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İZAHNAMEDE YERALAN PROFORMA KONSOÜDE FİNAN
SAL BİLGİLERİN
DERLENMESİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ GÜVENCE
RAPORU
Kule Hizmet ve İşletmeciik A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
İzahnamede yer alan proforma konsolide finansal bilgile

rin derlenmesine ilişkin rapor

Grup yönetimi tarafından Kule Hizmet ve İşletmeciik A.Ş. (“Şirke
t”) ve bağlı ortaldığmın (hep birlikte
“Grup” olarak adlandınlacakür) proforma konsolide finansal bilgile
rin derlenmesine ilişkin raporlamayı
yapmak üzere üstlendiğimiz güvence denetimimizi tamamlamış bulunu
yoruz. Proforma konsolide finansal
bilgiler, Grup tarafından yayımlanan izahnamenin 23.4 ve 23.5 madde
lerinde yer alan, 31 Aralık 2015
tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin proforma konsolide kar veya
zarar tablosundan ve ilgili
dipnoflardan oluşmaktadır. Grup yönetiminin proforma konsolide finansa
l bilgileri denerken dayanak
aldığı geçerli lustaslar Sermaye Piyasası Kurulu’nun “SPK İzahname Hanrla
ma Kilavuzu” nda belirlenmiş
ve no’lu dipnotta tanunlanmışür (“Geçerli Kıstaslar”).
Proforma konsolide finaDsal bilgiler Grup yönetimi tarafından no’lu
dipnotta belirtilen, Grup’un bağlı
3
ortaklığı olan LLC UkrTower’ın 30 Nisan 2016 tarihinde yapmış olduğu
811 kule satın alım işleminin
(“İşlem”) Gmp’un 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönem
ine ilişkin konsolide finansal
performansı üzerine etkisini; İşlem 1 Ocak 2015 tarihinde gerçeldeşmişc
esine göstermek amacıyla
derlenmiştir. Bu sürecin bir parçası olarak, Grup yönetimi, Grup’u
n finansal performansı ile ilgili bilgileri,
Grup’un, bağımsız denetimden geçmiş gi Aralık 2015 tarihi itibarıyla
sona eren hesap dönemine ilişkin
konsolide finansal tablolardan elde etmiştir.
Yönetimin Proforma Konsolide Finansal Bilgilere tlişkin Sorumluluğu
Grup yönetimi proforma konsolide finansal bilgilerin, Grup’un
31 Aralık 2015 tarihli konsolide finansal
tablolarmı hazırlarken uyguladığı muhasebe politikalanna ve Geçerli Kıstasl
ar’a dayanarak
derlenmesinden sorumludur.
Bağımmzlığımız ve Kalite Kontrol
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
yayımlanan, dürüstlük, taraızlık,
mesleki yeterlilik ve özen, sır saklama ve mesleğe uygun davramştan
oluşan temel ilkelere dayanan,
Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar’ın bağımsızlık ve
diğer etik hükümlerine uygunluk sağlamaktayız.
Denetim şirketimiz; Kalite Kontrol Standardı ı’i uygulamakta ve
dolayısıyla etik hukumiere, mesleki
standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluk sağlad
ığına dair belgelendirilmiş politika ve
prosedürleri içeren kapsamlı bir kalite kontrol sisteminin devamlilığını
sağlamaktadır.
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Sorumluluğumuz
Bizim sorumluluğumuz, Grup yönetiminin proforma konsolide finansal bilgileri, tüm önemli yönleriyle,
Grup’un 31 Aralık 2015 tarihli konsolide finansal tablolarım hazırlarken uyguladığı muhasebe
politikalarma uyumlu ve Geçerli }üstaslar’a dayanarak derleyip derlemediği hakianda Sermaye Piyasası
Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri tarafindan gerekli luldığı üzere görüş bildirmektfr.
Yaptığımız güvence denetimi, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
yayımlanan Güvence Denetimi Standardı 3420, “Bir izahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin
Derlenmesine ilişkin Raporlama Yapmak Uzere Ustlenilen Güvence Denetimleri” ne uygun olarak
yürütülmüştür. Bu standart, Grup yönetiminin proforma konsolide finansal bilgileri, tüm önemli
yönleriyle, Grup’un 31 Aralık 2015 tarihli konsolide finansal tabloları hazırlarken uyguladığı muhasebe
politikalarına ve Geçerli Kıstaslar’a dayanarak derleyip derlemediğine dair makul güvence elde etmek
üzere prosedürlerimizi etik hükümlere uygun olarak planlamamızı ve uygulamamızı gerektirmektedir.
Bu güvence denetiminin amaçları açısından, proforma konsolide finansal bilgilerin derlenmesinde
kullanılan herhangi bir tarihi finansal bilgiye ilişkin herhangi bir raporun veya görüşün
güncellenmesinden veya yeniden yayımlanmasından sorumlu değiliz. Ayrıca güvence denetimi süresince
proforma konsolide finansal bilgilerin derlenmesinde kullanılan finansal bilgilere ilişkin bir bağımsız
denetim veya sınırlı bağımsız denetim yürütmüş de değiliz.
İzahnamede yer alan proforma konsolide finansal bilgilerin amacı yalnızca, önemli bir olay veya işlemin
işletmenin düzeltilmemiş finansal bilgileri üzerindeki etidsini, bu amaçla seçilen daha önceki bir tarihte
gerçekleşen bir olaymış veya yapılan bir işlemmiş gibi göstermektir. Dolayısıyla, olay veya işlemin 31
Aralık 2015 tarihinde ve aynı tarihte sona eren dönemdeki gerçek sonucunun gösterilen şekilde olacağı
konusunda herhangi bir güvence vermemekteyiz.
Proforma konsolide finansal bilgilerin tüm önemli yönleriyle Geçen Kıstaslar’a dayanarak derlenip
derlenmediğine ilişkin raporlama yapmak için yürütülen bir makul güvence denetimi; Grup yönetimi
tarafından proforma konsolide finansal bilgilerin derienmesi sırasında kullanılan Geçerli Kıstaslar’m
doğrudan ilgili olay veya işlenile ilişkilendirilebilen önemli etkileri sunmak için uygun bir dayanak
oluşturup oluşturmadğının değerlendirilmesi ve aşağıdaki hususlara yeterli ve uygun kanıt elde edilmesi
için öngörülen prosedürierin uygulanmasından oluşur:
•
•

ilgili proforma düzeltınelerin; etkileri, bu kistaslara uygun olarak gösterip göstermediği; ve
Proforma konsolide finansal bilgilerin, bu düzeltmelerin, düzeltilmemiş konsolide finansal bilgilere
uygulanmasını uygun bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı.

Seçilen prosedürler; işletmenin niteliğine, derlenen proforma konsolide finansal bilgilere ilişkin olay veya
işleme ve diğer hususlan göz önünde bulundurarak ulaşilan muhakemeye dayanmaktadır.
Güvence denetimimiz aynı zamanda proforma konsolide finansal bilgilerin genel sunumunun
değerlendirilmesini de içermektedir.
Güvence denetimi sırasında elde ettiğimiz kanıtların, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir
dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
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Görüş

Görüşümüze göre;
a.
b.

proforma konsolide finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, Geçerli }üstaslar’a dayanarak
derlenmiştir; ve
Gnıp’un 31 Aralık 2015 tarihli konsolide finansal tablolanm hazırlarken uyguladığı muhasebe
polifikalarma, tüm önemli yönleriyle uyumludur.

Görüşü Etkilemeyen Husus

Görüşümüzü etidlemeden dildwünizi şu konuya çeknek isteriz. Proforma konsolide finansal bilgiler,
Dipnot a’ te ana hatlanyla belirlendiği üzere, Grup yönetiminin varsayımları haa alınarak hazırlanmıştır ve
Dipnot 2’ de açildanan işlemin daha erken bir tarihte gerçeldeşmiş olması durumunda oluşacak konsolide
finansal performansı yansıtmayabilir. Ayrıca, ilişikteki proforma konsolide finansal bilgiler, Türkiye
Muhasebe Standartları çerçevesinde Gnıp’un konsolide finansal performansmı doğru ve durust bir
biçimde yansrnp yansıtmaWğma ilişkin görüş sunabilmek için gerekli bilgi ve dipnoflan içermemektedir,
Kullanım Kısıtlaması

Bu rapor Şirket hisselerinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre halka anı amacıyla
yayımlanacak izahname için hazırlanmıştır, başka bir amaçla kullanılamaz.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a memberoL.
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KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 ARALIK 2015 TARİHi İTİBUUflA BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
PROFORMA KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

DİPNOT 1- GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (“Global Toweı°’ veya “Şirket”), 2006 yılında İstanbul’da kurulmuş
ve 2007 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Global Tower, telekomünikasyon ve medya sektöründe
faaliyet gösteren özel kuruluşlara ve kamu kurumlarına kulelerde yer kiralayarak alt yapı işletmeciliği
yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket’in bütünüyle sahibi olduğu bağlı ortaldığı LLC UkrTower
(“UkrTower”) 2009 yılında Ukrayna’da kurulmuştur.
Konsolide finansal tablolar, Global Tower ile bağlı ortaklığı Ukrtower’ın (topluca “Grup” olarak
anılacaktır) hesaplarını içerir. Grup, sahibi olduğu veya kiraladığı kule veya binaüstü sistemlerde
müşterilerine yerler kiralayarak alt yapı işletmeciliği yapmaktadır. Ayrıca Grup, telekom operatörlerine
kule ve kule ekipmanları satmaktadır. Son olarak, Grup, müşterileri için kule altyapı inşası yapmaktadır.
Gmp’un kule altyapısı ve faaliyetleri coğrafi olarak Türkiye ve Ukrayna’da bulunmaktadır.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, Global Tower’ın ana hissedarı ile nihai kontrolü elinde tutan taraflar
sırasıyla Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. (“Turktell”) ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
(“Turkcell”)’dfr.
Şirket Türkiye’de tescil edilmiştir ve kayıtlı ofisinin adresi aşağıdaki gibidir:
Yeni Mahalle Pamukkale Sokak
No: 3, 34880
Kartal/İstanbul, Türkiye
www.globaltower.com.fr
Şirket’in ticaret sicil bilgileri
Kayıtlı olduğu sicil
Sicil no

: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
: 606939

Konsolidasyona dahil edilen şirket
Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklığın faaliyet konusu ve etkin pay oranları aşağıda verilmiştir:

Bağlı ortaklık
UkrTower

Ülke

Faaliyet konusu

Ukrayna

Telekomünikasyon
alt yapı işletmeciliği

Etkin
pay oranlan (%)
2014
2013
2015
100

100

100

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2015 TARİHi İTİBARİYLA BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
PROFORMA KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

DİFNOT 2- İŞLEMLER
a)

811 adet kulenin alınması

16 Mart 2016 tarihinde, UkrTower, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell”)’nin iştimki olan
LLC lifeceli (“lifeceli”) ile lifeceiPin sahibi olduğu 811 adet kulenin UkrTower’a satışına ilişkin
(*)
sözleşme imzalamıştır. Satış işlemi, anlaşma bedeli olan 1.363.160.038 Ukrayna Grivnası’nm
(“HRV”)(30 Nisan 2016 tarihi itibarıyla 151.619 TL) tamamının 30 Nisan 2016 tarihinde ödenmesiyle
tamamlanmıştır.
DJPNOT 3- PROFORMA KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERİN SUNIJM[JNA İLİŞKİN
ESASLAR
İlişikteki bağımsız denetimden geçmemiş proforma konsolide finansal bilgiler, Gmp’un 31 Aralık 2015
tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kumlu (“SPK”) tarafından yayımlanan İzahname Hazırlama
Kılavuzu’na uygun olarak hazırlanmış olup, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal
Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS”) esas almıştır.
Proforma konsolide fınansal bilgilerin hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları, Gmp’un
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla TMS’ye uygun olarak hazırladığı konsolide finansal tablolarında
kullanılan muhasebe politikaları ile uyumludur.
Dipnot 2’de yer verilen işlemin, 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla gerçekleştiği varsayılarak ekteki profonna
konsolide finansal bilgiler derlenmiştir. Denetlenmemiş proforma konsolide kar veya zarar tablosu
sadece gösterim amaçlı sunulmuştur. Grup, 811 adet kuleyi 30 Nisan 2016 tarihi itibarıyla satm almıştır
ve proforma konsolide finansal bilgiler Grup yönetiminin, aşağıdaki açıklamalarda anlatılan
varsayımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Dolayısıyla, Dipnot 2’de anlatılan işlemin 1 Ocak 2015’te
gerçekleştiği varsayılarak hazırlanan proforma konsolide finansal bilgiler, Grup’un 31 Aralık 2015
tarihinde ve aynı tarihte sona eren dönemdeki gerçek sonucunu tam olarak yansıtamayabilir.
Proforma konsolide kar veya zarar tablosu, yukarıda Dipnot 2’de yer verilen işlemle ilgili olarak, satın
alınan kalelerin 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla Grup’a maliyetinin, satın alım tarihindeki maliyet tutarı
olan 1.363.160.038 HRV (*) ile aynı olacağı varsayılarak hazırlanmıştır. Grup, bu satın alma işlemi
neticesinde önemli seviyede bir genel yönetim ve pazarlama giderlerine katlanmadığından ve gelecekte
de katlanmayacağını tahmin ettiğinden, proforma konsolide finansal bilgilerde bu finansal tablo
kalemlerinde ilgili giderler için düzeltme kayıtları bulunmamaktadır.
(t)

Bin HRV olarak sunulmamıştır.

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. VE BAĞLI ORTMUJĞİ
31 ARALIK 2015 TARİHi İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
PROFORMA KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

DİPNOT 3- PROFORMA KONSOLIDE FİNANSAL BİLGiLERiN SUNUMUNA hiŞİiN
ESASLAR (Devamı)
Proforma düzeltme kayıtları
Profonna düzeltme kayıtları mevcut bilgilere göre ve Grup yönetimi’nin makul bulduğu belirli
varsayımları dayanak alarak hazırlanmıştır.
1) Has ılat ve satışların maliyeti (<‘Düzeltme 1 >‘)
Hasılat
Grup’un 811 adet kuleye ilişkin hesapladığı hasılat ile kiralama ve bakım onarım maliyetleri profonna
konsolide finansal bilgilere dahil edilmiştir.
Grup yönetimi, 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait varsayımsal hasılat tutarlarını aşağıdaki
yöntemler ile hesaplamıştır:
Turkcell bağlı ortaklığı olan lffecell ‘ün varsayımsal hasıla! hesaplaması
UkrTower ile lifeceil arasında 2016 yılında 811 kulenin devrini takiben taslak olarak hazırlanan kira
aylık
UkrTower’a
için
kule
811
adet
hifecehl,
göre,
sözleşmesine
ödeyecektir.
bedeli
kim
biriminden
para
Grivnası
527.150 ABD Dolan () karşılığında Ukrayna
UkrTower, 811 kulenin devir tarihinden 30 Haziran 2016 tarihine kadar bu tutarda faturalama yapmıştır.
Yönetim, söz konusu işlem 1 Ocak 2015’te gerçekleştiği varsayılarak yaptığı 2015 yılı için varsayımsal
(*) karşılığı HRV olarak
hasılatı hesaplamasında, toplam kira bedelinin 527.150 ABD Doları
belirlenmesinden ötürü, söz konusu aylık kira bedelini 811 kule için ABD Doları karşılığı J-IRV olarak
(*) ilgili aylarm ortalama kurlarından Ukrayna
hesaplamış ve aylık gelirlerini 527.150 ABD Dolan’nın
Grivna’sına çevirerek hasılat tutarlarını belirlemiştir. İlgili hasılat tutarları, aylık olarak hesaplanmış ve
ilgili ayların ortalama RRV/fL kuruyla TL’ye dönülerek proforma konsolide finansal bilgilere
eklenmiştir. Bu hesaplama sonucunda, satın alınan kulelerin lifecell’e kiralanması ile elde edilecek
varsayımsal hasılat tutarı 17.191 TL olarak belirlenmiştir.
Diğer müşterilerden varsayımsal hasılat hesaplaması
UkrTower, devir aldığı 811 adet kulede lifecell dışında kiracılardan da gelir elde etmeyi planlamaktadır.
UkrTower henüz diğer müşterilerle kira sözleşmelerini imzalamadığından, Grup yönetimi varsayımsal
hasılat hesaplamasında, 2015 yılında UkrTower’ın aynı özelhiklerdeki kulelerden aynı müşteriler için
elde ettiği grupdışı gelirlerini, 811 adet kule için emsal olarak kullanmıştır. İlgili hasılat kalemleri, aylık
olarak hesaplanmış ve ilgili ayların ortalama HRV/TL kuruyla TL’ye dönülerek profonna konsolide
finansal bilgilere eklenmiştir. Bu hesaplama sonucunda, satın alınan kulelerin hifecell dışı müşterilere
kiralanması ile elde edilecek varsayımsal hasılat tutan 890 TL olarak belirlenmiştir.
() Bin ABD Dolan olarak sunulmamıştır.
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DİPNOT 3- PROFORMA KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERİN SUNIJMUNA İliŞKİN
ESASLAR (Devamı)

Sauşların maliyeti
Varsayımsal olarak hesaplanan satışların maliyetlerine ise kira, bakım ve onarım giderleri ve kontrat
yönetimi giderleri ilave edilmiştir.
Varsayımsal kira giderleri hesaplaması
Grup yönetimi, varsayımsal kira giderlerini hesaplarken benzer nitelikteki kuleler için UkrTower’ın
2015 yılına ait kule başına kira maliyetlerini kullanarak, söz konusu birim maliyetlerin ortalama olarak
söz konusu işleme baz olan 811 adet kule için de geçerli olacağını varsaymış ve varsayımsal kira
giderlerini de bu şekilde belirlemiştir. Kim giderleri aylık olarak hesaplanmış ve ilgili ayların ortalama
FIRVFFL kuruyla TL’ye dönülerek proforma fınansal bilgilere eklenmiştir. Buna ek olarak, Grup
yönetimi lifecell’in 811 adet kuleye ilişkin ödediği kira tutarları ile kendi hesaplamasını karşılaştırmış
ve tutarların önemli bir fark içermediğini belirlemiştir. 811 adet kulenin aylık toplam kira gideri
868.581 HRV (*) olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda, 811 adet kulenin 2015 yılı için
varsayımsal kim gideri tutarı 1.315 TL olarak belirlenmiştir.
Varsayınısal bakım ve onarım giderleri hesaplaması
Grup yönetimi, varsayımsal bakım ve onarım giderlerini hesaplarken aynı nitelikteki giderler için
UkrTower’ın 2015 yılına ait kule başına maliyetlerini hesaplayarak, söz konusu birim maliyetlerin
ortalama olarak söz konusu işleme baz olan 811 adet kule için de geçerli olacağını varsaymış ve
varsayımsal bakım ve onarım giderlerini bu şekilde belirlemiştir. 811 adet kulenin aylık toplam bakım
ve onarım giderleri 719.357 HRV () olarak hesaplanmıştır. Bakım ve onarım giderleri aylık olarak
hesaplanmış ve ilgili ayların ortalama HRV/TL kuruyla TL’ye dönülerek profonna finansal bilgilere
eklenmiştir. Bu hesaplamalar sonucunda, 811 adet kulenin 2015 yılı için varsayımsal bakım ve onarım
gideri tutarı 1.088 TL olarak belirlenmiştir.
Varsayımsal kontrat yönetimi giderleri hesaplaması
Grup yönetimi, varsayımsal kontrat yönetimi ilgili giderleri hesaplarken aynı nitelikteki giderler için
UkrTower’ın 2015 yılına ait kule başına maliyetlerini hesaplayamk, söz konusu birim maliyetlerin
ortalama olarak söz konusu işleme baz olan 811 adet kule için de geçerli olacağmı varsaymış ve
varsayımsal kontrat yönetimi giderlerini bu şekilde belirlemiştir. 811 adet kulenin aylık toplam kontrat
yönetimi giderleri 359.273 HRV (t) olarak hesaplanmıştır. Kontrat yönetimi giderleri aylık olarak
hesaplamnış ve ilgili ayların ortalama HRVıTL kuruyla TL’ye dönülerek proforına finansal bilgilere
eklenmiştir. Bu hesaplamalar sonucunda, 811 adet kulenin 2015 yılı için varsayımsal kontrat yönetimi
giderleri tutarı 544 TL olarak belirlenmiştir.
() Bin HRV olarak sunulmamıştır.
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PROFORMA KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN DİPNOTLAR
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DİPNOT 3- PROFORMA KONSOLİBE FNANSAL BİLGİLERİN SUNIJMUNA İLİŞKİN
ESASLAR (Devamı)
2) Aınortisrnan (“Düzeltme 2 ‘9
811 adet kuleye ilişkin olarak hesaplanan amortisman giderleri, satışlann maliyeti hesabına dahil
edilmiştir. Grup, konsolide finansal tablolarını hazırlarken, sahip olduğu kulelerin faydalı ömürlerini
tekrar değerlendirerek 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 12 yıldan 20 yıla çıkarmıştır.
Dolayısıyla, 2016 yılında gerçekleştirilen Dipnot 2’de açıklanan işlem, Grup’un konsolide finansal
tablolannda revize edilen faydalı ömürler değerlendirilerek muhasebeleştidlmiştir. Tutarlılık ve
karşılaştınlabilirliğe imkan vermek amacıyla, proforma konsolide bilgiler hazırlanırken, satın alman 811
kuleye ait amortisman tutarları da revize faydalı ömürler göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.
30 Nisan 2016 tarihinde satın alınan 811 adet kulenin 1 Ocak 2015 tarihinde maliyetlerinin TL karşılığı
200.464 TL’dir. Amortisman giderleri NRV cinsinden değerleri üzerinden aylık olarak hesaplanmış ve
ilgili ayların ortalama HRV/TL kuruyla TL’ye dönülerek proforma finansal bilgilere eklenmiştir. Bu
hesaplamalar sonucunda, 811 adet kulenin ilk altı aylık dönem için varsayımsal amortisman gideri tutarı
9.410 TL olarak hesaplanmıştır.
3) Duran varlık söküm, taşıma ve restorasyon yükümlülükleri (“Düzeltme 3’)
Grup’un, 811 kule ve ekipmanlarının sökümü, taşıma ve restorasyon yükümlülüğüne ilişkin olarak
hesapladığı söküm maliyetleri yükümlülüğünün itfa payları satışların maliyeti hesabı altında, bugünkü
değerine indirgenmesi neticesinde oluşan giderler ise fınansal giderler altında muhasebeleştirilmiştir.
Grup 811 adet kuleye ilişkin yükümlülük tutannı ve 2015 yılına karşılık gelen itfa paylarını hesaplarken,
31 Aralık 2015 tarihli konsolide finansal tablolarında kullandığı tahmin ve varsayımları kullanmıştır.
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PROFORMA KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Tütk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız
denetimden
geçmemiş
Proforma

Bağımsız
denetimden
aeçmi$ (1
KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Satışlann maliyeti

(-)

-

2015 Düzeltme 1
250.849
(195.294)

18.081
(2.947)

Düzeltme 2

Düzeltme 3

2015

-

-

(9.410)

(435)

268.930
(208.086)

Brüt kar

55.555

60.844

Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Esas Ihaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

(7.698)
(4.040)
337
(235)

(7.698)
(4.040)
337
(235)

Esas faaliyet karı

43.919

49.208

Yatırım faaliyetlerinden gelirler

256

Finansman geliri öncesi faaliyet kan

44.175

Finansman gelirleri
Finansman giderleri

11.334
(191)

(-)

-

-

-

256
49.464

-

-

-

-

.

(589)

11.334
(780)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı

55.318

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
- Cari dönem vergi gideri (-)
Ertelemııiş vergi gideri (-)

(9.363)
(1.649)

Net dönem karı

44.306

48.160

44.306

48.160

Basit ve sulandınlmış pay başına kazanç (TL) 0,23

0,25

.

60.018

(2.724)
.

2.060
(366)

-

184

(10.027)
(1.831)

Dönem karının dağılımı:
-

Ana ortaklık payları

(*) Grup’un bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık
2015 tarihli konsolide finansal tablolanndan alınmıştır.

