stok değer düşüklüğü karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Ocak- 
30 Haziran 2017 

1 Ocak- 
30 Haziran 2016 

   
Açılış bakiyesi (8.430.273) (6.526.164) 
Dönem içinde ayrılan karşılıklar               (2.013.775) (5.258.268) 
   

Kapanış bakiyesi             (10.444.048) (11.784.432) 

 
Dönem içi değer düşüklüğü karşılığı gideri satışların maliyetinde giderleştirilmiştir. 
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7.  Peşin ödenmiş giderler ve ertelenmiş gelirler 
 

 30 Haziran 
 2017 

31 Aralık 
 2016 

   
Projeler için verilen sipariş avansları 22.997.050 12.990.253 
Gelecek aylara ait giderler (*) 948.316 656.196 
   

 23.945.366 13.646.449 

 
(*)  Henüz giderleşmemiş ve bir yılı aşmayan sigorta bedellerinden oluşmaktadır. 
 

Kısa vadeli ertelenmiş gelirler 30 Haziran 
 2017 

31 Aralık 
 2016  

   
Alınan sipariş avansları 38.407.147     40.075.636 

   

 38.407.147     40.075.636 

 

Uzun vadeli ertelenmiş gelirler 30 Haziran 
 2017 

31 Aralık 
 2016  

   
Alınan sipariş avansları - 2.897.499 

   

 - 2.897.499 
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8.  Maddi duran varlıklar 
 

 1 Ocak 
 2017 

   30 Haziran 
 2017 

 Açılış İlaveler Çıkışlar Transferler Kapanış 

      
Maliyet      
Arazi ve arsalar 3.164.360 - - - 3.164.360 
Binalar 46.013.216 5.000 - - 46.018.216 
Tesis, makine ve cihazlar 216.252.259 685.998 (5.626) 944.793 217.877.424 
Taşıtlar, döşemeler ve demirbaşlar 25.998.080 546.129 (250.400) - 26.293.809 
Özel maliyetler 77.543 - - - 77.543 
Yapılmakta olan yatırımlar 998.397 605.725 - (944.793) 659.329 

      

 292.503.855 1.842.852 (256.026) - 294.090.681 

      
Birikmiş amortisman      
Binalar (28.007.770) (398.894) - - (28.406.664) 
Tesis, makine ve cihazlar (196.814.750) (2.003.989) 5.626 - (198.813.113) 
Taşıtlar, döşemeler ve demirbaşlar (23.727.355) (423.495) 213.573 - (23.937.277) 
Özel maliyetler (77.515) - - - (77.515) 

      

 (248.627.390) (2.826.378) 219.199 - (251.234.569) 

      

Net defter değeri 43.876.465    42.856.112 

 
Grup’un 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar için 2.826.378 TL ve maddi olmayan duran varlıklar için ise 48.446 TL olmak üzere toplam 
2.874.824 TL tutarında amortisman ve itfa giderleri mevcuttur. Söz konusu cari dönem amortisman ve itfa giderlerinin 2.442.813 TL’si satışların maliyetine, 
206.873 TL’si genel yönetim giderlerine, 200.984 TL’si pazarlama giderlerine, 24.154 TL’si araştırma ve geliştirme giderlerine yansıtılmıştır.  
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8.  Maddi duran varlıklar (devamı) 
 

 1 Ocak  
2016 

   30 Haziran  
2016 

 Açılış İlaveler Çıkışlar Transferler Kapanış 

      
Maliyet      
Arazi ve arsalar 3.164.360 - - - 3.164.360 
Binalar 46.013.216 - - - 46.013.216 
Tesis, makine ve cihazlar 212.104.018 753.759 (4.533) - 212.853.244 
Taşıtlar, döşemeler ve demirbaşlar 25.467.011 330.877 (149.530) - 25.648.358 
Özel maliyetler 77.543 - - - 77.543 
Yapılmakta olan yatırımlar - 425.231 - - 425.231 

      

 286.826.148 1.509.867 (154.063) - 288.181.952 

      
Birikmiş amortisman      
Binalar (27.209.938) (398.925) - - (27.608.863) 
Tesis, makine ve cihazlar (192.717.258) (2.085.458) 4.533 - (194.798.183) 
Taşıtlar, döşemeler ve demirbaşlar (23.183.146) (345.393) 149.530 - (23.379.009) 
Özel maliyetler (77.515) - - - (77.515) 

      

 (243.187.857) (2.829.776) 154.063 - (245.863.570) 

      

Net defter değeri 43.638.291    42.318.382 

 
Grup’un 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar için 2.829.776 TL ve maddi olmayan duran varlıklar için ise 46.281 TL olmak üzere toplam 
2.876.057 TL tutarında amortisman ve itfa giderleri mevcuttur. Söz konusu cari dönem amortisman ve itfa giderlerinin 2.486.309 TL’si üretim maliyetlerine, 
196.322 TL’si genel yönetim giderlerine, 179.420 TL’si pazarlama giderlerine, 14.006 TL’si araştırma ve geliştirme giderlerine yansıtılmıştır.  
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9.  Maddi olmayan duran varlıklar 
 

 1 Ocak  
2017 

   30 Haziran 
 2017 

 Açılış İlaveler Çıkışlar Transferler Kapanış 
      

Maliyet      
Haklar 1.352.839 - - - 1.352.839 

      

 1.352.839 - - - 1.352.839 
      

Birikmiş amortisman      
Haklar (1.133.380) (48.446) - - (1.181.826) 

      

 (1.133.380) (48.446) - - (1.181.826) 

      

Net defter değeri 219.459    171.013 

 
 
 
 

 1 Ocak 
 2016 

   30 Haziran  
2016 

 Açılış İlaveler Çıkışlar Transferler Kapanış 
      

Maliyet      
Haklar 1.316.544 - - - 1.316.544 

      

 1.316.544 - - - 1.316.544 
      

Birikmiş amortisman      
Haklar (1.044.495) (46.281) - - (1.090.776) 

      

 (1.044.495) (46.281) - - (1.090.776) 

      

Net defter değeri 272.049    225.768 

 
Maddi olmayan duran varlıklar, Grup içinde kullanılan yazılımları kapsamaktadır.  
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10.  Diğer varlık ve yükümlülükler 
 

 
Diğer dönen varlıklar 

30 Haziran 
2017 

31 Aralık 
2016 

   
Devreden KDV (*) 34.217.547 34.387.690 
Vergi dairesinden alacaklar (**) 6.427.002 7.729.816 
Diğer çeşitli dönen varlıklar 609.137 413.612 

   

 41.253.686 42.531.118 

 
(*)   İhraç kayıtlı satışlara ilişkin tebliğ değişikliği nedeniyle mahsup edilemeyen katma değer 

vergilerinden oluşmaktadır, iade süreci başlamıştır. 
(**)  Vergi dairesinden ötv ve diğer kdv alacaklarıdır. 
 

 
Diğer duran varlıklar 

30 Haziran  
2017 

31 Aralık  
2016  

   
Devreden KDV (*) 19.402.198 - 

   

 19.402.198 - 

 
 

 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 

30 Haziran 
2017 

31 Aralık 
2016 

   
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler 3.042.525 2.590.408 
Diğer çeşitli borç ve yükümlülükler 7.703 39.520 
   

 3.050.228 2.629.928 
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11.  Taahhütler 
 

 Teminat – Rehin – İpotekler (“TRİ”) 
 

30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla Grup’un teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin 
tabloları aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran  
2017 

31 Aralık  
2016 

   
   

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminatların toplam tutarı: 104.161.359 75.914.196 
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş 
olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarı: 39.672.416 53.233.348 

-Avro 9.910.671 14.348.998 
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin 
borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin 
Toplam tutarı: - 

 
- 

D. Diğer verilen teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarı - - 
 i. Ana ortak lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin toplam 
tutarı - - 
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine 
vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarı - - 

   

 143.833.775 129.147.544 

 
Grup’un vermiş olduğu diğer teminat, rehin ve ipotekleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2016: 
Bulunmamaktadır). 
  
A bendinde belirtilen teminat mektupları Grup’un gümrüklere, çeşitli ihale mercilerine ve satış kontratları 
gereği alıcılara verilen performans mektuplarından oluşmaktadır. B bendinde belirtilen teminat mektupları 
39.743.773 TL’dir (9.910.671 Avro), Grup’un Prysmian Powerlink Srl ile kurulan adi ortaklığı gereği 
verilmiştir (31 Aralık 2016: 53.233.348 TL - 14.348.998 Avro).  
 

Grup’un  30 Haziran 2017  tarihi itibarıyla açık USD 2.673.082  ihracat kredisi taahhüt borcu 
bulunmaktadır. (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır.)
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12.  Sermaye, yedekler ve diğer özkaynak kalemleri 
 
a) Sermaye / karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi 
 
Grup’un 30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 
 

Ortaklar 
% 

30 Haziran 
 2017 % 

31 Aralık 
 2016  

     
Draka Holding B.V. 83,75 93.991.660 83,75 93.991.660 
Halka açık  16,25 18.241.992 16,25 18.241.992 

     

Sermaye 100 112.233.652 100 112.233.652 

 
Grup’un 30 Haziran 2017 itibarıyla sermayesi 112.233.652 adet hisseden oluşmaktadır (31 Aralık 2016: 
112.233.652 hisse). Hisselerin itibari değeri hisse başına 1 TL’dir (31 Aralık 2016: hisse başı 1 TL). 
Çıkarılan bütün hisseler nakden ödenmiştir. 
 

b) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 
 

 30 Haziran  
2017 

31 Aralık  
2016 

   
Yasal yedekler 7.718.010 7.006.270 
   

 7.718.010 7.006.270 
 

Türk Ticaret Kanunu’na göre genel kanuni yedek akçe, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’sine 
ulaşıncaya kadar, yıllık karın %5’i olarak ayrılır. Diğer kanuni yedek akçe, pay sahiplerine yüzde beş 
oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10’u 
oranında ayrılır. 
  
Türk Ticaret Kanunu’na göre, genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını 
aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam 
ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için 
kullanılabilir.  
 
Geri alınmış paylar 
 
Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 03 Ağustos 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu'nda kararı 
alınan, "Geri Alım Programı" çerçevesinde Şirket 2.496.301 TL tutarında, 1.000.000 adet Turk Prysmian 
Kablo ve Sistemleri A.Ş. hissesi satın alınmıştır. Bu tutar 31 Aralık 2016 tarihinde özkaynaklar altında 
“Geri alınmış paylar” kalemi altında muhasebeleştirilmiştir. Bu işleme ilişkin olarak, aynı tutarda “Kardan 
ayrılmış kısıtlanmış yedekler” kalemine yedek ayrılmış, söz konusu yedek akçeler nedeniyle geçmiş yıl 
zararlar kalemine 2.496.301 TL transfer yapılmıştır.  
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12.  Sermaye, yedekler ve diğer özkaynak kalemleri (devamı) 
 
Kar dağıtımı:  
 

Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II- 
19.1 no’lu Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar.  
 

Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili 
mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari 
bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında 
belirlenen şekilde kar payı öderler.  
 
2017 yılı içerisinde, dağıtılan temettü 7.033.742 TL (62.671 TL geri alınmış paylara ait kısım), 
temettünün pay başına tutarı brüt olarak 0,0627 TL ve net olarak 0,0533 TL ‘dir. (2016 yılı içerisinde 
dağıtılan temettü 6.814.053 TL ve hisse başına temettü geliri 0,0627 TL’dir.) 
 
 

13.  İnşaat sözleşmeleri 
 

 30 Haziran 
2017 

31 Aralık 
2016 

   

Devam eden işler üzerindeki maliyetler 452.452.324 424.572.664 

Kayda alınan karlar eksi zararlar (net) 89.768.313 82.466.818 
   

 542.220.637 507.039.482 

   

Eksi: Gerçekleşen hakedişler (-) (551.136.184) (508.956.503) 
   

 (8.915.547) (1.917.021) 

  



Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 
 
30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla  
özet konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL), olarak gösterilmiştir) 

 

 

(32) 
 

13.  İnşaat sözleşmeleri (devamı) 
 
 

Grup, söz konusu inşaat işlerine ait gelir ve giderlerin finansal tablolara intikalinde sözleşme 

faaliyetlerinin tamamlanma yüzdesini esas almaktadır. Grup’un önceki yıl imzalamış olduğu / 

tamamlanan veya devam etmekte olan işlerle ilgili sözleşmeleri şunlardır; 

 

a) Lapseki – Sütlüce 380 kV Denizaltı Kablo Projesi:  
 

Grup, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 19 Eylül 2012 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu inşaat 
işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %100 
tamamlanma yüzdesi ile konsolide finansal tablolara yansıtmıştır.  
 

b) Çalık Türkmenistan 110 kV Kablo ve Aks.: 
 

Grup, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 29 Nisan 2013 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu 
inşaat işi ile ilgili projede yer alan değişiklikler nedeniyle bütçe revizyonuna gidilmiş ve tamamlama 
yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %100 tamamlanma yüzdesi ile mali 
tablolara yansıtmıştır. 
 

c) HABAŞ / ALİAĞA – İZMİR 154 kV Kablo ve Aksesuarları Projesi:  
 

Grup, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 7 Ekim 2013 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu inşaat 
işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %100 
tamamlanma yüzdesi ile konsolide finansal tablolara yansıtmıştır.  
 

d) Çiğdem GIS-ALSTOM 154 kV Kablo ve Aks.Projesi:  
 

Grup, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 20 Ağustos 2014 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu 
inşaat işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %100 
tamamlanma yüzdesi ile konsolide finansal tablolara yansıtmıştır. 
 

e) Lapseki-2 – Sütlüce-2 380 kV Submarine Projesi:  
 

Şirket, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 4 Aralık 2014 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu inşaat 
işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %96 
tamamlanma yüzdesi ile konsolide finansal tablolara yansıtmıştır. 
 
f) MDC Esenyurt 154 kV Kablo ve Aksesuarlarının Temini ve Montajı Projesi: 
 

Grup, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi  11 Şubat 2015 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu 
inşaat işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %100 
tamamlanma yüzdesi ile konsolide finansal tablolara yansıtmıştır. 
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13.  İnşaat sözleşmeleri (devamı) 
 

g) TKABY. 25 TEİAŞ Bozyaka TM- Karabağlar TM 154 kV Projesi: 
 
Şirket, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 29 Aralık 2014 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu 
inşaat işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %100 
tamamlanma yüzdesi ile mali tablolara yansıtmıştır. 
 
h) Çalık - Türkmenistan AST-2 Projesi V Projesi:  
 

Grup, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 11 Ağustos 2015 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu 
inşaat işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %99 
tamamlanma yüzdesi ile konsolide finansal tablolara yansıtmıştır. 
i) EMTA - TEİAŞ Alibeyköy-Küçükköy ve Alibeyköy-İkitelli 154 kV Projesi: 

 

Grup, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi  1 Eylül 2015 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu inşaat 
işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %99 
tamamlanma yüzdesi ile konsolide finansal tablolara yansıtmıştır. 

 
j) Alstrom - ITM.124 154 kV Erenköy Projesi:  
 

Grup, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 26 Mart 2015 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu inşaat 
işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %100 
tamamlanma yüzdesi ile konsolide finansal tablolara yansıtmıştır.  
 
k) TKABY.32, (Ambarlı-Hadımköy) Brş N -Esenyurt GIS TM 154 kV Projesi:  
 

Grup, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 28 Ağustos 2015 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu 
inşaat işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %89 
tamamlanma yüzdesi ile konsolide finansal tablolara yansıtmıştır.  
 
l) ŞA-RA Esenyurt- ITM.125 - MTF 8337 - 154 kV , 1X630 mm2 XLPE Güç Kablosu ve Kablo Başlığı 
Projesi:  
 

Grup, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 15 Eylül 2015 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu inşaat 
işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %100 
tamamlanma yüzdesi ile konsolide finansal tablolara yansıtmıştır. 
 
m) Star Rafineri- 154 kV ENH İlişkin Proje:  
Grup, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 21 Ekim 2015 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu inşaat 
işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %100 
tamamlanma yüzdesi ile konsolide finansal tablolara yansıtmıştır. 
 
n) TKABY. 35 Akköprü TM- Balgat TM 154 kV Kablo ve Aks. Projesi:  
Grup, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 18 Mayıs 2016 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu 
inşaat işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %34 
tamamlanma yüzdesi ile konsolide finansal tablolara yansıtmıştır. 
 
o) Oskar - ITM.171 Kozan Havza TM Yapım İşi 
 
Şirket, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 27 Temmuz 2016 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu 
inşaat işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %100 
tamamlanma yüzdesi ile mali tablolara yansıtmıştır. 
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13.  İnşaat sözleşmeleri (devamı) 
 
p) Oskar - ITM.180 Dudullu Metro GIS TM Yapım İşi 
 
Şirket, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 27 Temmuz 2016 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu 
inşaat işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %14 
tamamlanma yüzdesi ile mali tablolara yansıtmıştır. 
 

r) İsdemir Payaş Projesi 

Şirket, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 14 Haziran 2016 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu 
inşaat işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %77 
tamamlanma yüzdesi ile mali tablolara yansıtmıştır. 
 
s) Yakuplu - Ambarlı 154 kV Yeraltı Güç Kablosu Projesi 
 
Şirket, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 28 Ağustos 2015 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu 
inşaat işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %48 
tamamlanma yüzdesi ile mali tablolara yansıtmıştır. 
 
t) Kipaş Kağıt Maraş Projesi 
 
Şirket, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 18 Ekim 2016 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu inşaat 
işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %92 
tamamlanma yüzdesi ile mali tablolara yansıtmıştır. 
 
u) TKAB.37 Yeditepe Sağa Projesi 
 
Şirket, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 26 Ekim 2016 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu inşaat 
işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %48 
tamamlanma yüzdesi ile mali tablolara yansıtmıştır. 
 
v) TKABÇ4 Ataşehir Projesi 
 
Şirket, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 2 Ağustos 2016 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu 
inşaat işi ile henüz bir tamamlanma yüzdesi oluşmamıştır. 
 
y) Simora - 380 kV Yenibosna Projesi 
 
Şirket, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 4 Ağustos 2016 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu 
inşaat işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %99 
tamamlanma yüzdesi ile mali tablolara yansıtmıştır. 
 
z) 110 kV Azerbaycan BP Projesi 
 
Şirket, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 1 Ağustos 2016 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu 
inşaat işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %71 
tamamlanma yüzdesi ile mali tablolara yansıtmıştır. 
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13.  İnşaat sözleşmeleri (devamı) 
 
aa) TKABY 30 Akköprü TM- Balgat TM 154 kV Kablo ve Aksesuraları 
 
Şirket, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 26 Şubat 2015 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu 
inşaat işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %100 
tamamlanma yüzdesi ile mali tablolara yansıtmıştır. 
ab) Halkalı OHL Projesi 

Şirket, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 17 Eylül 2015 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu inşaat 
işi ile henüz bir tamamlanma yüzdesi oluşmamıştır. 
 
ac) TKABY 38 (Alibeyköy-Şişli ) Brş N - Çağlayan GIS TM 154 kV Projesi 
 
Şirket, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 08 Mart 2017 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu inşaat 
işi ile henüz bir tamamlanma yüzdesi oluşmamıştır. 
 
ad) TKABY 39 BAĞCILAR GIS TM – SULTANMURAT GIS TM 154 KV Güç kablosu Projesi 
 
Şirket, söz konusu inşaat işleri ile ilgili sözleşmeyi 30 Mart 2017 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu inşaat 
işi ile ilgili tamamlama yüzdesine göre hesaplanan gelir ve giderleri cari dönem itibarıyla %41 
tamamlanma yüzdesi ile mali tablolara yansıtmıştır 
 

14.  Hasılat  
 

a) Satışlar 
 

 1 Ocak- 
30 Haziran 

2017 

1 Nisan- 
30 Haziran 

2017 

1 Ocak- 
30 Haziran 

2016 

1 Nisan- 
30 Haziran  

2016 
     

Yurtiçi satışlar 644.556.822 367.663.490 611.367.297 318.836.003 
Yurtdışı satışlar 162.167.126 70.897.568 125.441.649 67.752.290 
Satıştan iadeler (-) (910.753) (406.443) - - 
Satış indirimleri (-) (273.715.922) (148.278.317) (230.410.737) (115.643.605) 
     

 532.097.273 289.876.298 506.398.209 270.944.688 
 

Hammadde fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki gelişmelere göre yılda birkaç sefer veya gerektikçe ürün 
bazında satış fiyat listesi referans olmak üzere satış departmanınca hazırlanır.  
 

Yapılan satışlar için uygulanan satış iskonto veya indirim politikaları; yurt içi, yurt dışı, grup içi, grup dışı 
ayrımına bakılmaksızın tamamen piyasa koşulları ve tam rekabet şartları göz önüne alınarak 
saptanmaktadır. 
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14.  Hasılat (devamı) 
 

b) Satışların maliyeti 
 

 1 Ocak- 
30 Haziran  

2017 

1 Nisan- 
30 Haziran  

2017 

1 Ocak- 
30 Haziran  

2016 

1 Nisan- 
30 Haziran  

2016 
     

İlk madde ve malzeme giderleri  
(407.500.250) 

 
(218.241.862) 

 
(296.501.411) 

 
(153.002.626) 

Personel giderleri (10.441.563) (5.465.829) (12.898.838) (7.842.293) 
Genel üretim giderleri (19.842.158) (9.614.445) (21.653.369) (10.310.153) 
Amortisman giderleri (Not 8) (2.442.813) (1.181.586) (2.486.309) (1.173.707) 
Satılan ticari mallar maliyeti (20.699.453) (12.330.043) (31.106.023) 5.330.193 
Satılan hizmet maliyeti (21.794.641) (13.932.379) (79.482.437) (74.285.584) 

     

 (482.720.878) (260.766.144) (444.128.387) (241.284.170) 

 
 

15.  Pazarlama giderleri, genel yönetim giderleri ve araştırma ve geliştirme giderleri 
 

a) Genel yönetim giderleri 
 

 1 Ocak- 
30 Haziran  

2017 

1 Nisan- 
30 Haziran  

2017 

1 Ocak- 
30 Haziran  

2016 

1 Nisan- 
30 Haziran  

2016 
     

Lisans ve hizmet giderleri (Not 4) (12.768.449) (5.940.846) (11.183.021) (5.968.473) 
Personel giderleri (3.165.086) (1.532.883) (3.245.977) (1.607.735) 
Harici hizmet giderleri (771.769) (368.203) (734.459) (367.499) 
Amortisman giderleri (Not 8) (206.873) (103.880) (196.322) (83.349) 
Diğer genel yönetim giderleri (1.885.639) (878.220) (1.719.756) (731.736) 
     

 (18.797.816) (8.824.032) (17.079.535) (8.758.792) 

 
b) Pazarlama giderleri 
 
 

 1 Ocak- 
30 Haziran  

2017 

1 Nisan- 
30 Haziran  

2017 

1 Ocak- 
30 Haziran  

2016 

1 Nisan- 
30 Haziran  

2016 
     

Lojistik giderleri satış ve teminat 
mektubu komisyonları 

 
(17.769.169) 

 
(8.460.555) 

 
(16.095.440) 

 
(4.902.902) 

Personel giderleri (3.717.844) (1.897.553) (3.221.806) (1.680.977) 
Harici hizmet giderleri (873.712) (475.601) (803.882) (382.031) 
Amortisman giderleri (Not 8) (200.984) (105.505) (179.420) (92.987) 
Diğer satış ve dağıtım giderleri (2.125.464) (1.058.037) (1.839.058) (977.166) 
     

 (24.687.173) (11.997.251) (22.139.606) (8.036.063) 
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15.  Pazarlama giderleri, genel yönetim giderleri ve araştırma ve geliştirme giderleri (devamı) 
 
c) Araştırma ve geliştirme giderleri 
 

 1 Ocak- 
30 Haziran  

2017 

1 Nisan- 
30 Haziran  

2017 

1 Ocak- 
30 Haziran  

2016 

1 Nisan- 
30 Haziran  

2016 
     

Personel giderleri (564.717) (304.738) (508.080) (254.162) 
Harici hizmet giderleri (162.358) (89.856) (134.960) (66.293) 
Amortisman giderleri (Not 8) (24.154) (10.848) (14.006) 3.140 
Diğer giderler (479.926) (219.968) (511.877) (272.380) 
     

 (1.231.155) (625.410) (1.168.923) (589.695) 

 
 

16.  Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler 
 

 30 Haziran 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren dönemlere ait esas faaliyetlerden diğer gelir ve 
giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:” 

 
 Esas faaliyetlerden diğer gelirler 

 

 1 Ocak- 
30 Haziran 

2017 

1 Nisan- 
30 Haziran 

2017 

1 Ocak- 
30 Haziran 

2016 

1 Nisan- 
30 Haziran 

2016 

     
Alım satım amaçlı türev finansal  
   araçlardan gerçekleşmiş gelirler 

 
28.132.972 

 
11.199.120     

 
6.812.827 

 
1.947.295 

Alım satım amaçlı türev finansal  
   araçlar değerleme gelirleri 

 
- 

 
- 

 
1.946.077 

 
(14.398.992) 

Ticari faaliyetlerden kur farkı geliri, net 2.202.592 2.202.592     664.250 416.672 
Masraf yansıtma gelirleri 1.403.277 793.974     2.115.134 1.724.433 
Ticari alacakların vade farkı gelirleri 584.429 169.704     622.795 622.795 
Ticari borçların reeskont (gideri)/geliri 289.276 (42.050)     263.431 263.431 
Şüpheli ticari alacak karşılık geliri - - 737.059     - 
Diğer gelirler 767.246     199.414     173.888 387.142 
     

 33.379.792 14.522.754     13.335.461 (9.037.224) 
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16.  Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler (devamı) 
 
Esas faaliyetlerden diğer giderler 
 

 1 Ocak- 
30 Haziran 

2017 

1 Nisan- 
30 Haziran 

2017 

1 Ocak- 
30 Haziran 

2016 

1 Nisan- 
30 Haziran 

2016 

     
Alım satım amaçlı türev finansal  
   araçlardan gerçekleşmiş giderler 

 
(8.997.404) 

 
(4.688.208) 

 
(11.416.251) 

 
573.319 

Alım satım amaçlı türev finansal  
   araçlar değerleme giderleri 

     
(28.399.258) 

 
(14.198.015) 

 
(4.683.541) 

 
33.953 

Ticari faaliyetlerden kur farkı gideri, net - 2.238.999 - 7.749.777 
Ticari alacakların reeskont gideri - - (143.018) (143.018) 
Şüpheli ticari alacak gideri (118.479) - - - 
Diğer giderler (458.168) (325.969) (601.520) (574.386) 

     

 (37.973.309)     (16.973.193)     (16.844.330) 7.639.645 

 
 

17.  Gelir vergileri (ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri dahil) 
 

 30 Haziran 
2017 

31 Aralık 
2016 

   
Yıllara sari inşaat onarım işleri için ödenen stopajlar 19.302.134 17.931.802 
Geçici vergi alacağı 2.195.765 1.518.030 
Banka stopajları 340.535 123.295 

   

 21.838.434 19.573.127 

 

 
Cari vergi yükümlülüğü 

30 Haziran 
2017 

31 Aralık 
2016 

   
Cari kurumlar vergisi karşılığı 4.343.452 - 
Eksi: Peşin ödenen vergi ve fonlar (2.195.765) (1.518.030) 
   

 2.147.687 (1.518.030) 

 
 

 
Vergi gideri 

1 Ocak- 
30 Haziran 

 2017 

1 Nisan- 
30 Haziran  

2017 

1 Ocak- 
30 Haziran  

2016 

1 Nisan- 
30 Haziran 

 2016 

     

Cari vergi gideri (4.343.452)     (1.595.603) 798.539 (807.940) 

Ertelenmiş vergi gideri 4.368.694     106.348 2.764.404 2.908.832 
     

 25.242     (1.489.255) 3.562.943 2.100.892 
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17.  Gelir vergileri (ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri dahil) (devamı) 
 
Kurumlar vergisi 
 

Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin 
tahmini vergi yükümlülükleri için ekli konsolide finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. Türk vergi 
mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi 
beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi 
yükümlülükleri, konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır.  
 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın 
tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna 
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği 
takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.  
 

2017 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2016: %20). 
 

Ertelenmiş vergi  
 

Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki 
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü 
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas 
finansal tablolar ile TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından 
kaynaklanmakta olup söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.  
 
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2016: %20).  
Türkiye’de işletmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiş vergi varlıkları 
olan bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi yükümlülükleri olan bağlı ortaklıklar ile netleştirilmez ve ayrı olarak 
gösterilir. 
 

  
Toplam geçici  

farklar 

Ertelenmiş vergi 
(varlığı) 

/ yükümlülüğü 

 
Toplam geçici  

farklar 

Ertelenmiş vergi 
(varlığı) 

/ yükümlülüğü 

 30 Haziran  
2017 

30 Haziran 
 2017 

31 Aralık 
 2016 

31 Aralık 
 2016 

      
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar (1.918.035) 326.827 (2.357.649) 414.750 
Kıdem tazminatı karşılıkları  5.100.780 (1.020.156) 5.636.405 (1.127.281) 
Yıllara yaygın inşaat projeleri (44.545.442) 8.909.088 (36.939.225) 7.387.845 
Stoklar 1.358.855 (271.771) (4.788.660) 957.732 
Ticari alacaklar  154.576 (30.915) 6.786.785 (1.357.357) 
Ticari borçlar  (653.598) 130.720 (406.260) 81.252 
Dava karşılıklar  1.223.399 (244.680) 994.515 (198.903) 
İzin karşılıklar  1.187.501 (237.500) 964.688 (192.938) 
Türev araçları  9.103.648 (1.820.730) (19.295.610) 3.859.122 
Karşılıklar  25.672.486 (5.134.497) 22.715.000 (4.543.000) 
Geçmiş yıl zararları - - 3.961.664 (792.333) 
Diğer  7.883.155 (1.576.631) 5.452.202 (1.090.440) 

     

 (5.135.124) (970.245) (17.276.145) 3.398.449 
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17.  Gelir vergileri (ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri dahil) (devamı) 
 

30 Haziran 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki ertelenmiş vergi (aktifleri)/ pasiflerinin 
hareketi aşağıda verilmiştir: 

 

 
Ertelenmiş vergi (varlığı)/yükümlülüğü hareketleri 

1 Ocak- 
30 Haziran 2017 

1 Ocak- 
30 Haziran 2016 

   

1 Ocak itibarıyla açılış bakiyesi 3.398.449 (1.731.263) 

Kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilen (4.368.694) 2.764.404 
   

30 Haziran itibarıyla kapanış bakiyesi (970.245) 1.033.141 

 
 Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir: 
 

  
Vergi karşılığının mutabakatı 

1 Ocak- 
30 Haziran 2017 

1 Ocak- 
30 Haziran 2016 

   
Faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kar 1.057.976 18.892.395 

   
Gelir vergisi oranı %20 (211.595) (3.778.479) 

   
Vergi etkisi:   
KKEG (178.616) (64.362)     
İndirimler ve diğer 415.453 279.898     

   

Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı gideri 25.242 (3.562.943) 

 
 
18.  Pay başına kazanç 
  

 
Pay başına (kayıp)/kazanç 

1 Ocak- 
30 Haziran 

 2017 

1 Nisan- 
30 Haziran  

2017 

1 Ocak- 
30 Haziran 

 2016 

1 Nisan- 
30 Haziran 

 2016 

     

Dönem boyunca mevcut olan  
   hisselerin ortalama sayısı (tam değeri) 

 
112.233.652 

 
112.233.652 

 
112.233.652 

 
112.233.652 

Ana şirket hissedarlarına ait  
   net dönem karı/(zararı) 

 
   1.083.218  

 
    3.722.397  

 
15.329.452 

 
8.777.497 

     

Devam eden ve durdurulan faaliyetlerden 
elde edilen pay başına kazanç/(kayıp) (TL) 

 
0,0097 

 
0,0332 

 
0,1366 

 
0,0782 
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19. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi  
 
Aşağıdaki tablo 30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla Grup’un yabancı para pozisyonu 
riskini özetlemektedir. Grup tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları 
yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir: 
 
30 Haziran 
 2017      

 TL Karşılığı ABD Doları AVRO GBP CHF 

      
1. Ticari alacaklar 167.792.813 25.304.993 19.746.608 - - 
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil) 38.219.035 7.172.164 3.263.771 146 - 
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - - 
3. Diğer 9.414.670 286.655 2.100.760 - - 
4. Dönen varlıklar (1+2+3) 215.426.518 32.763.812 25.111.139 146 - 
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) 215.426.518 32.763.812 25.111.139 146 - 

      
10. Ticari borçlar (384.448.709) (64.923.515) (38.985.147) - (462) 
11. Finansal yükümlülükler - - - - - 
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - - 
12b. Parasal olmayan diğer yük.ler - - - - - 
13. Kısa vadeli yükümlükler (10+11+12) (384.448.709) (64.923.515) (38.985.147) - (462) 
      
14. Ticari borçlar - - - - - 
15. Finansal yükümlülükler - - - - - 
16 a. Parasal olan diğer yükümlülükler (70.934.399) (5.768.728) (12.634.276) - - 
16 b. Parasal olmayan diğer yük.ler - - - - - 

      
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) (70.934.399) (5.768.728) (12.634.276) - - 
      

18. Toplam yükümlülükler (13+17) (455.383.108) (70.692.243) (51.619.423) - (462) 

      
19. Bilanço dışı döviz cinsinden türev araçların net varlık / 
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b) 229.108.833 40.730.000 21.550.000 - - 
      
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin 
tutarı 229.108.833 40.730.000 21.550.000 - - 
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin 
tutarı - - - - - 
      
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (9-
18+19) (10.847.757) 2.801.569 (4.958.284) 146 (462) 
      
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / (yükümlülük) 
pozisyonu (UFRS 7.B23) 
(=1+2a+5+6a+10+11+12a+14+15+16a)* (249.371.260) (38.215.086) (28.609.044) 146 (462) 
      
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam 
gerçeğe uygun değeri - - - - - 
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı** - - - - - 
      
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı*** - - - - - 
      
25. Toplam ihracat tutarı  162.167.126 - - - - 

      
26. Toplam ithalat tutarı 154.252.338 - - - - 
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19. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 

31 Aralık 
 2016      

 TL Karşılığı ABD Doları AVRO GBP CHF 

      
1. Ticari alacaklar 126.918.503 17.042.349 18.044.440 - - 
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil) 118.077.746 9.161.593 23.136.914 146 - 
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - -  
3. Diğer 7.767.647 221.508 1.883.640 - - 
4. Dönen varlıklar (1+2+3) 252.763.896 26.425.450 43.064.994 146 - 
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) 252.763.896 26.425.450 43.064.994 146 - 

      
10. Ticari borçlar (396.472.718) (67.348.670) (42.788.839) (1.378) - 
11. Finansal yükümlülükler -    - 
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler - -   - 
12b. Parasal olmayan diğer yük.ler - -   - 
13. Kısa vadeli yükümlükler (10+11+12) (396.472.718) (67.348.670) (42.788.839) (1.378) - 
 -     
14. Ticari borçlar -    - 
15. Finansal yükümlülükler -    - 
16 a. Parasal olan diğer yükümlülükler (46.827.896) (2.946.929) (9.804.256) - - 
16 b. Parasal olmayan diğer yük.ler -    - 

      
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) (46.827.896) (2.946.929) (9.804.256) - - 
      

18. Toplam yükümlülükler (13+17) (443.300.614) (70.295.599) (52.593.095) (1.378) - 

      
19. Bilanço dışı döviz cinsinden türev araçların net varlık / 
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b) 182.952.152 42.710.000 8.800.000 - - 
      
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı 182.952.152 42.710.000 8.800.000 - - 
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı - - - - - 
      
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19) (7.584.566) (1.160.149) (728.101) (1.232) - 
      
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / (yükümlülük) 
pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a+10+11+12a+14+15+16a)* (198.304.365) (44.091.657) (11.411.741) (1.232) - 
      
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe 
uygun değeri - - - - - 
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı** - - - - - 
      
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı*** - - - - - 
      
25. Toplam ihracat tutarı  244.291.496 - - - - 

      
26. Toplam ithalat tutarı 406.104.683 - - - - 
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19. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Kur riskine duyarlılık 
 
Grup, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 
 
30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle yabancı paranın %10 değer artışı yada azalışı 
karşısında diğer tüm değişkenlerin sabit kalması koşuluyla, vergi öncesi kar ve özkaynakları aşağıdaki 
tutarlar kadar daha düşük/yüksek olacaktı. 
 

  30 Haziran 
 2017 

 Kar/zarar 

 Yabancı paranın 
değer kazanması 

Yabancı paranın 
değer kaybetmesi 

   
ABD Doları kurunun %10 değişmesi halinde:   
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (13.347.123) 13.347.123 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 14.284.418 (14.284.418) 

3- ABD Doları net etki (1+2) 937.295 (937.295) 

   
Avro kurunun %10 değişmesi halinde:   
4- Avro net varlık/yükümlülüğü (10.648.432) 10.648.432 
5- Avro riskinden korunan kısım (-) 8.626.465     (8.626.465) 

6- Avro net etki (4+5) (2.021.967) 2.021.967 

   
Diğer döviz kurlarının ortalama %10 değişmesi halinde:   
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü (104) 104 
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - 

9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8) (104) 104 

   

Toplam (3+6+9) (1.084.776) 1.084.776 

 
Grup, yabancı para varlıklarını değerlerken “alış” kuru ile yabancı para yükümlülüklerini değerlerken 
“satış” kuru ile değerlemektedir.
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19. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Kur riskine duyarlılık (devamı) 
 

  31 Aralık 
 2016 

  Kar/Zarar 

 Yabancı paranın 
değer kazanması 

Yabancı paranın 
değer kaybetmesi 

   

ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde:   
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (15.483.069) 15.483.069 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 15.030.503 (15.030.503) 

3- ABD Doları net etki (1+2) (452.566) 452.566 
   

Avro kurunun % 10 değişmesi halinde:   
4- Avro net varlık/yükümlülüğü (3.570.068) 3.570.068 
5- Avro riskinden korunan kısım (-) 3.264.712 (3.264.712) 

6- Avro net etki (4+5) (305.356) 305.356 
   

Diğer döviz kurlarının ortalama % 10 değişmesi halinde:   
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü (535) 535 
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - 

9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8) (535) 535 

   

TOPLAM (3+6+9) (758.457) 758.457 

 
 Grup, yabancı para varlıklarını değerlerken “alış” kuru ile yabancı para yükümlülüklerini değerlerken 
“satış” kuru ile değerlemektedir.  
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19. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değeri (*) 
 

 
 
30 Haziran 
2017 

Krediler ve alacaklar 
(nakit ve nakit 

benzerleri dahil) 

Gerçeğe uygun değeri 
ile gösterilen finansal 

araçlar 

İtfa edilmiş değerinden 
gösterilen finansal 

yükümlülükler 

 
 

Defter değeri 

 
Dipnot 

referansları 

 
Finansal varlıklar      
Nakit ve nakit benzerleri 63.115.575 - - 63.115.575 21 
Ticari alacaklar 334.708.411 - - 334.708.411 5 

      
Finansal yükümlülükler      
Ticari borçlar - - 424.334.778 424.334.778 5 
Türev araçlar - 9.103.648 - 9.103.648 - 
 

 
 
31 Aralık 
 2016 

Krediler ve alacaklar 
(nakit ve nakit 

benzerleri dahil) 

Gerçeğe uygun değeri 
ile gösterilen finansal 

araçlar 

İtfa edilmiş değerinden 
gösterilen finansal 

yükümlülükler 

 
 

Defter değeri 

 
 

Dipnot 

      
Finansal varlıklar      
Nakit ve nakit benzerleri 152.317.188 - - 152.317.188 21 
Ticari alacaklar 279.825.329 - - 279.825.329 5 
Türev araçlar - 22.943.990 - 22.943.990 - 

      

Finansal yükümlülükler      
Ticari borçlar - - 429.018.482 429.018.482 5 
Türev araçlar - 3.648.380 - 3.648.380 - 
 
(*)  Grup yönetimi, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.
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19. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri:  
 

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir: 
 

 İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede 
belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının 
bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir. 

  
Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları: 
 

Grup’un bazı finansal varlık ve finansal yükümlülükleri her bilanço tarihinde gerçeğe uygun 
değerlerinden finansal tablolara yansıtılır. Aşağıdaki tablo söz konusu finansal varlık ve yükümlülüklerin 
gerçeğe uygun değerlerinin nasıl belirlendiği bilgisini vermektedir: 
 

 
Finansal 
varlıklar / 
finansal 
yükümlülükler 

 
 
 
 

Gerçeğe uygun değer 

 
 
Gerçeğe 
uygun 
seviyesi 

 
 
 
 
Değerleme tekniği 

 
Önemli 

gözlenebilir 
veriye 

dayanamayan 
girdiler 

Gözlenebilir 
veriye 

dayanamayan 
girdiler ile 

gerçeğe uygun 
değer ilişkisi 

 30 Haziran 2017 31 Aralık 2016     

Yabancı para 
forward 
sözleşmeleri 

(9.103.648) 19.295.610 İkinci seviye Vadeli döviz kurları 
(raporlama dönemi 
sonundaki 
gözlemlenebilir vadeli 
döviz kurları) ile 
sözleşme kurları 
kullanılarak tahmin 
edilen gelecekteki nakit 
akışları, çeşitli 
tarafların kredi riskini 
yansıtan bir oran 
kullanılarak iskonto 
edilir. 

- - 

 
 

20. Raporlama döneminden sonraki olaylar 
 
Grup, 13 Temmuz 2017 tarihli yönetim kurulu toplantısında tamamı nakden karşılanmak üzere 
29.500.000 TL (2,39 TL’den primli olarak) sermaye arttırım kararı almıştır. 
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21. Nakit akış tablosuna ilişkin açıklamalar 
 

 30 Haziran 
 2017 

31 Aralık  
2016 

   
Nakit - TL  16.419 5.537 
Nakit – Döviz - 7.012 
Banka – vadesiz mevduat 289.409 402.536 
Banka – TL – vadeli mevduat 6.684.000 14.424.000 
Banka – Döviz tevdiat hesapları 10.455.181 1.107.319 
Banka – ABD Doları - vadeli mevduat 15.168.419 32.034.422 
Banka – Avro – vadeli mevduat 12.576.889 84.929.988 
Alınan çekler 2.086.879 7.316.827 
Diğer (*) 15.838.379 12.089.547 

   

 63.115.575 152.317.188 

 
(*) Vadesi 90 günden az olan POS bakiyelerinden oluşmaktadır. 
 

Vadeli mevduatların vade tarihleri ve faiz oranları aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2017 31 Aralık 2016 

  
Vade 

Faiz oranı  
(%) 

 
Vade 

Faiz  
oranı (%) 

     

TL vadeli mevduatlar Gecelik 14,00 Gecelik 10,30 

YP vadeli mevduatlar ABD Doları Gecelik 3,50 Gecelik 2,65 

YP vadeli mevduatlar ABD Doları - - Aylık 3,70 

YP vadeli mevduatlar AVRO - - Gecelik 1,20 

YP vadeli mevduatlar AVRO Gecelik 2,00 Aylık 1,65 

 
30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla konsolide nakit akış tablolarında gösterilen nakit ve 
nakit benzeri değerler aşağıda gösterilmiştir: 
 

 30 Haziran 
2017 

31 Aralık  
2016 

   
Nakit ve nakit benzerleri 63.115.575 152.317.188 
Faiz tahakkuku (-) (2.552) (35.291) 

   

 63.113.023 152.281.897 

 
 
 


