
GELİR TABLOSU

SAMDEN SAMSON BAĞIMSIZ  DENETİM A.Ş

31.12.2015
AÇIKLAMA

CARİ DÖNEMÖNCEKİ DÖNEM

31.12.2014

A-BRÜT SATIŞLAR 142.027,91111.263,93

  1-Yurtiçi Satışlar 141.098,15110.582,46

  3-Diğer Gelirler 929,76681,47

C-NET SATIŞLAR 142.027,91111.263,93

  BRÜT SATIŞ KARI VEYA
ZARARI

142.027,91111.263,93

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) (123.133,05)(126.390,73)

  3-Genel Yönetim Giderleri (-) (123.133,05)(126.390,73)

  FAALİYET KARI VEYA
ZARARI

18.894,86(15.126,80)

F-DİĞER FAAL. OLAĞAN
GELİR VE KARLAR

163,36

  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 19.058,22(15.126,80)

I-OLAĞANDIŞI GELİR VE
KARLAR

20,0070,00

  2-Diğer Olağandışı Gelir ve
Karlar

20,0070,00

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE
ZARARLAR (-)

(184,42)(4.915,74)

  2-Önceki Dönem Gider ve
Zararları (-)

(4.716,20)

  3-Diğer Olağandışı Gider ve
Zarar. (-)

(184,42)(199,54)

  DÖNEM KARI VEYA ZARARI 18.893,80(19.972,54)

  DÖNEM NET KARI VEYA
ZARARI

18.893,80(19.972,54)
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SAMDEN SAMSON BAĞIMSIZ  DENETİM A.Ş

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

31.12.2015

1.Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları...9.316,26 TL
  a)Amortisman giderleri.........."9.316,26"TL.......................................
    aa)Normal amortisman giderleri........"9.316,26"TL.............................
    bb)Yeniden değerlemeden doğan amortisman
       giderleri..........................................................YOK
  b)İtfa ve tükenme payları..............................................YOK

2.Dönemin karşılık giderleri..............................................YOK

3.Dönemin tüm finansman giderleri.....YOK................................
  a)Üretim maliyetine verilenler..........................................YOK
  b)Sabit varlıkların maliyetine verilenler...............................YOK
  c)Doğrudan gider yazılanlar.."YOK................................

4.Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık,
  müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın
  tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar
  ayrıca gösterilecektir.)............................................YOK
5.Ana kuruluş, ana ortakık, müessese, bağlı ortaklık
  ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki
  payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)........................YOK.
6.Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve
  iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve
  benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar
  ayrıca gösterilecektir.)...............................................YOK

7.Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör,
  genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan
  ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı...........................YOK

8.Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan
  değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği
  artış (+) ve azalış (-)......"NORMAL-YÜZDE USULÜ"

9.Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme
  yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli
  ortalama maliyet vs.gibi.)....YOK...................

10.Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı
   yapılmamasının gerekçeleri................YOK................................

11.Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde
   yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin
   satışların %20'sini aşması halinde bu madde ve
   hizmetlere ilişkin tutarlar........................................YOK

12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki
   döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını
   gösteren açıklayıcı not......................YOK..............................

13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek
   koşuluyla hisse başına kar ve kar payı oranları............YOK...............
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