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Ara D nem  zet Konsolide Finansal Tablolara  li kin S n rl Denetim Raporu

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi   letmesi Anonim  irketi Y netim Kurulu na

Giri 

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi   letmesi Anonim  irketi nin (  irket ) ile Ba l Ortakl    n n ( Grup ) 30
Haziran 20 1 8 tarihli ili ikteki ara d nem  zet konsolide finansal durum tablosunun ve ayn tarihte sona eren alt 
ayl k ara hesap d nemine ait  zet konsolide kar veya zarar ve di er kapsaml gelir tablosunun, konsolide
 zkaynak de i im tablosunun ve konsolide nakit ak  tablosu ile a  klay c dipnotlar n n s n rl denetimini
y r tm  bulunuyoruz. Grup y netimi, s z konusu ara d nem  zet konsolide finansal tablolar n T rkiye
Muhasebe Standard 34, Ara D nem Finansal Raporlama Standard  na ( TMS 34 ) uygun olarak
haz rlanmas ndan ve sunumundan sorumludur. Sorumlulu umuz, yapt   m z s n rl denetime dayanarak s z
konusu ara d nem  zet konsolide finansal tablolara ili kin bir sonu bildirmektir.

S n rl Denetimin Kapsam 

Yapt   m z s n rl denetim, S n rl Ba  ms z Denetim Standard ( SBDS ) 2410  Ara D nem Finansal Bilgilerin,
  letmenin Y ll k Finansal Tablolar n n Ba  ms z Denetimini Y r ten Denet i Tarafindan S n rl Ba  ms z
Denetimi ne uygun olarak y r t lm  t r. Ara d nem finansal bilgilere ili kin s n rl denetim, ba ta finans ve
muhasebe konular ndan sorumlu ki iler olmak  zere ilgili ki ilerin sorgulanmas ve analitik prosed rler ile di er
s n rl denetim prosed rlerinin uygulanmas ndan olu ur. Ara d nem finansal bilgilerin s n rl denetiminin
kapsam ; Ba  ms z Denetim Standartlar na uygun olarak yap lan ve amac finansal tablolar hakk nda bir g r  
bildirmek olan ba  ms z denetimin kapsam na k yasla  nemli  l  de dard r. Sonu olarak ara d nem finansal
bilgilerin s n rl denetimi, denetim  irketinin, bir ba  ms z denetimde belirlenebilecek t m  nemli hususlara
vak f olabilece ine ili kin bir g vence sa lamamaktad r. Bu sebeple, bir ba  ms z denetim g r   
bildirmemekteyiz.

 artl Sonucun Dayana  

Dipnot 2. 1 .2 de belirtildi i gibi,  irket in yeniden d zenlenmi finansal tablolar na g re, 30 Haziran 20 1 8 tarihi
itibariyle 59.086.650 TL tutar nda ger e e uygun de er y ntemi ile ta  nan yat r m ama l gayrimenkul vard r
(3 1 Aral k 2017 - 56.273.000 TL ve 3 1 Aral k 2016 -50.645.700 TL). TMS 40 - Yat r m Ama l Gayrimenkuller
Standard na g re, bu gayrimenkullerin ta  nan de eri 30 Haziran 201 8, 30 Haziran 2017 ve 3 1 Aral k 2015
tarihleri itibariyle al nan de erleme raporlar na dayanarak belirlenmi olup, 3 1 Aral k 20 1 7 ve 3 1 Aral k2016
tarihi itibariyle bir de erleme raporu al nmam  t r. Bu hususun 3 1 Aral k 20 1 7 ve 3 1 Aral k 20 1 6 tarihleri
itibariyle konsolide finansal durum tablosu, 30 Haziran 20 1 8 ,30 Haziran 20 1 7 ve 3 1 Aral k 20 1 7 ,3 1 Aral k
20 1 6 tarihlerinde sona eren d nemlere 1 y llara ait konsolide kar veya zarar ve di er kapsaml gelir tablosu,
konsolide  zkaynak de i im tablosu ve konsolide nakit ak  tablolar  zerinde bir etkisi olup olmad   
belirlenememi tir.

 artl Sonu 

S n rl denetimimize g re,  artl Sonucun Dayana  paragraf nda belirtilen husus hari olmak  zere, ili ikteki ara
d nem  zet konsolide finansal bilgilerin, t m  nemli y nleriyle, TMS 34  Ara D nem Finansal Raporlama
Standard  na uygun olarak haz rlanmad   kanaatine varmam za sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi
 ekmemi tir

A mernberf rrn ofEmst 8 Young G oba L m  ed
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Di er Husus

Grup un Kamu G zetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu ( KGK ) tarafindan yay mlanan T rkiye
Muhasebe Standartlar na ( TMS ) uygun olarak 3 1 Aral k 2017 tarihi itibariyle d zenlenmi konsolide finansal
tablolar bir ba ka Denetim  irketi tarafindan denetlenmi ve s z konusu  irket 12 Mart 201 8 tarihli raporunda
s z konusu konsolide finansal tablolar  zerinde olumlu g r  beyan etmi tir. Grup un TMS 34 e uygun olarak
30 Haziran 2017 tarihi itibariyle d zenlenmi ara d nem  zet konsolide finansal tablolar da ayn denetim  irketi
taraf ndan s n rl incelemeye tabi tutulmu ve s z konusu denetim  irketi 1 7 A ustos 20 1 7 tarihli raporunda
ilgili ara d nem  zet konolide finansal tablolar n TMS 34 e uygun olarak haz rlanmad   kanaatine var lmas na
sebep olacak herhangi bir hususa rastlamad   n ifade etmi tir.

Dikkat ˙ ekilen Hususlar

2.1.2 no.lu Dipnotta a  klanan 2017 ve 2016 y llar hesap d nemi  zerinde yap lan d zeltmelere dikkat  ekeriz.
Ancak bu husus, tarafim zca verilen s n rl denetim sonucunu etkilememektedir.

 irket in 2018 y l n n ilk alt ayl k sat  lar n n yakla  k %59 luk k sm n n  lk Ad m Dtm Elektronik Teks.  n . ve
 leti im Hizm. San. Tic. Ltd.  ti. ile (  lk Ad m ) yap lm  oldu una (3 1 Aral k 20 1 7 tarihinde sona eren y l i in
%3 , 1 Ocak 20 1 7 - 30 Haziran 20 1 7 tarihinde sona eren d nem i in % 0) ve 30 Haziran 20 1 8 tarihi itibariyle
 irket in ticari alacaklar n n %61  mm de (3 1 Aral k 2017 tarihi itibariyle %36)  lk Ad m dan oldu unu
a  klayan 1 6 nolu Dipnota dikkat  ekeriz. Ancak bu husus, tarafim zca verilen s n rl denetim sonucunu
etkilememektedir.

ve Serbest Muhasebeci Mali M  avirlik Anonim  irketi
 Young Global Limited

27 A ustos 2018
 stanbul, T rkiye

A memberfirm ofErnst Young Global Limited
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30 Haziran 2018 tarihi itibariyle  

özet konsolide finansal durum tablosu 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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    Cari dönem Geçmiş dönem Geçmiş dönem 

    

Sınırlı 

denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş 

(yeniden 

düzenlenmiş) 

(Dipnot 2.1.2) 

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş  

(yeniden 

düzenlenmiş) 

(Dipnot 2.1.2) 

  Dipnot  30 Haziran 2018 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

Varlıklar           

     

  Dönen varlıklar     5.303.731         6.162.032      9.057.644     

  Nakit ve nakit benzerleri 4  286.857     209.590  262.712     

  Ticari alacaklar   3.835.464         4.695.690      2.835.433     

  - İlişkili taraflardan ticari alacaklar   6, 21  -       2.513  -       

  - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 6  3.835.464         4.693.177      2.835.433     

  Diğer alacaklar   7.743     7.746  -       

  - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar   7.743     7.746  -       

  Stoklar 7  317.964     372.827  4.647.330     

  Peşin ödenmiş giderler 11  107.685     39.778  155.953     

  Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 12  188     19.709  17.953     

  Diğer dönen varlıklar 14  747.830     816.692  1.138.263     

     

  Duran varlıklar      72.837.049         69.426.649     62.637.693     

  Finansal yatırımlar   -       - - 

  Diğer alacaklar.    2.151     2.151 14.717     

  - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar   2.151     2.151 14.717     

  Yatırım amaçlı gayrimenkuller 8   59.086.650           56.273.000        50.645.700      

  Maddi duran varlıklar 9   13.652.614           13.044.886           11.848.707         

  Maddi olmayan duran varlıklar 10  95.634     106.612 128.569     

     

  Toplam varlıklar    78.140.780         75.588.681         71.695.337     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlişikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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30 Haziran 2018 tarihi itibariyle  

özet konsolide finansal durum tablosu 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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   Cari dönem Geçmiş dönem Geçmiş dönem 

   

Sınırlı 

denetimden 

geçmiş 

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş  

(yeniden 

düzenlenmiş) 

(Dipnot 2.1.2) 

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş  

(yeniden 

düzenlenmiş) 

(Dipnot 2.1.2) 

  Dipnot 30 Haziran 2018 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

  Kaynaklar     

  Kısa vadeli yükümlülükler  39.736.277     15.885.290     9.264.465 

  Kısa vadeli borçlanmalar 5 11.550.642 10.525.388 1.388.090 

  -İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli 

borçlanmalar  11.550.642     10.525.388     - 

  Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 5 23.697.244 4.685.499 4.186.412 

  Ticari borçlar  34.834 192.946 2.132.624 

  - İlişkili taraflara ticari borçlar 6, 21 - 2.738 659.545 

  - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 6 34.834     190.208 1.473.079 

  Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar  99.550 39.876 278.378 

  Diğer borçlar  4.155.556 - 1.005.300 

  - İlişkili taraflara diğer borçlar 21 4.155.556 - 1.005.300 

  Ertelenmiş gelirler 11 18.422 198.496 23.779 

  Kısa vadeli karşılıklar  180.029 243.085 249.882 

- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli 

karşılıklar  

 52.134      31.085      37.882     

  - Diğer kısa vadeli karşılıklar 13  127.895      212.000      212.000     

      

  Uzun vadeli yükümlülükler  58.131 17.763.844 21.039.775 

  Uzun vadeli borçlanmalar 5 - 17.722.277 20.930.314 

  Uzun vadeli karşılıklar  58.131 41.567 109.461 

  - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun 

vadeli karşılıklar 13 58.131 41.567 109.461 

       

  Özkaynaklar   38.346.372     41.939.547     41.391.097     

  Ana ortaklığa ait özkaynaklar   38.339.850     41.932.832     41.384.900     

  Ödenmiş sermaye 15 16.437.222 16.437.222 16.437.222 

  Hisse senedi ihraç primleri  25.001 25.001 25.001 

  Sermaye düzeltme farkları 15 19.975.828     19.975.828 19.975.828 

  Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak   

birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler  

  30.174.347           29.548.337           28.318.636         

  - Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/kayıpları    30.510.461           29.872.811           28.597.511         

  - Diğer kazanç/kayıplar  (336.114) (324.474) (278.875) 

  Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler  252.843 252.843 252.843 

  Geçmiş yıllar zararları  (24.306.399)     (23.371.746)     (14.128.729)     

  Net dönem zararı  (4.218.992)     (934.653)     (9.495.901)     

  Kontrol gücü olmayan paylar  6.522 6.715 6.197 

  Toplam kaynaklar  78.140.780 75.588.681 71.695.337     

 

 

 

 

 

 

 

İlişikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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30 Haziran 2018 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait 

özet konsolide kar veya zarar tablosu  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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Sınırlı 

denetimden  

geçmiş 

Sınırlı 

denetimden  

geçmiş 

(yeniden 

düzenlenmiş) 

(Dipnot 2.1.2) 

Sınırlı 

denetimden  

geçmemiş  

Sınırlı 

denetimden  

geçmemiş 

(yeniden 

düzenlenmiş) 

(Dipnot 2.1.2)  

  

Dipnot  

1 Ocak 2018 1 Ocak 2017 1 Nisan 2018 1 Nisan 2017 

  
30 Haziran 

2018 

30 Haziran 

2017 

30 Haziran 

2018 

30 Haziran 

2017 

          
  Kar veya zarar kısmı        
  Hasılat 16 2.056.624 7.397.860 964.149 3.421.160 

  Satışların maliyeti (-) 16 (731.885) (5.473.288) (327.622) (2.516.442) 

  Brüt kar    1.324.739 1.924.572 636.527 904.718 

        
  Genel yönetim giderleri (-)  (324.952) (442.344) (190.992) (234.011) 

  Pazarlama giderleri (-)  (468.302) (1.850.102) (272.443) (1.027.590) 

  Esas faaliyetlerden diğer gelirler 17 35.688 383.181 (252.325) 35.074        

  Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 17 (821.120) (287.747) (547.736) (2.338) 

        
  Esas faaliyet zararı    (253.947) (272.440) (626.969) (324.147) 

        
  Yatırım faaliyetlerinden gelirler 17 2.813.650 5.662.050 2.813.650 5.662.050 

  Finansman gideri öncesi faaliyet zararı    2.559.703 5.389.610 2.186.681 5.337.903 

        
  Finansman gelirleri 18 1.780 2.416.207 1.780 913.104 

  Finansman giderleri (-) 18 (6.780.668) (3.380.179) (4.906.076) (628.203) 

   Vergi öncesi zararı    (4.219.185) 4.425.638 (2.717.615) 5.622.804 

  Sürdürülen faaliyetler vergi gideri  

(-)/geliri    - - (1.122.458) (1.477.510) 

  - Ertelenmiş vergi gideri (-)/geliri  - - (1.122.458) (1.477.510) 

          
  Dönem karı/zararı    (4.219.185) 4.425.638 (3.840.073) 4.145.294 

          
  Dönem karı/zararının dağılımı    (4.219.185) 4.425.638 (3.840.073) 4.145.294 

  - Kontrol gücü olmayan paylar    (193) 190 (31) 30 

  - Ana ortaklık payları    (4.218.992) 4.425.448 (3.840.042) 4.145.264 

          
  Pay başına kazanç        
  - Sürdürülen faaliyetlerden pay başına 

kazanç 20 (0,2567) 0,2692 (0,2336) 0,2522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlişikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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30 Haziran 2018 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait 

özet konsolide diğer kapsamlı gelir tablosu  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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Sınırlı 

denetimden  

geçmiş 

Sınırlı 

denetimden  

geçmiş 

(yeniden 

düzenlenmiş) 

(Dipnot 2.1.2) 

Sınırlı 

denetimden  

geçmemiş 

Sınırlı 

denetimden  

geçmemiş 

(yeniden 

düzenlenmiş) 

(Dipnot 2.1.2) 

  

Dipnot 

1 Ocak 2018 1 Ocak 2017 1 Nisan 2018 1 Nisan 2017 

  
30 Haziran 

2018 

30 Haziran 

2017 

30 Haziran 

2018 

30 Haziran 

2017 

      

  Dönem karı/zararı    (4.219.185) 4.425.638 (3.840.073) 4.145.294 

      

  Diğer kapsamlı gelir:      
  Kar veya zararda yeniden 

sınıflandırılmayacaklar  

626.010 1.203.826 613.315 1.199.490 

  Maddi duran varlıklar yeniden değerleme 

artışları/azalışları 9 

 

637.650 

 

1.275.300 

 

637.650 

 

1.275.300 

  Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında 

hesaplanan aktüeryal kazançlar / kayıplar 13 (11.640) (71.474) (27.508) (76.894) 

  Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında 

hesaplanan aktüeryal kazançlar / kayıplar 

vergi etkisi  - - 3.173 1.084 

        
  Diğer kapsamlı gelir  626.010 1.203.826 613.315 1.199.490 

        
  Toplam kapsamlı gelir  (3.593.175) 5.629.464 (3.226.758) 5.344.784 

          
  

  Toplam kapsamlı gelirin dağılımı:  (3.593.175) 5.629.464 (3.226.758) 5.344.784 

  - Kontrol gücü olmayan paylar  - 190 162 30 

  - Ana ortaklık payları  (3.593.175) 5.629.274 (3.226.920) 5.344.754 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlişikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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30 Haziran 2018 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait 

özet konsolide özkaynak değişim tablosu 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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              Kar veya Zarada Yeniden 

Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer 

Kapsamlı Gelir ve Giderler 

   

Birikmiş karlar 

         

                          

                          

   

  

Dipnot  

Ref. 

  Ödenmiş  

Sermaye 

  Sermaye 

Düzeltme  

Farkları 

  Pay İhraç 

Primleri/ 

İskontoları 

  Yeniden Değerleme ve 

Ölçüm Kazanç/Kayıpları 

Diğer 

Kazanç/ 

Kayıplar 

  Kardan Ayrılan  

Kısıtlanmış 

Yedekler 

  Geçmiş Yıllar  

Kar/Zararları 

  Net Dönem  

Karı/Zararı 

  Ana Ortaklığa  

Ait Özkaynaklar 

  Kontrol Gücü  

Olmayan Paylar 

  

Özkaynaklar 

             

  Önceki dönem                         

             

  1 Ocak 2017 tarihi itibariyle bakiyeler (önceden raporlanmış)    16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 (223.100) 252.843 (40.184.583) (7.684.505) 34.659.114 6.197 34.665.311 

             

Yeniden düzenlemelerin etkileri (Dipnot 2.1.2)  - - - (17.462.897)     (55.775)     - 26.055.854     (1.811.396) 6.725.786         - 6.725.786     

             

  1 Ocak 2017 tarihi itibariyle bakiyeler (yeniden düzenlenmiş)  16.437.222     19.975.828     25.001     28.597.511           (278.875) 252.843     (14.128.729)     (9.495.901) 41.384.900             6.197     41.391.097     

             

  Transfer  - - - - - - (9.495.901) 9.495.901 - - - 

  Net dönem karı  - - - - - - -   4.425.448        4.425.448      190 4.425.638      

  Diğer kapsamlı gelir/(gider)    - - - 1.275.300         (71.473) - - - 1.203.827      - 1.203.827      

             

  30 Haziran 2017 tarihi itibariyle bakiyeler (yeniden düzenlenmiş)    16.437.222 19.975.828 25.001 29.872.811           (350.348) 252.843 (23.624.630)     4.425.448        47.014.175      6.387 47.020.562      

             

  Cari dönem                         

             

  1 Ocak 2018 tarihi itibariyle bakiyeler (önceden raporlanmış)    16.437.222 19.975.828 25.001 50.133.371 (357.492) 252.843 (47.869.088) (4.440.705) 34.156.980 6.715 34.163.695 

             

Yeniden düzenlemelerin etkileri (Dipnot 2.1.2)  - - - (20.260.560)             33.018         -   24.244.458         3.506.052          7.522.968     -  7.522.968     

Muhasebe politikalarındaki değişikliklere ilişkin 

düzenlemeler (Dipnot 2.3)  - - - - - - 

 

 252.884     - 

 

 252.884     - 

  

252.884     

             

  1 Ocak 2018 tarihi itibariyle bakiyeler (yeniden düzenlenmiş)  16.437.222     19.975.828     25.001     29.872.811                  (324.474) 252.843     (23.371.746)    (934.653)     41.932.832          6.715     41.939.547          

             

  Transfer  - - - - - - (934.653)       934.653      - - - 

  Net dönem zararı  - - - - - - - (4.218.992) (4.218.992) (193) (4.219.185) 

  Diğer kapsamlı gelir/(gider)    - - - 637.650         (11.640) - - - 626.010      - 626.010      

             

30 Haziran 2018 tarihi itibariyle bakiyeler    16.437.222 19.975.828 25.001 30.510.461              (336.114) 252.843 (24.306.399) (4.218.992) 38.339.850              6.522 38.346.372     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlişikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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     Cari Dönem Önceki Dönem 

    

Sınırlı  

denetimden 

geçmiş 

Sınırlı 

denetimden 

geçmiş (yeniden 

düzenlenmiş) 

(Dipnot 2.1.2) 

    Dipnot  

1 Ocak 2018 

30 Haziran 2018 

1 Ocak 2017   

30 Haziran 2017 

A. İşletme faaliyetlerden elde edilen nakit akışları   355.291 191.719 

Dönem zararı/kârı   
  (4.219.185) 4.425.638   

Dönem net zararı/kârı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler   
   4.790.145 (2.211.554) 

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 9, 10 42.300 54.567 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler 13 25.973 51.404 

Şüpheli alacak karşılıkları ile ilgili düzeltmeler   788.620 (3.796) 

Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler  18 1.678.428     1.012.655 

Borçlanmalara ilişkin yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler   5.068.474     2.335.666 

 Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer kazançları ile ilgili 

düzeltmeler   (2.813.650) (5.627.300)  

Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan 

kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler  - (34.750) 

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler   
 (215.669)  (1.951.031) 

Ticari alacaklardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler   
 71.606   (1.904.289) 

İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/(artış)   2.513 - 

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış/(artış)   
 69.093   (1.904.289) 

Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler   20.479 106.440 

  - İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer azalış/(artış)   20.479 106.440 

Stoklardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler   54.863 (354.892) 

Ticari borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler   (158.112) 1.096.135 

İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/(azalış)   (2.738) 1.897.954 

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış/(azalış)   (155.374) (801.819) 

Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler   (204.505) (894.425) 

İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış)   (204.505) (894.425) 

        

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları   355.291 263.053 

Diğer nakit girişleri (çıkışları)   - (71.334) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
İlişikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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    Cari Dönem Önceki Dönem 

  

Sınırlı  

denetimden  

geçmiş 

Sınırlı  

denetimden 

geçmiş(yeniden 

düzenlenmiş) 

(Dipnot 2.1.2) 

 Dipnot  

1 Ocak 2018 

30 Haziran 2018 

1 Ocak 2017   

30 Haziran 2017 

    

B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları   (1.400) 23.351 

Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri   - 34.750 

 Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları   (1.400)  (11.399)  

       

C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları   (276.624) (315.367) 

Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri   4.973.680     5.001.880 

Borçlanmalara ilişkin nakit çıkışları   (9.250.304) (5.317.247) 

İlişkili taraflara diğer borçlardaki artış   4.000.000 - 

        

Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit 

benzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C)   77.267 (100.297) 

D. Yabancı para çevirim farklarının nakit ve nakit benzerleri 

üzerindeki Etkisi   -  -  

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C+D)   77.267 (100.297) 

E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri   209.590 262.712 

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E)   286.857 162.415 

 

   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlişikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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NOT 1- GRUBUN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU  

  

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (“Ana Ortaklık” veya “Şirket”) ‘nin merkez adresi 

Osman Kavuncu Mah.  Mensucat Caddesi No:22 Melikgazi/Kayseri’dir. Şirket Kayseri Ticaret Sicili 

Memurluğunda 601 sicil numarası ile kayıtlıdır. 

  

Şirket; mamul bez, ”Soley” markalı havlu, ev tekstili ve yatak ürünlerini fason imalat ve ticari mal 

şeklinde tedarik etmekte ve satışını gerçekleştirmektedir. 

 
9 Ağustos 2017 tarihinde; Şirket sahip olduğu SOLEY Markası altında ticareti yapılan ev tekstili ve havlu 
grubu ürünlerin, satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir 
şirket ile görüşmelere başladığını KAP aracılığıyla duyurmuştur. 14 Ağustos 2017 itibariyle görüşmeler 
tamamlanmış ve anlaşmaya varılmıştır. Buna göre; 
 
İlk Adım Dayanıklı Tüketim Malları Elk. Tek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti ile 5+5 yıllık bir sözleşme 
imzalanmıştır. 5 yıllık süre sonunda tarafların mutabık kalması halinde sözleşme 5 yıl süre süre ile 
uzayacaktır. Şirket, hali hazırda ticareti yapılmakta olan, SOLEY markalı Ev Tekstili ve Havlu grubu 
ürünlerinin lisansını 5 yıl süre ile İlk Adım’a vermiştir ve bu ürünlerin 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren 
başlayan 5 yıllık süre için satış, pazarlama ve dağıtımı İlk Adım Grup tarafından yapılmaya başlanmıştır. 
Şirket, SOLEY markalı yatak, baza ve başlık ürünlerinin satış pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini, kendi 
kanalları üzerinden yapmaya devam etmektedir.  SOLEY markasının satışı yada devri söz konusu değildir. 
 

Şirket şu anda Kayseri Merkez,  Bursa İnegöl Şubesi olmak üzere tek şube ile faaliyetine devam 

etmektedir. 

 

Şirket, Birlik Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Bağlı Ortaklık”)’nin %99,5 oranında hissesine sahiptir. 

Şirket, Birlik Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli bağlı ortaklığını ekli mali tablolarda konsolidasyona 

dahil etmiştir. Birlik Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş. gayri faaldir. 

 

Ara dönem özet konsolide finansal tabloların sunumu amacıyla, Şirket ve Bağlı Ortaklığı bundan böyle 

“Grup” olarak adlandırılacaktır. 

 

Grup’un bünyesinde dönem içinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 13’dür (1 Ocak - 30 Haziran 

2017: 62).  

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri 22 Temmuz 1996 tarihinden itibaren 

Borsa İstanbul’da (“BIST”) işlem görmektedir. Bilanço tarihi itibariyle Şirket hisselerinin çoğunluğunu 

elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir: 

 
 Ortaklar     Pay oranı (%) 

Yaşar Küçükçalık  24,69 

Yılmaz Küçükçalık  24,98 

Diğer  50,33 

 

Konsolide finansal tablolar yayınlanmak üzere 27 Ağustos 2018 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu 

tarafından onaylanmıştır. Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mevzuata göre düzenlenmiş 

finansal tabloları değiştirme hakkına sahiptir. 
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NOT 2-  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

 

2.1.1 Uygulanan finansal raporlama standartları 
 

Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları, SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 

Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde 

Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara 

ilişkin ek ve yorumlar esas alınarak hazırlanmıştır. TMS/TFRS, Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları’nda (“UFRS”) meydana gelen değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla tebliğler 

aracılığıyla güncellenmektedir. 

 

Grup, 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolarını TMS 

34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem özet konsolide 

finansal tablolar yıllık finansal tablolarda yer alması gereken tüm bilgileri içermez ve Grup’un 31 Aralık 

2017 tarihi itibariyle hazırlanan yıllık konsolide finansal tablolarıyla birlikte okunması gerekir. 

 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler 

için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli 

olmadığını ilan etmiştir. Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları, bu karar çerçevesinde 

hazırlanmıştır. 
 

Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri ile gösterilen maddi duran varlıklar 

(arsalar) ve yatırım amaçlı gayrimenkuller (arsalar) haricinde tarihi maliyet esası baz alınarak 

hazırlanmıştır. 
 

Fonksiyonel ve sunum para birimi 
 

Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, Şirket’in ve Bağlı Ortaklığı’nın fonksiyonel ve sunum 

para birimi olan TL para birimi kullanılarak sunulmuştur.  
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NOT 2-  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.1.2 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi 

(devamı) 
 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un ara dönem özet 

konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem özet 

konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli 

görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.  

 
1) Önceki dönemlerde yapılan düzeltme kayıtlarının 31 Aralık 2017, 31 Aralık 2016 ve 30 Haziran 

2017 tarihleri itibariyle, bilanço kalemlerine etkileri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

 
 

  Düzeltmeler Düzeltmelerin  Yeniden 

  öncesi etkisi  düzenlenmiş 

  
31 Aralık 

2016 
  31 Aralık 

2016 

     

Finansal yatırımlar   478.932   (478.932) (1)  -       

Yatırım amaçlı gayrimenkuller  -     50.645.700 (2)  50.645.700 

Maddi duran varlıklar  64.305.803  (52.457.096) (2) 11.848.707     

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar  334.914   (225.453) (3)  109.461     

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü    8.790.661   (8.790.661) (4)  -    

Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/kayıpları  46.060.408   (17.462.897) (2,4)  28.597.511     

Diğer kazanç/kayıplar  (223.100)  (55.775) (3) (278.875)     

Geçmiş yıllar zararları (net dönem zararı dahil) (47.869.088)  24.244.458 (1,2,3,4) (23.624.630)        

 

 

 

  
 

 

Düzeltmeler 

TFRS 15 

etkileri 

 (Dipnot 2.3) 

 

 

Düzeltmelerin 

 
 

 

Yeniden 

  öncesi  etkisi  düzenlenmiş 

  
31 Aralık  

2017 

   31 Aralık 2017 

      

Finansal yatırımlar   478.932  - (478.932)  (1)  -    

Yatırım amaçlı gayrimenkuller - -   56.273.000   (2) 56.273.000 

Maddi duran varlıklar 69.317.886 -  (56.273.000) (2) 13.044.886 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 

uzun vadeli karşılıklar 

 137.304  -  (95.737)  (3)  41.567  

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü    7.906.163  -  (7.906.163)  (4)  -    

Yeniden değerleme ve ölçüm 

kazanç/kayıpları 

 50.133.371  -   (20.260.560)  (2,4)   29.872.811 

Diğer kazanç/kayıplar  (357.492) -  33.018   (3)  (324.474) 

Geçmiş yıllar kârları/zararları   (47.869.088) 252.884       24.244.458   (1,2,3,4)   (23.371.746) 

Net dönem zararı  (4.440.705) -   3.506.052   (2,3,4)   (934.653) 
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NOT 2-  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 

  Düzeltmeler Düzeltmelerin  Yeniden 

  Öncesi etkisi  düzenlenmiş 

  
30 Haziran  

2017 
  30 Haziran 

2017 

     

Finansal yatırımlar   478.932   (478.932)  (1)  -    

Yatırım amaçlı gayrimenkuller   56.273.000  (2) 56.273.000 

Maddi duran varlıklar 69.364.818  (56.273.000) (2) 13.091.818 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli 

karşılıklar 

 433.424   (302.776)  (3)  130.648  

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü    8.293.405   (8.293.405)  (4)  -    

Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/kayıpları  50.133.371    (20.260.560) (2,4)   29.872.811 

Diğer kazanç/kayıplar  (330.206)  (20.142)  (3)  (350.348) 

Geçmiş yıllar kârları/zararları  
 (47.869.088)   24.244.458 (1,2,3,

4) 

(23.624.630) 

Net dönem zararı  271.955  4.153.493 (2,3,4)   4.425.448 

 
(1) Finansal yatırımların gerçeğe uygun değerinin önemsiz olması sebebi ile finansal yatırımların maliyetlerinin 

kayıtlardan çıkarılması. 

 

(2) Şirket’in Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Osman Kavuncu Mahallesinde, 1553 ada, 2600 parselde kayıtlı 69.026 m² eski 

fabrika binası arsasının, kullanılmayan (boş) 56.273 m²’lik kısmı, Şirket’in 2008 yılında fabrikasındaki üretimi 

durdurması sebebi ile 2009 yılı itibari ile geriye dönük olarak yatırım amaçlı gayrimenkullere sınıflandırılmıştır. 

Arsanın Şirket tarafından kullanılan 12.753 m²’lik kısmı (idari bina, arşiv ve depo olarak kullanılan kısımları) maddi 

duran varlıklar altında sınıflanmaya devam etmektedir. Ayrıca, aktifleştirme kriterlerini taşımayan tutarlar gelir tablosu 

ile ilişkilendirilmiştir. 

(3) Kıdem tazminatı karşılığı hesabının düzeltilmesi. 

(4) Ertelenmiş vergi hesaplamasında yanlış kullanılan vergi oranının düzeltilmesi ve dikkate alınmayan yatırım 

teşviklerinin ertelenmiş vergi yükümlülüğü kadar muhasebeleştirilmesi. 

Dolayısıyla, yukarıdaki değişikliklerin, nakit akım tablosu etkileri de güncellenmiştir. 

 

2) 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren ara döneme ait özet konsolide kar veya zarar tablosunun 

hazırlanması esnasında karşılaştırmalı kar veya zarar tablosunda yapılan sınıflandırma 

değişiklikleri aşağıdaki gibidir: 

(i) 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle finansal gelirler altında sınıflandırılan 305.918 TL 

tutarındaki reeskont faiz gelirleri tutarı, esas faaliyetlerden diğer gelirler altında 

sınıflandırılmıştır ( 31 Mart 2018-271.828 TL ,31 Mart 2017-274.687 TL) 

 

(ii) 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle finansman giderleri altında sınıflandırılan 281.016 TL 

tutarındaki reeskont faiz giderleri tutarı, esas faaliyetlerden diğer giderler altında 

sınıflandırılmıştır.( 31 Mart 2018-267.474 TL,31 Mart 2017-277.618 TL) 

 

(iii) 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle esas faaliyetlerden diğer giderler altında gösterilen 14.918 

TL tutarındaki çalışmayan kısım gider ve zararları tutarı, satılan malın maliyeti altında 

gösterilmiştir.( 31 Mart 2018-6.097 TL,31 Mart 2017 -6.097 TL) 
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NOT 2-  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 

 

30 Haziran 2018 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloların 

hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli 

yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı 

olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı üzerindeki 

etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 

 

i) 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar 

 

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. Söz konusu standardı Grup modifiye edilmiş geriye dönük yöntem ile uygulamıştır ve 

finansal durumu veya performansı üzerindekileri etkileri Not 2.3’te  açıklamıştır. 

 

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. 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. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya 

performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.  

 

TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklikler);  

 

KGK Aralık 2017’de, TFRS 4 ‘Sigorta Sözleşmeleri’ standardında değişiklikler yayımlamıştır. TFRS 

4’te yapılan değişiklik iki farklı yaklaşım sunmaktadır: ‘örtülü yaklaşım (overlay approach)’ ve 

‘erteleyici yaklaşım (deferral approach)’. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 

dönemleri için uygulanmaktadır. Değişiklikler Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu 

veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.   
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TFRS Yorum 22 Yabancı Para Cinsiden Yapılan İşlemler ve Avans Bedelleri 

 

KGK’nın 19 Aralık 2017’de yayımladığı 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 uygulanmaktadır. Söz konusu 

yorumun Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

 

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

 

KGK Aralık 2017’de, TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler yayınlamıştır. 

Değişiklikler, belirli hisse bazlı ödeme işlemlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği ile ilgili TFRS 

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 uygulanmaktadır. Söz 

konusu değişiklikler Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde 

etkisi olmamıştır. 

 

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferleri 

(Değişiklikler) 

 

KGK Aralık 2017’de, TMS 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 uygulanmaktadır. Söz konusu değişiklikler Grup için geçerli değildir ve 

Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 
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TFRS Yıllık İyileştirmeler – 2014-2016 Dönemi 

 

KGK Aralık 2017’de, aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, TFRS Standartları 2014-2016 

dönemine ilişkin Yıllık İyileştirmelerini yayınlamıştır: 

 

- TFRS 1 “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması”: Bu değişiklik, bazı 

TFRS 7 açıklamalarının, TMS 19 geçiş hükümlerinin ve TFRS 10 Yatırım İşletmeleri’nin kısa 

dönemli istisnalarını kaldırmıştır. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 

dönemleri için uygulanmaktadır. 

 

- TMS 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 TFRS 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 uygulanmaktadır.  

 

Söz konusu değişiklikler Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı 

üzerinde etkisi olmamıştır. 

 

ii) 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 16 Kiralama İşlemleri 

 

KGK Nisan 2018’de TFRS 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. TFRS 16, TMS 17 ve TMS 17 ile ilgili Yorumların yerine geçecek 

olup 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya 

izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 

değerlendirmektedir. 
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TMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”da yapılan değişiklikler 

(Değişiklikler) 

 

KGK Aralık 2017’de, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar standardında 

değişikliklerini yayınlamıştır. Söz konusu değişiklikler, iştirak veya iş ortaklığındaki net yatırımın bir 

parçasını oluşturan iştirak veya iş ortaklığındaki uzun vadeli yatırımlar için TFRS 9 Finanslar Araçları 

uygulayan işletmeler için açıklık getirmektedir.  

 

TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar uyarınca 

muhasebeleştirilen iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımları kapsamamaktadır. Söz konusu 

değişiklikle KGK, TFRS 9’un sadece şirketin özkaynak yöntemi kullanarak muhasebeleştirdiği 

yatırımları kapsam dışında bıraktığına açıklık getirmektedir. İşletme, TFRS 9’u, özkaynak yöntemine 

göre muhasebeleştirmediği ve özü itibari ile ilgili iştirak ve iş ortaklıklarındaki net yatırımın bir parçasını 

oluşturan uzun vadeli yatırımlar dahil olmak üzere iştirak ve iş ortaklıklarındaki diğer yatırımlara 

uygulayacaktır.  

 

Değişiklik, 1 Ocak 2019 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. 

 

TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları 

veya Katkıları - Değişiklik 

 

KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek 

üzere, Aralık 2017’de TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini 

süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir. Grup söz konusu 

değişikliklerin etkilerini, bahsi geçen standartlar nihai halini aldıktan sonra değerlendirecektir. 
 

TFRYK 23 Gelir Vergisi Muameleleri Konusundaki Belirsizlikler 
 

Yorum, gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlikler olması durumunda, “TMS 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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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. 

 

iii) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK 

tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 

 

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK 

tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni 

standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye 

uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Grup konsolide 

finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe 

girdikten sonra yapacaktır. 

 

Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi 

 

UFRS 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. 

 

Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi 

 

UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması 

 

İşletme, mevcut bir standardı ya da henüz zorunlu olmayan ancak erken uygulamaya izin veren yeni bir 

standardı uygulamak konusunda, işletmenin ilk UFRS finansal tablolarında sunulan dönemler boyunca 

tutarlı olarak uygulanmak koşulu ile seçim yapabilir. Değişiklik derhal uygulanacaktır. 

 

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.  
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Negatif Tazminli Erken Ödeme Özellikleri (UFRS 9 Değişiklik) 

Ekim 2017’de, UMSK, bazı erken ödenebilir finansal varlıkların işletme tarafından itfa edilmiş 

maliyetinden ölçülebilmeleri için UFRS 9 Finansal Araçlar’da ufak değişiklikler yayınlamıştır. 

UFRS 9’u uygulayan işletme, erken ödenebilir finansal varlığı, gerçeğe uygun değer değişimi kar veya 

zarar yansıtılan varlık olarak ölçmektedir. Değişikliklerin uygulanması ile, belirli koşulların sağlanması 

durumunda, işletmeler negatif tazminli erken ödenebilir finansal varlıkları itfa edilmiş maliyetinden 

ölçebileceklerdir.  

Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken 

uygulamaya izin verilmektedir. 

 

Grup, değişikliğin finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

 

Yıllık İyileştirmeler - 2015–2017 Dönemi 

 

UMSK Aralık 2017’de, “IFRS Yıllık İyileştirmeler, 2015-2017 Dönemi”ni yayınlamıştır. 

 

- UFRS 3 İşletme Birleşmeleri ve UFRS 11 Müşterek Anlaşmalar — UFRS 3’teki değişiklikler 

bir şirketin müşterek faaliyet olarak muhasebeleştirdiği işletmenin kontrolünü elde etmesi 

sonucu, ilgili işletmede kontrol öncesi sahip olduğu paylarını yeniden ölçmesi gerektiğine 

açıklık getirmektedir. UFRS 11’deki değişiklikler bir şirketin müşterek faaliyet olarak 

muhasebeleştirdiği işletmenin kontrolünü elde etmesi sonucu, ilgili işletmede kontrol öncesi 

sahip olduğu paylarını yeniden ölçmesine gerek olmadığına açıklık getirmektedir. 

- UMS 12 Gelir Vergileri — Değişiklikler, temettülere (kar dağıtımı) ilişkin tüm gelir vergisi 

etkilerinin, vergilerin nasıl doğduğuna bakılmaksızın kar veya zararda muhasebeleştirilmesi 

gerektiği konusuna açıklık getirmektedir. 

- UMS 23 Borçlanma Maliyetleri — Değişiklikler, ilgili varlık amaçlanan kullanıma veya satışa 

hazır duruma geldikten sonra ödenmemiş özel borçlanmaların bulunması durumunda, ilgili 

borcun şirketin genellikle genel borçlanmalarındaki aktifleştirme oranını belirlerken borçlandığı 

fonların bir parçası durumuna geldiğine açıklık getirmektedir. 
 

Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken 

uygulamaya izin verilmektedir. 
 

Grup, değişikliğin finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 
 

Planda Yapılan Değişiklik, Küçülme veya Yerine Getirme (UMS 19 Değişiklikler) 

 

UMSK Şubat 2018’de muhasebe uygulamalarını uyumlu hale getirmek ve karar verme sürecinde 

konuya ilişkin daha fazla bilgi sağlamak için UMS 19 Değişiklikler “Planda Yapılan Değişiklik, 

Küçülme veya Yerine Getirme”’yi yayınlamıştır. Değişiklik; planda yapılan değişiklik, küçülme veya 

yerine getirme gerçekleştikten sonra yıllık hesap döneminin kalan kısmı için tespit edilen hizmet 

maliyetinin ve net faiz maliyetinin güncel aktüeryal varsayımları kullanarak hesaplanmasını 

gerektirmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 

uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. İşletme bu değişiklikleri erken uygulaması 

durumunda, erken uyguladığına dair açıklama yapacaktır. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal 

durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.  

https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs3
https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias12
https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias23
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NOT 2-  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 

2.3 Muhasebe Politikaları ve Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 

 

Yeni bir TMS/TFRS’nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz 

konusu TMS/TFRS’nin şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak 

uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında 

isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak 

uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 

 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 

dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik 

olarak uygulanır. Grup’un, cari dönem içerisinde muhasebe politika ve tahminlerinde gerçekleşen 

önemli değişiklikleri bulunmamaktadır. 

 

Muhasebe politikalarındaki değişiklikler 

 

Şirket, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardını 1 Ocak 2018 tarihinde ilk defa  

uygulamanın kümülatif etkisiyle geriye dönük olarak uygulamıştır. İlk defa uygulama sonucu oluşan  

kümülatif etki fark düzeltmesi olarak 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla geçmiş yıllar karları içerisinde  

muhasebeleştirilmiş olup, önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmemiştir.  

 

TFRS 15 standardının uygulamasının 30 Haziran 2018 tarihli finansal durum tablosu ve  

aynı tarihte sona eren 6 aylık ara hesap dönemine ait kar veya zarar tablosuna etkileri aşağıda  

sunulmuştur. Standardın uygulamasının diğer kapsamlı gelir tablosu ve nakit akış tablosuna önemli  

etkisi bulunmamaktadır. 

 
 30 Haziran 2018 TFRS 15 

etkileri 

30 Haziran 2018 

(etkiler hariç) 

    

Varlıklar    

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar (*) 3.835.464     (116.857)     3.718.607 

Yükümlülükler    

İlişkili olmayan taraflardan ticari borçlar (*) 34.834     (272)     34.562 

Özkaynaklar    

Geçmiş yıllar zararları (24.306.399)     (252.884)     (24.559.283) 

Net dönem zararı (4.218.992) 136.299    (4.082.693) 

Kar veya zarar tablosu    

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 35.688 426.311 461.999 

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) (821.120) (290.012) (1.123.326) 

 

(*) TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat- Sözleşmede önemli bir finansman bileşeninin varlığı  

 

Sözleşmenin taraflarca kararlaştırılan ödemelerin zamanlaması (açıkça ya da zımnen), müşteriye veya  

işletmeye, mal veya hizmetlerin müşteriye devrinin finansmanı şeklinde önemli bir fayda sağlıyorsa,  

işletme işlem bedelini belirlerken taahhüt edilen bedelde paranın zaman değerinin etkisine göre 

düzeltme yapar. Bu koşullarda sözleşme önemli bir finansman bileşeni içermektedir. Önemli bir 

finansman bileşeninin mevcudiyeti için, finansman taahhüdünün sözleşmede açıkça belirtilmiş olması  

veya sözleşmenin taraflarınca mutabık kalınan ödeme şartlarından zımnen anlaşılıyor olması fark etmez. 

Önemli bir finansman bileşeni için taahhüt edilen bedelde düzeltme yapılmasının amacı, taahhüt edien 

mal veya hizmetler devredildiğinde (veya devredildikçe) müşteri bu mal veya hizmetler için nakden 

ödeme yapmış olsaydı ödeyeceği fiyatı (diğer bir ifadeyle nakit satış fiyatını) yansıtan bir tutar üzerinden 

hasılatın işletmenin finansal tablolarına alınmasını sağlamaktadır.  
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Kolaylaştırıcı bir uygulama olarak işletme, sözleşmenin başlangıcında, müşteriye taahhüt ettiği mal veya 

hizmetin devir tarihi ile müşterinin bu mal veya hizmetin bedelini ödediği tarih arasında geçen sürenin  

bir yıl veya az olacağını öngörmesi durumunda, taahhüt edilen bedelde önemli bir finansman bileşeninin  

etkisi için düzeltme yapmak zorunda değildir. 

 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

30 Haziran 2018 tarihinde sona eren döneme ait ara dönem özet konsolide finansal tablolar, TFRS’nin 

ara dönem finansal tabloların hazırlanmasına yönelik TMS 34 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. 

Ayrıca, 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren döneme ait ara dönem özet konsolide finansal tablolar, 31 

Aralık 2017 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan 

muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. 

Dolayısıyla, bu ara dönem özet konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıla ait 

konsolide finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir. 

 

2.5  Konsolidasyon esasları  

 

a) 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren ara döneme ait özet konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2017 

tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarda belirtilen esaslarla tutarlı olarak hazırlanan 

Şirket ve Bağlı Ortaklığı’nın finansal tablolarını kapsamaktadır. 

b) 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle konsolidasyona tabi tutulan Bağlı Ortaklığı’n oy hakları ve etkin 

ortaklık payları 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarda belirtilen 

oy hakları ve etkin ortaklık paylarından değişiklik göstermemiştir. 

Bağlı Ortaklığın Ünvanı  30 Haziran 2018 31 Aralık 2017 

   

Birlik Denim San. ve Tic. A.Ş. (*) 99,5 99,5 

 

 

2.6 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 

 

Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlık ve yükümlülüklerin 

tutarlarını, şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir 

ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. 

Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün koşullarıyla 

gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir. Bu tahmin 

ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, 

fiili sonuçlar, varsayımlarından farklılık gösterebilir. 
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2.7 Grup faaliyetlerinin dönemselliği 
 

Grup’un faaliyetlerinin dönemselliği bulunmamaktadır. 

 

2.8 İşletmenin Sürekliliği 

 

30 Haziran 2018 tarihi itibari ile Grup’un kısa vadeli yükümlülükleri kısa vadeli varlıklarının 34.432.546 

TL (31 Aralık 2017- 9.723.258 TL) üzerinde gerçekleşmiştir. Grup’un 30 Haziran 2018 tarihi itibari ile 

35.247.886 TL (31 Aralık 2017- 15.210.887 TL) kısa vadeli borçlanmaları bulunmaktadır.  

 

Grup’un 30 Haziran 2018 tarihi itibari ile özkaynakları 38.346.372   TL’dir (31 Aralık 2017- 41.939.547 

TL).      

 

Şirket kısa vadeli borçlanmalarının kapatılması için ihtiyaç duyulan öz kaynağın sağlanması amacıyla 

16 Mayıs 2018 tarihinde sermaye arttırımı başvurusunda bulunmuştur.  Böylelikle, Şirket’in öncelikle 

döviz kredisi borçlarının faizleriyle birlikte kapatılmasında kullanılacak arta kalan olursa o tutar da 

işletme sermayesinde kullanılacaktır. Böylelikle, mali borçların ödenerek finans yükünün (kur riski ve 

faiz giderleri) sona ermesi ve mali yapının güçlendirilmesi, faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanarak borç-

öz kaynak dengesinin kurulması ve nihayetinde Şirket karının ve piyasa değerinin artırılması sağlanmış 

olacaktır. 
 

Şirket, 17 Nisan 2018 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile tahsisli sermaye sistemi dahilinde 

30.000.000 TL bedelli sermaye artırımı yapılanmasına karar vermiş ve 16 Mayıs 2018 tarihinde 

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’na başvurusunu tamamlamıştır. Sermaye arttırımı için, SPK’nın 

onayı beklenmektedir ve işbu rapor imza tarihi itibari ile SPK’nın onayı henüz alınamamıştır. 
 

Yaşar Küçükçalık ‘tan Grup’un vadesi gelen kredi borçlarını ödemek üzere, 13 Nisan 2018 tarihinde 

4.000.000 TL ve 9 Temmuz 2018 tarihinde 2.000.000 TL borç alınmıştır. 
 

Dolayısıyla, Grup ara dönem özet konsolide finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre 

hazırlamıştır. 

 

2.2 Netleştirme/Mahsup 

 

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın halihazırda mevcut olması, söz konusu varlık 

ve yükümlülükleri net esasa göre ödeme niyetinin olması veya varlıkların elde edilmesi ile 

yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı gerçekleştirme niyetinin olması durumunda net olarak 

gösterilirler. 
 

 

NOT – 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

 

Türkiye’de kurulmuş olan ve faaliyet gösteren Şirket’in faaliyet konusu mamul bez, ”Soley” markalı 

havlu, ev tekstili ve yatak ürünlerini fason imalat ve ticari mal şeklinde tedarik etmekte ve satışını 

gerçekleştirmektedir Şirket’in faaliyet alanı, ürünlerin niteliği ve ekonomik özellikleri, üretim süreçleri, 

müşterilerin risklerine göre sınıflandırılması ve ürünlerin dağıtımında kullanılan yöntemler benzerdir. 

Ayrıca Şirket’in organizasyon yapısı, Şirket’in farklı faaliyetleri içeren ayrı bölümler şeklinde 

yönetilmesi yerine tek bir faaliyetin yönetilmesi şeklinde oluşturulmuştur. Bu sebepten dolayı Şirket’in 

operasyonları tek bir faaliyet bölümü olarak kabul edilmekte ve Şirket’in faaliyet sonuçları, bu 

faaliyetlere tahsis edilecek kaynakların tespiti ve bu faaliyetlerin performanslarının incelenmesi bu 

çerçevede değerlendirilmektedir. 
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NOT - 4 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ  

 

    30 Haziran 2018   31 Aralık 2017 

Kasa   6.732   2.437 

Vadesiz mevduatlar   271.786   40.056 

Diğer hazır değerler   8.339   167.097 

    286.857   209.590 

 

 

NOT -5 FİNANSAL BORÇLAR 

 

a) Kısa Vadeli Borçlanmalar 
 

      Döviz Tutarı   Kur   30 Haziran 2018 

TL Banka kredileri             6.792.975 

USD Banka kredileri     1.020.000   4,5690   4.660.380 

Kredi kartı borçları             97.287 

              11.550.642 

 

 

      Döviz Tutarı   Kur   31 Aralık 2017 

TL Banka kredileri          3.381.000 

USD Banka kredileri     1.860.000   3,7787   7.028.382 

Kredi kartı borçları             116.006 

              10.525.388 

 

b) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 

 

Döviz Cinsi      Kur       Döviz Tutarı   30 Haziran 2018 

TL     -       -   3.285.885 

USD     4,5690       4.467.358   20.411.359 

                  23.697.244 

 

Döviz Cinsi      Kur       Döviz Tutarı   31 Aralık 2017 

USD     3,7787       1.239.977   4.685.499 

                  4.685.499 

c) Uzun Vadeli Borçlanmalar 

 

Döviz Cinsi      Kur       Döviz Tutarı   30 Haziran 2018 

USD     4,5690       -   - 

              -   - 

                    

Döviz Cinsi      Kur       Döviz Tutarı   31 Aralık 2017 

TL     -       -   3.291.328 

USD     3,7787       3.819.025   14.430.949 

              3.819.025   17.722.277 
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NOT -5 FİNANSAL BORÇLAR (DEVAMI) 

 

30 Haziran 2018                 

Döviz türü   Faiz oranı %   Kısa vadeli   

Uzun vadeli 

borçlanmaların 

kısa vadeli 

kısımları   Uzun vadeli 

TL   Değişken faiz   6.792.975                             -                         -    

TL   13,25                      -      3.285.885                      -    

USD   Değişken faiz   4.660.380                             -                         -    

USD   5,25 - 5,62                      -      20.411.359                      -    

        11.453.355   23.697.244                  -    

 

31 Aralık 2017                 

Döviz türü   Faiz oranı %   Kısa vadeli   

Uzun vadeli 

borçlanmaların 

kısa vadeli 

kısımları   Uzun vadeli 

TL   Değişken faiz       3.381.000                              -                         -    

TL   13,25                      -                                -          3.291.328  

USD   Değişken faiz       7.028.382                              -                         -    

USD   5,25 - 5,62                      -                 4.685.499      14.430.949  

          10.409.382               4.685.499      17.722.277  

 

 

NOT – 6 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 

 

Ticari alacaklar 

    30 Haziran 2018   31 Aralık 2017 

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar   675.037   824.720 

İlişkili taraflardan alacaklar (Dipnot 21)   -   2.513 

Alacak senetleri   3.160.427   3.868.457 

Şüpheli ticari alacaklar   4.944.019   4.155.399 

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)   (4.944.019)   (4.155.399) 

    3.835.464       4.695.690     

 

30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla ticari alacakların ortalama vadesi 76 gündür (31 Aralık 2017:102 gün) 
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NOT – 6 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (DEVAMI) 

 

Şüpheli ticari alacak karşılıklarının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

  1 Ocak 2018  1 Ocak 2017 

    30 Haziran 2018   30 Haziran 2017 

Dönem başı   4.155.399  3.402.486 

Dönem içinde ayrılan karşılık   812.959  32.374 

Dönem içinde iptal edilen karşılık    (24.339)  (36.170) 

Dönem sonu  4.944.019  3.398.690 

 

30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla, Şirket’in ticari alacaklarının vade dağılımı 

aşağıdaki gibidir: 

 

    30 Haziran 2018   31 Aralık 2017 

Vadesi geçmemiş  3.735.349  4.127.866 

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş  5.502  8.119 

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş  12.530  15.706 

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş  61.083  65.199 

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş  21.000  21.000 

Vadesi üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş  -  457.800 

  3.835.464  4.695.690 

 

Kısa vadeli ticari borçlar 

    30 Haziran 2018   31 Aralık 2017 

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar   34.834   190.208 

İlişkili taraflara borçlar (Not 21)   -   2.738 

    34.834   192.946 

 

 

NOT – 7 STOKLAR 

 

    30 Haziran 2018   31 Aralık 2017 

İlk madde ve malzeme   138.375   173.639 

Mamuller   17.424   37.181 

Ticari mallar   162.165   162.007 

    317.964   372.827 
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NOT – 8 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 

 

30 Haziran 2018, 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibari ile yatırım amaçlı gayrimenkullerin 

detayı aşağıdaki gibidir: 

 

Arazi ve arsalar 

 

    30 Haziran 2018   30 Haziran 2017 

Dönem başı  56.273.000      50.645.700 

Gerçeğe uygun değer artışı  
2.813.650  5.627.300 

Dönem sonu   59.086.650  56.273.000 

 

 

Şirket’in Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Osman Kavuncu Mahallesinde, 1553 ada, 2600 parselde kayıtlı 

69.026 m² eski fabrika binası arsasının, kullanılmayan (boş) 56.273 m²’lik kısmı, Şirket’in 2008 

yılında fabrikasındaki üretimi durdurması sebebi ile 2009 yılı itibari ile geriye dönük olarak yatırım 

amaçlı gayrimenkullere sınıflandırılmıştır. Arsanın Şirket tarafından kullanılan 12.753 m²’lik kısmı 

(idari bina, arşiv ve depo olarak kullanılan kısımları) maddi duran varlıklar altında sınıflanmaya 

devam etmektedir. 

 

İlgili arsanın değerlemesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetkili Lal Gayrimenkul Değerleme ve 

Müşavirlik A.Ş.’ye yapılmıştır. Arsanın yeniden değerlenmiş değeri Emsal Karşılaştırma (Piyasa 

Değeri) Yaklaşımı yöntemi ile  30 Haziran 2018 ve 30 Haziran 2017 tarihleri itibari ile sırasıyla 

72.477.300 TL  ve 69.026.000 TL olarak tespit edilmiştir. Arsanın değeri kullanım m²’lerine göre 

oransal olarak dağıtılmış tutarları yatırım amaçlı gayrimenkuller ( 30 Haziran 2018-  59.086.650 TL, 

31 Aralık 2017- 56.273.000 TL, 31 Aralık 2016-  50.645.700 TL) ile maddi duran varlıklarda ( 30 

Haziran 2018- 13.390.650 TL, 31 Aralık 2017-  12.753.000 TL, 31 Aralık 2016- 11.477.700) 

muhasebeleştirilmiştir. 

 

 

 

NOT – 9 MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 
Maliyet 1 Ocak 2018 Girişler Yeniden değerleme (*) 30 Haziran 2018 

Arazi ve Arsalar 12.753.000 - 637.650 13.390.650 

Yerüstü ve Y.altı Düzenleri 55.047 - - 55.047 

Binalar 533.051 - - 533.051 

Tesis Makine ve Cihazlar 2.152.067 - - 2.152.067 

Taşıt Araç ve Gereçleri 103.573 - - 103.573 

Döşeme ve Demirbaşlar 1.311.649 1.400 - 1.313.049 

Diğer Maddi Duran Varlıklar 53.729 - - 53.729 

TOPLAM 16.962.116 1.400 637.650 17.601.166 

         

Birikmiş Amortismanlar 1 Ocak 2018 Girişler Yeniden değerleme 30 Haziran 2018 

Yerüstü ve Yeraltı Düzenle. 51.456 60  51.516 

Binalar 347.448 4.655  352.103 

Tesis Makine ve Cihazlar 2.146.791 392  2.147.183 

Taşıt Araç ve Gereçleri 103.573 -  103.573 

Döşeme ve Demirbaşlar 1.214.233 26.215  1.240.448 

Diğer Maddi Duran Varlıklar 53.729 -  53.729 

TOPLAM 3.917.230 31.322  3.948.552 

Net Defter Değeri 13.044.886    13.652.614 
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NOT – 9 MADDİ DURAN VARLIKLAR (DEVAMI) 
 

Maliyet 1 Ocak 2017 Girişler Çıkışlar Yeniden Değerleme * 30 Haziran 2017 

Arazi ve Arsalar 11.477.700 -  -  1.275.300 12.753.000 

Yerüstü ve Y.altı Düzenleri 55.047 -  -  -  55.047 

Binalar 533.051 -  -  -  533.051 

Tesis Makine ve Cihazlar 4.054.175 -  787.956 -  3.266.219 

Taşıt Araç ve Gereçleri 103.573 -  -  -  103.573 

Döşeme ve Demirbaşlar 1.322.718 11.399 -  -  1.334.117 

Diğer Maddi Duran Varlıklar 53.729 -  -  -  53.729 

TOPLAM 17.599.993 11.399 787.956 1.275.300 18.098.736 

  

 

 

          

Birikmiş Amortismanlar 1 Ocak 2017 Girişler Çıkışlar Yeniden Değerleme * 30 Haziran 2017 

Yerüstü ve Yeraltı Düzenle. 51.338 59 -  -  51.397 

Binalar 338.139 4.655 -  -  342.794 

Tesis Makine ve Cihazlar 4.048.113 393 787.956 -  3.260.550 

Taşıt Araç ve Gereçleri 99.814 2.820 -  -  102.634 

Döşeme ve Demirbaşlar 1.160.153 35.661 -  -  1.195.814 

Diğer Maddi Duran Varlıklar 53.729 -  -  -  53.729 

TOPLAM 5.751.286 43.588 787.956 -  5.006.918 

Net Defter Değeri 11.848.707     -  13.091.818 

 

(*) Şirket’in Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Osman Kavuncu Mahallesinde, 1553 ada, 2600 parselde 

kayıtlı 69.026 m² eski fabrika binası arsasının, kullanılmayan (boş) 56.273 m²’lik kısmı, Şirket’in 2008 

yılında fabrikasındaki üretimi durdurması sebebi ile 2009 yılı itibari ile geriye dönük olarak yatırım 

amaçlı gayrimenkullere sınıflandırılmıştır. Arsanın Şirket tarafından kullanılan 12.753 m²’lik kısmı 

(idari bina, arşiv ve depo olarak kullanılan kısımları) maddi duran varlıklar altında sınıflanmaya 

devam etmektedir.  

 

İlgili arsanın değerlemesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetkili Lal Gayrimenkul Değerleme ve 

Müşavirlik A.Ş.’ye yapılmıştır. Arsanın yeniden değerlenmiş değeri Emsal Karşılaştırma (Piyasa 

Değeri) Yaklaşımı yöntemi ile  30 Haziran 2018 ve 30 Haziran 2017 tarihleri itibari ile sırasıyla 

72.477.300 TL  ve 69.026.000 TL olarak tespit edilmiştir. Arsanın değeri kullanım m²’lerine göre 

oransal olarak dağıtılmış tutarları yatırım amaçlı gayrimenkuller ( 30 Haziran 2018-  59.086.650 TL, 

31 Aralık 2017- 56.273.000 TL, 31 Aralık 2016-  50.645.700 TL) ile maddi duran varlıklarda ( 30 

Haziran 2018- 13.390.650 TL, 31 Aralık 2017-  12.753.000 TL, 31 Aralık 2016- 11.477.700) 

muhasebeleştirilmiştir. 
 

30 Haziran 2018 ve 30 Haziran 2017 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklar ve yatırım amaçlı 

gayrimenkullerde sınıflanan arsa üzerinde 11.000.000 USD karşılığı ipotek bulunmaktadır. 
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NOT – 9 MADDİ DURAN VARLIKLAR (DEVAMI) 

 

30 Haziran 2018 ve 30 Haziran 2017 tarihlerinde sona eren dönemlere ait maddi duran varlıklara ilişkin 

amortisman giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 

      30 Haziran 2018  30 Haziran 2017 

Genel yönetim giderleri 4.830    4.835 

Satış pazarlama ve dağıtım giderleri 26.203    38.463 

Satışların maliyeti 289    290 

Toplam 31.322    43.588 

 

 

NOT – 10 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  

 

Maliyet 1 Ocak 2018 Girişler 30 Haziran 2018 

Haklar 491.093 - 491.093 

Yazılım 260.163 - 260.163 

Toplam 751.256 - 751.256 

        

Birikmiş Amortismanlar 1 Ocak 2018 Girişler 30 Haziran 2018 

Haklar 409.132 9.898 419.030 

Yazılım 235.512 1.080 236.592 

Toplam 644.644 10.978 655.622 

        

Net Değer 106.612   95.634 

 

Maliyet 1 Ocak 2017 Girişler 30 Haziran 2017 

Haklar 491.093         -    491.093 

Yazılım 260.163         -    260.163 

Toplam 751.256   751.256 

        

Birikmiş Amortismanlar 1 Ocak 2017 Girişler 30 Haziran 2017 

Haklar 389.336 9.898 399.234 

Yazılım 233.351 1.081 234.432 

Toplam 622.687 10.979 633.666 

        

Net Değer 128.569   117.590 

 

30 Haziran 2018 ve 30 Haziran 2017 tarihlerinde sona eren dönemlere ait itfa giderleri dağılımı 

aşağıdaki gibidir: 

 

        30 Haziran 2018   30 Haziran 2017 

Satış pazarlama ve dağıtım giderleri   1.080   1.081 

Satışların maliyeti 9.898   9.898 

Toplam       10.978   10.979 
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NOT – 11 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER / ERTELENMİŞ GELİRLER 

 

Peşin ödenen giderler (kısa vadeli)   30 Haziran 2018   31 Aralık 2017 

Verilen sipariş avansları   101.363   30.024 

Gelecek aylara ait giderler   6.322   9.754 

Toplam   107.685   39.778 

 

 

Ertelenmiş gelirler (kısa vadeli)   30 Haziran 2018   31 Aralık 2017 

Alınan sipariş avansları    18.422   198.496 

Toplam   18.422   198.496 

 

 

NOT – 12 CARİ DÖNEM VERGİSİ İLE İLGİLİ VARLIKLAR 

 

    30 Haziran 2018   31 Aralık 2017 

Peşin ödenen vergiler ve fonlar    188   19.709 

Toplam   188   19.709 

 

 

NOT – 13 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

    30 Haziran 2018   31 Aralık 2017 

Çalışanlara sağlanan faydalara 

ilişkin kısa vadeli karşılıklar   52.134   31.085 

Diğer karşılıklar    127.895   212.000 

Toplam kısa vadeli karşılıklar 180.029   243.085 

 

 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 

    30 Haziran 2018   31 Aralık 2017 

Kullanılmayan yıllık izin karşılığı   52.134   31.085 

Toplam 52.134   31.085 

 

Diğer karşılıklar 

    30 Haziran 2018   31 Aralık 2017 

Dava karşılıkları    127.895   212.000 

Toplam 127.895   212.000 
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NOT – 13 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAMI) 

 

Teminat, rehin ve ipotekler 

 

30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle şirketin teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin 

tabloları aşağıdaki gibidir: 

 
Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler  30 Haziran 

2018 

31 Aralık 

2017 

A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı 50.259.000 41.565.700 

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahi Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu 

TRİ’lerin Toplam Tutarı 

Yoktur Yoktur 

C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3.Kişilerin Borcunu 

Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı 

Yoktur Yoktur 

D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı                                                               Yoktur Yoktur 

i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı  Yoktur Yoktur 

ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş 

Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı  

Yoktur Yoktur 

iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3.kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin 

Toplam Tutarı 

Yoktur Yoktur 

Toplam     50.259.000 41.565.700 

 

Şirket’in grup şirketleri ve 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ’lerin şirketin özkaynaklarına oranı 30 

Haziran 2018 tarihi itibariyle % 0’dır (31 Aralık 2017 tarihi itibariyle %0’dır). 

 

  30 Haziran 2018   31 Aralık 2017 

Verilen İpotekler USD   TL   USD   TL 

Fabrika bina ve arsası 11.000.000   50.259.000   11.000.000   41.565.700 

Toplam 11.000.000   50.259.000   11.000.000   41.565.700 

Genel Toplam 11.000.000   50.259.000   11.000.000   41.565.700 

 

Borç ve krediler için verilen teminat, rehin ve ipoteklerin tamamı Şirket’in kullanmış olduğu banka 

kredilerine istinaden Şirket’in kendi tüzel kişiliği adına verilmiştir. 

 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 

 

    30 Haziran 2018   31 Aralık 2017 

31 Aralık 

2016 

Kıdem tazminatı karşılıkları   58.131   41.567     109.461 

Toplam 58.131   41.567 109.461 
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NOT – 13 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAMI) 

 

Kıdem Tazminatı Karşılıkları: 

 

İş Kanunu’na göre Şirket en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 25 yıllık (kadınlar için 20 yıl) çalışma 

hayatı ardından emekliye ayrılan (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen ve askerlik 

hizmetleri için çağrılan her çalışanına veya vefat eden çalışanının mirasçılarına kıdem tazminatı ödemek 

mecburiyetindedir. 

 

Ödenecek tazminat, her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 30 Haziran 2018 

itibariyle 5.001,76 TL (31 Aralık 2017: 4.732,48 TL) ile sınırlandırılmıştır. 

 

Kıdem tazminatı karşılığı herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı 

bulunmamaktadır. 

 

Söz konusu karşılık, Şirket çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün 

bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır. 

 

Temel varsayım, her hizmet yılı için belirlenen tavan yükümlülüğünün enflasyon ile orantılı olarak 

artmasıdır. Böylece, uygulanan iskonto oranı, enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış reel oranı 

göstermektedir. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize olup, konsolide kıdem tazminatı karşılığının 

hesaplanmasında  

30 Haziran 2018 tarihi itibariyle geçerli olan 5.001,76 TL (31 Aralık 2017: 4.732,48 TL) olan tavan tutarı 

göz önüne alınmıştır. 

 

TMS/TFRS, kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin 

geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan 

aktüer öngörüler kullanılmıştır. 

 
 30 Haziran 2018 31 Aralık 2017 

 

İskonto oranı (%) %14 %12 

Tahmin edilen maaş artış oranı (%) %8 %7 

 

30 Haziran 2018 ve 30 Haziran 2017 tarihlerinde sone eren dönemler için kıdem tazminatı karşılığının 

hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 

    

30 Haziran 

2018   

30 Haziran 

2017 

Dönem başı bakiyesi   41.567   109.461 

Faiz gideri   2.910   6.568 

Hizmet maliyeti   2.014   14.480 

Ödenen kıdem tazminatı   -   (71.334) 

Aktüeryal kayıplar/kazançlar   11.640   71.473 

Dönem sonu bakiyesi   58.131   130.648 
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NOT – 14 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 

 

   30 Haziran 2018 31 Aralık 2017 

Devreden katma değer vergisi   732.641 804.100 

İş avansları   14.390 12.592 

Gelir tahakkukları   799 - 

    747.830 816.692 

 

NOT – 15 ÖZKAYNAKLAR 

 
Sermaye 

 30 Haziran 2018 31 Aralık 2017 

   

Adi hisse adedi (onaylanmış ve dolaşımda olan) 
0,01 TL hisse değeri 

 

1.643.722.200 

 

1.643.722.200 

 
Şirket, SPK’da kayıtlı olan şirketlere tanınan kayıtlı sermaye sistemini uygulamakta olup, 1 kuruş nominal 
değere sahip kayıtlı hisselerini temsil eden kayıtlı sermayesi için bir tavan belirlemiştir. Şirket’in kayıtlı 
sermayesi ile çıkarılmış sermayesi aşağıdaki gibidir: 
 

  30 Haziran 2018 31 Aralık 2017 

Kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 50.000.000 

Onaylanmış ve ödenmiş sermaye 16.437.222 16.437.222 
 
30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle Şirket’in ortaklık yapısı ve ortakların payları 

aşağıdaki gibidir: 

             30 Haziran 2018     31 Aralık 2017 

  Pay % Tutar Pay % Tutar 

Hissedarlar:     

Yaşar Küçükçalık 24,69 4.057.536,01 11,77 1.935.392,19 

Yılmaz Küçükçalık 24,98 4.106.467,60 12,07 1.984.323,78 

Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (**) - - 25,82 4.244.287,65 

Diğer (*) 50,33 8.273.218,39 50,33 8.273.218,38 

Ödenmiş sermaye toplamı 100,00 16.437.222 100,00 16.437.222 

Sermaye düzeltme farkları  19.975.828  19.975.828 

Toplam sermaye   36.413.050  36.413.050 
 

(*) Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerden oluşmaktadır. 

 

(**) 26 Mart 2018 tarihi itibari ile Küçükçalık Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. sahibi olduğu Şirket’in 

hisselerinin 2.122.143,828 adedini ortaklardan Yaşar Küçükçalık hesabına (% 12,91), 2.122.143,828 

adedini ortaklardan Yılmaz Küçükçalık hesabına (% 12,91)  devretmiştir. Bu durumda Küçükçalık 

Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. nin Şirket’te payı kalmamış, Yılmaz Küçükçalık' ın payı 4.106.467,61 adet ile 

%24,98, Yaşar Küçükçalık' ın payı 4.057.536,02 adet ile % 24,69 olmuştur. 
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NOT – 16 HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ 

 

Hasılat (*)   

1 Ocak 2018   1 Ocak 2017   1 Nisan 

2018 

  1 Nisan 

2017 

    

30 Haziran 

2018 

  30 Haziran 

2017 

  30 Haziran 

2018   

30 Haziran 

2017 

Yurtiçi satışlar   2.066.753   7.492.198   968.887   3.595.217 

 - Lisans gelirleri (*)  1.221.609  -  332.189  - 

 - Ürün satışları  845.144  7.492.198  636.698  3.595.217 

Yurt dışı satışlar   -   579.196   -   - 

Satıştan iadeler (-)   (4.392)   (617.721)   (2.958)   (165.023) 

Satış iskontoları (-)   (5.737)   (55.813)   (1.780)   (9.034) 

    2.056.624   7.397.860   964.149   3.421.160 

 
(*) 9 Ağustos 2017 tarihinde; Şirket sahip olduğu SOLEY Markası altında ticareti yapılan ev tekstili ve 
havlu grubu ürünlerin, satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren 
bir şirket ile görüşmelere başladığını KAP aracılığıyla duyurmuştur. 14 Ağustos 2017 itibariyle görüşmeler 
tamamlanmış ve anlaşmaya varılmıştır. Buna göre; 
 
İlk Adım Dayanıklı Tüketim Malları Elk. Tek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti ile 5+5 yıllık bir sözleşme 
imzalanmıştır. 5 yıllık süre sonunda tarafların mutabık kalması halinde sözleşme 5 yıl süre süre ile 
uzayacaktır. Şirket, hali hazırda ticareti yapılmakta olan, SOLEY markalı Ev Tekstili ve Havlu grubu 
ürünlerinin lisansını 5 yıl süre ile İlk Adım’a vermiştir ve bu ürünlerin 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren 
başlayan 5 yıllık süre için satış, pazarlama ve dağıtımı İlk Adım Grup tarafından yapılmaya başlanmıştır. 
Şirket, SOLEY markalı yatak, baza ve başlık ürünlerinin satış pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini, kendi 
kanalları üzerinden yapmaya devam etmektedir.  SOLEY markasının satışı yada devri söz konusu değildir. 
 
1 Eylül 2017 tarihinden itibaren bu ürünlerin üretim ve satışı, İlk Adım tarafından yapılmakta ve Şirket, 
İlk Adım’ın satışları üzerinden komisyon elde etmekte ve lisans gelirlerinde muhasebeleştirmektedir. Bu 
nedenle, bu ürünlere ilişkin satış ve maliyetin İlk Adım tarafından gerçekleştirilmesi nedeni ile 30 Haziran 
2018 ara hesap dönemine ait özet konsolide kar veya zarar tablosunda bu ürünlere ait satış ve maliyet tutarı 
bulunmamaktadır. 
 
Şirket’in 2018 yılının ilk altı aylık satışlarının yaklaşık %59’luk kısmının İlk Adım Dtm Elektronik Teks. 
İnş. ve İletişim Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ile (“İlk Adım”) yapılmış olup (31 Aralık 2017 tarihinde sona 
eren yıl için %3 , 1 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017 tarihinde sona eren dönem için % 0) , 30 Haziran 2018 
tarihi itibariyle Şirket’in ticari alacaklarının %61’inin de (31 Aralık 2017 tarihi itibariyle %36) İlk 
Adım’dan oluşmaktadır. 
 

 

Satışların maliyeti   

1 Ocak 

2018 

  1 Ocak 

2017 

  1 Nisan 

2018 

  1 Nisan 

2017 

    

30 Haziran 

2018 

  30 Haziran 

2017 

  30 Haziran 

2018   

30 Haziran 

2017 

Satılan mamullerin maliyeti   (258.853)   (1.918.680)   (17.771)   (777.798) 

Satılan ticari malların maliyeti   (473.032)   (3.554.608)   (309.851)   (1.738.644) 

Toplam   (731.885)   (5.473.288)   (327.622)   (2.516.442) 
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NOT – 17 ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER/GİDERLER VE YATIRIM  

 FAALİYETLERİNDEN GELİRLER/GİDERLER 
 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler   

1 Ocak 

2018 

  1 Ocak 

2017 

  1 Nisan 

2018 

  1 Nisan  

2017 

    

30 Haziran 

2018 

  30 Haziran 

2017 

  30 Haziran 

2018 

  30 Haziran 

2017 

Reeskont faiz gelirleri   -   305.918   (271.828)   31.231 

Konusu kalmayan karşılıklar   24.339   36.170   13.604   20.423 

Diğer   11.349  41.093  5.899  (16.580) 

    

35.688   383.181   (252.325) 

 

  35.074 

                 

Esas faaliyetlerden diğer giderler   
1 Ocak 

2018 

  1 Ocak 

2017 

  1 Nisan 

2018 

  1 Nisan  

2017 

    
30 Haziran 

2018 

  30 Haziran 

2017   

30 Haziran 

2018 

  30 Haziran 

2017 

Şüpheli alacak giderleri   (812.959)   -   (812.959)   - 

Reeskont faiz giderleri    -   (281.016)   267.474   (3.398) 

Diğer    (8.161)   (6.731)   (2.251)   1.060 

    (821.120)   (287.747)   (547.736)   (2.338) 

 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler   

1 Ocak 

2018 

  1 Ocak 

2017 

  1 Nisan 

2018 

  1 Nisan  

2017 

    

30 Haziran 

2018 

  30 Haziran 

2017 

  30 Haziran 

2018 

  30 Haziran 

2017 

Sabit kıymet satış gelirleri   -  34.750  -  34.750 

Yatırım amaçlı gayrimekullerin gerçeğe 

uygun değer artışları   

2.813.650  5.627.300  2.813.650  5.627.300 

    2.813.650 
 

5.662.050 
 

2.813.650 
 

5.662.050 

 

 

NOT – 18 FİNANSAL GELİRLER/GİDERLER 
 

Finansal gelirler   

1 Ocak 

 2018 

  1 Ocak 

2017 

  1 Nisan  

2018 

  1 Nisan  

2017 

    

30 Haziran 

2018 

  30 Haziran 

2017   

30 Haziran 

2018   

30 Haziran 

2017 

Kur farkı geliri    1.780   2.416.207   1.780   913.104 

    1.780   2.416.207   1.780   913.104 

    

  

 

             

Finansal giderler   

1 Ocak 

 2018 

  1 Ocak 

2017 

  1 Nisan  

2018 

  1 Nisan  

2017 

    

30 Haziran 

2018 

  30 Haziran 

2017 

  30 Haziran 

2018 

  30 Haziran 

2017 

Kur farkı gideri    (5.068.474)  (2.335.666)  (4.029.745)  (101.455) 

Faiz giderleri    (1.678.428)   (1.012.655)   (948.340)   (511.310) 

Diğer   (33.766) 
 

(31.858) 
 

72.009 
 

(15.438) 

    (6.780.668)   (3.380.179)   (4.906.076)   (628.203) 
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NOT – 19 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

Dönem vergi gideri ve ertelenen vergi 

 

Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Vergi, doğrudan özkaynaklar 

altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, gelir tablosuna dahil edilir. Aksi 

takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir. 

 

Dönem vergi gideri, finansal durum tablosu tarihi itibariyle Grup'un bağlı ortaklıklarının ve özkaynak 

yöntemiyle değerlenen yatırımlarının faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan vergi kanunları 

dikkate alınarak hesaplanır. Türk Vergi mevzuatına göre, kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunan 

kurumlar, kurumlar vergisine tabidir. 

 

Türk vergi sisteminde mali zararlar takip eden beş yıl içindeki mali karlar ile mahsup edilebilmekte 

olup, önceki yıllar kazançlarından (geriye dönük) mahsup mümkün değildir. 

 

Ayrıca, kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere yıl içinde ara dönemlerde beyan edilen matrahlar 

üzerinden %20 oranında (2018, 2019 ve 2019 yılları vergilendirme dönemleri için %22 olacaktır) geçici 

vergi ödenmektedir. 

 

30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle vergi karşılığı yürürlükteki vergi mevzuatı 

çerçevesinde ayrılmıştır. 

 

Şirket’in aktifinde iki yıldan uzun süre ile tutulan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu 

senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı ile aynı 

süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nda öngörüldüğü üzere sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süre ile pasifte özel bir fon hesabında 

tutulması şartı ile vergiden istisnadır. 

 

Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer 

alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen vergi 

hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca finansal durum tablosu tarihi itibariyle geçerli 

bulunan vergi oranları kullanılır. 

 

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 3 yıl için geçerli vergi oranı %22 olarak değiştiği için, 30 Haziran 2018 

tarihi itibariyle ertelenmiş vergi hesaplamasında, 3 yıl içinde (2018, 2019 ve 2020 yılları içinde) 

gerçekleşmesi / kapanması beklenen geçici farklar için %22 vergi oranı kullanılmıştır. Ancak, 2020 

yılından sonrası için geçerli kurumlar vergisi oranı %20 olduğu için, 2020 sonrası gerçekleşmesi / 

kapanması beklenen geçerli farklar için %20 vergi oranı kullanılmıştır.  

 

Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir 

geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu 

farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. 

 

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden 

mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenen vergi 

varlıkları ve yükümlülükleri karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir. 
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NOT – 19 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (DEVAMI) 

 

Vergi varlık ve yükümlülükleri  

 

Kurumlar vergisi 

 

Şirket ve konsolidasyon kapsamındaki Türkiye’de bağlı ortaklık Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi 

mevzuatı ve uygulamalarına tabidir. 

 

Türkiye'de kurumlar vergisi oranı %20’dir. Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 10’ncu 

madde uyarınca %20’lik kurumlar vergisi oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme 

dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) 

ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacaktır. Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına 

vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan 

istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak safi kurum kazancına uygulanır. Kurumlar vergisi, 

ilgili olduğu yıl sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte 

ve ilgili ayın sonuna kadar ödenmektedir.  

 

Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında (2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme 

dönemleri için %22) geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan 

edip on yedinci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl 

verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. 

Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi mahsup 

edilebilir. 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak 

kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi 

dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte. 

 

Türkiye’de mukim şirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf 

tutulanlar haricindekilere yapılanlarla Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek kişilere ve Türkiye’de 

mukim olmayan tüzel kişilere yapılan temettü ödemeleri %15 gelir vergisine tabidir.  

 

Türkiye’de mukim şirketlerden yine Türkiye’de mukim anonim şirketlere yapılan temettü ödemeleri 

gelir vergisine tabi değildir. Ayrıca karın dağıtılmaması veya sermayeye eklenmesi durumunda gelir 

vergisi hesaplanmamaktadır. 

 

Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları konsolide ettiği finansal tabloları 

üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple Grup’un konsolide finansal 

tablolarına yansıtılan vergi yükümlülükleri, konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı 

hesaplanmıştır. 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihli finansal durum tablolarında ödenecek vergi 

tutarları her bir bağlı ortaklık için netleştirilmiş olup, konsolide finansal tablolarda ayrı 

sınıflandırılmaktadır. 
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NOT – 19 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (DEVAMI) 

 

Şirket’in ertelenmiş vergi hesabı aşağıdaki gibidir: 

 

  
Toplam geçici farklar 

 
  Ertelenen vergi  

varlıkları/(yükümlülükleri) 

 

  
30 Haziran 

2018   
31 Aralık 

2017 

31 Aralık  

2016   
30 Haziran 

2018   
31 Aralık 

2017 

31 Aralık 

2016 

                  
Şüpheli ticari alacak 
karşılığı 
 (557.800)   - -   122.716   - - 
Kullanılmayan yıllık izin 
karşılığı (52.134)   (31.085) (37.882)   11.469   6.839 7.576 

Kıdem tazminatı karşılığı (58.131)   (41.567) (109.461)   11.626   8.313 21.892 

Yatırım indirimi (3.849.425)  (8.033.940)                    -  769.885  1.606.788 - 

Geçmiş yıllar zararları (30.886.880)   (25.631.470) (14.909.695)   6.177.376   5.126.294 2.981.939 

Değer artış farkları 70.846.510   67.395.210 60.492.610   (7.084.651)   (6.739.521) (3.024.631) 

Diğer 
37.549  38.858 (66.122) 

 
(8.421) - (8.713) 13.224 

Toplam 35.479.689   33.696.006 45.369.450   -   - - 

 

Grup’un mahsup edilebilir taşınan vergi zararlarının ilgili vade dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 

 
30 Haziran 2018 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

2017 - - 1.467.895 

2018 - 1.349.369 1.349.369 

2019 2.091.792 2.091.792 2.091.792 

2020 6.789.051 6.789.051 6.789.051 

2021 8.821.336 8.821.336 8.821.336 

2022 6.579.923 6.579.923 - 

2023 6.604.777 - - 

Toplam 30.886.879 25.631.471 20.519.443 

Ertelenmiş vergi avantajı 6.177.376 5.126.294 4.103.889 

 

Şirket’un yatırım indirimi kapsamında, 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle  4.063.981 TL (31 Aralık 2017: 

4.063.981 TL, 31 Aralık 2016: 4.063.981 TL) tutarında vergi avantajı (yukarıdaki tablodaki bakiyeler 

dahil) bulunmaktadır. Ayrıca Şirket’in taşınan vergi zararları kapsamında 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle 

6.177.376 TL (31 Aralık 2017: 5.126.294 TL, 31 Aralık 2016: 4.103.889 TL) tutarında vergi avantajı 

(yukarıdaki tablodaki bakiyeler dahil) bulunmaktadır. Şirket’in öngörülebilir gelecekte faydalanacağı 

ertelenmiş vergi varlığına ilişkin bir tahminin bulunmaması sebebi ile, ertelenmiş vergi varlıkları sadece 

ertelenmiş vergi yükümlüğü kadar muhasebeleştirilmiş olup, ilave ertelenmiş vergi varlığı yaratılmamıştır. 
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NOT – 20 PAY BAŞINA KAZANÇ 

 

Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net kar/zararın ilgili dönem içinde mevcut pay 

senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. 

  
Pay başına kazanç tablosu 1 Ocak  

2018 

  1 Ocak 

2017 

 1 Nisan 

 2018 

  1 Nisan  

2017 

  30 Haziran 

2018 

  30 Haziran 

2017 

 30 Haziran 

2018   

30 Haziran 

2017 

Net dönem zararı/karı (4.219.185) 
 

4.425.638  (3.840.073) 
 

4.145.294 

Tedavüldeki 1 TL nominal pay senedi sayısı 16.437.222   16.437.222  16.437.222   16.437.222 

Pay başına zarar/ kar        (0,2567)        0,2692         (0,2336)          0,2522 

 

 

NOT – 21 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI  

 

a) İlişkili tarafların bakiyeleri          

          

aa) İlişkili taraflardan ticari alacaklar         

          

    30 Haziran 2018   31 Aralık 2017 

Lüks Kadife Sanayi ve Ticaret A.Ş. (a)   -   2.513 

    -   2.513 

          

ab) İlişkili taraflara ticari borçlar         

    30 Haziran 2018   31 Aralık 2017 

Küçükçalık Tekstil A.Ş. (a)   -   2.738 

    -   2.738 

          

ac) İlişkili taraflara diğer borçlar         

          

    30 Haziran 2018   31 Aralık 2017 

Yaşar Küçükçalık (*) (b)   4.155.556   - 

    4.155.556   - 
 

(*) Ortaklardan Yaşar Küçükçalık’tan 16 Nisan 2018 tarihinde finansman amaçlı alınan olan borçtur. 4.000.000 

TL ana para ve 155.556 TL faiz tahakkundan oluşmakta olup, talep edildiğinde ödenecektir. 

 

a) Ortaklar tarafından kontrol edilen şirket. 

b) Şirket ortağı. 
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NOT – 21 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI) 

 

b) İlişkili taraflarla yapılan işlemler                 

                  

ba) İlişkili taraflara yapılan satışlar   1 Ocak 

2018 

  1 Ocak 

2017 

  1 Nisan 

2018 

  1 Nisan 

2017 

  30 Haziran 

2018 

  30 Haziran 

2017   

30 Haziran 

2018   

30 Haziran 

2017 

Küçükçalık Tekstil A.Ş. (a)   7.870   66.354   850   66.271 

    7.870   66.354   850   66.271 

                  

                  

bb) İlişkili taraflardan yapılan 

alımlar 

  1 Ocak 

2018 

  1 Ocak 

2017 

  1 Nisan 

2018 

  1 Nisan 

2017 

  30 Haziran 

2018 

  30 Haziran 

2017   

30 Haziran 

2018   

30 Haziran 

2017 

Küçükçalık Tekstil A.Ş. (a)   170.019   1.136.765   44   343.365 

Yaşar Küçükçalık  155.556  -  155.556  - 

Lüks Kadife Sanayi ve Ticaret A.Ş. (a)   -   953   -   953 

                  

    325.575   1.137.718   155.600   344.318 

 

cc) İlişkili taraflardan faiz giderleri   1 Ocak 

2018 

  1 Ocak 

2017 

  1 Nisan 

2018 

  1 Nisan 

2017 

  30 Haziran 

2018 

  30 Haziran 

2017   

30 Haziran 

2018   

30 Haziran 

2017 

Yaşar Küçükçalık (b)  155.556  -  155.556  - 

                  

    155.556   -   155.556   - 

 

a) Ortaklar tarafından kontrol edilen şirket. 

b) Şirket ortağı. 

Üst yönetim kadrosuna ve yönetim kuruluna ait ücretler ve menfaatler toplamı: 

 

Şirket üst düzey yönetim kadrosunu; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları olarak 

belirlemiştir. 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle üst yönetim kadrosuna ve yönetim kurulu üyelerine ait 

ücretler ve sağlanan menfaatler toplamı 30.000 TL’dir. (30 Haziran 2018 – 31.211 TL). 
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NOT – 22 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ  

 

Şirket, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz 

kalmaktadır. Bu riskler kur riski, faiz oranı riski, kredi riski ve likidite riskidir. 

 

Kredi riski: 

 

30/06/2018 

Alacaklar    

Bankalardaki 

Mevduat Türev Araçlar Diğer* 

 Ticari Alacaklar  Diğer Alacaklar     

 İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf    

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski                   -    3.835.464 - 9.894 271.786 - 8.339 

(A+B+C+D+E)(1) (Dipnot 4, 6)        

-Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - - 

A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri  (Dipnot 6) - 3.735.349 - 9.894 271.786 - 8.339 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş 

veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter 

değeri. - - - - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net 

defter değeri - 100.115 - - - - - 

- Teminat,  vs ile güvence altına alınmış kısmı. - - - - - - - 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - - - 

- Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri) (Dipnot 6) - 4.944.019 - - - - - 

- Değer düşüklüğü (-) (Dipnot 6) - (4.944.019) - - - - - 

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı * - - - - - - - 

- Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri) - - - - - - - 

- Değer düşüklüğü (-) - - - - - - - 

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - - 

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar. - - - - - - - 

 
*Nakit ve nakit benzerleri içerisinde yer alan kredi kartı alacaklarından oluşmaktadır. 
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NOT – 22 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 
*Nakit ve nakit benzerleri içerisinde yer alan kredi kartı alacaklarından oluşmaktadır. 

 

 

 

31/12/2017 

Alacaklar 

Bankalardaki 

Mevduat 

Türev 

Araçlar Diğer* 

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski 

- 4.695.690 - 9.897 40.056 - 167.097 (A+B+C+D+E)(1) (Dipnot 4, 6) 

-Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - - 

A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net 

defter değeri  (Dipnot 6) - 4.127.866 - 9.897 40.056 - 167.097 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer 

düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri. - - - - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri - 567.824 - - - - - 

- Teminat,  vs ile güvence altına alınmış kısmı. - - - - - - - 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - - - 

- Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri) (Dipnot 6) - 4.155.399 - - - - - 

- Değer düşüklüğü (-) (Dipnot 6) - (4.155.399) - - - - - 

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı * - - - - - - - 

- Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri) - - - - - - - 

- Değer düşüklüğü (-) - - - - - - - 

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - - 

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar. - - - - - - - 
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NOT – 22 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(DEVAMI) 
 

   30 Haziran 2018   31 Aralık 2017 

 
Ticari 

Alacaklar Diğer   
Ticari 

Alacaklar Diğer 

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş         5.502  -   8.119 - 

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş       12.530  -   15.706 - 

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş       61.083  -   65.199 - 

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş       21.000  -   21.000 - 

Vadesi üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş              -    -   457.800 - 

Teminat ile güvence altına alınmış kısmı  -  -   - - 

 

Likidite Riski: 

 

Cari Dönem (30 Haziran 2018)             

Sözleşme uyarınca 

vadeler 

Defter değeri 

Sözleşme 

uyarınca nakit  

Çıkışlar toplamı 

(I+II+III+IV) 

3 aydan 

kısa(I) 

3-12 ay 

arası (II) 

1-5 yıl 

arası (III) 

5 yıldan 

uzun 

(IV) 

Borçlanmalar ( Dipnot 5) 35.247.886 35.708.572 - 35.708.572 - - 

Ticari Borçlar ( Dipnot 6) 34.834 34.834 34.834 - - - 

Diğer Borçlar (Dipnot 21) 4.155.556 4.155.556 - 4.155.556 - - 

 

Önceki Dönem (31 Aralık 

2017)             

Sözleşme uyarınca 

vadeler 

Defter değeri 

Sözleşme 

uyarınca nakit  

Çıkışlar toplamı 

(I+II+III+IV) 

3 aydan 

kısa(I) 

3-12 ay 

arası (II) 

1-5 yıl 

arası (III) 

5 yıldan 

uzun 

(IV) 

Borçlanmalar ( Dipnot 5) 32.933.164 32.933.164  -  15.210.887 17.722.277  -  

Ticari Borçlar ( Dipnot 6) 

192.946 192.946 

     

117.964       74.982   -   -  

 

Piyasa Riski: 
 

a) Döviz Pozisyonu Tablosu Ve İlgili Duyarlılık Analizi  
 

Şirket’in yabancı şirketlerle ticari faaliyetlerde bulunması sebebiyle döviz cinsinden borçlu veya alacaklı 

bulunulan meblağların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz 

kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve 

sınırlandırılmaktadır. 
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NOT – 22 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(DEVAMI) 

 

 

  

Cari Dönem (30 Haziran 2018)       

Döviz pozisyonu tablosu 

TL karşılığı 

(fonksiyonel 

para birimi) USD EURO GBP CHF SEK 

          
1. Ticari alacaklar - - - - - - 

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

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - - - 

3. Diğer - - - - - - 

4. Dönen varlıklar (1+2+3) - - - - - - 

5. Ticari alacaklar - - - - - - 

6a. Parasal finansal varlıklar - - - - - - 

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - - - 

7. Diğer - - - - - - 

8. Duran varlıklar (5+6+7) - - - - - - 

9. Toplam varlıklar (4+8) - - - - - - 

10. Ticari borçlar - - - - - - 

11. Finansal yükümlülükler 25.071.739 5.487.358 - - - - 

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - - - 

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - - - 

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 25.071.739 5.487.358 - - - - 

14. Ticari borçlar - - - - - - 

15. Finansal yükümlülükler - - - - - - 

16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - - - 

16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - - - 

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

18. Toplam yükümlülükler (13+17) 25.071.739 5.487.358 - - - - 

19. 

Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük) 

pozisyonu (19a-19b) - -  - - - 

19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı - - - - - - 

19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı - - - - - - 

20. 

Net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu  

 (9-18+19) (25.071.739) (5.487.358) - - - - 

21. 

Parasal kalemler net yabancı para 

varlık/(yükümlülük) pozisyonu   

(25.071.739) - - - - - (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 

22. 

Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam 

gerçeğe uygun değeri       
23. İhracat - - - - - - 

24. İthalat - - - - - - 



Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 

 

30 Haziran 2018 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait 

özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)  

 

 

44 
 

NOT – 22 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(DEVAMI) 

 

Önceki Dönem (31 Aralık 2017)       

Döviz pozisyonu tablosu 

TL karşılığı 

(fonksiyonel 

para birimi) USD EURO GBP CHF SEK 

          
1. Ticari alacaklar - - - - - - 

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

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - - - 

3. Diğer - - - - - - 

4. Dönen varlıklar (1+2+3) - - - - - - 

5. Ticari alacaklar - - - - - - 

6a. Parasal finansal varlıklar - - - - - - 

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - - - 

7. Diğer - - - - - - 

8. Duran varlıklar (5+6+7) - - - - - - 

9. Toplam varlıklar (4+8) - - - - - - 

10. Ticari borçlar - - - - - - 

11. Finansal yükümlülükler 11.713.880 3.099.976 - - - - 

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - - - 

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - - - 

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 11.713.880 3.099.976 - - - - 

14. Ticari borçlar - - - - - - 

15. Finansal yükümlülükler 14.430.950 3.819.025 - - - - 

16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - - - 

16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - - - 

17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) 14.430.950 3.819.025 - - - - 

18. Toplam yükümlülükler (13+17) 26.144.830 6.919.001 - - - - 

19. 

Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük) 

pozisyonu (19a-19b) - -  - - - 

19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı - - - - - - 

19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı - - - - - - 

20. 

Net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu  

 (9-18+19) (26.144.830) (6.919.001) - - - - 

21. 

Parasal kalemler net yabancı para 

varlık/(yükümlülük) pozisyonu   

(26.144.830) - - - - - (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 

22. 

Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam 

gerçeğe uygun değeri       
23. İhracat 595.756 - - - - - 

24. İthalat - - - - - - 
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NOT – 22 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(DEVAMI) 
 

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 

 

30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla ilgili para birimleri TL karşısında sırasıyla %20 

ve %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, yabancı para 

net pozisyonundan dolayı oluşacak kur farkı karı/ zararı sonucu vergi öncesi kar/zarar ve diğer 

kapsamlı gelir (vergi öncesi) etkisi, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Döviz kuru riskinden korunan 

kısımlar, bilanço dışı türev enstrümanların etkilerini içermektedir.  

 

           Cari dönem 

    Kar/zarar Kar/zarar 

    

Yabancı  

paranın değer  

kazanması 

Yabancı 

paranın değer 

kaybetmesi 

  ABD Doları’nın TL karşısında %20 değerlenmesi halinde:     

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (5.014.348) 5.014.348 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - 

3- ABD Doları net etki (1+2) (5.014.348) 5.014.348 

  Euro’nun TL karşısında %20 değerlenmesi halinde:     

4- Euro net varlık/yükümlülüğü - - 

5- Euro riskinden korunan kısım (-) - - 

6- Euro net etki (4+5) - - 

  Diğer döviz kurlarının TL karşısında %20 değerlenmesi halinde:     

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü - - 

8- Diğer döviz riskinden korunan kısım (-) - - 

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

  Toplam (3+6+9+12+15) (5.014.348) 5.014.348 

 

  

  

        Geçmiş dönem 

    Kar/zarar Kar/zarar 

    

Yabancı  

paranın değer  

kazanması 

Yabancı 

paranın değer 

kaybetmesi 

  ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:     

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (2.614.483) 2.614.483 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - 

3- ABD Doları net etki (1+2) (2.614.483) 2.614.483 

  Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:     

4- Euro net varlık/yükümlülüğü - - 

5- Euro riskinden korunan kısım (-) - - 

6- Euro net etki (4+5) - - 

  Diğer döviz kurlarının TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:     

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü - - 

8- Diğer döviz riskinden korunan kısım (-) - - 

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

  Toplam (3+6+9+12+15) (2.614.483) 2.614.483 
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NOT – 22 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(DEVAMI) 

 

b) Faiz Pozisyonu Tablosu Ve İlgili Duyarlılık Analizi 

 

  30 Haziran 2018 31 Aralık 2017 

Sabit faizli finansal araçlar 23.697.244 22.407.776 

Finansal varlıklar 

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara 

yansıtılan varlıklar 

- - Satılmaya hazır finansal varlıklar 

Finansal yükümlülükler ( Dipnot 5 ) 23.697.244 22.407.776 

Değişken faizli finansal araçlar 11.453.355 10.409.382 

Finansal varlıklar - - 

Finansal yükümlülükler ( Dipnot 5) 11.453.355 10.409.382 

 

 

NOT – 23 FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL 

RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) 

 

Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından 

elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olarak tanımlanır.  

 

Bilançoda itfa edilmiş maliyet ve maliyet değeri ile taşınan finansal varlık ve yükümlüklerin gerçeğe uygun 

değerlerinin aşağıdaki nedenlerle taşınan değerlerine yakın olduğu varsayılmıştır. 

 

Bilançoda maliyet veya itfa edilmiş maliyet değerleri ile taşınan finansal varlıkların gerçeğe uygun 

değerleri: 

 

Kısa vadeli olmalarından ve önemsiz kredi riskine tabi olmalarından dolayı nakit ve nakit eşdeğeri varlıklar ile 

tahakkuk etmiş faizleri ve diğer finansal varlıkların taşınan değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakın olduğu 

düşünülmektedir. Ticari alacakların şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonraki taşınan değerlerinin gerçeğe 

uygun değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. 

 

Bilançoda maliyet veya itfa edilmiş maliyet değerleri ile taşınan finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun 

değerleri: 

 

Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin, kısa vadeli olmasından dolayı, gerçeğe uygun değerlerin 

taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile ifade edilir ve işlem 

maliyetleri kredilerin ilk maliyetine eklenir. Uzun vadeli değişken faizli banka kredilerinin faiz oranları değişen 

piyasa koşulları dikkate alınarak güncellendiği için bu kredilerin gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değeri 

ifade ettiği düşünülmektedir. Uzun vadeli sabit faizli banka kredilerinin, bilanço tarihi itibariyle, gerçeğe uygun 

değerinin taşınan değerine yakın olduğu öngörülmektedir. Kısa vadeli kredilerinin ise vadelerinin kısa olması 

nedeniyle taşınan değerlerinin gerçeğe uygun değeri yansıttığı öngörülmektedir. 
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NOT – 23 FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL 

RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) (DEVAMI) 

 

Gerçeğe uygun değer ölçümleri hiyerarşi tablosu 

 

Şirket, finansal tablolarında gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan finansal araçlarını her finansal araç sınıfının 

değerleme girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi kullanarak, aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır. 

 

Seviye 1: Belirlenen finansal araçlar için aktif piyasada işlem gören (düzeltilmemiş) piyasa fiyatı kullanılan 

değerleme teknikleri 

 

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

 

Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen değerleme teknikleri 

 

Grup’un 30 Haziran 2018 tarihi itibari ile sona eren yıla ait finansal tablolarında gerçeğe uygun değeri ile 

yansıtılan finansal araçları bulunmamaktadır (31 Aralık 2017: yoktur). 

 

30 Haziran 2018 tarihi itibariyle, Grup’un gerçeğe uygun değer ile takip ettiği varlıkların hiyerarşi tablosu 

aşağıdaki gibidir: 

 

30 Haziran 2018 Seviye 1 Seviye 2  Seviye 3 

    

a) Gerçeğe uygun değer ile gösterilen varlıklar    

    

Arazi ve arsalar - - 13.390.650 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller - -   59.086.650             

    

Toplam varlıklar - - 72.477.300     

 

31 Aralık 2017 Seviye 1 Seviye 2  Seviye 3 

    

b) Gerçeğe uygun değer ile gösterilen varlıklar    

    

Arazi ve arsalar - - 12.753.000 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller - - 56.273.000     

    

Toplam varlıklar - - 69.026.000 
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NOT – 24 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

 

Şirket, 17 Nisan 2018 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile tahsisli sermaye sistemi dahilinde 30.000.000 

TL bedelli sermaye artırımı yapılanmasına karar vermiş ve 16 Mayıs 2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu 

(“SPK”)’na başvurusunu tamamlamıştır. Sermaye arttırımı için, SPK’nın onayı beklenmektedir ve işbu rapor 

imza tarihi itibari ile SPK’nın onayı henüz alınamamıştır. 
 

Sermaye Piyasası Kurulu'na 16 Mayıs 2018 tarihinde yapılmış olan bedelli sermaye arttırımı ile ilgili halen bir 

cevap alınamamış olması nedeniyle; Yaşar Küçükçalık ‘tan şirketin vadesi gelen kredi borçlarını ödemek 

üzere alınan, 13 Nisan 2018 tarihinde 4.000.000 TL ve 9 Temmuz 2018 tarihinde 2.000.000 TL borca karşılık 

şirket aktifinde bulunan arsaya alacaklı Yaşar Küçükçalık lehine 2. dereceden 6.000.000 TL ipotek konulmasına 

karar verilmiştir. 

 

30 Haziran 2018 tarihi ile finansal tabloların onaylandığı tarih olan 27 Ağustos 2018 tarihi arasında Türk Lirası 

belli başlı yabancı para birimleri karşısında önemli ölçüde değer kaybına uğramıştır. Söz konusu  değer kaybı 

ABD doları karşısında yaklaşık %36, Avro karşısında yaklaşık %35 olmuştur.  


