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Şirketimizin 202L yllı olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Nisan 2o22 Cuma günü saat 15:00,da Yeni Pervane Mah.
Kocasinan Bulvarı No:151-1 Kocasinaıı Kayseri adresinde bulunan 'Novotel - Kocasinan Toplantı Salonu,nda yapılacak ve EK.1
'deki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimiz PaY sahiPleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya
temsilcileri vasıtasıYla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli
elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin
öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (.,MKK,,) e-MKK Bi|gi Portalı,na kaydolmaları
gerekmektedir, E-MKK Bilgi Portal/na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin
EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurultoplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

ToPlantıYa elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395
saYılı Resmi Gazete'de YaYımlanan '?nonim Şirketlerde Elektronik ortamda yapılacak Gene| Kurullara ilişkin yönetmelik,,,
29Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik
Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" , hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye piyasası Kurulıı Düzenlemeleri ve
Merkezi KaYlt KuruluŞu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu,nun l1_30.1
sayılı Vekaleten oy Kulİanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda
yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname
formu örneği Şirket merkezimiz ile www.lukskadife.com.tr adresindeki şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2o2L Yiına ait Finansal RaPorlar, Bağımsız Denetlm Kuruluşu Raporu, yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Gündem
Maddelerine iıişkın aılgılendirme Dokümanı genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şırket merkezinde ve
www.lukskadife.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin belirtilen gün ve saatte, Covid-19 salgınını önleme tedbirleri nedeniyle öncelikli olarak
elektronik ortam üzerinden bu toplantıya katılım sağlamalarısaygı ile rica olunur.
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Mersis No: Ooos öö2ö

EK.1: Gündem Maddelerine İlişkin Rçıklamalar
EK.2: SPK Düzenlemeleri Kapsamındaki Ek Açıklamalar
EK.3: Finansal Tablolar



EK.l: Gündem Maddelerine Iliskin Aciklamalar

1) Açilis ve Toplanti Baskanliginin olusturulmasi,

"6102 saYılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), 'oAnonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu
ToPlantılarda Bulunacak Gilmrilk ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında yönetmelik, ("yönetmelik, veya
"Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimiz "Genel Kuıulunun Çalışma Esas ve Usulleri rıakkında İf-yonergesi,,
hükümleri ÇerÇevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek oİan Başkan, oy Toplama Memurları ve Tutanakyazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecçktır.

2) Genel Kurul toPlanti tutanagİnin iınzalanmasi hususunda Toplanti Baskanligirna yaki verilınesi,

"6102 saYılı Türk Ticııret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile BuToPlantılarda Bulunacak Gümrilk ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında yönetmelik,, (,oyönetmelip, veya"Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimiz "Genel Kurulunun Çahşma Esas ve Usulleri rıakkında İf-yo,r".g.*i,,hükümleri ÇerÇevesinde Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlıgı,na yetkiverilecekiir.

3) 2021 Yilİ hesaP dijnemine iliskin Yönetim Kurula Faaliyet Raporunun okunmaşi ve görüsülmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel KurultoPlantısından önceki üÇ hafta süreyle Şirketimiİ Merkezi'nde, MK{,nın Elektronik ceneı ruruı'portalıırda vewww,lukskadife.com.tr Şirket internet adresinde orüaklarımızın incelemesine sunulan yönetim ruıuıu FaaliyetRaPoru, genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayrna sunulacaktır.

4) 2021 Yİlİ hesaP dönemine iliskin Bagimsiz Denetim Rapor özetinin sunulmasi,

Genel Kırul toPlantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK,nın Elekhonik Genel Kurul
Portalında ve www.lukskadife.com.tr şirket interneİ adrİsinde ortaklarıınızın incelemesine sunulan, 6|02 sayılı TürkTicaret Kanunu ve 6362 saYılı Sermaye Piyasasr Kanunu uyarrnca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketin 202| yılıhesaP dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlarclakl ıı!iıİ jüzenlemeler kapsamında diğerfaaliYetleri Yüriiten PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurulabilgi verilerek, ortal<larımızın görüşiine sunulacaktır

5) 2021 Yİlİ hesaP döneınİne İlİskin Finansal Tablolarin okunrııasi, görüsiilmesi ve karara baglanmasi,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel KurultoPlantısından önceki üÇ !ıafta siireyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nrn Elektronit Ğe.ıeı ruruı'portalıııda vewww,lukskadife.com.tr şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın
görüş ve onayına sunulacaktır.

6) Yönetİın Kurulu üyelerİnİn 2021 yilifaaliyet ve islemlerinden d,olayi ayri ayrt ibra edilıneleri,

202| Yılı faaliYetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerimizin ayrr ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul,un onaymasunutacaktrr.

7) Türk Ticarü Kananu ve Sermaye Piyasasi Kanuna geregi 2022 yiti hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim
Kurulu taıaftndaııYapİlan Bagİınsiz Dis Denetleme huİutuİu seçiıninin görüsülerek karara baglanmasİ,

Türk Ticaret Kanunu Y9 Sermaye Piyasası Kanunu uyafinca, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansalraPorların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenİemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere pwC
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim şirketi,nİı Genel Kurula önerilmesine kararverilmiş olup, bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır

8) Yönetiın Kurulu'nun kar dagitiıni hakkindaki teklifinin görüsülerek karara baglanmasi,

-',".ş*.i:ty,lt#l,i:İ,ilİ?şi:,nİHİlİ3;H#?:l.-.:T}n#ır#ağş,şşg;1 202| yılı



9) Yönetİm Kurulu üYelerinİn I yİl süre ite seçimi ve bagimsiz Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

?93\,r!^9l'ği'_9:n"l Kurul toPlantısında şirket yö.neğm kuruluna bir yıl süreyle görev yapmak üzere; yılmaz
KUÇIJKÇALIK, Mehmet SOY. ARICI, Erdal KESRELİOĞLU ve Bağımsız Ytın.ti, İ,İ*ı, üy"thfta Ali RızaHASOĞLU ve Şerife Türcan ÖZŞUCa aday gösterilecektir.

I0- Vönetin Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

Görev süreleri boYunca Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11' SermaYe PİYasasİ Kurulu Kurumsal Yönetim Ilketeri (1.3.6) çerçevesinde yit içerisinde yapilan islemlerhakkinda ortaklara bilgi verilmesi,

Gündem maddeleri ve gelen sorulara Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıliçerisinde yapılan işlemler hakkında orüaklara bilgi verilecektir.

12- Sermaye Pİyasasİ Kurulu düzenlemelerİ çerçevesİnde, 202I yİtİnda sİrket taralindan 3.kİşİler lehİne verİlenteminat, rehin ve ipotekler hakkinda Genel kurulun bitgilendiritmesi;

202l Yılında üÇüncü kiŞiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında pay
Sahiplerine bilgi verilecektir.

13, Yİl İÇerİsİnde yapilan iliskili taraf isleruhrt hakkinda ortaklara bilgi verilmesi,

Yıl iÇerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi vedlecektir.

14' 2021 Yİlİ İÇİnde YaPİtan bagİslar hakkincla Genel Kurulun bilgitendiritmesi ve 2022 yili bagis sinirininbelirlenmesi,

6362 saYılı SennaYe PiYasası Kanuııu'nun l9'uncu maddesinin S'inci fikrası gereği 2022 yılnda yapılacak bağışlarınsınırı Genel I(urul tarafindan belirlenecektir.

15, yöneıim kıırulu üyelerine sirket konuşuna giren veya girmeyen isleri bireat veya baskalari adina yapmalari vebu nev'İ İsleri YaPan sİrketlere ortak olabilıneleri u:" İıg"" İstemleri yapabitİeteri hususunda Türk TicaretKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri geregince izin verilmesine dair karar aıiİmasi,

t_ö_neJim Kurulu üYelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle işlem yapma, şirkete Borçlanma yasağı,, başhkh395, Maddesinin birinci fikrası ve "Rekabet Yasağı" başhfuı 396. Üaddelerİ çerçevesinde işlem yupu'uiİ#ı.ri ancakGenel Kurulun onaYı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin vİrilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın
onayma sunulacaktır.

16-Sermaye Piyasasi Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanligirndan alinan izne isünaden, Sirket esas sözlesmesinin 6,maddesinin degistirilmesi konusunun görüsüliip kararı baglanmasi,

Şirketimiz 30,000.000 TL olan kaYıtlı sennaye tavanı izninin 2072-2026 yıllarıııı kapsayacak şekilde 5 yıl siire ileuzatılması ve Esas SözleŞmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi konularında alınan karar doğrulfusunda SermayePiYasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü,nden gerekli izinler alınmış olup, anasözleŞme tadil metni yapılacak olan ilk genel kurulda ortaklarımızın onaymaİunulaca[tır.

17- Dilek, temenniler ve kapanis.

ffiW$İJlfi;Yi



EK"2: §PK Düzentenneleri Kansımindaki Ek Aciklamalar

a) AÇİklamanİn_!_apilıligi tarih itibariyta ortakligin ortaklik yapisini yansito,n toplam pay sayisi ve oy
ha,kkİ, ortaklİk sermaYesinde intiyazli pay bulunayorsa İrİ lı, iıntiyazli pay graıİn'u tİmsil edenpay sayısı ve oy hakkı ile İmtıyazların nıtelıgı hakkında bılsı;

ORTAGIN ADI SOYADI / tINVANI PAY ADEDI PAY TUTARI (TL) PAY ORANI %
YILMAZ KÜÇÜKÇALIK 400.258.288 4.002.582,88 40,02YoYAŞAR KÜÇÜKÇALIK 400.105.789 4.001.057.89 40,0loAHALKA ARZ l99,635.923 |.996.359.23 19.97%ToPLAM 1.000.000.000 10.000.000 TL l00o^

Şirketimiz 24,06,1972 tarihinde 500.000 TL sermaye ile kurulmu ştur, 2499 sayılı Sermaye piyasası Kanunu,na tabi
halka aÇık bir Şirket oluP Şirketimizin payları hamilinedir. Bugtin itibariyle çıkarılmış sermayemiz 10.000.000 TL,
kaYıtlı sennaYe tavanı iÇerisinde beheri l Kuruş nominal değerli 1.000.000.000 adet hisseden müteşekkil 10.000.000
Tl'dir, SermaYe PiYasası Kurulu'nun 18.10.1990 tarih ve 783 sayılı izııi ile kayıtlı serınaye sistemine geçilmiştir.
2017-2021Yılları aıası KaYıtlı Sermaye Tavanı 30.000.000 TL idi 5 yıllık süre uzatımı için gerekli izinler alınmış
Genel l(urul onayma sunulacaktır. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

b) Ortaklİgİn ve bagli ortaklİklarİnİn geçmis hesap üineminde gerçeklesen veya gelecek hesap dönemlerinde
Planladİgİ ortaklİk faalİYetlerİnİ önemli ötçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki degisiklikler ve bu
d,egisiklikkrin gerekçeleri hakkinda bilgi ;

Şirketimizde ve Bağlı Ortaklığımızda 202L yılında faaliyetleri etkileyecek önemlilikte bir yönetim ya da faaliyet
değiŞikliği gerÇekleşmemiştır.2022yılında da bir değişiklik öngörülmemektedir.

c) Genel kurul toPlantİ gündeınİnde yönetim kurulu üyelerinin azli, degistirilmesi veya seçimi var§a; azil ve
degİstİrme gerekÇelerİ, Yönetİın kurulu üyeW udaytigi ortakliga iletilen kisiterin; öxgeçmisleri, son on yil
İÇerİsİnde yürüttügiİ görevler ve ayrİlına nedenleri, ortaklİk ve ortoklİgİn ıtıSkıtı taraflarİ İte İtİşkİsİnİn nİtelİgİ ve
öneınlilik düze!İ, bagİmsİzlİk niteligİne sahip olup olmadigi ve bu kişiterin yönetim kurulu üyesi seçilmesi
duruınunda, oılaklİkfaalİyetlerini etkiteyebilecek benzeri hususlar hakkinda bilgi;

Yönetim Kurulu ÜYelerinde yıl iÇinde bir değişiklik olmamıştır.202l yılı olağan Genel Kurul toplantısında şirket
Yönetimine bir sonraki genel kurula kaclar görev yapmak ijzere;Yılmazrüçürçeı,IK, Me1ırnet S9yARICI, Erdal
KESRELİOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesl olarak da Ali Rıza HASoĞLU ve şerife Türcan özşuca aday
gösterilecektir.

Ç) ornklİk pay sahİplerİnİn gündeme ınadde konulınasİna İlİskin Yatİrİmcİ Ilİskİlerİ Böliimü,ne yazilİ olarak
iletmİs olduklari talePlerİ, yönetİm kurulunun ortaklarin gündem önerilerini kabut etmedigi hallerde, kabul
görmeyen öneriler ile ret gerekçekrt;

SPK Seri: |1,17 .1 saYrlı "Kurumsal Yönetim İkelerinin Tebliğ"in 1 .3. 1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir
talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde eŞas sözlesıne degİsİklİgİ olınasi duruınunda ilgiti yöneiim kurulw karari ile birlikte, esas sözlesıne
degisikliklerinin eski ve yeni sekilleri;

30.I|.202l tarih ve 25-2021sayı numaralı yönetim kurulu tg{li1ğş§qulffih$eplngfo
değiştirilmesi Genel Kurul onayma sunulacaktır.

aşağıdaki şekilde



KAYITLI VE ÇIKARILMIS SERMAYE :

Madde 6 - Şirket, 2499 sayılıkanun htikümlerino göro
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu'nun 18.10.1990 tarih 783 sayılı izniilebu sisteme
geçmiştir.

Şermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan
izni, Z0J9IW[ yılları (5 yıl) için geçerlid it. 2M* yıJıı
sonunda izin verilen kayıtlı sennaye tavanına ulaşılmamış
olsa dahi, 2ei}l yılından sonra Yönetim Kurulu'nun
sennaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin
v,erilen tavanya da yeni tavan futarı için Sermaye Piyasası
Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan S(Bes)
yili geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması
zorunludur.

Söz konusu yetkinin alrnmaması durumunda, yönetim
laırulu karari ile serınaye artiriıni yapilamaz.

Şirketin kayıtlı sennaye tavanı 30.000.000 (ofuz milyon)
TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, tamamr ödenmiş
10.000.000'tL (On milyon Tiirk Lirası) olup, bu sennaye
miktarı her biri 1 Kr. (Bir kuruş) itibari değerde
1 . 000. 000. 000 (Bir milyar) hamiline y azılı pay a
bölünmüştiir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetitn Kurulu, 20;[L2BI yillari arasinda Sermaye
Piyasasi Kanununun hükijmlerine ıüygun olarak, gerekli
gördüğ zarnanlarda kayitli serrnaye tavanina kadar
hamiline pay ihraç ederek çikarilmis sermayeyi artirmaya
ve itibari degeri ihtünde pay çikarınaya, hissedarlarin
rüçhan hakkini kisrnen veya tamamen kisitlamaya ve bu
hususlarda karar almaya yetkilidir,

Sermayeyi tenrsil eden paylar kaydileştirme esaslarr
çerçevesinde kayden izlenir.

GEÇİCİ MADDE- Paylaruı nominal değeri 1.000,-TL
iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik
yapılmasına Dair Kanun uyaıınca 1 Yeni Kuruş, daha
sonra 4 Nisan 2007 tarih v e 2a07 / 11 963 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve YenİKuruş'ta yer
alanoo Yeni" ibaresiııin 1 Ocak 2009 tadhinde kaldırıİması
sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim
sebebiyle, toplam pay sayısl azalmış otup 1.000,- Tl'lik
10 adet pay karşılığında l(Yeni) Kuruş nominal değerli
pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak
ortakların süip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İş bu esas sözleşmede yer a|an.Türk Lirası'' ibareleri
yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyannca
değiştirilmiş ibarelerdir.

KAYITLI VE ÇIKARILMIS SERMAYEI
Madde 6 - Şirket, 2499 sayılıkanun hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermayeİiyrrun
Kurulu'nun 18.10.1990 tarih 783 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir.

Şermaye Piyasası Kuıulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan
izni, 2022-2026 y ılları (5 vıl) için geçerlid ir. 2026 y ılı
sonunda izin verilen kayıtlı sennaye tavanına ulaşıİmamış
olsa dahi, 2026yılından sonra Yönetim Kurulu'rııın
sennaye artrrrm kararı alabilmesi için; daha önce izin
v_erilen iavan ya da yeni tavan hıtaı ı için Sermaye Piyasası
Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan S(Bes)
yili geçmemeküzere yeni bir süre için yetki alması
zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim
hırulu karari ile sermaye artirimi yapilamaz.

Şirketin kayıtlı serrnaye tavanı 30.000.000 (otuz milyon)
TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş
10.000.000 TL (On milyon Türk Lirası) olup, bu serınaye
miktarı her biri 1 Kr. (Bir kuruş) itibad değerde
1 . 000. 000. 000 (Bir milyar) hamiline y azılı pay a
bölünmüştiir, Çıkarılmış sermayenin tamamr tldenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2022-2026 yillari arasinda Sermaye
Piya,sasi Kanununun hükümlerine uygıın olarak, gerekli
gördüğ zamanlarda kayüli serrnaye tavanina kadar
hamiline pay ihraç ederek çikarilınis serrnayeyi artirmaya
ve itibari degeri üstünde pay çikarmaya, hissedarlarin 

-

rüçhan hakkini kisınen veya tamamen hisitlamaya ve bu
hususlarda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

GEÇİCİ MADDE- Payların nominal değeri 1.000,-TL
iken önce 5274 sayılıTürk Ticaret Kanununda Değişiklik
yapılmasına Dair Kanun uyaıınca 1 Yeni Kuruş, düa
sonra 4 Nisan 2007 tanhve2007ll1963 sayıh Bakanlar
Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer
alano'Yeni" ibaresiniır 1 Ocak 2009 tarihinde kaİdırıİması
sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim
sebebiyle, toplam pay sayrcı azalmış olup 1.000l- Tl'lik
10 adet.pay karşılığında lğeni) Kuruş nominal değerli
pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak
ortaklaıın sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İş bu esas sözleşmede yer alan *Türk Lirası'' ibareleri
yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarmca
değiştirilmiş ibarelerdir.

LüKs KADlrE Tlç. va

Mersis No: 0609 0028 7

ESKI SEKLI Vü,NT §nKT r



EK.3 : Finansal Tablolar

KONSOL[DE F,INANSAL DTJRUM TABLOLARI

31 Aralik 2021

VARLIKLAR

Dönen varliklar

Nakit ve nakit benzerleri

Ticari alacaklar

- İlişkili taraJlardan ticari alacqklar

- İ4nili olmayan taraflardan ticari alacaklar

Diğer alacaklar

- İlişlli olmayan taraJlardan diğer alacaklar

Stoklar

Peşin ödenmiş giderler

Diğer dönen varlıklar

J

27

4

5

6

7

8

83.126.116

38.970.383

10.287.110

28.683.27.]

774,288

774.288

35.078.066

3.793,955

4.5,78.828

29.406.529

29.8l1.86|

9,660.959

20.150.902

73.505

73.505

19.201.393

977.048

4.608.606

Toplam dönerı varliklar ,|66.322.236
84.078.942

Duran varliklar

Finansal yatırırnlar

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Maddi duran varhklar

I(ullanım hakkı varlıkları

Şerefiye dışındaki maddi olmayan duran varlıklar

l0

1l

ll
l2

l00.000.000

ll|.255.557

6,7.607

239.353

150.654

70.000.000

48.879.2l9

l17.424

23.596

Toplam duran varliklar 27|.562.5l7 119.170.893

Toplam varliklar 377.884.753 203.249.835

LüKş KAD|Fğ Tl§, vş



Dipnot 31 Aralik 2021 31 Aralik 2020

KAYNAKLAR

Kisa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar

Uzun vadeli borçlanınaların kısa vadeli kısımları
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler
Türev araçlardan borçlar

Ticari borçlar

- İlişlıili olmayarı taraflara ticari borçlar

Çalışaıılara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar

- İlişlcli olmayan tara/iara diğer borçlar
Ertelenmiş gel"rler (sözleşme yükümlülükleri dışında

kalanlar)

Dönem karı vergi yükümlülüğii
Kısa vadeli karşılıklar

- Çalisanlara sagl.ananfaydalara ili,skin kisa vadeli
karsililclar

- Diger kisa vadeli karsiliklar

9

9

9

l3

4

l6

5

i
25

16

]5

30.699.844

32.627.255

204.299

1.852.258

15.375.460

1 5,375.460

1.150.118

317.916

3] 7.916

l62.339
1.706.542

|.636.892

767.529

869.363

l3.933.58l
17.268.032

6|.502

5.261.508

5.261.508

823.920

764.623

764.623

449.050

396,262

966.868

588.225

378.64j

Toplam kisa vadeli kümlülükler

Uzun vadeli yükümlülükter
Uzun vadeli borçlanmalar
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler
Uzun vadeli karşılıklar

- Çalisanlara saglanan faydalara iliskin uzun var]eli
karsiliklar

iş vergi yükümlülü

85.732.923

9|.048.457

96.9l8
5.460.450

5.460,450

23.231,599

39.925.346

42.736.526

49.2l9
3.513.312

3.5 I 3.31 2

l5.196.322

Toplam uzun ıadeli nıIülükler l|9.837.424 61.495.379

Ana ortak|iga ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye

Sermaye düzeltme farkları
Birikmiş diğer kapsamlı gelir

- Kar veya zararda yeniden siniflandirilmayacaklar
- Kar veya zararda yeniden siniflanrJiilacaklar

Kardan ayrılan kısıtlanrnış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Dönem net karı

|7
l7

17

13

|7
|7
l7

l72.314.406
l0.000.000
1.403.23l

57.847.726

59.273.965

Q.426.239)
4.194.877

63.495.27l
35.373.30l

101.829.110

l0.000.000

1.403.23l
20.075.9l8
20.075.918

2.957.24,7

6l .09l .070

6.301.644

LüKs ıüD|FE Tlc. ve
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KONSOLIDE KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAI}ILI GELIR TABLOLARI

Dipnot
1 Ocak -

31 Aralik 2021
1 Ocak -

31 Aralik 2020

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların maliyeti ()

19

l9
|30,|02,733
(73.596.455)

92.744.605
(51.787.980)

Brüt kar

Genel yönetim giderleri (-)

Pazarlama. satış ve dağıtım giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler

20
20
22
22

56.506.278

(9.8|9.469)
(7,804.794)
40.823.493

(|9.878.337)

40.956.625

(6.314.566)
(5.106.3l5)
l9.066.830

(11.801.759)
Esas faaliyetlerden diğer giderler ()
Esas faaliyet kari

Yatırıın faaliyetlerinden gelirler 23

59.827.17l

30.081.899

36.800.815

779.240
Finansman geliri

öncesi faaliyet kari

Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)

24
24

89.909.070

932.26|
(51.012.07l)

37.580.055

675.667
(30.292.088)

Vergi öncesi dönem kari

Vergi geliri/(gideri)
Dönem vergi gideri

39.829.260

(4.455.959)

Q,889.997)
(1.565.962)

7.963.634

(1.661.990)

(|.639.296)

Q2.694)
Ertelenmiş vergi gelir(gideri)

25

25

Dönem net kari 35.373.301 6.301.644
Pay başına kazanç 26 3,53] 0,630

DIGER KAPSAMLI GELIR/GIDER KISMI

K6r veya zarard,a yeniden siniflandirilmayacaklar

Maddi_duran varlft yeniden değerleme artışları(azalışları) 13
Tanımlanmış fayda planları, vergi öncesi

yeniden ölçiim kazançları(kayıpları), vergi öncesi l8

Kar veya zar arila yeniden siniilandirilmayacak
diger kapsamli gelire/(gidere) iüskin vergiler

Maddi duran varlık yeniderı değerleme artışları vergi etkisi 25
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçiim

kazançları/(kayıpları) vergi etkisi 25

Kir veya zararda yeniden siniflandirilacaklar

Nakit akış riskinden korunma kazançlan(kayıpları), vergi öncesi

Kar veya zarardla yeniden siniflandirilacak
diger kapsamli gelire(gidere) iliskin vergiler

Nakit akış riskinden korunma kazançları(kayıpları), vergi etkisi

Diger kapsamli gelir/(gider)

46.433.568

47.484.010

(1.050.442)

(6.895.334)

(7.105.422)

210.088

(1.852.258)

(1.852.258)

426.0l9

426.0l9

38.111.995

8.256.547

8.813.144

(556.597)

(1.446.977,)

(1.558.296)

111.3l9

6.809.570

Toplam kapsanıli gelir/(gider) 73.485.296
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