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İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAY İİ ANONİM ŞİRKET İ 
31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENET İM RAPORU 
 
İdaş İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu’na 
 
1. İdaş İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (“Grup”) 31 Aralık 2011 tarihi 

itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir 
tablosunu, konsolide öz sermaye değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe 
politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 

 
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumlulu ğu 
 
2. Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama 

standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal 
tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, 
gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını 
ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının 
seçilmesini içermektedir. 

 
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 
 
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş 

bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun 
olarak gerçekleştirilmi ştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal 
tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere 
planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

 
4. Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak 

amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, 
konsolide finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil 
olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki 
kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde 
bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim 
tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal 
tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi 
tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal 
tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 

 
5. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve 

uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
 
Şartlı Görü şün Dayanağı 
 
6. Ekli konsolide finansal tablolar, işletmenin sürekliliği ilkesi gereği, Grup’un faaliyetlerini devam ettirebileceği 

varsayımı ile hazırlanmıştır. Ancak, 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle kısa vadeli yükümlülükleri dönen 
varlıklarını aşmış olan Grup, 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde faaliyet zararı elde 
etmiş ve aynı dönemlerde faaliyetlerinden negatif nakit akımı söz konusu olmuştur. Bağımsız denetim raporu tarihi 
itibariyle Grup, normal faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ile ilgili likidite güçlüğü içerisindedir. Bu duruma ilişkin Grup 
yönetiminin değerlendirmesi ve hareket planına ilişkin açıklamalar konsolide finansal tabloların 41 numaralı 
“Finansal Tabloların Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık, Yorumlanabilir ve Anlaşılabilir 
Olması Açısından Açıklanması Gereken Diğer Hususlar” dipnotunda yer almaktadır. Grup’un sürekliliği büyük 
ölçüde, faaliyetleri ve nakit akımları üzerinde şüphe uyandıran önemli belirsizliklerin kısa vadeli yükümlülüklerini 
karşılayacak fon tedarik etmesine dayalı olarak ortadan kalkmasına bağlı bulunmaktadır. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Şartlı Görü ş 
 
7. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, 6’ıncı paragrafta belirtilen hususun etkisi dışında, İdaş 
İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi’nin ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle konsolide 
finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca kabul edilen finansal raporlama standartları (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde doğru ve 
dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 

 
Diğer Husus 
 
8. Şirket, 6 Şubat 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2009/18 sayılı 

haftalık bülteninde yayımlanan “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım 
İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar Duyurusu” kapsamında fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde, 30 Haziran 2011 
tarihli sınırlı bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında yer alan 37.430.345 TL tutarındaki geçmiş 
yıl ve dönem zararlarından kaynaklanan bilanço açığının 18.000.000 TL tutarındaki kısmının sermayenin azaltılması 
yoluyla kapatılmasına, bu kapsamda 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıl zararlarından 
mahsup edilmek suretiyle 6.000.000 TL’ye azaltılmasına ve eş anlı olarak çıkarılmış sermayesinin 24.000.000 TL’ye 
yükseltilmesine, artırılan 18.000.000 TL tutarındaki sermayeye ilişkin olarak ihraç edilecek payların mevcut ortaklara 
nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından (%300 bedelli) karşılanmasına, gerekli 
izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına ve ön izinlerin alınmasını takiben tekliflerin Genel 
Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 26 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ilgili Genel Kurul 
toplantısının 16 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu pay ihracının Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından kayda alındığı, 6 Nisan 2012 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteninde 
açıklanmıştır. 

 
 
İstanbul, 12 Nisan 2012 
 
 
Denge Bağımsız Denetim 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
MAZARS üyesi 
 
 
 
 
Belma Öztürk Gürsoy, SMMM 
Sorumlu Ortak Başdenetçi 
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İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAY İİ ANONİM ŞİRKET İ 
31 ARALIK 2011 VE 2010 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 

KONSOLİDE BİLANÇOLAR  
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL)  cinsinden gösterilmiştir.)  

 
 
 

  Cari Dönem Geçmiş Dönem 

 
 Bağımsız Denetimden 

 Geçmiş 
Bağımsız Denetimden 

 Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
 

31 Aralık 2011 
 

31 Aralık 2010 
      
VARLIKLAR      

Dönen Varlıklar   34.851.249  26.490.594 
      
Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.617.968  1.557.224  
Ticari Alacaklar  --  --  
     -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37 751.160  --  
     -Diğer Ticari Alacaklar 10 21.100.686  14.871.510  
Diğer Alacaklar      
     -İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37 321.971  1.299.869  
     -Diğer Alacaklar 11 1.305.396  1.195.336  
Stoklar 13 7.086.133  5.728.434  
Diğer Dönen Varlıklar 26 2.667.935  1.838.221  
      
Duran Varlıklar   49.329.093  44.597.519 
      
Diğer Ticari Alacaklar 10 512.171  --  
Diğer Alacaklar  11 111.655  2.503  
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 18.520.000  15.555.000  
Maddi Duran Varlıklar 18 29.167.063  27.843.758  
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 1.018.204  1.196.258  
      
TOPLAM VARLIKLAR   84.180.342  71.088.113 

 
 
 

İlişikteki dipnotlar konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAY İİ ANONİM ŞİRKET İ 
31 ARALIK 2011 VE 2010 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 

KONSOLİDE BİLANÇOLAR  
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL)  cinsinden gösterilmiştir.)  

 
 
 

 
 
 
 

İlişikteki dipnotlar konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 

  Cari Dönem Geçmiş Dönem 

 
 Bağımsız Denetimden 

 Geçmiş 
Bağımsız Denetimden 

 Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
 

31 Aralık 2011 
 

31 Aralık 2010 
KAYNAKLAR      
      
Kısa Vadeli Yükümlülükler   47.047.596  36.301.436 
      
Finansal Borçlar  8 8.346.909  8.956.105  
Diğer Finansal Yükümlülükler 9 17.149.981  10.081.155  
Ticari Borçlar       
     -İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 412.440  707.034  
     -Diğer Ticari Borçlar 10 6.910.818  4.551.976  
Diğer Borçlar       
     -İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37 6.584.214  8.514.506  
     -Diğer Borçlar 11 2.852.811  1.125.644  
Çalışanlara Sağlanan Faydalar 24 1.290.384  1.410.358  
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 3.500.039  954.658  
      
Uzun Vadeli Yükümlülükler   10.960.033  12.129.147 
      
Finansal Borçlar  8 5.931.155  6.441.041  
Diğer Finansal Yükümlülükler 9 --  --  
Diğer Borçlar 11 1.139.044  2.015.218  
Çalışanlara Sağlanan Faydalar 24 917.328  1.138.086  
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 35 2.972.506  2.534.802  
      
ÖZKAYNAKLAR   26.172.713  22.657.530 
      
Ana Ortaklı ğa Ait Özkaynaklar 27     
Ödenmiş Sermaye  24.000.000  12.000.000  
Sermaye Düzeltmesi Farkları  10.452.860  10.452.860  
Hisse Senedi İhraç Primleri  34.329  --  
Değer Artış Fonları  21.331.240  19.170.576  
Yabancı Para Çevrim Farkları  (199.942)  31.037  
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler  14.470.947  14.059.016  
Geçmiş Yıl Zararları  (33.467.890)  (23.765.862)  
Net Dönem Zararı/Karı  (10.448.831)  (9.290.097)  
Ana Ortaklık Dı şı Paylar      
      
TOPLAM KAYNAKLAR   84.180.342  71.088.113 
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İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAY İİ ANONİM ŞİRKET İ 
31 ARALIK 2011 VE 2010 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 

KONSOLİDE GELİR TABLOLARI  
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL)  cinsinden gösterilmiştir.)  

 
 

 
Dipnot 

Referansları 
1 Ocak - 31 Aralık 

2011 
1 Ocak - 31 Aralık 

2010 
    
SÜRDÜRÜLEN FAAL İYETLER    
    
Satış Gelirleri (net) 28 30.555.333 24.257.850 
Satışların Maliyeti (-) 28 (22.803.265) (14.917.859) 
    
BRÜT KAR / (ZARAR)  7.752.068 9.339.991 
    
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 (8.636.066) (5.896.999) 
Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (5.947.432) (5.704.145) 
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29 (29.012) (32.462) 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerleme Artışı  1.703.500 1.427.035 
Diğer Faaliyet Gelirleri 31 1.026.751 819.179 
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 (2.143.614) (4.884.430) 
    
FAAL İYET KARI / (ZARARI)  (6.273.805) (4.931.831) 
    
Finansal Gelirler 32 4.243.483 2.973.922 
Finansal Giderler (-) 33 (8.315.659) (7.660.942) 
    
VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)  (10.345.981) (9.618.851) 
    
Vergi (gideri) / geliri  (102.850) 328.754 
    — Dönem Vergi Gelir/(Gideri) 35 -- -- 
    — Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) 35 (102.850) 328.754 
    
NET DÖNEM KARI / (ZARARI)  (10.448.831) (9.290.097) 
    
Dönem Kar/Zararının Dağılımı    
Azınlık Payları  -- -- 
Ana Ortaklık Payları  (10.448.831) (9.290.097) 
    
Hisse Başına Kayıp/Kazanç (Kr olarak) 36 (0,4354) (0,7742) 
    
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)    
Yabancı Para Çevrim Farkındaki Değişim  (230.979) 35.098 
Maddi Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim  2.160.664 3.733.570 
Ertelenmiş Vergi Oranı Değişikli ği  -- 1.326.220 
    
VERGİ SONRASI DİĞER KAPSAMLI 
GELİR/(GİDER)  1.929.685 5.094.888 
    
TOPLAM KAPSAMLI GEL İR/(GİDER)  (8.519.146) (4.195.209) 
    
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı / (Giderin) 
Dağılımı    
Ana Ortaklık Dışı Paylar  -- -- 
Ana Ortaklık Payları  (8.519.146) (4.195.209) 
    

 
İlişikteki dipnotlar konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 

  Cari Dönem Geçmiş Dönem 

 

 Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

 Geçmiş 



Sayfa No:  
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İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAY İİ ANONİM ŞİRKET İ 
31 ARALIK 2011 VE 2010 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 

KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI  
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL)  cinsinden gösterilmiştir.)  

 
       Hisse     Yabancı    Kardan        
      Sermaye   Senedi  Değer    Para    Ayrılan    Geçmiş    Net    

 Dipnot    Ödenmiş    Düzeltmesi   İhraç  Artış    Çevrim    Kısıtlanmış    Yıllar    Dönem   Toplam  

 Referansları   Sermaye   Farkları   Primleri  Fonları   Farkları   Yedekler    Zararları    (Zararı)/Karı   Özkaynaklar  

                    

1 Ocak 2010 itibariyle açılış bakiyesi   12.000.000  10.452.860  --  25.063.592  (4.061)  456.752  (27.243.721)  6.127.317  26.852.739 

Transferler   --  --  --  --  --  13.602.264  (7.474.947)  (6.127.317)  -- 

                    

Net dönem zararı   --  --  --  --  --  --  --  (9.290.097)  (9.290.097) 
Makul değer ile değerlenen sabit 
kıymetlerin satışı   --  --  -- 

 
(8.933.901)  --  --  10.952.806  --  2.018.905 

Maddi duran varlıklar değer artış fonundaki 
değişim   --  --  -- 

 
2.006.450  --  --  --  --  2.006.450 

Yabancı para çevrim farklarındaki değişim   --  --  --  --  35.098  --  --  --  35.098 

Değer artışının ertelenmiş vergi etkisi   --  --  --  (291.785)  --  --  --  --  (291.785) 

Ertelenmiş vergi oranı değişikli ği   --  --  --  1.326.220  --  --  --  --  1.326.220 

Toplam kapsamlı gelir   --  --  --  (5.893.016)  35.098  --  10.952.806  (9.290.097)  (4.195.209) 

31 Aralık 2010 itibariyle bakiye 27  12.000.000  10.452.860  --  19.170.576  31.037  14.059.016  (23.765.862)  (9.290.097)  22.657.530 
                    
1 Ocak 2011 itibariyle açılış bakiyesi   12.000.000  10.452.860  --  19.170.576  31.037  14.059.016  (23.765.862)  (9.290.097)  22.657.530 
Transferler   --  --  --  --  --  411.931  (9.702.028)  9.290.097  -- 
                    

Nakit sermaye artırımı   12.000.000  --  --  --  --  --  --  --  12.000.000 

Hisse senedi ihraç primi   --  --  34.329  --  --  --  --  --  34.329 

                    

Net dönem zararı   --  --  --  --  --  --  --  (10.448.831)  (10.448.831) 
Maddi duran varlıklar değer artış fonundaki 
değişim  

 
--  --  -- 

 
2.495.518  --  --  --  --  2.495.518 

Yabancı para çevrim farklarındaki değişim   --  --  --  --  (230.979)  --  --  --  (230.979) 

Değer artışının ertelenmiş vergi etkisi   --  --  --  (334.854)  --  --  --  --  (334.854) 

Toplam kapsamlı gelir   --  --  --  2.160.664  (230.979)  --  --  (10.448.831)  (8.519.146) 

31 Aralık 2011 itibariyle bakiye 27  24.000.000  10.452.860  34.329  21.331.240  (199.942)  14.470.947  (33.467.890)  (10.448.831)  26.172.713 
 

İlişikteki dipnotlar konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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5 

  Cari Dönem Geçmiş Dönem 

 

 Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
  

31 Aralık 2011 
 

31 Aralık 2010 
 ----------------  ------------------- ------------------- 
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAK İT AKIMLARI     
    
Net dönem (zararı) (-)   (10.448.831) (9.290.097) 
Düzeltmeler     
Amortisman (+) 18, 19, 30  2.462.660 1.922.206 
Kıdem tazminatındaki değişim (+) 24  278.923 749.489 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim (+/-) 35  102.850 (328.754) 
Ertelenmiş finansman gelir / gideri, net (+) 10, 37  586.271 240.624 
Faiz gideri (+) 33  5.089.237 4.958.348 
Yatırım amaçlı gayrimenkul makul değerinde (artış) 17  (1.703.500) (1.427.035) 
Şüpheli alacak giderindeki artış 10  377.365 855.040 
Dava karşılığı (+) 26  391.489 -- 
Kesinleşen kıdem ve ihbar karşılıkları 24  248.406 -- 
Stok değer düşüklüğündeki artış 13  23.090 29.184 
Mali borçlara ilişkin faiz tahakkuku (+)   -- 482.324 
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış zararı (+)   -- 840.000 
Mağaza kapanış gider karşılığı 26  141.252 -- 
Maddi duran varlık satış karı / zararı, net (+) 31  56.192 130.116 
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet (zararı)   (2.394.596) (838.555) 
     
Diğer ticari alacaklarda ve diğer alacaklardaki (artış) 10, 11  (8.075.425) (4.555.838) 
İli şkili taraflardan alacaklardaki azalış / (artış) 37  226.738 (463.878) 
Stoklardaki (artış) 13  (1.380.789) (814.894) 
Diğer dönen varlıklardaki (artış) 26  (829.714) (214.400) 
Diğer ticari borçlarda ve diğer borçlarda artış / (azalış) 10, 11  4.237.239 (34.951) 
İli şkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış 37  (2.224.886) 5.726.259 
Diğer kısa vadeli borçlardaki ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) 26  2.783.304 539.962 
Ödenen kıdem tazminatları 24  (499.681) (634.722) 
Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit   (8.157.810) (1.291.017) 
     
B. YATIRIM FAAL İYETLER İNDEN KAYNAKLANAN NAK İT 
AKIMLARI  

 
  

     
Maddi varlık satın alımları (-) 18  (1.168.567) (494.442) 
Maddi olmayan varlık satın alımları (-) 19  (17.155) (20.317) 
Yatırım amaçlı gayrimenkul giriş / çıkışları (-/+) 17  (1.261.500) 19.322.035 
Maddi ve maddi olmayan varlık satışından elde edilen nakit (+)   17.137 285.789 
Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetleri nden kaynaklanan net nakit   (2.430.085) 19.093.065 
     
C. FİNANSMAN FAAL İYETLER İNDEN KAYNAKLANAN NAK İT 
AKIMLARI  

 
  

     
Faiz ödemeleri (-)   (5.089.237) (4.958.348) 
Sermaye artırımı (+) 27  12.034.329 -- 
Banka kredileri ve finansal kiralama borçlarındaki (azalış) 8  (1.119.082) (10.353.452) 
Faktoring borçlarındaki artış / (azalış) 9  5.053.608 (1.078.713) 
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan / (faaliyetlerinde kullanılan) 
kaynaklanan net nakit  

 
10.879.618 (16.390.513) 

     
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim (-/+)   (230.979) 35.098 
     
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış   60.744 1.446.633 
     
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6  1.557.224 110.591 
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6  1.617.968 1.557.224 

 
İlişikteki dipnotlar konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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1 GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAAL İYET KONUSU 
 
İdaş İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi (“Şirket”) İşeri Ailesi tarafından kontrol edilmektedir. Şirket’in 
%99,99 hissesi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir. Şirket ve bağlı ortaklıkları ekli 
konsolide finansal tablolarda “Grup” olarak adlandırılmıştır. 
 
Şirket merkezi Çobançeşme Mahallesi Selvi Sokak No: 3 Yenibosna Bahçelievler-İstanbul adresindedir. 
 
Şirket’in sermaye yapısı Dipnot 27’de verilmiştir. 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Şirket’in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı sırasıyla 314 ve 340 
kişidir. 
 
Finansal tabloların onaylanması:  
 
31 Aralık 2011 tarihi ve bu tarihte sona eren yıl itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolar yayınlanmak üzere 
12 Nisan 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır. Böyle bir niyet olmamakla beraber, Genel 
Kurul’un, Şirket Yönetimi’nin ve bazı düzenleyici organların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları 
yayımlandıktan sonra değiştirmeye yetkileri vardır. 
 

2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 

2.1  Sunuma İlişkin Temel Esaslar 
 
Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları 
 
Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret 
Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. 
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette 
bulundukları ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadırlar. 
 
Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İli şkin 
Esaslar Tebliğ” ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere 
sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan 
hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte 
Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır. Bu 
tebliğe istinaden, işletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği 
tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”)  tarafından 
yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar 
UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından 
yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır. 
 
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK  tarafından yayımlananlardan farkları TMSK 
tarafından ilan edilinceye kadar, finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS’ye 
göre hazırlanmaktadır. İlişikteki finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 
tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek 
sunulmuştur. 
 
2 Kasım 2011 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 2499 sayılı kanunun ek 1. maddesi iptal edilmiş ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu’nun (“Kurum”) kurulması Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmıştır. Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin 
geçici 1. maddesi uyarınca, Kurum tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, 
bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir. Bu nedenle, söz konusu durum, 
raporlama tarihi itibarıyla, bu finansal tablo dipnotunda bahsedilen ‘Finansal Tabloların Hazırlanma İlkeleri’nde 
herhangi bir değişikli ğe yol açmamaktadır. 
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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 

2.1  Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) 
 
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, SPK Karar Organı’nın 17 Nisan 
2008 tarih ve 11/467 sayılı karar ile açıklanan “SPK Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliği Uyarınca Düzenlenecek Finansal Tablo ve Dipnot Formatlar Hakkında Duyuru”da 
belirtilen esaslar kullanılmıştır. 
 
İşlevsel ve Raporlama Para Birimi 
 
Grup’un her işletmesinin kendi mali tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan  para 
birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in 
geçerli para birimi olan ve konsolide mali tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.  
 
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi 
 
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden mali tablolardaki tutarları yeniden ifade etme 
işleminin uygulanmasını gerektiren objektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK’nın var olan verilere 
dayanarak ileride bu koşulların gerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını öngörmesi sebebiyle, 
mali tablolar en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle UMS 29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde 
Finansal Raporlama) yeniden ifade etme işlemine tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, 31 Aralık 2011 tarihli bilançoda 
yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar 
olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal 
değerlerden taşınmasıyla hesaplanmıştır. 
 
Konsolidasyona İlişkin Esaslar 
 
Şirket’in bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle detayları aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 

Şirket unvanı 
Doğrudan Sahiplik 

Oranı (%) 
Efektif Sahiplik 

Oranı (%) 
Doğrudan Sahiplik 

Oranı (%) 
Efektif Sahiplik 

Oranı (%) 
İdaş Ege Dağıtım Ltd.Şti. 99,99 99,99 99,99 99,99 
İdaş Mağazacılık A.Ş. 99,99 99,99 99,99 99,99 
İdaş Yatak ve Mobilya San. A.Ş. 99,99 99,99 99,99 99,99 
İdaş Almanya 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Şirket’in %100 sahibi olduğu Azer İdaş Ltd. bilanço tarihi itibariyle faaliyetine devam etmeyen bir şirket 
olduğundan ve mali tabloları konsolide mali tablolar açısından önem arz etmediğinden konsolide edilmemiş ve 
ekli mali tablolarda bu şirket için %100 karşılık ayrılmıştır (Dipnot 7). 
 
Konsolide bilanço ve gelir tablosu aşağıdaki esaslara göre düzenlenmiştir: 
 
- Konsolide mali tablolar, Şirket ve Şirket tarafından kontrol edilen bağlı ortaklıkların mali tablolarını kapsar. 

Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları 
üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır. 

 
- Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların 

mali tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır. 
 

- Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir. 
 

- Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya elden 
çıkarma tarihine kadar konsolide gelir tablosuna dahil edilir.  

 
- Şirket, konsolide edilen bağlı ortaklıkların %99,9 ila %100’üne sahip olduğu için, üçüncü şahıslara ait 

özsermaye ve net kar bulunmadığından, ana ortaklık dışı pay yoktur. 
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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 

2.2. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
 

31 Aralık 2011 tarih ve bu tarih itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas 
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen yeni standartlar ve UFRYK yorumları dışında 31 Aralık 2010 tarihi 
itibariyle hazırlanan finansal tablolar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Söz konusu standartlar ve yorumların 
Grup’un performansına ve finansal durumuna etkisi olup olmadığı ilgili paragraflarda belirtilmiştir. 
 
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 
 
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir: 
 
UFRYK 14 UMS 19—Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların 
Birbiri ile Etkile şimi – Asgari Fonlama Koşullarının Peşin Ödenmesi Değişiklik 
 
Değişiklik, asgari fonlama koşulunun bulunduğu bazı durumlarda gelecekteki katkıların peşin olarak ödenmesi 
işlemlerinin yarattığı istenmeyen sonucu ortadan kaldırmaktadır. Değişiklik gelecekteki hizmet maliyeti için 
yapılan peşin ödemelerin bir varlık olarak değerlendirmelerine izin vermektedir. Grup’un asgari fonlama 
yükümlülüğü olmadığı için değişikli ğin Grup’un finansal performansı veya finansal durumuna herrhangibir etkisi 
olmamıştır. 
 
UFRYK 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi 
 
Bu yorum, işletme ile kredi verenler arasında finansal borcun şartları hakkında bir yenileme görüşmesi olması ve 
kredi verenin işletmenin borcunun tamamının ya da bir kısmının işletmenin sermaye araçları ile geri ödemesini 
kabul etmesi durumundaki muhasebeleştirilme uygulamasına değinmektedir. UFRYK 19, bu sermaye araçlarının 
UMS 39’un 41 no’lu paragrafı uyarınca “ödenen bedel” olarak niteleneceğine açıklık getirmektedir. Sonuç olarak 
finansal borç finansal tablolardan çıkarılmakta ve çıkarılan sermaye araçları, söz konusu finansal borcu 
sonlandırmak için ödenen bedel olarak işleme tabi tutulmaktadır. Bu yorum kredi verenin işletmenin ortağı 
sıfatıyla hareket etmesi halinde, ortak kontrol altındaki taraflar arasındaki işlemlerde veya sermaye aracı ihracının 
finansal yükümlülüğün orijinal şartları uyarınca yapılması durumlarında uygulanmaz. Söz konusu yorumun Grup’ 
un finansal performansı veya finansal durumuna hiçbir etkisi olmamıştır. 
 
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Yeni haklar içeren ihraçların sınıflandırılması (Değişiklik) 
 
Değişiklik UMS 32 ‘deki finansal borç tanımını değiştirerek, şirketlerin özkaynağına dayalı finansal araçlarının 
elde edilmesine ilişkin hak, opsiyon ya da teminatları özkaynağa dayalı finansal araç olarak sınıflamasına müsaade 
etmiştir. Değişiklik, herhangi bir para birimi cinsinden belirli bir tutar karşılığında işletmenin özkaynağına dayalı 
finansal araçlarının elde edilmesine ilişkin hakların; işletmenin, özkaynağına dayalı ve aynı sınıftaki türev olmayan 
finansal araçlarını ellerinde bulunduranların tümüne oransal olarak sunulması durumunda geçerlidir. Grup’ un bu 
tarz enstrümanları olmadığı için, değişikli ğin Grup’ un finansal performansı veya finansal durumuna herhangibir 
etkisi olmamıştır. 
 
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları (De ğişiklik) 
 
Değişiklik, ili şkileri tespit edebilmeyi kolaylaştırmak ve uygulamadaki farklılıkları gidermek amacıyla ilişkili taraf 
tanımına açıklık getirmiştir. Ayrıca, değişiklik devletle ilişkili i şletmelerle yapılan işlemlere genel açıklama 
yükümlülüklerinden kısmi muafiyet getirmiştir. Değişikli ğin uygulamaya konmasının Grup’ un finansal 
performansı veya finansal durumuna herhangibir etkisi olmamıştır. 
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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 

2.2. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 
 
UFRS’deki iyileştirmeler 
 
Mayıs 2010’da UMSK, tutarsızlıkları gidermek ve ifadeleri netleştirmek amacıyla üçüncü çerçeve düzenlemesini 
yayınlamıştır. Aşağıdaki değişikliklerin uygulamaya konması Grup’ un finansal performansı veya finansal 
durumuna herhangibir etkisi olmamıştır. 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle geçerli olan değişiklikler aşağıdaki gibidir: 
 
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri 
i) Yeniden düzenlenen UFRS’nin yürürlük tarihinden önce gerçekleşen işletme birleşmelerinden kaynaklanan 
koşullu bedellere ilişkin geçiş hükümleri 
 
Bu iyileştirme, UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, UMS 39 Finansal 
Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standartlarında yapılan ve koşullu bedele ilişkin muafiyeti kaldıran 
değişikliklerin 2008’de yeniden düzenlenen UFRS 3’ün uygulanmaya başlanmasından önce olan işletme 
birleşmelerinden doğan koşullu bedel için geçerli olmadığı konusuna açıklık getirmektedir. 
 
ii) Kontrol gücü olmayan payların ölçümü 
 
Bu iyileştirme, kontrol gücü olmayan payların ölçüm seçeneklerinin (gerçeğe uygun değerden veya mülkiyet hakkı 
veren araçların satın alınan işletmenin belirlenebilir net varlıklarındaki orantısal payı üzerinden) kapsamını, mevcut 
ortaklık payları olan ve hamiline işletmenin net varlıklarının orantılı payından hak sağlayan kontrol gücü olmayan 
payların bileşenleri ile sınırlamaktadır. 
 
iii) Yenisi ile değiştirilmeyen veya gönüllü olarak yenisiyle değiştirilen hisse bazlı ödeme işlemleri 
 
Bu iyileştirme, bir işletme birleşmesinde işletmenin satın aldığı işletmenin hisse bazlı ödeme işlemlerinin 
değiştirilmesinin (zorunlu ya da gönüllü olarak) muhasebeleştirilmesini (ödenen bedel ve birleşme sonrası gider 
olarak ayrıştırılmasını) zorunlu hale getirmektedir. 
 
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar 
 
Değişiklik, UFRS 7 uyarınca yapılması gereken açıklamalara açıklık getirmekte ve sayısal ve niteliksel açıklamalar 
ile finansal araçlara ilişkin risklerin doğası ve derecesi arasındaki etkileşimi vurgulamaktadır. Diğerlerinin yanı 
sıra, bu değişiklikler vadesi geçmiş ancak karşılık ayrılmamış ve bireysel olarak karşılık ayrılmış finansal varlıklar 
için güvence olarak alınan teminatlar ve kredi güvenilirli ğinde artış sağlayan diğer unsurlar ile bunların tahmini 
gerçeğe uygun değerine ilişkin açıklama gerekliklerini kaldırmış, bunun yerine tüm finansal varlıklar için güvence 
olarak alınan teminatların ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer unsurların finansal etkisinin açıklanmasını 
zorunlu kılmıştır. 
 
UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu 
 
Değişiklik, i şletmenin özkaynak kalemlerinin her biri için özkaynak değişim tablosu ya da finansal tablo 
dipnotlarında diğer kapsamlı gelire ilişkin bir analizi sunması gerekliliğine açıklık getirmektedir. Grup, sözkonusu 
analizi özkaynak değişim tablosunda sunmayı tercih etmiştir. 
 
UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar 
 
Bu iyileştirme, UMS 27’nin UMS 21 Kur Değişimin Etkileri, UMS 31 İş Ortaklıkları ve UMS 28 İştiraklerdeki 
Yatırımlar standartlarında yaptığı değişikliklerin 1 Temmuz 2009 tarihinde sona eren yıldan itibaren veya UMS 
27’nin daha erken uygulandığı durumda bu tarihten itibaren ileriye dönük olarak uygulanacağına açıklık 
getirmektedir. 
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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 

2.2. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 
 
UMS 34 Ara Dönem Raporlama 
 
Değişiklik, UMS 34 de yer alan açıklama ilkelerinin nasıl uygulanacağına rehberlik etmekte ve yapılması gereken 
açıklamalara şu eklemeleri yapmaktadır; 
i) Finansal araçların gerçeğe uygun değerini ve sınıflamasını etkileyebilecek durumlar, 
ii)   ii) finansal araçların gerçeğe uygun değere ilişkin hiyerarşi sıraları arasındaki yer değiştirmeleri,  
iii)  iii) finansal varlıkların sınıflandırılmasında oluşan değişimler ve  
iv) iv) koşullu borçlar veya koşullu varlıklarda meydana gelen değişimler. 
 
UFRYK 13 Müşteri Sadakat Programları 
 
Düzeltme, program dahilindeki müşterilere sağlanan hediye puanlarının kullanımlarındaki değerini temel alacak 
şekilde gerçeğe uygun değerlerinin belirlendiği durumlarda; müşteri sadakat programına katılmayan diğer 
müşterilere verilen indirimler ve teşviklerin miktarının da göz önünde tutulması gerektiği konusuna açıklık 
getirmektedir. 
 
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 
 
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, yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal 
tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapmayı planlamaktadır.. 
 
UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) – Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının Sunumu 
 
Değişiklikler 1 Temmuz 2012 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir fakat erken 
uygulamaya izin verilmektedir. Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece 
gruplamasını değiştirmektedir. İleriki bir tarihte gelir tablosuna sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) 
kalemler hiçbir zaman gelir tablosuna sınıflanamayacak kalemlerden ayrı gösterilecektir. Değişiklikler geriye 
dönük olarak uygulanacaktır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Değişiklik sadece 
sunum esaslarını etkilemektedir ve Grup’un finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır. 
 
UMS 12 Gelir Vergileri – Esas Alınan Varlıkların Geri Kazanımı (Değişiklik) 
 
Değişiklik 1 Ocak 2012 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir fakat erken 
uygulamaya izin verilmektedir. UMS 12, i) aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olarak, UMS 40 
kapsamında gerçeğe uygun değer modeliyle ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerindeki ertelenmiş verginin 
gayrimenkulün taşınan değerinin satış yoluyla geri kazanılacağı esasıyla hesaplanması ve ii) UMS 16’daki yeniden 
değerleme modeliyle ölçülen amortismana tabi olmayan varlıklar üzerindeki ertelenmiş verginin her zaman satış 
esasına göre hesaplanması gerektiğine ilişkin olarak güncellenmiştir. Değişiklikler geriye dönük olarak 
uygulanacaktır. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Grup, değişikli ğin finansal 
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklememektedir. 
 
UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik) 
 
Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya izin 
verilmiştir. Bazı istisnalar dışında uygulama geriye dönük olarak yapılacaktır. Standartta yapılan değişiklik 
kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten 
en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması ve kısa ve uzun vadeli 
personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini 
ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Grup, 
düzeltilmiş standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini gelecek yıl değerlendirmeyi 
planlamaktadır. 
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2.2. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 
 
UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik) 
 
UFRS 10’nun ve UFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 27’de de değişiklikler yapmıştır. 
Yapılan değişiklikler sonucunda, artık UMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler ve 
iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını içermektedir. Bu değişikliklerin geçiş 
hükümleri UFRS 10 ile aynıdır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu 
değişikli ğin Grup’un finansal durumunu veya performansı üzerinde etkisi olması beklenmemektedir. 
 
UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik) 
 
UFRS 11’in ve UFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK, UMS 28’de de değişiklikler yapmış ve 
standardın ismini UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir. Yapılan 
değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme getirilmiştir. Bu 
değişikliklerin geçiş hükümleri UFRS 11 ile aynıdır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul 
edilmemiştir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması 
beklenmemektedir. 
 
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) 
 
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin 
anlamına açıklık getirmekte ve UMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme 
yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 
Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu 
standardın Grup’un finansal durumunu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 
 
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Geliştirilmi ş Bilanço Dışı Bırakma Açıklama Yükümlülükleri 
(Değişiklik), 
 
Değişikli ğin amacı, finansal tablo okuyucularının finansal varlıkların transfer işlemlerini (seküritizasyon gibi) - 
finansal varlığı transfer eden taraf üzerinde kalabilecek muhtemel riskleri de içerecek şekilde – daha iyi 
anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca değişiklik, orantısız finansal varlık transferi işlemlerinin hesap döneminin 
sonlarına doğru yapıldığı durumlar için ek açıklama zorunlulukları getirmektedir. Bu değişiklik henüz Avrupa 
Birli ği tarafından kabul edilmemiştir. Değişiklik 1 Temmuz 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemleri için geçerlidir. Karşılaştırmalı açıklamalar verilmesi zorunlu değildir. Değişiklik sadece açıklama 
esaslarını etkilemektedir ve Grup’un finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olması 
beklenmemektedir. 
 
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar –- Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) 
 
Getirilen açıklamalar finansal tablo kullanıcılarına i) netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna etkilerinin 
ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve ii) UFRS’ye göre ve diğer genel kabul görmüş muhasebe 
ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların karşılaştırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır. 
Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Değişiklikler geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 
ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri ve bu hesap dönemlerindeki ara dönemler için geçerlidir. Değişiklik 
sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Grup’un finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi 
olması beklenmemektedir. 
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2.3. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 
. 
UFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama 
 
Aralık 2011 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri 
için geçerli olacaktır. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin 
ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. UFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak 
finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak 
sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun 
değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu 
gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından 
onaylanmamıştır. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini gelecek yıl değerlendirmeyi 
planlamaktadır. 
 
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar 
 
Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı farklı 
düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler ve UFRS 12 Diğer 
İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin 
verilmiştir. UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin kısmının yerini 
almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir “kontrol” tanımı yapılmıştır. 
Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır. Bu standart henüz 
Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerinde önemli 
etkisi olmayacağını öngörmekle birlikte, muhtemel etkilerini detaylı değerlendirmeyi planlamaktadır. 
 
UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler 
 
Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı 
düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 12 Diğer 
İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin 
verilmiştir. Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini 
düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına izin 
verilmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu standardın Grup’un 
finansal durumunu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 
 
UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları 
 
Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı 
düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 11 Müşterek 
Düzenlemeler standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir. UFRS 12 daha 
önce UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardında yer alan konsolide  finansal tablolara ilişkin 
tüm açıklamalar ile daha önce UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar ve UMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar’da yer alan 
iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklamalarını 
içermektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu standardın Grup’un 
finansal durumunu veya performansı ile dipnot açıklamaları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir 
 
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü 
 
Yeni standart gerçeğe uygun değerin UFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe uygun 
değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik getirmemektedir. Tüm 
gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile 
ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Bu standardın 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap 
dönemlerinde uygulanması mecburidir ve uygulama ileriye doğru uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir. Yeni açıklamaların sadece UFRS 13’un uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi 
gerekmektedir – yani önceki dönemlerle karşılaştırmalı açıklama gerekmemektedir. Bu standart henüz Avrupa 
Birli ği tarafından kabul edilmemiştir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 
değerlendirmektedir. 
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2.2. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 
 
UFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Harfiyat (Dekapaj) Maliyetleri 
 
1 Ocak 2013 tarihinde ya da sonrasında başlayan finansal dönemler için yürürlüğe girecek olup erken uygulamaya 
izin verilmektedir. Şirketlerin karşılaştırmalı olarak sunulan dönemin başından itibaren üretim aşamasında oluşan 
hafriyat maliyetlerine bu yorumun gerekliliklerini uygulamaları gerekecektir. Yorum, üretim aşamasındaki 
harfiyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak muhasebeleşeceği, muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma 
ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine açıklık getirmektedir. Grup söz konusu yorumun Grup’un finansal 
durumu veya performansı üzerinde herhangibir etkisi olması beklenmemektedir. 

  

2.3. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 
 
Bir muhasebe politikası değiştirildi ğinde, konsolide finansal tablolarda sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin 
toplam düzeltme tutarı bir sonraki dönem birikmiş karlara alınır. Önceki dönemlere ilişkin diğer bilgiler de 
yeniden düzenlenir. Muhasebe politikalarındaki değişikliklerin cari döneme, önceki dönemlere veya birbirini 
izleyen dönemlerin faaliyet sonuçlarına etkisi olduğunda; değişikli ğin nedenleri, cari döneme ve önceki 
dönemlere ilişkin düzeltme tutarı, sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin düzeltme tutarları ve karşılaştırmalı 
bilginin yeniden düzenlendiği ya da aşırı bir maliyet gerektirdiği için bu uygulamanın yapılmadığı kamuya 
açıklanır. Grup’un cari yıl içerisinde muhasebe politikalarında önemli bir değişikli ği olmamıştır. 
 
Bir muhasebe tahminindeki değişikli ğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikli ğin yapıldığı cari 
dönemde; gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikli ğin yapıldığı hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik 
olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde konsolide finansal tablolara 
yansıtılır. 
 
Bir hatanın düzeltme tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Bir hata, ortaya çıktığı önceki dönemlere ilişkin 
karşılaştırmalı tutarların yeniden düzenlenmesi veya bir sonraki raporlama döneminden önce meydana 
geldiğinde, söz konusu döneme ait birikmiş karlar hesabının yeniden düzenlenmesi yoluyla düzeltilir. Bilgilerin 
yeniden düzenlenmesi aşırı bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait karşılaştırmalı bilgiler yeniden 
düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmiş karlar hesabı, söz konusu dönem başlamadan önce hatanın 
kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir. 
 

2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
 
Hasılat 
 
Gelirler, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür ve tahmini müşteri iadeleri, 
iskontolar ve benzer diğer karşılıklar kadar indirilir. 
 
Malların satışı 
 
Şirket’in yatak, baza ve sünger, madeni mobilya, tekstil ve mobilya ve oturma grubundaki satışlarına ilişkin 
hasılat, aşağıdaki tüm koşullar yerine geldiğinde finansal tablolara yansıtılır. 

 (a)  İşletmenin mallarının sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş olması;  

 (b) İşletmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipliğin genel olarak  gerektirdiği şekilde bir 

yönetim etkinliğini sürdürmemesi;  

 (c)  Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi 

 (d)  İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilmesinin muhtemel olması; 

 (e) İşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi. 
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2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Hasılat (Devamı) 
 
Faiz ve temettü gelirleri 
 
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit 
girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk 
ettirilir. 

Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda 
alınır. 
 
Satış karşılığında nakit veya nakit benzerlerinin alındığı durumlarda, hasılat söz konusu nakit veya nakit 
benzerlerinin tutarıdır. Ancak, vadeli olarak gerçekleştirilen satışlarda, satış bedelinin makul değeri, alacakların 
bugünkü değerine indirgenmesi suretiyle bulunmaktadır. Alacakların bugünkü değerinin belirlenmesinde; satış 
bedelinin nominal değerini, ilgili mal veya hizmetin peşin satış fiyatına indirgeyen faiz oranı kullanılır. Satış 
bedelinin nominal değeri ile bu şekilde bulunan makul değer arasındaki fark, faiz geliri olarak ilgili dönemlere 
yansıtılmaktadır. 
 
Hasılat olarak kayıtlara alınan tutarların tahsilinin şüpheli hale gelmesi durumunda, ayrılan şüpheli alacak 
karşılığı, hasılat tutarının düzeltilmesi suretiyle değil, bir gider olarak finansal tablolara alınır. 
 
Nakit ve Nakit Benzerleri  
 
UMS/UFRS kapsamında nakit, işletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı, nakit benzeri ise, kısa vadeli nakit 
yükümlülükler için elde bulundurulan ve yatırım veya diğer amaçlar için kullanılmayan, tutarı belirli bir nakde 
kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan varlıkları 
ifade etmektedir. 
 
Bilanço tarihinden itibaren on iki aydan daha uzun bir süre içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere 
veya başka bir nedenle sınıflandırılmış nakit ve benzerleri var ise, duran varlıklarda yer alır. 
 
Ticari ve Diğer Alacaklar 
 
Ticari alacaklar fatura edilmiş tutarları ile kayıtlara alınmakta ve efektif faiz oranı metoduyla indirgenmiş net 
değeri ile ve varsa şüpheli alacak karşılığı düşüldükten sonra taşınmaktadır. Ticari alacaklar içine sınıflandırılan 
senetler ve vadeli çekler efektif faiz oranı metoduyla reeskonta tabi tutularak indirgenmiş değerleri ile taşınır. 
Şüpheli alacak karşılığı gider olarak kayıtlara yansıtılmaktadır. Karşılık, müşteriden alınan teminatlar göz önüne 
alınarak, Şirket yönetimi tarafından tahmin edilen ve ekonomik koşullardan ya da hesabın doğası gereği taşıdığı 
riskten kaynaklanabilecek olası zararları karşıladığı düşünülen tutardır. 
 
Stoklar 
 
İşin normal akışı içinde satılmak için elde tutulan, satılmak üzere üretilmekte olan ya da üretim sürecinde ya da 
hizmet sunumunda kullanılacak madde ve malzemeler şeklinde bulunan varlıkların gösterildiği kalemdir. Verilen 
sipariş avansları ilgili stok muhasebeleştirilinceye kadar diğer dönen varlıklar olarak sınıflandırılır. 
 
Stoklar, maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların maliyeti; tüm satın 
alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için 
katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların dönüştürme maliyetleri; direk işçilik giderleri gibi, üretimle doğrudan 
ili şkili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayrıca ilk madde ve malzemenin mamule dönüştürülmesinde katlanılan 
sabit ve değişken genel üretim giderlerinden sistematik bir şekilde dağıtılan tutarları da içerir. 
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2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Stoklar (Devamı) 
 
Stokların maliyetinin hesaplanmasında ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktadır. 
 
Net gerçekleştirilebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma 
maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde 
edilir. Stoklar finansal tablolarda, kullanımları veya satış sonucu elde edilmesi beklenen tutardan daha yüksek bir 
bedelle izlenemez. Maliyetlerin kullanım veya satış sonucu elde edilecek tutardan yüksek olması durumunda, 
stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. 
 
Vadeli stok alımları için, söz konusu varlığın elde etme maliyeti peşin fiyatına indirgenir. Bu durumda, toplam 
ödeme tutarı ile peşin fiyat arasındaki fark, ilgili dönem boyunca faiz gideri olarak finansal tablolara 
alınmaktadır. 
 
Maddi Duran Varlıklar 
 
Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan vergiler, maddi 
duran varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran varlığın 
kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi harcamalar, oluştukları dönemde gider olarak gelir 
tablosunda raporlanmaktadır. Yapılan harcamalar ilgili maddi duran varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik 
bir değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmektedir. 
 
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar hariç, amortismana tabi varlıklar, Şirket yönetimi tarafından belirlenen 
faydalı ömürleri temel alınarak hesaplanan oranlarla doğrusal amortisman yöntemine göre amortismana tabi 
tutulmaktadır. Amortisman oranları aşağıdaki gibidir: 
 

Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri %  4 - %10 
Binalar %  2 
Tesis Makine ve Cihazlar %  10 - %33 
Taşıt Araç ve Gereçleri %20,00 
Döşeme ve Demirbaşlar %  10 - %33 

 
Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası 
etkileri için gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 
 
Grup’un konsolide mali tablolarında gösterilen arsa ve binası en son olarak 5 Aralık 2011 tarihinde bağımsız 
profesyonel bir değerleme kuruluşu tarafından ekspertiz incelemesine tabi tutulmuş ve arsa ile binanın enflasyon 
düzeltmesi sonrası kayıtlı değeri rayiç değerine getirilerek mali tablolara yansıtılmıştır. Oluşan değer artışları 
özsermaye hesabı içerisinde yer alan “değer artış fonları” hesabına yansıtılmıştır. 
 
Yeniden değerleme sonucu oluşan değer artışı, maddi duran varlıkla ilgili daha önceden gelir tablosunda 
gösterilen bir değer düşüklüğünün olması durumunda öncelikle söz konusu değer düşüklüğü nispetinde gelir 
tablosuna kaydedilir. Bahse konu  arazi ve binaların yeniden değerlemesinden oluşan defter değerindeki azalış, 
söz konusu varlığın daha önceki yeniden değerlemesine ilişkin yeniden değerleme fonunda bulunan bakiyesini 
aşması durumunda gelir tablosuna kaydedilir. 
 
Yeniden değerlenen binaların amortismanı gelir tablosunda yer alır. Yeniden değerlenen gayrimenkul satıldığında 
veya hizmetten çekildiğinde yeniden değerleme fonunda kalan bakiye doğrudan dağıtılmamış karlara transfer 
edilir. Varlık bilanço dışı bırakılmadıkça, yeniden değerleme fonundan dağıtılmamış karlara transfer yapılmaz. 
 
Makine ve ekipmanlar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten 
sonraki tutar üzerinden gösterilirler.  
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2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Maddi Duran Varlıklar (Devamı) 
 
Maddi duran varlık için yapılan ödeme taksitlendirilirse, bu varlığın elde etme maliyeti peşin fiyatına eşit olarak 
belirlenir. Bu durumda, toplam ödeme tutarı ile peşin fiyatı arasındaki fark, aktifleştirmeye izin verilen durumlar 
hariç, borçlanma dönemi boyunca faiz gideri olarak finansal tablolara alınmaktadır. 
 
Yeni bir faaliyet açma maliyetleri, reklam maliyetleri de dahil yeni ürün ya da hizmet sunma maliyetleri, 
elemanların eğitim maliyeti de dahil yeni bir yerde veya yeni bir müşteri kesimiyle iş yapma maliyetleri, genel 
yönetim maliyetleri gibi maliyetler, maddi varlığın alış fiyatına dahil olmadıklarından ve varlığı, yönetimin 
amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi amacıyla gerekli pozisyona ve işler duruma getirmek için 
katlanılmadıklarından, varlıkla doğrudan ilişkilendirilemez, dolayısıyla elde etme maliyetine dahil 
edilmemektedir. 
 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar  
 
Maddi olmayan duran varlıklar, tanımlanabilir olması, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunması ve gelecekte 
elde edilmesi beklenen bir ekonomik faydanın varlığı kriterlerine göre finansal tablolara alınmaktadır. Bu 
çerçevede, eğitim faaliyetlerine ilişkin harcamalar, reklam ve promosyon faaliyetlerine ili şkin harcamalar, kısmen 
veya tamamen yeniden organizasyona ilişkin harcamalar ve maddi varlıkların maliyetine dahil edilebilenler hariç 
başlangıç faaliyetlerine ilişkin harcamalar gerçekleştiği anda gider olarak finansal tablolara alınmaktadır. 
 
Maddi olmayan duran varlıklar itfa ve tükenme payı ve varsa kalıcı değer kayıpları düşüldükten sonraki net 
değeri ile ifade edilmişlerdir. İtfa ve tükenme payı, bütün maddi olmayan duran varlıklar için doğrusal 
amortisman yöntemi kullanılarak kıst bazında hesaplanmıştır.  
 
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen 
sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre (4-8 yıl) 
amortismana tabi tutulur.Maddi olmayan duran varlıklar edinilmiş bilgi sistemleri, haklar ve bilgisayar 
yazılımlarından oluşmaktadır. Maddi olmayan duran varlıklar için kullanılan doğrusal itfa oranı yıllık %7 ile %20 
arasında değişmektedir. 
 
Maddi olmayan varlık için yapılan ödeme taksitlendirilirse, bu varlığın elde etme maliyeti peşin fiyatına eşit 
olarak belirlenir. Bu durumda, toplam ödeme tutarı ile peşin fiyatı arasındaki fark, aktifleştirmeye izin verilen 
durumlar hariç, borçlanma dönemi boyunca faiz gideri olarak finansal tablolara alınmaktadır. 
 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkuller 
olup ilk olarak maliyet değerleri ve buna dahil olan işlem maliyetleri ile ölçülürler. Grup, başlangıç 
muhasebeleştirmesi sonrasında yatırım amaçlı gayrimenkullerini, bilanço tarihi itibariyle piyasa koşullarını 
yansıtan gerçeğe uygun değer ile değerlemektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki 
değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya zararlar oluştukları dönemde gelir tablosuna dahil edilirler. 
 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte herhangi bir 
ekonomik yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda bilanço dışı bırakılırlar. Yatırım amaçlı 
gayrimenkulun kullanım süresini doldurmasından veya satışından kaynaklanan kar/zarar, oluştukları dönemde 
gelir tablosuna dahil edilir. 
 
Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanımında bir değişiklik olduğunda yapılır. Gerçeğe uygun değer 
esasına göre izlenen yatırım amaçlı gayrimenkulden, sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul sınıfına  yapılan 
bir transferde, transfer sonrasında yapılan muhasebeleştirme işlemindeki tahmini maliyeti, anılan gayrimenkulun 
kullanım şeklindeki değişikli ğin gerçekleştiği tarihteki gerçeğe uygun değeridir. Sahibi tarafından kullanılan bir 
gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüşmesi 
durumunda, işletme, kullanımdaki değişikli ğin gerçekleştiği tarihe kadar “Maddi Duran Varlıklar”a uygulanan 
muhasebe politikasını uygular. 
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2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Varlıklarda Değer Düşüklüğü 
 
Grup, her bir bilanço tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup 
olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer 
söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış 
yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Geri kazanılabilir tutar varlığın 
net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli 
kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin 
edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları konsolide gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 
 
Bir alacakta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer 
düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda 
geri çevrilir. Diğer varlıklarda oluşan değer düşüklüğü kaybı, geri kazanılabilir tutar belirlenirken kullanılan 
tahminlerde bir değişiklik olduğu takdirde geri çevrilir. Değer düşüklüğü kaybının iptali nedeniyle varlığın kayıtlı 
değerinde meydana gelen artış, önceki yıllarda hiç değer düşüklüğü kaybının konsolide finansal tablolara 
alınmamış olması halinde belirlenmiş olacak kayıtlı değeri (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) 
aşmamalıdır. 
 
Borçlanma Maliyetleri  
 
Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki makul değerleriyle 
kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden belirtilir. 
İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, gelir tablosuna 
kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, 
oluştuğunda gelir tablosuna kaydedilir. Ancak doğrudan ilgili varlığın satın alımı ve inşası ile ilgili olan 
finansman maliyeti alınan varlığın özellikli varlık olması durumunda Uluslararası Muhasebe Standardı 23 (“UMS 
23”), Borçlanma Maliyetleri’nde yer alan yöntem uyarınca ilgili varlığın kullanıma veya satışa hazır hale 
gelmesinden önceki dönemlerde söz konusu varlığın maliyet bedeli olarak muhasebeleştirilir. 
 
Finansal Araçlar 
 
Sınıflandırma 
 
Grup’un finansal varlıkları nakit ve nakit benzeri varlıklar ile ticari alacaklardan oluşmaktadır. Grup’un finansal 
borçları ticari borçlar ile faizli borçlarını içermektedir. İşletme kaynaklı alacaklar, Grup’un ticari alacaklarından 
ve ilişkili şirketlerden alacaklardan oluşmaktadır. Banka kredileri, finansal kiralama borçları, faktoring borçları 
ve ticari borçlar ise finansal borçlar olarak sınıflanmıştır. 
 
Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara 
alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen 
harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili 
piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak  teslimatı  koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan işlem 
tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. 
 
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde 
tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.  
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2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Finansal Araçlar (Devamı) 
 
Satılmaya hazır finansal varlıklar  
 
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) alım satım 
amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara 
alındıktan sonra güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle 
değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul 
kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kar veya zararlara ilgili 
dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların makul değerinde meydana gelen değişiklikler 
özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. İlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü olması 
durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır 
finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda 
muhasebeleştirilen değer düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır 
olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış 
değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, 
önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı gelir tablosunda iptal edilebilir. 
 
Krediler ve alacaklar 
 
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride 
sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer 
düşüklüğü düşülerek gösterilir. 
 
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü  
 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal 
varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup 
bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya 
birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir 
biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın 
değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı 
oluşur. Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal 
varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. 
 
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal 
varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil 
edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler 
gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 
 
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer 
düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden 
muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü 
hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde 
gelir tablosunda iptal edilir. Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü 
sonrasında meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir. 
 
Finansal yükümlülükler 
 
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir 
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm borçları 
düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli 
finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda 
belirtilmiştir.Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler 
veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır. 
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2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Finansal Araçlar (Devamı) 
 
Diğer finansal yükümlülükler 
 
Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle 
muhasebeleştirilir. 
 
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte 
etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir. 
 
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ili şkili 
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun 
olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak 
ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 
 
Finansal araçların makul değerinin tahmini için kullanılan yöntem ve varsayımlar aşağıdaki gibidir: 
 
Parasal varlıklar 
 
Yabancı para cinsinden bakiyeler bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bu 
bakiyelerin kayıtlı değere yakın olduğu öngörülmektedir. 
 
Nakit ve nakit benzeri değerlerin de dahil olduğu belirli finansal varlıklar maliyet değerleri ile taşınırlar ve kısa 
vadeli olmaları sebebiyle kayıtlı değerlerinin yaklaşık olarak makul değerlerine eşit olduğu öngörülmektedir. 
 
Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili şüpheli alacak karşılıklarıyla beraber makul değeri yansıttığı 
öngörülmektedir. 
 
Parasal yükümlülükler 
 
Kısa vadeli olmaları sebebiyle banka kredileri ve diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerine 
yaklaştığı varsayılmaktadır. Uzun vadeli borçların da ilgili dönem faizlerinin tahakkuk edilmiş olması dolayısıyla 
makul değeri ifade ettiği kabul edilmektedir. 
 
Finansal varlıklar, Grup bu varlıklar üzerindeki sözleşmeye bağlı haklarını kaybettiği zaman muhasebe 
kayıtlarından çıkarılır. Bu olay finansal varlıklar satıldığı, süresi dolduğu veya haklarından feragat edildikleri 
zaman gerçekleşir.  
 
Finansal borçlar, yükümlülükler yerine getirildiği, iptal edildiği veya süresi dolduğunda kayıtlardan 
çıkarılmaktadır. 
 
Kur Değişiminin Etkileri  
 
Grup’un her işletmesinin kendi mali tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan  para 
birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in 
geçerli para birimi olan ve konsolide mali tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir. 
 
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para 
birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer 
alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk 
Lirası’na çevrilmektedir. Makul değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden 
kaydedilmiş olanlar, makul değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. 
Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi 
tutulmazlar. 



Sayfa No: 20 
 

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAY İİ ANONİM ŞİRKET İ 
31 ARALIK 2011 VE 2010 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 

KONSOLİDE DİPNOTLAR  
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL)  cinsinden, yabancı paralar Tam olarak gösterilmiştir.)  

 

 

2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
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Kur Değişiminin Etkileri (Devamı)  
 

Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleştirilirler: 

- Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para birimiyle 
gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür  varlıkların 
maliyetine dahil edilen kur farkları, 

- Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya ilişkin muhasebe 
politikaları aşağıda açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işlemlerden 
kaynaklanan kur farkları, 

- Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde muhasebeleştirilen ve net 
yatırımın satışında kar ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurtdışı 
faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları. 

Grup’un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide mali tablolarda bilanço tarihinde geçerli 
olan kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin gerçekleştiği tarihteki 
kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı takdirde 
(önemli dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar kullanılır), dönem içerisindeki ortalama kurlar 
kullanılarak çevrilir. Oluşan kur farkı özkaynak olarak sınıflandırılır ve Grup’un “yabancı para çevrim farkları” 
hesabına transfer edilir. 
 

Hisse Başına Kazanç / (Kayıp) 
 

Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse 
senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. 
 

Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile 
arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş 
hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu 
hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.. 
 

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 
 

Şirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara 
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltmekle yükümlüdür. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan 
düzeltme gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları 
halinde finansal tablo dipnotlarında açıklanır. 
 

Kar şılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar  
 

Karşılıklar ancak ve ancak Grup’un geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal ya da 
yapısal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma olasılığı 
mevcutsa ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınmaktadır. Paranın zaman 
içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması muhtemel giderleri bugünkü piyasa 
değerlerine getiren ve gereken durumlarda yükümlülüğe özel riskleri de içeren vergi öncesi bir iskonto oranıyla 
indirgenmiş değeriyle yansıtılmaktadır. İndirgenmenin kullanıldığı durumlarda, karşılıklardaki zaman farkından 
kaynaklanan artış faiz gideri olarak kayıtlara alınmaktadır. Karşılık olarak konsolide finansal tablolara alınması 
gerekli tutarın belirlenmesinde, konsolide bilanço tarihi itibariyle mevcut yükümlülüğün ifa edilmesi için gerekli 
harcama tutarının en gerçekçi tahmini esas alınır. Bu tahmin yapılırken mevcut tüm riskler ve belirsizlikler göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
 
Şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar konsolide finansal tablolara alınmamakta ve konsolide finansal tablo 
dipnotlarında açıklanmaktadır. Şarta bağlı yükümlülük olarak işleme tabi tutulan kalemler için gelecekte 
ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu şarta 
bağlı yükümlülük, güvenilir tahminin yapılamadığı durumlar hariç, olasılıktaki değişikli ğin olduğu dönemin 
konsolide finansal tablolarında karşılık olarak konsolide finansal tablolara alınır. 
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2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Kiralama İşlemleri 
 
Finansal Kiralama 
 
Kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin Şirket’te bulunduğu kiralama işlemleri finansal 
kiralama olarak sınıflandırılmıştır. Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kıymetler Şirket’in bilançosunda, 
ilgili varlığın makul değeri ile minimum kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden aktifte bir 
varlık, pasifte ise eşit tutarda bir yükümlülük olarak izlenir. Bu şekilde aktifte izlenen varlıkların amortismanı, 
diğer benzer varlıklar için uygulanan politikalara uygun olarak ayrılır. Kira süresinin kiralanan varlığın faydalı 
ömründen kısa olması ve kira süresi sonunda ilgili varlığın Şirket tarafından satın alınmasının makul şekilde 
kesin olmadığı durumlarda, aktifte yer alan kiralanan varlık kira süresi içerisinde; kiralanan varlığın faydalı 
ömrünün kira süresinden kısa olması durumunda ise faydalı ömrü içinde amorti edilir. Bilançodaki finansal 
kiralama yükümlülüğü anapara geri ödemeleri yoluyla azaltılırken, kira ödemelerinin finansal gider kısmı, 
kiralama süresi boyunca oluştuğu döneme ait gelir tablosuna kaydedilir. 
 
Operasyonel Kiralama 
 
Kiraya veren tarafın kiralanan varlığın tüm risk ve menfaatlerini kendinde tuttuğu kiralamalar operasyonel 
kiralama olarak sınıflandırılmaktadır. Operasyonel kira ödemeleri gelir tablosunda kira süresi boyunca doğrusal 
olarak gider kaydedilmektedir. 
 
İlişkili Taraflar 
 
Şirketin ilişkili tarafları, hissedarlık, sözleşmeye dayalı hak, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı 
doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşları 
kapsamaktadır. Ekteki finansal tablolarda Şirket’in hissedarları ve bu hissedarlar tarafından sahip olunan 
şirketlerle, bunların kilit yönetici personeli ve ilişkili oldukları bilinen diğer şirketler, ilişkili taraflar olarak 
tanımlanmıştır. 
 
Konuları gereği ayrı kalemlerde takip edilen alacak ve borçların, ili şkili taraflarla ilgili olanlarının yanı sıra, 
ili şkili taraflarla dönem içinde gerçekleştirilen işlemler ve kilit yönetici personele sağlanan faydalar kategorileri 
itibariyle dipnotlarda ayrıca açıklanmaktadır. 
 
Durdurulan Faaliyetler 
 
İşletmelerin, durdurulan faaliyetle doğrudan ilişkilendirilebilen varlıklarının hemen hemen bütününe ili şkin 
bağlayıcı bir satış sözleşmesine taraf olması ya da yönetim kurulu veya benzer nitelikteki yönetim organının 
durdurma ile ilgili olarak ayrıntılı ve resmi bir planı onaylaması veya söz konusu planla ilgili duyuru yapması 
halinde kamuya açıklama yapılır. Durdurulan faaliyetlerin konsolide finansal tablolara alınma ve değerleme 
prensipleri konusunda varlıklarda değer düşüklüğü, karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler, maddi 
varlıklar ve çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki ilgili hükümlere uyulur. 
 
Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları 
 
Yürürlükteki kanunlara göre, Grup, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlar 
dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu 
ödeme tutarları konsolide bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. 
Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarları 
bugünkü net değerine göre hesaplanarak ilişikteki konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm 
aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıştır 
 
Emeklilik Planları  
 
Grup’un emeklilik planları başlıklı kısım kapsamında değerlemeye tabi tutulacak işlemi bulunmamaktadır. 
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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 

2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 
 
İlişikteki konsolide finansal tablolarda, Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının bilanço tarihi itibariyle dönem 
sonuçlarına dayanılarak tahmin edilen Kurumlar Vergisi yükümlülüğü için karşılık ayrılmaktadır. Kurumlar 
Vergisi yükümlülüğü dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alınarak 
düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 
 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve borçların finansal tablolarda gösterilen değerleri ile 
yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi 
etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Başlıca geçici farklar, gelir ve giderlerin SPK tebliğleri ve vergi 
kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır. 
 
Ertelenmiş vergi, varlıkların oluştuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olması beklenilen 
vergi oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. 
 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki 
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında ilişikteki finansal 
tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenmiş vergi varlığı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanması olası 
durumlarda ayrılır. Bu alacaktan artık yararlanılamayacağı anlaşıldığı oranda ilgili aktiften silinir. 
 
Netleştirme / Mahsup 
 
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya 
tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak 
gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler. 
 
Nakit Akım Tablosu 
 
Konsolide nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı 
bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. Konsolide nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit 
ve banka mevduatı ile vadesi 3 ay veya daha kısa olan menkul kıymetleri içermektedir. 

2.5. Grup’un muhasebe politikalarını uygularken aldığı kritik kararlar 
 
2.4. notta belirtilen muhasebe politikalarının uygulanması sürecinde yönetim, finansal tablolarda 
muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde önemli etkisi olan aşağıdaki yorumları yapmıştır:  
 
Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri 
Grup maddi duran varlıkların üzerinden Not 2’de belirtilen faydalı ömürleri dikkate alarak amortisman 
ayırmaktadır. 
 
Şüpheli alacaklar karşılığı 
Grup cari yılda ileride tahsilatı muhtemel olmayan ve uzun süre boyunca tahsil edilemeyen alacakları için şüpheli 
alacak karşılığı ayırmıştır.  
 
Kıdem tazminatı karşılığı 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve çalışanların ayrılma oranlarını 
içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu planların uzun vadeli olması 
sebebiyle, söz konusu varsayımlar önemli belirsizlikler içerir. 
 
Dava karşılıkları 
Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği taktirde katlanılacak olan 
sonuçlar Grup hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Grup Yönetimi elindeki 
verileri kullanarak en iyi tahminlerini yapıp gerekli gördüğü karşılığı ayırmaktadır. 
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2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 

2.5. Grup’un muhasebe politikalarını uygularken aldığı kritik kararlar (Devamı) 
 
Ertelenmiş vergiler 
 
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki 
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü 
muhasebeleştirmektedir. Grup’un bağlı ortaklıklarının gelecekte oluşacak karlardan indirilebilecek kullanılmamış 
mali zararları ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları bulunmaktadır. 
Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan zararlar, kullanılmamış 
zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde kullanılabilecek vergi 
planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur. Elde edilen veriler ışığında, Grup’un gelecekte elde edilecek 
vergiye tabi kar ertelenmiş vergi varlıklarının tamamını karşılamaya yetmiyorsa, ertelenmiş vergi varlığının 
tamamı ve bir kısmına karşılık ayrılır. Grup’un ileride vergiye tabi kar elde  etmek suretiyle söz konusu 
ertelenmiş vergi varlıklarından yararlanması belirsiz olduğundan (ertelenmiş vergi varlığının geri 
kazanabileceğine ilişkin kanaat oluşmaması sebebiyle), ertelenmiş vergi varlığını kayıtlara almamıştır. Eğer 
gelecekteki faaliyet sonuçları, Grup’un şu andaki beklentilerini aşarsa, kayıtlara alınmamış ertelenmiş vergi 
varlığını kayıtlara almak gerekebilir. 
 

2.6. Kar şılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi 
 
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları 
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile 
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli 
farklılıklar açıklanır. 
 
Bu kapsamda önceki yıl sehven “Finansman kaynaklı nakit akımları” kısmında raporlanan ödenen kıdem 
tazminatları, önceki dönem nakit akım tablosunda da düzeltilerek “esas faaliyetlerde kullanılan net nakit” olarak 
sunulmuştur. Ayrıca, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlıklara ilişkin satın alım, giriş/çıkış, 
kar/zarar ve elde edilen nakit satırları ayrıştırılmıştır. 
 

3 İŞLETME B İRLEŞMELER İ 
 
Grup’un 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle işletme birleşmeleri kapsamında herhangi bir işlemi 
bulunmamaktadır. 
 

4 İŞ ORTAKLIKLARI 
 

 Grup’un 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle iş ortaklıkları kapsamında herhangi bir ortaklığı 
bulunmamaktadır. 
 

5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 

Grup’un raporlanabilir bölümleri aynı zamanda tam konsolidasyon kapsamındaki ayrı şirket faaliyetlerini 
göstermektedir. Bu bağlamda şirketler arasındaki işlemler piyasa koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 
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5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
a) Bölüm Sonuçları 
 

          1 Ocak-31 Aralık 2011            

  İdaş İstanbul  İdaş Yatak  İdaş Mağaza  İdaş Ege  İdaş Almanya  
Eliminasyonlar 
ve düzeltmeler  Toplam 

Grup dışı satışlar  29.062.982  256.340  1.236.011  --  --  --  30.555.333 

Grup içi satışlar  1.053.522  21.778.904  --  --  --  (22.832.426)  -- 

Satışlar  30.116.504  22.035.244  1.236.011  --  --  (22.832.426)  30.555.333 

Satışların maliyeti (-)  (23.645.865)  (20.796.980)  (835.703)  --  --  22.475.283  (22.803.265) 

BRÜT ESAS FAALİYET KARI  6.470.639  1.238.264  400.308  --  --  (357.143)  7.752.068 
               

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)  (6.542.929)  (555.608)  (1.408.288)  --  --  (129.241)  (8.636.066) 

Genel yönetim giderleri (-)  (4.127.837)  (1.748.724)  (431.626)  (60.389)  --  421.144  (5.947.432) 

Araştırma ve geliştirme giderleri (-)  (777)  (28.235)  --  --  --  --  (29.012) 

Diğer faaliyet gelirleri  3.030.061  102.529  40.830  1.875  --  (445.044)  2.730.251 

Diğer faaliyet giderleri (-)  (407.164)  (1.509.303)  (227.209)  (43)  --  105  (2.143.614) 

               

FAAL İYET KARI / (ZARARI)  (1.578.007)  (2.501.077)  (1.625.985)  (58.557)  --  (510.179)  (6.273.805) 
Finansal gelirler  3.690.468  530.200  22.815  --  --  --  4.243.483 

Finansal giderler (-)  (3.865.889)  (4.174.857)  (659.502)  (1.065)  (3.719)  389.373  (8.315.659) 

               

VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR)  (1.753.428)  (6.145.734)  (2.262.672)  (59.622)  (3.719)  (120.806)  (10.345.981) 
Vergi (gideri) / geliri               
Dönem vergi (gideri) / geliri  --  --  --  --  --  --  -- 

Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)  (102.850)  --  --  --  --  --  (102.850) 

               

NET DÖNEM KARI / (ZARARI)  (1.856.278)  (6.145.734)  (2.262.672)  (59.622)  (3.719)  (120.806)  (10.448.831) 
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5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (DEVAMI) 
 
a) Bölüm Sonuçları (Devamı) 
 

          1 Ocak-31 Aralık 2010            

  İdaş İstanbul  İdaş Yatak  İdaş Mağaza  İdaş Ege  İdaş Almanya  
Eliminasyonlar 
ve düzeltmeler  Toplam 

Grup dışı satışlar  22.666.466  91.606  1.499.778  --  --  --  24.257.850 

Grup içi satışlar  1.114.063  14.631.459  --  --  --  (15.745.522)  -- 

Satışlar  23.780.529  14.723.065  1.499.778  --  --  (15.745.522)  24.257.850 

Satışların maliyeti (-)  (17.458.912)  (12.099.834)  (1.068.280)  --  --  15.709.167  (14.917.859) 

BRÜT ESAS FAALİYET KARI  6.321.617  2.623.231  431.498  --  --  (36.355)  9.339.991 
               

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)  (4.129.667)  (392.339)  (1.389.444)  --  --  14.451  (5.896.999) 

Genel yönetim giderleri (-)  (4.227.620)  (1.707.697)  (333.945)  (169.827)    734.944  (5.704.145) 

Araştırma ve geliştirme giderleri (-)  (23.847)  (8.615)  --  --  --  --  (32.462) 

Diğer faaliyet gelirleri  3.385.858  290.462  127.317  370  --  (1.557.793)  2.246.214 

Diğer faaliyet giderleri (-)  (1.752.835)  (3.451.265)  (285.332)  --  --  605.002  (4.884.430) 

                      

FAAL İYET KARI / (ZARARI)  (426.494)   (2.646.223)  (1.449.906)  (169.457)  --  (239.751)  (4.931.831) 
Finansal gelirler  3.017.829  390.313  25.699  --  --  (459.919)  2.973.922 

Finansal giderler (-)  (3.315.431)  (4.214.040)  (589.634)  (1.756)  --  459.919  (7.660.942) 

                      

VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR)  (724.096)  (6.469.950)  (2.013.841)  (171.213)  --  (239.751)  (9.618.851) 
Vergi (gideri) / geliri  --  --  --  --  --  --  -- 
Dönem vergi (gideri) / geliri  --  --  --  --  --  --  -- 

Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)  328.754  --  --  --  --  --  328.754 

                      

NET DÖNEM KARI / (ZARARI)  (395.342)   (6.469.950)  (2.013.841)  (171.213)  --  (239.751)  (9.290.097) 
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5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (DEVAMI) 
 
b) 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle bölümler bazında varlıklar ve yükümlülükler:  
 

 31 Aralık 2011 

Bilanço  İdaş İstanbul  İdaş Yatak  İdaş Mağaza  İdaş Ege  İdaş Almanya  
Eliminasyonlar 
ve düzeltmeler  Toplam 

Varlıklar  113.634.823  19.826.726  2.123.763  46.991  33.397  (51.485.358)  84.180.342 

Yükümlülükler  31.076.884  25.781.982  2.034.156  722.668  1.466.232  (3.074.293)  58.007.629 

Özkaynaklar  82.557.939  (5.955.256)  89.607  (675.677)  (1.432.835)  (48.411.065)  26.172.713 

               

  31 Aralık 2010 

Bilanço  İdaş İstanbul  İdaş Yatak  İdaş Mağaza  İdaş Ege  İdaş Almanya  
Eliminasyonlar 
ve düzeltmeler  Toplam 

Varlıklar  93.372.668  18.515.027  2.731.509  40.214  19.350  (43.590.655)  71.088.113 

Yükümlülükler  20.992.780  34.224.549  12.014.818  656.269  1.217.487  (20.675.320)  48.430.583 

Özkaynaklar  72.379.888  (15.709.522)  (9.283.309)  (616.055)  (1.198.137)  (22.915.335)  22.657.530 
 
c) 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dönemlere ait maddi, maddi olmayan duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller ile ilgili bölümler bazında bilgi: 
 

  31 Aralık 2011 

  İdaş İstanbul  İdaş Yatak  İdaş Mağaza  İdaş Ege  İdaş Almanya  
Eliminasyonlar 
ve düzeltmeler  Toplam 

Cari yıl alımları  1.946.340  478.185  22.697  --  --  --  2.447.222 

Amortisman gideri ve itfa payı  1.587.070  696.001  179.406  183  --  --  2.462.660 

               

  31 Aralık 2010 

  İdaş İstanbul  İdaş Yatak  İdaş Mağaza  İdaş Ege  İdaş Almanya  
Eliminasyonlar 
ve düzeltmeler  Toplam 

Cari yıl alımları  617.860  1.208  48.656  --  --  --  667.724 

Amortisman gideri ve itfa payı  1.478.398  652.244  234.053  183  --  (442.672)  1.922.206 
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6 NAKİT VE NAK İT BENZERLER İ 
 

31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Banka mevduatı  1.605.734  1.545.898  
     Vadesiz 2.234  45.886  
     Vadeli 1.603.500  1.500.012  
Kasa  3.818  5.904  
Çekler ve diğer hazır değerler  8.416   5.422  

Toplam  1.617.968  1.557.224  
 
Grup’un 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle bloke mevduatı 1.603.500 TL’dir (Dipnot 8) (31 Aralık 2010 – 
1.500.000 TL). 

 
7 FİNANSAL YATIRIMLAR 

 
Grup’un satılmaya hazır finansal varlıkları aşağıdaki gibidir: 
 

 

İştirak 
Oranı 

İştirak Tutarı  İştirak 
Oranı 

İştirak Tutarı 

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar     
     
Azer İdaş Ltd. 100% 438.324 100% 438.324 
Azer İdaş Ltd. (Değer Düşüklüğü Karşılığı) 100% (438.324) 100% (438.324) 

Toplam   --   -- 
 
Şirketin satılmaya hazır finansal varlığı aktif bir piyasada işlem görmemekte ve piyasa fiyatı bulunmamaktadır. 
Bundan dolayı, satılmaya hazır finansal varlıklar ekli mali tablolarda enflasyona göre düzenlenmiş 
maliyetlerinden değer düşüklüğü indirilmiş değerleriyle muhasebeleştirilmi ştir. 
 

8 FİNANSAL BORÇLAR 
 

 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle kısa vadeli finansal borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Banka kredileri 3.934.550 3.726.189 

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları 1.967.322 1.126.125 
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 2.445.037 4.103.791 
Toplam  8.346.909 8.956.105  

 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle uzun vadeli finansal borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık 2011 31 Aralık2010 

Banka kredileri 129.427 1.147.136 
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 5.801.728 5.293.905 

Toplam  5.931.155 6.441.041  
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8 FİNANSAL BORÇLAR (DEVAMI) 
 

 Şirket’in kısa vadeli banka kredilerinin döviz detayı ve faiz oranı aralıkları aşağıdaki gibidir: 
 

Ortalama Faiz     

  Oranları (%) 31 Aralık 2011 31 Aralık2010 

TL krediler 11,42 3.934.550 3.726.189 

Toplam  3.934.550 3.726.189  
 

 Şirket’in uzun vadeli banka kredilerinin döviz ve vade detayı ile faiz oranı aralıkları aşağıdaki gibidir: 
 

Faiz 31 Aralık 2011   

Oranları (%)  0 - 1 Yıl 1 - 2 Yıl 2 - 4 Yıl 4 Yıldan Uzun Toplam 

ABD Doları krediler 7,21 1.864.586 -- -- -- 1.864.586 

TL krediler 10,16 102.736 113.828 15.599 -- 232.163 

Toplam   1.967.322 113.828 15.599 -- 2.096.749  
  

Faiz 31 Aralık 2010   
Oranları (%) 0 - 1 Yıl  1 - 2 Yıl 2 - 4 Yıl 4 Yıldan Uzun Toplam 

ABD Doları krediler 11,25 1.126.125 1.147.136 -- -- 2.273.261 

Toplam   1.126.125 1.147.136 -- -- 2.273.261  

 Şirket’in kısa ve uzun vadeli finansal kiralama borçlarının döviz ve vade detayı aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2011   

0 - 1 Yıl 1 - 3 Yıl 3 - 5 Yıl 5 Yıldan Uzun Toplam 
TL borçlar 651.047 1.220.005 -- -- 1.871.052 
USD borçlar 1.097.191 2.802.123 -- -- 3.899.314 
EURO borçlar 696.799 1.779.600 -- -- 2.476.399 

Toplam 2.445.037 5.801.728 -- -- 8.246.765  
  

31 Aralık 2010   

0 - 1 Yıl 1 - 3 Yıl 3 - 5 Yıl 5 Yıldan Uzun Toplam 
TL borçlar 4.103.791 4.919.900 374.005 -- 9.397.696 

Toplam 4.103.791 4.919.900 374.005 -- 9.397.696  

 
 Şirket’in kullanmış olduğu kredilere istinaden vermiş olduğu teminatların detayı aşağıdaki gibidir: 

 

   31 Aralık 2011 31 Aralık2010 
Para   

Birimi Orijinal Tutar  TL Kar şılığı Orijinal Tutar  TL Kar şılığı 

İpotekler USD 5.000.000 9.444.500 5.000.000 7.730.000 
Rehin (*) TL  1.603.500  1.500.000 

Toplam    11.048.000   9.230.000 

 
* Şirket’in bloke mevduatıdır (Dipnot 6). 
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8 FİNANSAL BORÇLAR (DEVAMI) 
 

 Şirket’in finansal kiralama borçlarına istinaden vermiş olduğu teminatların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

    31 Aralık 2011 31 Aralık2010 

Para   
Birimi Orijinal Tutar  TL Kar şılığı Orijinal Tutar  TL Kar şılığı 

Teminat senetleri TL  11.251.197  13.155.473 
İpotekler (*) TL  10.000.000  10.000.000 

Toplam     21.251.197   23.155.473  
 
(*) 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş.’nin İdaş Yatak ve Mobilya San. 
A.Ş. adına verdiği Bursa ili, Osmangazi ilçesi gayrimenkulü üzerinde Pamuk Faktoring A.Ş. lehine üçüncü 
derecede ipoteği ifade etmektedir. 
 
Şirket’in önemli finansal kiralama sözleşmeleri aşağıdaki gibidir: 
 
Şirket, 28 Aralık 2007 tarihinde Bilecik/Bözüyük’te bulunan fabrika arsası ve üretim binasını Pamuk Finansal 
Kiralama A.Ş.’ye 6.787.719 Amerikan Doları tutarı karşılığında satmıştır. Söz konusu arsa ve bina, aynı tarihte 
Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. tarafından, Şirket’in bağlı ortaklıklarından İdaş Yatak ve Mobilya Sanayi A.Ş.’ye 
finansal kiralama yöntemiyle 6.932.630 Amerikan Doları tutarında kiralanmıştır. Kiralama işlemlerinden doğan 
kar ekli konsolide mali tablolarda elimine edilmiş olup, finansal kiralamaya ilişkin borç bu tarihte 8.074.433 TL 
olarak kayıtlara alınmıştır. Finansal kiralama borcunun vadesi 15 Şubat 2014’tür. 30 Aralık 2011 tarihinde 
yapılan revizyon ile sözleşme vadesi 16 Eylül 2014 tarihine uzatılmıştır. Sözleşme süresi boyunca Libor’daki 
değişimler ödeme planına yansıtılacaktır. 
 
Şirket, 23 Ocak 2008 tarihinde sünger, yatak ve baza üretimi yapan makina ve teçhizatlarını Pamuk Finansal 
Kiralama A.Ş.’ye 4.950.495 Amerikan Doları tutarı karşılığında satmıştır. Söz konusu makina ve teçhizatlar, aynı 
tarihte Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. tarafından, Şirket’in bağlı ortaklıklarından İdaş Yatak ve Mobilya Sanayi 
A.Ş.’ye finansal kiralama yöntemiyle 4.950.495 Amerikan Dolarının sözleşme tarihindeki Euro karşılığı olan 
3.414.134 Euro bedelle kiralanmıştır. Kiralama işlemlerinden doğan kar ekli konsolide mali tablolarda elimine 
edilmiş olup, finansal kiralamaya ilişkin borç bu tarihte 6.608.208 TL olarak kayıtlara alınmıştır. Finansal 
kiralama borcunun vadesi 16 Şubat 2014’tür. 30 Aralık 2011 tarihinde yapılan revizyon ile sözleşme vadesi 16 
Eylül 2014 tarihine uzatılmıştır. Sözleşme süresi boyunca Libor’daki değişimler ödeme planına yansıtılacaktır. 
 
Şirket, Bözüyük fabrikasında yapılan ek yatırımlarının 3.340.000 TL’sini 2008 yılında Pamuk Finansal Kiralama 
ile yaptığı finansal kiralama sözleşmesi ile finanse etmiştir. Finansal kiralama borcunun vadesi 3 Şubat 2014’tür. 
30 Aralık 2011 tarihinde yapılan revizyon ile sözleşme vadesi 16 Eylül 2014 tarihine uzatılmıştır. 
 
Yapılmış olan finansal kiralama sözleşmeleri ile ilgili olarak 27 Şubat 2010 tarihinde borçların yeniden 
yapılandırılması protokolü akdedilmiştir. Gerek bu protokolde gerekse buna ek olarak düzenlenen 25 Haziran 
2010 tarihli sözleşmede (1) Sözleşme süresince ilgili finans şirketlerinin yazılı ön izinleri olmaksızın SPK ve 
İMKB mevzuatının gerektirdiği koşullar dışında kar dağıtılamayacağı, (2) Yeni bir borç ilişkisine girilmeden 
önce talebin öncelikle ilgili finans şirketlerine iletileceği ve talebin istenen koşullarda karşılanamaması halinde 
diğer finans şirketleri ile çalışılabileceği hükümleri yer almaktadır. 
 
Şirket, kira bedellerinin ödeme planına uygun olarak ödenmesi ve sözleşmeden doğan borç yükümlülüklerinin 
yerine getirilmesi halinde son kira ödemesini müteakip satın alma hakkına sahip olacaktır. 
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9 DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Grup’un diğer finansal yükümlülükler hesabının tamamı faktoring 
şirketlerine devredilen alacaklarına karşılık temin edilen tutarları ifade etmektedir. Şirket, ticari alacaklarının bir 
kısmını yerel faktoring şirketlerine “kabili rücu” olarak devretmektedir. Şirket söz konusu kırdırılan ticari 
alacaklarına ilişkin risklerini tamamıyla faktoring şirketine devretmediğinden ve vadesinden erken tahsil edilen 
alacaklara konu teşkil eden meblağların faktoring şirketleri tarafından herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen 
tahsil edilememesi halinde faktoring şirketlerinin mezkur meblağlar için Şirket’e rücu etme hakları 
bulunduğundan kırdırma işlemine konu olan alacak tutarı ilişikteki konsolide mali tablolardan çıkarılmamış, 
faktoring şirketlerinden temin edilen tutar ise ilişikteki konsolide mali tablolara diğer finansal yükümlülük olarak 
yansıtılmıştır. 
 

 Şirket’in kısa ve uzun vadeli faktoring borçlarının döviz ve vade detayı aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2011   

0 - 1 Yıl 1 - 3 Yıl 3 - 5 Yıl 5 Yıldan Uzun Toplam 
TL borçlar 17.149.981 -- -- -- 17.149.981 

Toplam 17.149.981 -- -- -- 17.149.981  
  

31 Aralık 2010   

0 - 1 Yıl 1 - 3 Yıl 3 - 5 Yıl 5 Yıldan Uzun Toplam 
TL borçlar 10.081.155 -- -- -- 10.081.155 

Toplam 10.081.155 -- -- -- 10.081.155  

 
10 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 

 
 

 
İlişkili taraflardan olanlar dışındaki kısa ve uzun vadeli ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Kısa vadeli ticari alacaklar 2.442.866 2.559.264  
Uzun vadeli ticari alacaklar 563.322 -- 
Alacak senetleri 19.123.053 10.822.752  
Şüpheli alacaklar 3.698.969 5.027.051  
Şüpheli alacak karşılığı (-) (3.477.852) (3.206.944) 
Ertelenmiş finansman gelirleri (-) (737.501) (330.613) 

Toplam 21.612.857 14.871.510  
 
Grup’un 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle vadesi geçmiş alacakları ile ilgili bilgi 38 numaralı 
dipnottadır. 
 

 Satış karşılığında nakit veya nakit benzerlerinin alındığı durumlarda, hasılat söz konusu nakit veya nakit 
benzerlerinin tutarıdır. Ancak, Şirket satışları büyük ölçüde vadeli olarak gerçekleştirilmekte ve satış bedelinin 
makul değeri, alacakların kalan vade üzerinden bugünkü değerine indirgenmesi suretiyle bulunmaktadır. 
Alacakların bugünkü değerinin belirlenmesinde TL için ortalama %10,7 (31 Aralık 2010 - TL için %7,45) ilgili 
mal veya hizmetin peşin satış fiyatına indirgeyen faiz oranları kullanılmıştır. Alacak bedelinin nominal değeri 
ile bu şekilde bulunan makul değer arasındaki fark, vade farkı geliri olarak ilgili dönemlere yansıtılmaktadır. 
 
Ticari alacakların tahsil süresi ürün niteliğine ve müşteri ile yapılan sözleşmelere bağlı olarak değişmekte olup, 
ortalaması 180 gündür. 
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10 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (DEVAMI) 
 

 Alacaklara karşılık olarak alınan teminatların niteliği ve tutarları aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 

 
Para 

Birimi 
Orijinal 
Tutar TL Kar şılığı Orijinal Tutar  TL Kar şılığı 

Alınan teminat mektupları TL -- 485.000 -- 300.000  
Alınan teminat mektupları EUR 200.000 488.760 200.000  409.820  
Alınan ipotekler TL -- 7.844.080 -- 9.769.080  
Alınan kefalet ve aval TL -- 1.504.300 -- 1.669.300  
Alınan kefalet ve aval USD 50.000 94.445 50.000  77.300  
Alınan teminat senetleri TL -- 40.000 -- 40.000  

Toplam   10.456.585   12.265.500   
  
 Grup, sorunlu hale gelen ticari alacakları için müşteri bazında zarar karşılığı ayırmaktadır. Karşılık tutarları, 

ilgili müşterilerin geri ödeme yapamayacağı veya söz konusu alacaklar için alınmış olan teminatların değerinin 
gerçekleştirilemeyeceği düşünülen alacakları kapsar. Şüpheli alacak karşılıklarının dönem içindeki hareketleri 
aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 

1 Ocak itibariyle bakiye 3.206.944 2.414.730  
Yıl içindeki artış 174.829 855.943  
Yıl içinde yapılan tahsilatlar (-) (106.457) (62.826) 

Kur farkı 202.536 (903) 

Dönem sonu bakiye 3.477.852 3.206.944   
 

 İlişkili taraflara olanlar dışındaki ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 

Satıcılar 3.602.877 3.395.866  
Borç senetleri 3.459.174 1.246.099  
Ertelenmiş finansman giderleri (-) (151.230) (89.989) 

Toplam 6.910.821 4.551.976  
 
Alımlar karşılığında nakit veya nakit benzerlerinin ödendiği durumlarda, maliyet söz konusu nakit veya nakit 
benzerlerinin tutarıdır. Ancak, Şirket alımlarını büyük ölçüde vadeli olarak gerçekleştirilmekte ve alış bedelinin 
makul değeri, borçların kalan vade üzerinden bugünkü değerine indirgenmesi suretiyle bulunmaktadır. Borçların 
bugünkü değerinin belirlenmesinde TL için ortalama %10,95 (31 Aralık 2010 - TL için %6,5) ilgili mal veya 
hizmetin peşin alış fiyatına indirgeyen faiz oranları kullanılmıştır. Alış bedelinin nominal değeri ile bu şekilde 
bulunan makul değer arasındaki fark, faiz gideri olarak ilgili dönemlere yansıtılmaktadır. 
 
Şirket’in borçlarının ödeme vadesi ürün türüne göre değişmekte olup ortalaması 180 gündür. 
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11 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR 
 

 Grup’un kısa vadeli diğer alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Devreden KDV 1.285.587 1.166.860 
Personelden alacaklar 11.851 23.586 
Verilen depozito ve teminatlar 4.658 1.490 

Diğer 3.300 3.400 

Toplam 1.305.396 1.195.336  

 
 Grup’un uzun vadeli diğer alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 
 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Verilen depozito ve teminatlar 111.655 2.503 

Toplam 111.655 2.503  

 
 Diğer kısa vadeli borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
  

 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 

Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler 1.643.455 489.801 
Takside bağlanmış vergi borçları 1.142.740 575.776 
Diğer 66.616 60.067 

Toplam 2.852.811 1.125.644  
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Grup’un diğer uzun vadeli borçları, takside bağlanmış vergi borçlarının 
2014 yılına kadar yapılacak ödemelerinden oluşmaktadır. 
 

12 FİNANS SEKTÖRÜ FAAL İYETLER İNDEN ALACAK VE BORÇLAR 
 

 Finans sektörü Grup’un faaliyet konusu kapsamı dışındadır. 
 

13 STOKLAR 
 

 Grup’un stoklarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
İlk madde ve malzeme 3.505.849 2.318.865  
Yarı mamuller 438.070 412.228  
Mamuller 1.943.215 1.669.177 
Ticari mal 1.170.268 1.337.954  
Diğer stoklar 81.005 19.394  
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (52.274) (29.184) 

Toplam 7.086.133 5.728.434   
  

31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle stoklar üzerindeki toplam sigorta tutarları sırasıyla 
10.684.614 TL ve 6.884.531 TL’dir. 

 
14 CANLI VARLIKLAR 

 
 Canlı varlıklar Grup’un faaliyet konusu kapsamı dışındadır. 
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15 DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLE ŞMELER İNE İLİŞKİN VARLIKLAR 
 

 Grup’un faaliyet konusu gereği inşaat sözleşmelerine ilişkin hükümler kapsamında değerlendirilebilecek 
herhangi bir işlemi bulunmamaktadır. 

 
16 ÖZKAYNAK YÖNTEM İYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR 

 
 Grup’un özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları bulunmamaktadır. 

  
17 YATIRIM AMAÇLI GAYR İMENKULLER 

 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin detayı aşağıdadır: 
 
1 Ocak 2010 itibari ile kapanış bakiyesi 34.290.000 
İlave (1)    152.965 
Yeniden değerleme artışı (1) ,(2)    1.427.035 
Arsa ve bina satışı (3)  (20.315.000) 

1 Ocak 2011 itibariyle açılış bakiyesi 15.555.000 

İlave (4)   1.261.500 
Yeniden değerleme artışı (4), (5)  1.703.500 
31 Aralık 2011 itibariyle kapanış bakiyesi 18.520.000 
 
(1) Grup, 152.965 TL tutarındaki alacaklarına karşılık müşterilerinden Eskişehir’de bulunan gayrimenkul 
devralmıştır. Grup söz konusu gayrimenkulü, Sermaye Piyasası Kurulunca yetki belgesi verilmiş değerleme 
şirketi TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından “Emsal karşılaştırma yöntemiyle ulaşılan pazar değeri” 
usulü ile hazırlanan 31 Mart 2011 tarihli gayrimenkul değerleme raporunda belirlenmiş 200.000 TL makul değeri 
ile kayıtlarında göstermekte olup, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflamıştır. Ekspertiz değeri ile aradaki 
fark olan 47.035 TL 31 Aralık 2010 tarihli ekli mali tablolarda gelir tablosunda kaydedilmiştir. 
 
(2) Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulü olan Bursa arsa ve binalarının rayiç bedeli, Sermaye Piyasası Kurulunca 
yetki belgesi verilmiş değerleme şirketi ELİT Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından “Maliyet yaklaşımı 
yöntemiyle ulaşılan pazar değeri” usulü ile hazırlanan 17 Ocak 2011 tarihli gayrimenkul değerleme raporunda 
15.355.000 TL olarak belirlenmiş olup, söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün bir önceki yılsonu ekspertiz 
değeri ile farkı olan 1.380.000 TL, 31 Aralık 2010 tarihli ekli mali tablolarda gelir tablosunda kaydedilmiştir. 
 
(3) Grup, 23 Haziran 2010 tarihinde, finansal tablolarında 20.315.000 TL tutarında kayıtlı bulunan yatırım amaçlı 
gayrimenkul niteliğindeki İstanbul Topkapı semtinde bulunan bahçeli kargir fabrika olan arsa ve binasını 
19.475.000 TL tutarına satmıştır. 
 
(4) Grup, 1.261.500 TL tutarındaki alacaklarına karşılık müşterilerinden Eskişehir’de bulunan ve bağ evi ile 
fabrikadan oluşan gayrimenkulleri devralmıştır. Grup söz konusu gayrimenkulleri, Sermaye Piyasası Kurulunca 
yetki belgesi verilmiş değerleme şirketi Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından “Maliyet yaklaşımı 
yöntemiyle ulaşılan pazar değeri” usulü ile hazırlanan 5 Aralık 2011 tarihli gayrimenkul değerleme raporlarında 
belirlenmiş 2.565.000 TL makul değeri ile kayıtlarında göstermekte olup, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak 
sınıflamıştır. 
 
(5) Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulü olan Bursa arsa ve binaları ile Eskişehir bağ evinin rayiç bedelleri, 
Sermaye Piyasası Kurulunca yetki belgesi verilmiş değerleme şirketi Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 
tarafından “Maliyet yaklaşımı yöntemiyle ulaşılan pazar değeri” ve “Emsal karşılaştırma” usulleri ile hazırlanan 
5 Aralık 2011 tarihli gayrimenkul değerleme raporunda sırasıyla 15.765.000 TL ve 190.000 TL olarak 
belirlenmiş olup, söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün bir önceki yılsonu ekspertiz değeri ile farkı olan 
400.000 TL, 31 Aralık 2011 tarihli ekli mali tablolarda gelir tablosunda kaydedilmiştir. 
 
Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkul grubundaki gayrimenkullerinden 2011 yılı içinde elde ettiği kira geliri 
274.421 TL’dir (2010 – 171.250 TL). 
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18 MADD İ DURAN VARLIKLAR 

 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle maddi duran varlık ve ilgili birikmiş amortisman hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 
 MAL İYET 

   Yeniden 

 
1 Ocak 2011 

Bakiyesi İlaveler Çıkışlar Transfer Değerleme 
31 Aralık 2011 

Bakiyesi 

Arazi ve arsalar 6.565.000 -- -- -- 1.095.000 7.660.000 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.143.849 9.150 -- -- -- 1.152.999 

Binalar 19.432.503 -- -- -- 2.126.712 21.559.215 

Tesis, makine ve cihazlar 20.300.089 451.620 (48.014) -- -- 20.703.695 

Demirbaşlar 2.937.914 79.928 (18.971) -- -- 2.998.871 

Taşıtlar 1.074.612 76.527 -- -- -- 1.151.139 

Özel maliyetler 601.089 551.342 (156.772) -- -- 995.659 

 52.055.056 1.168.567 (223.757) -- 3.221.712 56.221.578  
 

 BİRİKM İŞ AMORT İSMAN 

   Yeniden  1 Ocak 2011 
Bakiyesi İlaveler Çıkışlar Transfer Değerleme 

31 Aralık 2011 
Bakiyesi 

      Yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.094.130 15.529 -- -- -- 1.109.659 
      Binalar 5.661.273 959.077 -- -- 726.194 7.346.544 
     Tesis, makine ve cihazlar 13.914.217 881.731 (40.672) -- -- 14.755.276 
     Demirbaşlar 2.694.559 85.537 (12.015) -- -- 2.768.081 
     Taşıtlar 509.339 190.098 -- -- -- 699.437 
     Özel maliyetler 337.780 135.479 (97.741) -- -- 375.518 
 24.211.298 2.267.451 (150.428) -- 726.194 27.054.515 
       
Toplam Maddi Varlıklar 27.843.758     29.167.063 

 
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta tutarı 24.392.555 TL’dir. 
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18 MADDİ VARLIKLAR (DEVAMI) 
 

 MAL İYET 

   Yeniden  
1 Ocak 2010 

Bakiyesi İlaveler Çıkışlar Transfer Değerleme 
31 Aralık 2010 

Bakiyesi 

Arazi ve arsalar 5.835.000 -- -- -- 730.000 6.565.000 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.131.919 11.930 -- -- -- 1.143.849 

Binalar 17.823.755 49.400 -- -- 1.559.348 19.432.503 

Tesis, makine ve cihazlar 20.241.787 58.302 -- -- -- 20.300.089 

Demirbaşlar 2.963.600 14.511 (40.197) -- -- 2.937.914 

Taşıtlar 721.313 360.299 (7.000) -- -- 1.074.612 

Özel maliyetler 956.627 -- (355.538) -- -- 601.089 
 49.674.001 494.442 (402.735) -- 2.289.348 52.055.056 
 

 BİRİKM İŞ AMORT İSMAN 

   Yeniden  
1 Ocak 2010 

Bakiyesi İlaveler Çıkışlar Transfer Değerleme 
31 Aralık 2010 

Bakiyesi 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.090.818 3.312 -- -- -- 1.094.130 

Binalar 4.492.337 947.268 (1.011) -- 222.679 5.661.273 

Tesis, makine ve cihazlar 13.563.075 351.142 -- -- -- 13.914.217 

Demirbaşlar 2.603.019 99.251 (7.711) -- -- 2.694.559 

Taşıtlar 307.795 202.011 (467) -- -- 509.339 

Özel maliyetler 324.606 185.701 (172.527) -- -- 337.780 
 22.381.650 1.788.685 (181.716) -- 222.679 24.211.298 
 

Toplam Maddi Varlıklar 27.292.351     27.843.758 

 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta tutarı 14.136.480 TL’dir. 
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19 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle maddi olmayan duran varlık ve ilgili birikmiş amortisman hareketleri 
aşağıdaki gibidir: 
 

  
Maliyet Değeri 

1 Ocak 2011 
Bakiyesi 

Alımlar/ itfa 
payı Çıkışlar 

31 Aralık 2011 
Bakiyesi 

Haklar 1.575.012 14.504 -- 1.589.516 

Diğer maddi olmayan duran varlıklar 150.676 2.651 -- 153.327 

Toplam 1.725.688 17.155 -- 1.742.843 

     

  

İtfa payları 
1 Ocak 2011 

Bakiyesi 
Alımlar/ itfa 

payı Çıkışlar 
31 Aralık 2011 

Bakiyesi 

Haklar 411.002 189.124 -- 600.126 

Diğer maddi olmayan duran varlıklar 118.428 6.085 -- 124.513 

Toplam 529.430 195.209 -- 724.639 

     

Net Defter Değeri 1.196.258   1.018.204 

 
  

Maliyet Değeri 
1 Ocak 2010 

Bakiyesi 
Alımlar/ itfa 

payı Çıkışlar 
31 Aralık 2010 

Bakiyesi 

Haklar 1.593.733 20.317 (39.038) 1.575.012 

Diğer maddi olmayan duran varlıklar 150.676 -- -- 150.676 

Net defter değeri 1.744.409 20.317 (39.038) 1.725.688 

     

  

İtfa  payları 
1 Ocak 2010 

Bakiyesi 
Alımlar/ itfa 

payı Çıkışlar 
31 Aralık 2010 

Bakiyesi 

Haklar 289.867 127.097 (5.962) 411.002 

Diğer maddi olmayan duran varlıklar 112.004 6.424 -- 118.428 

Toplam 401.871 133.521 (5.962) 529.430 

     

Net Defter Değeri 1.342.538    1.196.258 
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20 ŞEREFİYE 

 
Konsolidasyona tabi bağlı ortaklıklara ilk kuruluş tarihinden itibaren iştirak edildiğinden dolayı şerefiye 
bulunmamaktadır. 

 
21 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 

 
 Grup’un devletten almış olduğu teşvik ve yardımı bulunmamaktadır (31 Aralık 2010 - Yoktur). 
 

22 KARŞILIKLAR, KO ŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  
 
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Grup aleyhine açılmış ve devam eden davaların toplam tutarı 579.677 TL’dir. 
(31 Aralık 2010: 357.072 TL) 
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23 TAAHHÜTLER 
 

      31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
    Döviz Orijinal Döviz  TL karşılığı Döviz Orijinal Döviz  TL karşılığı 
  Şirket Tarafından Verilen TRİ'ler   Cinsi Tutarı   Cinsi Tutarı   

A Kendi Tüzel Kişili ği Adına Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı (*) Toplam   22.625.919   22.586.475 
   a. Teminatlar TL  3.723.529 TL  4.355.513 

   USD 2.540.792 4.799.302 USD 3.523.549 5.447.408 
    EUR 1.250.138 3.055.088 EUR 1.734.203 3.553.554 
   b. İpotek USD 5.000.000 9.444.500 USD 5.000.000 7.730.000 
   c. Rehin TL  1.603.500 TL  1.500.000 
          

B Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Toplam   10.151.500   10.000.000 
  Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı (**) a. Teminatlar   Yoktur   Yoktur 
   b. İpotek TL  10.151.500 TL  10.000.000 
   c. Rehin TL  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     Yoktur   Yoktur 
          
  iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş        
  Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı     Yoktur     Yoktur 
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23 TAAHHÜTLER (DEVAMI) 
 
(*) 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle teminatlar, Grup’un satıcılara, resmi kurum ve kuruluşlara ve 
finansal kiralama şirketlerine verilen teminatlardan oluşmaktadır. Ayrıca 9.444.500 TL tutarındaki ipotek, İdaş 
İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş.’nin Türkiye İş Bankası’ndan almış olduğu krediye ilişkin olarak yatırım amaçlı 
gayrimenkul olan Bursa ili, Osmangazi ilçesi gayrimenkulü (Not 17) üzerinde banka lehine ikinci derecede ipoteği 
ifade etmektedir. 
 
(**) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ipoteğin 10.000.000 TL tutarındaki kısmı İdaş İstanbul Döşeme Sanayii 
A.Ş.’nin İdaş Yatak ve Mobilya San. A.Ş. adına verdiği Bursa ili, Osmangazi ilçesi gayrimenkulü üzerinde Pamuk 
Faktoring A.Ş. lehine üçüncü derecede ipoteği ifade etmektedir. 150.000 TL tutarındaki kısım ise İdaş İstanbul 
Döşeme Sanayii A.Ş. tarafından İdaş Yatak ve Mobilya San. A.Ş. adına 2011 yılı içerisinde ilgili vergi dairesi 
lehine tesis edilmiştir. 
 
Şirketin Yapı ve Kredi Bankası’ndan kullandığı krediye kefalet olarak şirket ortakları tarafından 700.000 TL nakit 
blokaj gösterilmiştir. Ayrıca, Şirket ortakları tarafından İdaş Yatak ve Mobilya San. A.Ş.’nin borcuna karşılık 
olarak tedarikçilere 750.000 TL tutarında teminat senedi verilmiştir. 
 
Operasyonel ve Finansal Kiralama Taahhütleri 
 
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle kiralama sözleşmeleri, kiralama dönemi 5 yıl olup kira döneminin bitiminden sonra 
uzatma hakkı olan ofis, sergi alanı ve depo kiralarıyla ilgilidir. Grup’un kiralama dönemi sonunda kiraladığı varlığı 
satın alma hakkı yoktur. 
 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle kiralama sözleşmeleri, kiralama dönemi 2 ile 3 yıl arasında olup kira döneminin 
bitiminden sonra uzatma hakkı olan binek araç kiralarıyla ilgilidir. Grup’un kiralama dönemi sonunda kiraladığı 
varlığı satın alma hakkı yoktur. 
 

İptal edilemeyen faaliyet kiralamalarına ilişkin taahhütler 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Bir yıl içerisinde 944.652 8.698 
Bir-beş yıl arasında 2.422.500 -- 

Toplam 3.367.152 8.698 
 
Grup kiralamış olduğu, yukarıdaki tabloda bir yıl içerisinde iptal edilemeyen faaliyet kiralamalarına ilişkin taahhüt 
tutarı 179.652 TL olarak yer alan ve normal sözleşme bitiş tarihleri 31 Ekim 2012 – 31 Ekim 2013 arasında olan 
mağazalara ilişkin sözleşmeleri en geç 31 Mayıs 2012 tarihine kadar feshetmeyi öngörmüştür. Sözleşmelerin erken 
feshine ilişkin cezai hüküm bulunmasına karşın, rapor tarihi itibariyle, bu duruma ilişkin olarak önceki dönemlerde 
benzer koşullar taşıyan kira sözleşmelerinin feshi durumunda ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden 
çıkışının gerçekleşmesine dönük bir gelişme olmadığı ve kiralayanlarla olan mevcut görüşmeler de dikkate 
alınarak bu tarihten sonra da kaynak çıkışı gerçekleşmesinin olası bulunmadığı öngörülmektedir. 
 

24 KIDEM TAZM İNATI KAR ŞILI ĞI 
 
Yürürlükteki iş kanunlarına göre Grup, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlar 
dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük 
çalışılan her yıl için, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 2.732 TL (2010 - 2.517 TL) olmak üzere, 30 günlük toplam 
brüt ücret ve diğer haklar esas alınarak hesaplanmaktadır. Toplam yükümlülük hesaplanırken kullanılan temel 
varsayım hizmet sağlanan her yıl için maksimum yükümlülüğün enflasyon oranında her altı ayda bir artması olarak 
kabul edilmiştir. 
 
İşletmenin mevcut emeklilik planlarına bağlı yükümlülüğünü tahmin etmekte aktüryel değerleme metotlarının 
kullanılması gerekmektedir. Kıdem tazminat karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak 
yükümlülük tutarlarının bugünkü net değerine göre hesaplanmış ve ilişikteki konsolide mali tablolarda 
yansıtılmıştır. Yükümlülük hesaplamasında aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır: 
 
 
 



Sayfa No: 40 
 

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAY İİ ANONİM ŞİRKET İ 
31 ARALIK 2011 VE 2010 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 

KONSOLİDE DİPNOTLAR  
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL)  cinsinden, yabancı paralar Tam olarak gösterilmiştir.)  

 

 

24 KIDEM TAZM İNATI KAR ŞILI ĞI (DEVAMI) 
 

  31 Aralık 2011 31 Aralık2010 

Enflasyon (maaş artış) oranı %5,8 %5,1 
Iskonto oranı %10 %10 
Net iskonto oranı %3,82  %4,66  
Emekli olma olasılığına ilişkin kullanılan oran %94-%96 %99-%100 
 
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan yükümlülüğünün enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. 
Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. 
 

 Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar: 
 

  31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Personele borçlar 830.712 1.192.115 
Kesinleşen kıdem ve ihbar karşılıkları (*) 248.406 -- 
Kullanılmayan izin karşılıkları 211.266 218.243 

  1.290.384 1.410.358  
  

(*) Grup Ocak 2012 ayı içerisinde Bozüyük fabrikasında çalışan 44 işçinin iş akitlerini kıdem ve ihbar 
tazminatlarını ödeyerek feshetmiştir. Söz konusu feshe ilişkin olarak, mali tablolarda 248.406 TL karşılık 
ayrılmıştır. 
 
Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar: 
 

  31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Kıdem tazminatı karşılığı 917.328 1.138.086 

  917.328 1.138.086  
 

 Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Dönem başı - 1 Ocak  1.138.086 1.023.319 
Yıl içindeki artış 43.017 324.476 
Ayrılanlara ödenenler (499.681) (634.722) 
Aktüryel kazanç 192.431 379.429 
Faiz maliyeti 43.475 45.584 

Dönem sonu 917.328 1.138.086  
 

25 EMEKL İLİK PLANLARI 
 

 Grup’un emeklilik planları başlıklı kısım kapsamında değerlemeye tabi tutulacak işlemi bulunmamaktadır. 
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26 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

 Diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Verilen sipariş avansları 2.047.315 1.597.452 
Gelecek aylara ait giderler 582.972 203.318 
Peşin ödenen vergiler ve fonlar 25.916 5.421 
Diğer KDV 754 754 
Diğer 10.978 31.276  

Toplam 2.667.935 1.838.221  
 

 Diğer kısa vadeli yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Alınan sipariş avansları 2.658.024 833.184 
Gider tahakkukları ve karşılıklar (*) 840.497 117.207 
Diğer yükümlülükler 1.518 4.267 

Toplam 3.500.039 954.658  
 
(*) Grup kiralamış olduğu ve normal sözleşme bitiş tarihleri 31 Ekim 2012 – 31 Ekim 2013 tarihleri arasında olan 
mağazaları en geç 31 Mayıs 2012 tarihine kadar feshetmeyi öngörmüştür. Söz konusu fesihler neticesinde, 
mağazaların kapanış giderlerine ilişkin olarak 141.252 TL karşılık mali tablolara alınmıştır. Ek olarak, mali 
tablolara alınan dava karşılığı tutarı 391.489 TL’dir. Bunların dışında Grup, faturalanmamış üretim giderlerine 
ili şkin olarak 307.756 TL karşılık ayırmıştır (31 Aralık 2010 – Üretim gideri karşılığı: 117.207 TL). 
 

27 ÖZKAYNAKLAR 
 

 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket’in 24.000.000 TL tutarındaki sermayesi, 1 Kuruş nominal değerde 400 adet 
nama yazılı A Grubu ve beheri 1 kuruş nominal değerde 2.399.999.600 adet hamiline yazılı B Grubu olmak üzere 
2.400.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. 
 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Şirket’in 12.000.000 TL tutarındaki sermayesi, 1 Kuruş nominal değerde 400 adet 
nama yazılı A Grubu ve beheri 1 kuruş nominal değerde 1.199.999.600 adet hamiline yazılı B Grubu olmak üzere 
1.200.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. 
 
Şirket’in ortaklık yapısının aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
 
Ortaklar 

 
Pay Tutarı  

Pay Oranı 
(%) 

 
Pay Tutarı  

Pay Oranı 
(%) 

Yönetim kontrolüne 
sahip gerçek kişiler – 
İşeri Ailesi 4.770.464 19,88 2.521.478 21,01 
Halka açık kısım 19.229.536 80,12 9.478.522 78,99 
Toplam 24.000.000 100,00 12.000.000 100,00 
 
Şirket’in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek yedi 
kişiden kurulu bir İdare Meclisi tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinden en az dördü “A” grubu hisse 
senetleri sahiplerinin adayları arasından seçilir. 
 
A grubu hisse senetleri sahiplerine SPK’nın öngördüğü oranda birinci temettü ödenmesinden sonra bakiye karın 
kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar verildiği takdirde bakiye karın %10’u A grubu hisse senetleri 
sahiplerine temettü olarak ödenmektedir. 
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27 ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI) 
 
Şirket, 6 Şubat 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, SPK’nın 2009/18 sayılı haftalık bülteninde 
yayımlanan “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım İşlemlerinde 
Uyulacak İlke ve Esaslar Duyurusu” kapsamında fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde, 30 Haziran 2011 tarihli 
sınırlı bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında yer alan 37.430.345 TL tutarındaki geçmiş yıl 
ve dönem zararlarından kaynaklanan bilanço açığının 18.000.000 TL tutarındaki kısmının sermayenin azaltılması 
yoluyla kapatılmasına, bu kapsamda 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıl 
zararlarından mahsup edilmek suretiyle 6.000.000 TL’ye azaltılmasına ve eş anlı olarak çıkarılmış sermayesinin 
24.000.000 TL’ye yükseltilmesine, artırılan 18.000.000 TL tutarındaki sermayeye ilişkin olarak ihraç edilecek 
payların mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından (%300 
bedelli) karşılanmasına, gerekli izinlerin alınması için SPK’ya başvurulmasına ve ön izinlerin alınmasını takiben 
tekliflerin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 26 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu 
toplantısında ilgili Genel Kurul toplantısının 16 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Söz 
konusu pay ihracının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alındığı, 6 Nisan 2012 tarihli Sermaye Piyasası 
Kurulu Haftalık Bülteninde açıklanmıştır. 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle, Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 24.000.000 TL’dir. 
 
Konsolide bilançonun ödenmiş sermayesi Şirket’in ödenmiş sermayesidir; konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların 
ödenmiş sermayesi iştirak hesabıyla karşılıklı olarak elimine edilmiştir. 
 

 Sermaye Düzeltmesi Farkları 
 
31 Aralık 2004 tarihine kadar yapılan enflasyon düzeltmesi sonucunda özsermaye kalemlerine bilançoda kayıtlı 
değerleri ile yer verilmiştir. Bu hesap kalemlerine ilişkin düzeltme farkları, mali tablolarda toplu halde özsermaye 
enflasyon düzeltmesi farkları hesabında gösterilmiş olup 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 10.452.860 TL’ye 
ulaşmıştır. 
 

 Değer Artı ş Fonları 
 
Şirket’in fabrikası ve arsası ile sonradan yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflanmış olan gayrimenkullerinin 
transfer tarihine kadar oluşan rayiç değerle değerlenme farkları yeniden değerleme fonuna kaydedilmiştir. 
 
Yeniden değerlenen bir bina ya da arazinin elden çıkarılması durumunda, yeniden değerleme fonunun satılan 
varlıkla ilişkili kısmı doğrudan geçmiş yıl karına devredilir. 
 
Değer artış fonlarının 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Maddi duran varlıklara sınıflandırılanlara ilişkin 18.342.758 15.847.240 
Yatırım amaçlı gayrimenkullere sınıflandırılanlara ili şkin 5.797.930 5.797.930 
Toplam değer artış fonu 24.140.688 21.645.170 
Ertelenmiş vergi etkisi (2.809.448) (2.474.594) 
Dönem sonu 21.331.240 19.170.576 
 

 Kardan Ayrılan Kısıtlanmı ş Yedekler 
  

 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Yasal yedekler 868.683 456.752 
Gayrimenkul satışından doğan özel fon 13.602.264 13.602.264 
Toplam 14.470.947 14.059.016 
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27 ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI) 
 
Kardan Ayrılan Kısıtlanmı ş Yedekler (Devamı) 
 
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar: 
 
9 Ocak 2009 tarih, 1/6 sayılı SPK kararı uyarınca, finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan işletmelerce 
dağıtılabilir karın hesaplanmasında finansal tablolarda yer alan kar içinde görünen; bağlı ortaklık, müşterek 
yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerden ana ortaklığın finansal tablolarına intikal eden kar tutarlarının, şirketlerin 
yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, genel kurullarınca kar dağıtım kararı alınmış 
olmasına bakılmaksızın, dağıtacakları kar tutarını SPK’nın Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri finansal tablolarında yer alan 
net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamalarına imkan tanınmasına karar verilmiştir. SPK’nın 27 Ocak 2010 
tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı 
konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar verilmiştir  

 
Gayrimenkul satışından doğan özel fon 
 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, önceki dönemlerde maddi duran varlık olarak sınıflanan gayrimenkulünün 
satılması işlemiyle ilgili olarak Grup aşağıdaki paragrafta yer alan uygulamaya göre satış karının %75’ine denk 
gelen kısmı için vergi istisnasından faydalanmıştır. Şirket’in yasal kayıtlarına göre oluşan kar 18.136.352 TL olup, 
söz konusu karın tamamı yasal kayıtlarda dönem karı ile ilişkilendirilmiştir. Söz konusu tutarın %75’ine denk 
gelen 13.602.264 TL, 2011 yılında kurumlar vergisi beyannamesi verilme süresi içinde yasal kayıtlarda özel fon 
hesabına transfer edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre maddi duran varlıklar için rayiç bedel 
farkları özkaynaklara kaydedilmekte olup, cari dönem gösteriminde ilgili gayrimenkulün rayiç bedel farklarının 
değer artış fonlarından devredildiği geçmiş yıl zararları hesabından, ilgili tutar olan 13.602.264 TL kardan ayrılan 
kısıtlanmış yedeklere sınıflandırılmıştır. 
 
Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, 
kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %75’i kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan 
yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi 
gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir. 
İstisna uygulamasında özellikle fon hesabına alınacak kazancın gelir tablosunda gösterilmesi ve fon hesabına 
alınma tarihi önem arz etmektedir. Konu hakkında 3 seri no.lu KVK Genel Tebliği ile 1 seri no.lu tebliğin 
5.6.2.3.2. bölümünde değişiklik yapılmıştır. Tebliğ hükmü uyarınca istisna uygulamasında kazancın tamamı (%75 
istisna dahil) sonuç hesaplarına aktarılacak ve istisna tutarı beyanname üzerinde ilgili bölüme yazılmak suretiyle 
istisna uygulanacaktır. Diğer taraftan istisna edilen tutarın en geç kazancın oluştuğu yılın kurumlar vergisi 
beyannamesinin verilme tarihine kadar dönem karından çıkarılarak “Özel Fonlar” hesabında izlenmesi 
gerekmektedir. 
 
Yasal Yedekler 
 
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluşmaktadır. 
Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar yasal dönem karının %5’i 
oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %5’ini aşan tüm kar payı 
dağıtımlarının %10’u oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler, toplam sermayenin 
%50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar, ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların 
karşılanmasında kullanılabilirler. 
 
Geçmiş Yıl Karları / (Zararları)  
 
1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına 
göre “Ödenmiş sermaye”, “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”nin yasal 
kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında 
değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farlılıklar gibi): 
 
- “Ödenmiş sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş sermaye” 
kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle; 



Sayfa No: 44 
 

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAY İİ ANONİM ŞİRKET İ 
31 ARALIK 2011 VE 2010 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 

KONSOLİDE DİPNOTLAR  
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL)  cinsinden, yabancı paralar Tam olarak gösterilmiştir.)  

 

 

27 ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI) 
 
- “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”nden kaynaklanmakta ve henüz kar 
dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş yıllar kar/zararıyla” ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 
Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile 
gösterilmektedir. 
 
Gayrimenkul satış istisnasına ilişkin olarak geçmiş yıl zararlarından kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler hesabına 
yapılan sınıflama ile ilgili açıklama yukarıda “Değer Artış Fonları” başlığı altındadır. 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle geçmiş yıl zararları tutarları sırasıyla 33.467.890 TL ve 23.765.862 
TL’dir. 
 

28 SATIŞLAR VE SATI ŞLARIN MAL İYETİ 
 

 

 
Satılan mal ve mamul maliyetinin detayı aşağıdaki gibidir:  

1 Ocak – 1 Ocak –  
  31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Üretim Maliyeti   
   
A- Dolaysız İlk Madde ve Malzeme Giderleri (14.040.440) (10.090.450) 
B- Dolaysız İşçilik Giderleri (3.229.722) (2.350.224) 
C- Genel Üretim Giderleri (3.057.067) (2.797.688) 
D- Yarı Mamul Kullanımı 25.842 195.764 
Üretilen Mamul Maliyeti (20.301.387) (15.042.598) 
   
E- Mamul Stoklarında Değişim 274.038 1.271.229 
   
I. SATILAN MAMUL MAL İYETİ (20.027.349) (13.771.369) 
   
II. SATILAN EMT İA MAL İYETİ (2.775.916) (1.146.490) 
   

SATIŞLARIN MAL İYETİ (I+II) (22.803.265) (14.917.859) 
 

Genel üretim giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
  

1 Ocak –  1 Ocak –  
  31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Amortisman giderleri 1.541.661  898.579 
Endirekt ücretler 490.804 810.716 
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 717.357 670.564 
Diğer 307.245 417.829 

Toplam 3.057.067 2.797.688 

Satışların detayı aşağıdaki gibidir:   
   

1 Ocak –  1 Ocak – 
  31 Aralık 2011  31 Aralık 2010 
Yurtiçi satışlar 36.642.772 30.996.500 
Yurtdışı satışlar 958.649 744.732 
Diğer satışlar 38.773 48.787 
Satışlardan iadeler (370.440) (564.425) 
Satış indirimleri (6.714.421) (6.967.744) 

Satış gelirleri, net 30.555.333 24.257.850 
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29 FAALİYET GİDERLERİ 

 
Pazarlama ve satış giderleri aşağıdaki gibidir:   
   

  1 Ocak -31 Aralık 2011 1 Ocak -31 Aralık 2010 
İlan, reklam giderleri 2.205.079 792.169 
Personel giderleri 1.992.344 1.822.693 
Lojistik giderleri 1.982.638 1.302.012 
Kira giderleri 755.018 751.165 
Amortisman giderleri 486.105 270.716 
Bakım, onarım giderleri 331.555 193.064 
Danışmanlık, müşavirlik giderleri 3.170 963 
Diğer 880.157 764.217 

Toplam 8.636.066 5.896.999 
 

Genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir:   
   

  1 Ocak -31 Aralık 2011 1 Ocak -31 Aralık 2010 
Personel giderleri 2.203.764 1.681.114 
Karşılık giderleri 1.203.809 1.503.073 
Kira giderleri 516.191 176.322 
Amortisman giderleri ve itfa payları 434.894 100.895 
Danışmanlık, müşavirlik giderleri 411.929 415.337 
Vergi, resim ve harçlar 317.646 548.714 
Bakım, onarım giderleri 195.878 35.454 
İlan, reklam giderleri 325 85.896 
Vergi affı dolayısıyla işlenen faiz -- 482.324 
Diğer 662.996 675.016 

Toplam 5.947.432 5.704.145 
 

Araştırma ve geliştirme giderleri aşağıdaki gibidir:  
   

  1 Ocak -31 Aralık 2011 1 Ocak -31 Aralık 2010 
Numune giderleri 29.012 32.462 
Toplam 29.012 32.462 
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30 NİTEL İKLER İNE GÖRE GİDERLER 

 
Giderlerin niteliklerine göre sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:  
   

  1 Ocak -31 Aralık 2011 1 Ocak -31 Aralık 2010 
İlk madde ve malzeme giderleri 14.040.440 10.090.451 
Personel giderleri 7.425.830 5.854.031 
Satılan ticari mallar maliyeti 2.775.916 1.146.490 
Amortisman giderleri 2.462.660 1.922.206 
İlan, reklam giderleri 2.205.404 878.065 
Faktoring faiz giderleri 2.044.849 1.819.898 
Lojistik giderleri 1.982.638 1.302.012 
Finansal kiralama giderleri 1.576.708 2.159.353 
Diğer genel üretim giderleri 1.515.407 1.899.109 
Kur farkı gideri 1.422.270 976.984 
Çalışmayan kısım giderleri 1.405.778 3.312.289 
Karşılık giderleri 1.203.809 1.503.073 
Kira giderleri 1.271.209 927.487 
Reeskont faiz giderleri 1.152.201 860.752 
Vadeli alımlardan kaynaklanan finansman gideri 938.183 525.637 
Banka kredileri faiz giderleri 596.987 979.097 
Bakım, onarım giderleri 527.433 228.518 
Danışmanlık, müşavirlik giderleri 415.099 416.299 
Stoklardaki değişim (299.880) (1.466.993) 
Diğer 3.212.107 3.762.079 

Toplam 47.875.048 39.096.837 
 

31 DİĞER FAAL İYETLERDEN GEL İR/GİDERLER 
 

Diğer faaliyetlerden gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir:  
   

  1 Ocak -31 Aralık 2011 1 Ocak -31 Aralık 2010 
Kira gelirleri 274.421 171.250 
Konusu kalmayan karşılıklar 223.981 284.824 
Sabit kıymet satış karı 5.406 -- 
Sigorta gelirleri 5.349 33.227 
Diğer olağan gelir ve karlar 517.594 329.878 

Toplam 1.026.751 819.179 
 

Diğer faaliyetlerden giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:  
   

  1 Ocak -31 Aralık 2011 1 Ocak -31 Aralık 2010 
Çalışmayan kısım giderleri 1.405.778 3.312.289 
Stok sayım noksanı gideri 120.593 222.519 
Sabit kıymet satış zararı 61.598 970.116 
Dışarıya fatura edilecek giderler 38.110 32.470 
Kanunen kabul edilmeyen giderler -- 206.321 
Diğer gider ve zararlar 517.535 140.715 

Toplam 2.143.614 4.884.430 
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32 FİNANSAL GEL İRLER 
 
Finansal gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir:   
   

  1 Ocak –31 Aralık 2011 1 Ocak –31 Aralık 2010 

Vadeli satışlardan kaynaklanan finansman geliri 2.124.011 926.856 
Kur farkı gelirleri 1.059.512 1.382.453 
Reeskont faiz gelirleri 922.637 639.459 
Banka mevduatı faiz geliri 137.323 25.155 

Toplam 4.243.483 2.973.923 
 

33 FİNANSAL GİDERLER 
 

Finansal giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:  
   

  1 Ocak –31 Aralık 2011 1 Ocak –31 Aralık 2010 
Faktoring faiz giderleri 2.044.849 1.819.898 
Finansal kiralama faiz giderleri 1.576.708 2.159.353 
Kur farkı gideri 1.422.270 976.984 
Reeskont faiz giderleri 1.152.201 860.752 
Vadeli alımlardan kaynaklanan finansman gideri 938.183 525.637 
Banka kredileri faiz giderleri 596.987 979.097 
Diğer finansman giderleri 584.461 339.221 

Toplam 8.315.659 7.660.942 
 

34 SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULA N 
FAAL İYETLER 

 
 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler 

bulunmamaktadır. 
 

35 VERGİLER 
 

 Cari Vergi Karşılığı 
 

 Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520 sayılı yeni 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 
Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2011 yılı için %20’dir (2010 - %20). Kurumlar vergisi oranı 
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi 
yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (Ar-Ge indirimi 
gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi 
ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsamında yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde 
yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp ödenen % 19,8 oranındaki stopaj hariç). 

 
 Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14. 

gününe kadar beyan edip 17. 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 devlete karşı olan herhangi bir 
başka mali borca da mahsup edilebilir. 
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35 VERGİLER (DEVAMI) 
 

 Cari Vergi Karşılığı (Devamı) 
 
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5024 sayılı Kanun), kazançlarını bilanço 
esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak 
enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi 
yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif enflasyon oranının (DİE TEFE artış oranının) %100’ü ve son 12 aylık 
enflasyon oranının (DİE TEFE artış oranının) %10’u aşması gerekmektedir. 2011 yılı için söz konusu şartlar 
sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır. 
 
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25. 
günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. 

 
 Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse 

ödenecek yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir. 
 
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum 
kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. 
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan Şirket’e ilişkin 
olanları aşağıda açıklanmıştır: 

 
 İştirak Kazançları İstisnası 

 
Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazançları 
(yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç) 
kurumlar vergisinden istisnadır. 

 
 Kurumlar vergisi matrahının tespitinde yukarıda yer alan istisnalar yanında ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14 

ve mükerrer 14. maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. madde hükmünde belirtilen indirimler de dikkate alınır. 
 

Grup’un 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle vergi karşılığının hesaplanmasına ilişkin detay aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Vergi öncesi kar/ (zarar) (10.345.981) (9.618.851) 
   
Etkin vergi oranı %20 (2010: %20) %20 %20 
   
Vergi oranı ile hesaplanan vergi geliri/(gideri) 2.069.196 1.923.770 
Kanunen kabul edilmeyen giderler etkisi (608.561) (741.667) 
Vergi matrahına yapılan indirimlerin etkisi 230.224 -- 
Muhasebeleştirilmeyen kullanılmamış vergi zararları (1.878.884) (1.067.776) 
Gayrimenkul yeniden değerlemesi üzerinden   
   hesaplanan ertelenmiş vergi etkisi 85.175 214.427 

Toplam Vergi Kar şılığı Gideri (102.850) 328.754 
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35 VERGİLER (DEVAMI) 
 
Transfer Fiyatlandırması 
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun transfer fiyatlaması ile ilgili yeni düzenlemeler getiren 13. maddesi 
1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. AB ve OECD transfer fiyatlandırması rehberini 
esas alan ilgili madde ile birlikte transfer fiyatlaması ile ilgili düzenlemelerde ciddi değişiklikler yapılmıştır. Bu 
çerçevede, kurumların ilişkili ki şilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satımlarında emsallerine uygun 
olarak tespit edecekleri bedel veya fiyat kullanmaları gerekmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili ki şilerle 
yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin 
bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade etmektedir. Kurumlar, ilişkili ki şiler 
ile gerçekleştirdiği işlemlerde uygulanacak emsaline uygun fiyat veya bedelleri ilgili kanunda belirtilen 
yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanmak suretiyle tespit edeceklerdir. Emsaline uygunluk 
ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat ve bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici 
kağıtlar olarak kurumlar tarafından saklanması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, kurumlar bir hesap dönemi içerisinde 
ili şkili ki şiler ile yaptıkları işlemlere ilişkin olarak bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir rapor hazırlayacaklardır.  
 
Transfer fiyatlaması ile ilgili hükümlerin 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesinden sonra uygulamaya 
açıklık getirmek amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından 18 Kasım 2007 tarihinde Transfer Fiyatlandırması 
Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) yayımlanmıştır. 
 

 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 
  

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya aktifi, varlıkların ve borçların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına 
göre hazırlanan ilişikteki mali tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan 
tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmasıyla 
belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya aktifi, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı 
ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında ilişikteki 
konsolide mali tablolara yansıtılmaktadırlar. 
 
İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi 
varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanacak oran Grup için % 20’dir (2010 - % 20). 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle net ertelenmiş vergi aktifi ve yükümlülüklerini doğuran kalemler 
aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 

Ertelenmiş vergi aktifleri / (yükümlülükleri)matrahları   
Duran varlıklar 181.426 593.515 
Özsermaye ile ilişkilendirilen gayrimenkul değerleme farkı (24.140.688) (21.645.170) 
Alacak/borç reeskontu 584.285 129.756 
Kıdem tazminatı karşılığı 201.929 335.266  
Kullanılmayan izin karşılığı 93.235 77.822  
Kullanılmayan geçmiş yıl zararları 17.627.799 14.985.490 
Kullanılmayan geçmiş yıl zararları için ayrılan karşılık (17.627.799) (14.985.490) 
Gelir tablosu ile ilişkilendirilen gayrimenkul değerleme farkı (10.584.508) (8.881.008) 
Şüpheli alacak karşılığı 797.128 784.597 
Diğer (27.166) (1.740) 

Net ertelenmiş vergi yükümlülüğü matrahı (32.894.359) (28.606.962) 
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35 VERGİLER (DEVAMI) 
 
Ertelenmiş Vergi Karşılığı (Devamı) 
 
  31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Ertelenmiş vergi aktifleri / (yükümlülükleri)   
Duran varlıklar 36.285 118.703  
Özsermaye ile ilişkilendirilen gayrimenkul değerleme farkı (2.809.448) (2.474.595) 
Alacak/borç reeskontu 116.857 25.951  
Kıdem tazminatı karşılığı 40.386 67.053  
Kullanılmayan izin karşılığı 18.647 15.564  
Kullanılmayan geçmiş yıl zararları 3.525.560 2.979.098 
Kullanılmayan geçmiş yıl zararları için ayrılan karşılık (3.525.560) (2.979.098) 
Gelir tablosu ile ilişkilendirilen gayrimenkul değerleme farkı (529.225) (444.050) 
Şüpheli alacak karşılığı 159.426 156.919  
Diğer (5.434) (347) 

Net ertelenmiş vergi yükümlülüğü (2.972.506) (2.534.802) 
 
Mali zararların gelecek yıl karlarına mahsup edilmesine ilişkin süreci gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 

2012 yılında sona erecek 629.119 2.986.276 

2013 yılında sona erecek 2.240.505 5.171.903 

2014 yılında sona erecek 2.752.526 3.534.416 

2015 yılında sona erecek 5.545.225 3.292.895 

2016 yılında sona erecek 6.460.424 -- 
Toplam 17.627.799 14.985.490 
 
Grup 2007, 2008 ve 2009 yılları için 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”unun matrah artırımı ile ilgili hükümlerinden bilanço tarihini müteakip 
yararlanmış olduğu için, yukarıda detayı verilen söz konusu yıllara ili şkin indirilebilir mali zararlar, bu 
kapsamdaki hükümlere göre yararlanılabilecek tutarlar olarak sunulmuştur. 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki ertelenmiş vergi yükümlülükleri hareketleri 
aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 

Dönem başı (2.534.802) (5.916.892) 
Özsermaye ile ilişkilendirilen ertelenmiş vergi (334.854) (291.790) 
Özsermaye ile ilişkilendirilen fark vergi oranı değişikli ği etkisi -- 1.326.220 
Satılan gayrimenkulün ertelenmiş vergi iptali etkisi -- 2.018.906 
Dönem ertelenmiş vergi geliri / (gideri) (102.850) 328.754 

Dönem sonu (2.972.506) (2.534.802) 
 

 Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri, cari vergi varlık ve yükümlülüklerinin mahsup edilmesi konusunda 
yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması ve cari vergi varlıklarının gerçekleşmesi ile cari vergi 
yükümlüklerin ifa edilmesinin eşanlı olarak yapılması niyeti olması şartları geçerli olduğundan mahsup edilmiştir. 

 
 Her bilanço tarihi itibariyle, kayıtlara yansıtılmayan ertelenen vergi varlığı yeniden gözden geçirilmektedir. 

Gelecekte elde edilecek mali karın ertelenen vergi varlığının kazanılmasına imkan vermesinin muhtemel olması 
durumunda, önceki dönemlerde kayıtlara yansıtılmayan ertelenen vergi varlığı kayıtlara yansıtılır. 
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36 HİSSE BAŞINA KAZANÇ/(KAYIP) 
 

 Hisse lot başına zarar miktarı, 10.637.019 TL tutarındaki net dönem zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki 
ağırlıklı ortalama hisse lot adedine bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplaması aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Ocak -  
31 Aralık 2011 

1 Ocak -  
31 Aralık 2010 

Cari dönem (zararı) / karı  (10.448.831) (9.290.097) 
   
Ağırlıklı ortalama hisse sayısı 2.400.000.000 1.200.000.000 
   
Hisse lot başına kar / (zarar) - (Kr olarak) (0,4354) (0,7742)  

 
37 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

 
Grup’un ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir: 
  

  31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Ticari alacak 752.219 -- 
Alacak senetleri 330.396 1.313.000 
Ticari olmayan alacak -- 8 
Ertelenmiş finansman gelirleri (-) (9.484) (13.139) 

Toplam 1.073.131 1.299.869 

   
Ticari borçlar 412.440 707.034 
Ticari olmayan borçlar 219.722 2.743.827 
Borç senetleri 6.512.574 5.835.614 
Ertelenmiş finansman giderleri (-) (148.082) (64.935) 

Toplam 6.996.654 9.221.540 
 
İlişkili taraflarla olan bakiyelerin şirket bazında detayı aşağıdaki gibidir: 
  

  31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
       

Ortaklardan Alacaklar Ticari 
Ticari 

Olmayan Ticari 
Ticari 

Olmayan 
Müştak İşeri -- -- -- 2 
M.Mustafa İşeri -- -- -- 2 
A.Servet Beykoz -- -- -- 2 
Necdet Narin -- -- -- 2 
     
İlişkili taraflardan alacaklar       
Evoteks Ev ve Otel Tekstil San. ve Tic. Ltd.Şti. 
(“Evoteks”) 751.160 321.971 -- 1.299.861 

Toplam 751.160 321.971 -- 1.299.869 
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37 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI) 
 

  31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
         

Ortaklara Borçlar Ticari 
Ticari 

Olmayan Ticari 
Ticari 

Olmayan 
Ödenecek temettüler -- 35.515 -- 275 
İdare Meclisi ücretleri -- 127.985 -- 826.042 
Ortaklara diğer cari borçlar -- 56.222 -- 1.917.510 
     
İlişkili Taraflara Borçlar       
Evoteks 412.440 6.364.492 707.034 5.770.679 

Toplam 412.440 6.584.214 707.034 8.514.506 
 
Grup’un 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Evoteks’ten alıp tedarikçilerine ciro ettiği çeklerin toplamı 7.430.896 TL’dir 
(31 Aralık 2010 – 6.657.100 TL). 
 
Grup, ilişkili taraflarla yaptığı işlemler neticesinde aşağıda belirtilen gelirleri elde etmiş ve muhtelif giderlere 
katlanmıştır. Bu işlemler aşağıda özetlendiği gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
Gelirler 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Mal satışları 2.966.101 1.159.830 
Faiz geliri -- -- 
Diğer satış -- -- 

Toplam 2.996.101 1.159.830 

   
1 Ocak -  1 Ocak - 

Giderler 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Satın alınan mal maliyeti 1.897.528 713.364 
Hizmet alış -- -- 
Diğer alış -- -- 

Toplam 1.897.528 713.364 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan kaynaklanan şüpheli alacaklar bulunmamaktadır. 
 
Üst yönetim kadrosuna ve yönetim kuruluna ait ücretler ve menfaatler toplamı: 
 
Şirket üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak 
belirlemiştir. 
 
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle üst yönetim kadrosuna ve yönetim kurulu üyelerine ait ücretler ve sağlanan 
menfaatler toplamı 645.710 TL’dir (31 Aralık 2010 – 349.928 TL). 
 
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle üst yönetim kadrosuna ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin kıdem tazminatı karşılığı 
tutarı 13.300 TL’dir (31 Aralık 2010 – 33.935 TL). 
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38 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE DÜZEYİ 

 
Grup’un finansal araçlardan kaynaklanan riskler ile ilgili yönetim politikalarına ve uygulamalarına ilişkin 
detaylar aşağıda sunulmaktadır. 
 
Fonlama Riski 
 
Var olan ve muhtemel borç yükümlülüklerinin fonlama riski, fonlama imkanı yüksek borç verenlerden yeterli 
fonlama taahhütlerinin sağlanması yoluyla yönetilmektedir. 
 
Kredi Riski  
 
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grup’a 
finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca kredi güvenirliliği 
olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini 
azaltmaya çalışmaktadır. Grup’un maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi durumları devamlı olarak 
izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve risk yönetimi kurulu tarafından her yıl incelenen ve 
onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir. 
 
Ticari alacaklar, çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış, çok sayıdaki bayi ve müşteriyi kapsamaktadır ve Grup 
yönetimi tarafından sürekli kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır. 
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38 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 
  

Kredi Riski (Devamı) 
 
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kred i riskleri: 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle, finansal araç türleri itibariyle Grup’un maruz kaldığı kredi risklerini gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 
 

31.12.2011 Alacaklar  
 Ticari Alacaklar Di ğer Alacaklar Bankalardaki Mevduat 
 İlişkili Taraf Di ğer Taraf İlişkili Taraf Di ğer Taraf  
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami 
kredi riski (1) 

 751.160 21.100.686 321.971 1.305.396 1.605.734 
- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış 

kısmı -- 10.456.585 -- -- -- 
      

A.Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne 
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri (2) 751.160 20.879.569 321.971 1.305.396 1.605.734 

B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne 
uğramamış varlıkların net defter değeri (4) -- 221.117 -- -- -- 
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı (3) -- 221.117 -- -- -- 

      
C.Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter 

değerleri -- -- -- -- -- 
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) -- 3.477.852 -- -- -- 
- Değer düşüklüğü (-) -- (3.477.852) -- -- -- 
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı -- -- -- -- -- 

       
 
(1) Elde bulundurulan teminatlar veya kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer unsurlar dikkate alınmaksızın, bilanço tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riskini 

gösteren tutarlardır. 
 
(2) Daha önce tahsilat sorunu yaşanmamış veya gecikmeli olsa da tahsilat yapılmış müşterilerden oluşmaktadır. 

 
(3) Teminatlar ipoteklerden oluşmaktadır. 
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38 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 
  

Kredi Riski (Devamı) 
 

31.12.2010 Alacaklar  
 Ticari Alacaklar Di ğer Alacaklar Bankalardaki Mevduat 
 İlişkili Taraf Di ğer Taraf İlişkili Taraf Di ğer Taraf  
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami 
kredi riski (1) 

 
-- 

 
14.871.510 

 
1.299.869 1.195.336 1.545.898 

- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış 
kısmı 

 
-- 

 
12.265.500 

 
-- -- -- 

      
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne 

uğramamış finansal varlıkların net defter değeri (2) 
 

-- 
 

13.051.403 
 

1.299.869 1.195.336 1.545.898 
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne 

uğramamış varlıkların net defter değeri (4) 
 

-- 
 

1.820.107 
 

-- -- -- 
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı (3) -- 1.820.107 -- -- -- 

      
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter 

değerleri 
 

-- 
 

-- 
 

-- -- -- 
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) -- 3.206.944 -- -- -- 
- Değer düşüklüğü (-) -- (3.206.944) -- -- -- 
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı -- -- -- -- -- 

       
 
(1) Elde bulundurulan teminatlar veya kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer unsurlar dikkate alınmaksızın, bilanço tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riskini gösteren 

tutarlardır.  
 
(2) Daha önce tahsilat sorunu yaşanmamış veya gecikmeli olsa da tahsilat yapılmış müşterilerden oluşmaktadır. 

 
(3) Teminatlar ipoteklerden oluşmaktadır. 
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38 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE DÜZEYİ 
(DEVAMI) 
 
Kredi Riski (Devamı) 
 
(4) Şirket’in vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıklarının yaşlandırma tablosu aşağıdaki 
gibidir: 
 
 31.12.2011 31.12.2010 
 Ticari Alacaklar Ticari Alacaklar 
   
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş -- -- 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş -- -- 
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 221.117 1.820.107 
   
 221.117 1.820.107 
   
Teminat ile güvence altına alınmış kısmı (3) 221.117 1.820.107 
 

 Likidite Riski 
 
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, Grup yönetiminin 
kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. 
Grup, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve 
yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak 
suretiyle yönetir. 
 
Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olmayan yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Türev 
olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak 
hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Alacaklar 
veya borçlar sabit olmadığı zaman açıklanan tutar, rapor tarihindeki getiri eğrilerinden elde edilen faiz oranı 
kullanılarak belirlenir. 
 
31.12.2011 
 
 
Sözleşme Uyarınca Vadeler  

 
 
 

Defter Değeri 

Sözleşme 
Uyarınca Nakit 

Çıkışlar 
Toplamı  

 
 

3 Aydan Kısa 3-12 Ay Arası 1-5 Yıl Arası 
Türev Olmayan Finansal 
Yükümlülükler 

     

Finansal Borçlar 31.428.045 33.987.204 11.843.064 13.921.366 8.222.774 
İlişkili Taraflara Borçlar 6.996.654 7.144.735 4.726.858 2.417.877 -- 
Diğer Taraflara Borçlar 10.902.673 11.053.905 5.548.636 4.366.225 1.139.044 

      
Toplam 49.327.372 52.185.844 22.118.558 20.705.468 9.361.818 

      
 
31.12.2010 
 
 
Sözleşme Uyarınca Vadeler  

 
 
 

Defter Değeri 

Sözleşme 
Uyarınca Nakit 

Çıkışlar 
Toplamı  

 
 

3 Aydan Kısa 3-12 Ay Arası 1-5 Yıl Arası 
Türev Olmayan Finansal 
Yükümlülükler 

     

Finansal Borçlar 25.478.301 28.421.292 8.908.975 11.665.430 7.846.887 
İlişkili Taraflara Borçlar 9.221.540 9.286.475 3.940.214 5.346.261 -- 
Diğer Taraflara Borçlar 7.692.838 7.782.827 4.087.642 3.695.185 -- 

      
Toplam 42.392.679 45.490.594 16.936.831 20.706.876 7.846.887 
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38 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE DÜZEYİ 
(DEVAMI) 
 
Döviz Kuru Riski 
 
Şirket, dövizli finansal borçlarından dolayı kur riski taşımaktadır. Yurtdışı satışlardan ve iç piyasadan dövizli 
alacakları nedeniyle kur riski azalmakta ve risk yönetim tarafından sürekli kontrol edilmektedir. 
 
Kur riski, bir finansal aracın değerinin yabancı para kurlarındaki değişimin etkisiyle dalgalanması riskidir. 
Aşağıdaki tablolar 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Grup’un yabancı para pozisyonu riskini 
özetlemektedir: 
 
  31.12.2011 
  TL Kar şılığı ABD Doları  Avro  İngiliz Sterlini  İsviçre Frangı 
1. Ticari Alacaklar 3.239.300 215.981 1.154.980 3.015 -- 
2a. Parasal Finansal Varlıklar 152 52 22 -- -- 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -- -- -- -- -- 
3. Diğer 225.902 118.594 773 -- -- 
4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 3.465.354 334.627 1.155.775 3.015 -- 
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) 3.465.354 334.627 1.155.775 3.015 -- 
10. Ticari Borçlar (249.490) (73.372) (45.379) -- -- 
11. Finansal Yükümlülükler (3.658.576) (1.567.990) (285.130) -- -- 
12.a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -- -- -- -- -- 
12.b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler (29.601) (305) (11.877) -- -- 
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) (3.937.667) (1.641.667) (342.386) -- -- 
14. Ticari Borçlar -- -- -- -- -- 
15. Finansal Yükümlülükler (4.581.723) (1.483.468) (728.210) -- -- 
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -- -- -- -- -- 
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler -- -- -- -- -- 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) (4.581.723) (1.483.468) (728.210) -- -- 
18. Toplam Yükümlülükler (13+17) (8.519.390) (3.125.135) (1.070.596) -- -- 
19. Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev 
Araçların Net Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu 
(19a-19b) -- -- -- -- -- 
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dı şı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı  -- -- -- -- -- 
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı  -- -- -- -- -- 
20. Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) 
Pozisyonu (9-18+19) (5.054.036) (2.790.508) 85.179 3.015 -- 
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para 
Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+5+6a-
10-11-12a-14-15-16a) (5.250.337) (2.908.797) 96.283 3.015 -- 
22. Döviz Hedge’si İçin Kullanılan Finansal 
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri -- -- -- -- -- 
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının 
Tutarı -- -- -- -- -- 
24. Döviz Yükümlülüklerinin Hedge Edilen 
Kısmının Tutarı -- -- -- -- -- 
25. İhracat 852.251 49.647 327.273 -- -- 
26. İthalat 96.139 -- 43.126 -- -- 
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38 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE DÜZEYİ 
(DEVAMI) 
 
Döviz Kuru Riski (Devamı) 
 
  31.12.2010 
  TL Kar şılığı ABD Doları  Avro  İngiliz Sterlini  İsviçre Frangı 
1. Ticari Alacaklar 3.555.017 725.927 1.183.706 3.015 -- 
2a. Parasal Finansal Varlıklar -- -- -- -- -- 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -- -- -- -- -- 
3. Diğer -- -- -- -- -- 
4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 3.555.017 725.927 1.183.706 3.015 -- 
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) 3.555.017 725.927 1.183.706 3.015 -- 
10. Ticari Borçlar (227.091) (112.559) (21.585) -- (5.381) 
11. Finansal Yükümlülükler (4.445.469) (1.996.458) (663.191) -- -- 
12.a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -- -- -- -- -- 
12.b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler (11.854) (4.639) (2.285) -- -- 
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) (4.684.414) (2.113.656) (687.061) -- (5.381) 
14. Ticari Borçlar -- -- -- -- -- 
15. Finansal Yükümlülükler (5.132.908) (2.270.280) (792.082) -- -- 
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -- -- -- -- -- 
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler -- -- -- -- -- 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) (5.132.908) (2.270.280) (792.082) -- -- 
18. Toplam Yükümlülükler (13+17) (9.817.322) (4.383.936) (1.479.143) -- (5.381) 
19. Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev 
Araçların Net Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu 
(19a-19b) -- -- -- -- -- 
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dı şı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı  -- -- -- -- -- 
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı  -- -- -- -- -- 
20. Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) 
Pozisyonu (9-18+19) (6.262.305) (3.658.009) (295.437) 3.015 (5.381) 
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para 
Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+5+6a-
10-11-12a-14-15-16a) (6.250.451) (3.653.370) (293.152) -- (5.381) 
22. Döviz Hedge’si İçin Kullanılan Finansal 
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri -- -- -- -- -- 
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının 
Tutarı -- -- -- -- -- 
24. Döviz Yükümlülüklerinin Hedge Edilen 
Kısmının Tutarı -- -- -- -- -- 
25. İhracat 646.387 24.832 311.070 -- -- 
26. İthalat 118.821 -- 59.909 -- -- 
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38 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE DÜZEYİ 
(DEVAMI) 
 
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi 
 
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle aşağıda detayı verilen döviz türleri karşısında Türk Lirasında olası 
%10’luk bir değer değişimi Grup’un karını aşağıda verilen tutarlarda azaltacaktır. Bu analiz özellikle faiz oranları 
gibi değişkenlerin sabit kalacağı varsayımına dayanmaktadır. 
 

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 
 31.12.2011 31.12.2010 

 Kar/Zarar Kar/Zarar 
 Yabancı Paranın 

Değer Kazanması 
Yabancı Paranın 

Değer Kaybetmesi 
Yabancı Paranın 
Değer Kazanması 

Yabancı Paranın 
Değer Kaybetmesi 

 
ABD Doları’nın TL kar şısında %10 değişmesi halinde 
ABD Doları net 
varlık/yükümlülüğü (527.099) 527.099 

 
(565.528) 

 
565.528 

ABD Doları riskinden 
korunan kısım -- -- -- 

 
-- 

     
Avro’nun TL kar şısında %10 değişmesi halinde 
Euro net 
varlık/yükümlülüğü 20.816 (20.816) 

 
(60.538) 

 
60.538 

Euro riskinden 
korunan kısım -- -- -- 

 
-- 

     
Diğer dövizlerin TL kar şısında %10 değişmesi halinde 
Diğer döviz net 
varlık/yükümlülüğü 885 (885) 

 
(164) 

 
164 

Diğer döviz riskinden 
korunan kısım -- -- 

 
-- 

 
-- 

 
Faiz Oranı Riski 
 
Grup’un sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Grup’u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. 
Riskten korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk ile uyumlu olması için düzenli olarak 
değerlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulması, gerek bilançonun 
pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında kontrol altında tutulması 
amaçlanmaktadır. 
 
Faiz Riski Duyarlılık Analizi 
 
Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 
 

 
 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 

   
Sabit faizli finansal araçlar 
   
Finansal yükümlülükler 29.563.459 23.205.040 
   
Değişken faizli finansal araçlar 
   
Finansal yükümlülükler 1.864.586 2.273.261 
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38 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE DÜZEYİ 
(DEVAMI) 
 
Faiz Riski Duyarlılık Analizi (Devamı) 
 
31 Aralık 2011 tarihindeki ABD Doları cinsinden olan değişken faizli kredilerin yenileme tarihlerindeki faizi 100 
baz puan daha yüksek/düşük olup diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, değişken faizli kredilerden oluşan 
yüksek/düşük faiz gideri sonucu vergi öncesi dönem karı 15.784 TL (2010 – 23.620 TL) daha düşük/yüksek 
olacaktı. 
 
Sermaye riski yönetimi 
 
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve 
özsermaye dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. 
 
Grup’un sermaye yapısı Dipnot 8’de açıklanan kredileri ve finansal kiralama sözleşmeleri ile Dipnot 9’da 
açıklanan diğer finansal yükümlülükleri de içeren borçlar ve özsermaye kalemlerinden oluşmaktadır. 
 
Grup’un genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir. 
 
Şirket sermayeyi toplam borçlar/toplam özsermaye oranını kullanarak izler. Bu oran ticari borçlar, diğer borçlar ve 
finansal borçlar toplamının toplam öz sermayeye bölünmesiyle bulunur. Ticari borçlar ve diğer borçlar toplam 
ili şkili taraflara ve diğer taraflara olan borçların tümünü, finansal borçlar toplamı uzun ve kısa vadeli finansal 
borçların tümünü, toplam özsermaye ise bilançoda yer alan özsermaye kalemini kapsar. 
 
 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 
Toplam borçlar 49.327.372 42.392.679 
Toplam özsermaye 26.172.713 22.657.530 
   
Toplam Borç / Özsermaye oranı %1,88 %1,87 
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39 FİNANSAL ARAÇLAR-GERÇE ĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI 
 

 Finansal varlık ve yükümlülüklerin piyasa değerleri ve kayıtlı değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
 

    31 Aralık 2011  31 Aralık 2010 
   Kayıtlı Piyasa Kayıtlı Piyasa  
 Not  Değer değeri  değer Değeri 

Finansal varlıklar         
Nakit ve nakit benzerleri  6  1.617.968 1.617.968  1.557.224 1.557.224 
Diğer ticari alacaklar  10  21.612.857 21.612.857  14.871.510 14.871.510 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar  37  751.160 751.160  -- -- 
Kısa vadeli diğer alacaklar  11, 37  1.627.367 1.627.367  2.495.205 2.495.205 
Diğer cari/dönen varlıklar (*)  26  -- --  -- -- 
Uzun vadeli diğer alacaklar  11  111.655 111.655  2.503 2.503 
         
Finansal yükümlülükler         
Finansal borçlar-kısa vadeli  8  (8.346.909) (8.346.909)  (8.956.105) (8.956.105) 
Diğer finansal yükümlülükler-kısa 
vadeli  9  (17.149.981) (17.149.981)  (10.081.155) (10.081.155) 
Diğer ticari borçlar  10  (6.910.818) (6.910.818)  (4.551.976) (4.551.976) 
İlişkili taraflara ticari borçlar  37  (412.440) (412.440)  (707.034) (707.034) 
Kısa vadeli diğer borçlar  11, 37  (9.790.711) (9.790.711)  (9.640.150)  (9.640.150)  
Finansal borçlar-uzun vadeli  8  (5.931.155) (5.931.155)  (6.441.041) (6.441.041) 
Diğer finansal yükümlülükler-
uzun vadeli  9  -- --  -- -- 
Uzun vadeli diğer borçlar  11  (785.358) (785.358)  (2.015.218) (2.015.218) 
         
    (23.606.365) (23.606.365)  (23.466.237) (23.466.237)  

 
(*) Verilen avanslar, devreden KDV, diğer KDV, gelecek aylara ait giderler ve peşin ödenen vergi ve fonlar gibi 
finansal olmayan araçlar, diğer cari/dönen varlıklar içerisine dahil edilmemiştir. 
 
Grubun finansal riskten korunma muhasebesi çerçevesinde yapmış olduğu finansal  uygulamaları 
bulunmamaktadır. 
 

40 BİLANÇO TAR İHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 
31 Aralık 2011: 
 
- Şirket, 6 Şubat 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, SPK’nın 2009/18 sayılı haftalık 

bülteninde yayımlanan “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım 
İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar Duyurusu” kapsamında fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde, 30 Haziran 
2011 tarihli sınırlı bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında yer alan 37.430.345 TL 
tutarındaki geçmiş yıl ve dönem zararlarından kaynaklanan bilanço açığının 18.000.000 TL tutarındaki 
kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına, bu kapsamda 24.000.000 TL olan çıkarılmış 
sermayesinin tamamı geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmek suretiyle 6.000.000 TL’ye azaltılmasına ve eş 
anlı olarak çıkarılmış sermayesinin 24.000.000 TL’ye yükseltilmesine, artırılan 18.000.000 TL tutarındaki 
sermayeye ilişkin olarak ihraç edilecek payların mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı 
kullandırılarak nakit karşılığı satışından (%300 bedelli) karşılanmasına, gerekli izinlerin alınması için SPK’ya 
başvurulmasına ve ön izinlerin alınmasını takiben tekliflerin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar 
verilmiştir. 26 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ilgili Genel Kurul toplantısının 16 Nisan 2012 
tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu pay ihracının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
kayda alındığı, 6 Nisan 2012 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteninde açıklanmıştır. 

 
- Kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2012’den itibaren 2.805 TL olmuştur. 
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40 BİLANÇO TAR İHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR (DEVAMI) 
 
31 Aralık 2010: 
 
- Şirket, 13 Eylül 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, mevcut sermaye tutarı olan 12.000.000 

TL’yi 24.000.000 TL’ye arttırmaya ve söz konusu artışın tamamını ihraç edilecek payların mevcut ortaklara 
nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından (%100 bedelli) karşılama 
kararı almış ve bu yönde ilgili mercilere başvuru yapmıştır. Söz konusu başvuru, SPK’nın 21 Aralık 2010 tarih 
ve 37/1086 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakkı kullanımı 3 Ocak 
2011-17 Ocak 2011 tarihleri arasında, satılmayan paylar ile ilgili halka arz 25 Ocak 2011-2 Şubat 2011 
tarihleri arasında gerçekleştirilmi ştir. Sermaye artırımı işlemleri sonucunda, nakit olarak artırılan 12.000.000 
TL sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı satılmış ve satış süresinin sonunda satılmayan pay 
kalmamıştır. 

 
- Grup 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun”unu çerçevesinde çeşitli resmi kurumlara olan vadesi geçmiş borçlarının tamamının yapılandırılması 
için Mart 2011 ayında başvurmuş olup olumlu neticelenen başvuru neticesinde söz konusu borçlar 36 ay 
vadeye yayılmıştır. İlk borç ödemesi Mayıs 2011 ayında yapılacak olup müteakip ödemeler ikişer ay arayla 
gerçekleşecektir. Yapılandırılmış borçların anapara tutarları ile gerçekleşecek toplam ödeme tutarları 
arasındaki fark gelir tablosunda muhasebeleştirilmi ştir. Grup’un yapılandırılmış borçlarının tutarına ilişkin 
bilgi Dipnot 11’dedir. Grup ayrıca, 2007, 2008 ve 2009 yılları için yukarıda bahsedilen kanunun matrah 
artırımı ile ilgili hükümlerinden bilanço tarihini müteakip yararlanmıştır. Buna ilişkin olarak Kurumlar Vergisi 
matrahından indirilebilir geçmiş yıl zararları değişmiştir (Dipnot 35). 

 
- Grup, bir kısım alacaklarına karşılık teminat olarak aldığı ipotek konusu Eskişehir ili Odunpazarı ilçesi 

Karacaşehir köyünde bulunan bağ evini 27 Ocak 2011 tarihinde, Eskişehir ili Odunpazarı ilçesi Kanlıpınar 
köyünde bulunan fabrikayı ise 25 Mart 2011 tarihinde cebri satış işlemleri neticesinde devralmıştır. Söz 
konusu gayrimenkullere ilişkin olarak kabul edilen toplam ipotek tutarı 1.150.000 TL olup söz konusu tutar 
Dipnot 10’da alacaklara karşılık olarak alınan ipotekler satırı dahilindedir. Bu gayrimenkullerin rayiç 
bedelleri, Sermaye Piyasası Kurulunca yetki belgesi verilmiş değerleme şirketi TSKB Gayrimenkul 
Değerleme A.Ş. tarafından bağ evi için “maliyet yaklaşımı yöntemi” usulü ile hazırlanan 31 Mart 2011 tarihli 
gayrimenkul değerleme raporunda 236.000 TL, fabrika için “maliyet yaklaşımı yöntemi” usulü ile hazırlanan 
31 Mart 2011 tarihli gayrimenkul değerleme raporunda1.945.000 TL olarak belirlenmiştir. 

 
- Kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2011’den itibaren 2.623 TL olmuştur. 
 

41 FİNANSAL TABLOLARI ÖNEML İ ÖLÇÜDE ETK İLEYEN YA DA F İNANSAL 
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB İLİR VE ANLA ŞILAB İLİR OLMASI AÇISINDAN 
AÇIKLANMASI GEREKL İ OLAN DİĞER HUSUSLAR 
 
Grup yönetiminin işletme faaliyetlerinin sürekliliğine ilişkin değerlendirmesi ve hareket planı aşağıdaki gibidir: 
 
Grup’un ana üretim kalemleri olan yatak, baza ve madeni mobilya-kanepe üretim ve satış adetlerinde geçen 
senenin aynı dönemine göre %45 artış olup, bu durum satış gelirlerine %26’lık artış olarak yansımıştır. 
 
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ulaşılan finansman giderleri, vergi ve amortisman öncesi zarar (FVAÖZ) bir 
önceki döneme göre göre negatif yönde artmıştır (31 Aralık 2011: 3.811.145 TL, 31 Aralık 2010: 3.009.625 TL). 
Bunun başlıca sebebi 2011 yılında satışların maliyetindeki artış oranının satış fiyatlarına yansıtılamaması 
(yansıma 2012 yılına sarkmıştır) ve faaliyet giderleri içerisinde önemli tutarda televizyon reklam giderleri ile 
taşınma giderlerinin yer almasıdır. 
 
2012 yılı için, 2011 verilerine oranla satış adetlerinde %11, net satış gelirlerinde %27 artış öngörülmekte olup 
tahmini satış geliri 38.773.242 TL’dir. 
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41 FİNANSAL TABLOLARI ÖNEML İ ÖLÇÜDE ETK İLEYEN YA DA F İNANSAL 
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB İLİR VE ANLA ŞILAB İLİR OLMASI AÇISINDAN 
AÇIKLANMASI GEREKL İ OLAN DİĞER HUSUSLAR (DEVAMI) 
 
Konsolidasyona tabi olan Grup şirketlerinden İdaş Mağazacılık A.Ş. bünyesindeki altı adet mağazanın üç adedi 
2012 yılının Şubat ve Mart ayında kapatılmış olup, iki adedi de Nisan 2012 sonunda kapatılacaktır. Dolayısıyla, 
bu mağazalar ile ilgili faaliyet kar/zararında 2012 yılında, 2011’de gerçekleşen tutarlara göre yaklaşık olarak 
885.000 TL iyileştirme olacaktır. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2012/14 sayılı haftalık bülteninde yayınlandığı üzere, 24.000.000 TL kayıtlı 
sermayemizin 6.000.000 TL’ye azaltılmasına ve eş anlı olarak çıkarılmış sermayesinin 18.000.000 TL nakit 
sermaye artışı ile 24.000.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuz kabul edilmiş olup, 2012 bütçesine göre, 
buradan sağlanacak fon girişi ile üretimde yapılması planlanan yatırımların tamamlanarak verimliliğin artırılması 
ve finansman giderlerinde yıllık 2.500.000 TL civarında tasarruf edilmesi öngörülmektedir. 
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