
ĠDAġ ĠSTANBUL DÖġEME SANAYĠĠ ANONĠM ġĠRKETĠ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
30 HAZĠRAN 2015 TARĠHLĠ  
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI NOTLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak) 
 

 

-11- 

NOT 1 GRUBUN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU 
 
İdaş İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi (“Şirket”, “İdaş Döşeme” veya “ Ana Ortaklık”), 1965 yılında, otomotiv ve yaylı yatak 
yan sanayi olarak kurulmuş olup, 1967 yılında oto döşeme üretimine, 1968 yılında ise yaylı yatak üretimine başlanmıştır.1974 
yılında Bursa‟da faaliyetine geçen üretim tesisleri ile madeni mobilya üretimine ve 1976 yılında Bilecik ili Bozüyük ilçesinde kurulan 
üretim tesisleri ile poliüretan sünger üretimine başlanmıştır.  
 
Şirket yönetiminin kararı ile 2008 yılından itibaren tüm üretim faaliyetleri, Şirket‟in bağlı ortaklıklarından İdaş Yatak ve Mobilya 
Sanayi A.Ş.‟ne devredilmiştir. Şirket, bu tarihten itibaren bağlı ortaklığı tarafından üretilen ürünlerin tüm pazarlama ve toptan satış 
faaliyetlerini yürütmektedir. 
 
İdaş İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi (“Şirket”) İşeri Ailesi tarafından kontrol edilmektedir. Şirket‟in % 99,99 hissesi İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası‟nda işlem görmektedir. Bu hisselerin, bilanço tarihi itibariyle %6,85 oranına karşılık gelen kısmı İşeri 
Ailesi‟ne aittir. 
 
Şirket‟in 24.000.000TL 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. Ancak 
sermaye artırım ve azalım işlemleri neticesinde toplam 1.272.917 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilememiş ve 
iptaline karar verilmiş olmasına müteakip Grup sermayesini 22.727.083 TL olarak 11 Mart 2013 tarihinde Ticaret Sicil 
Memurluğuna tescil ettirmiş ve bu durumu yine aynı tarihli Özel Durum Açıklaması ile birlikte kamuya duyurmuştur. 
 
Ana Ortaklığın 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. 
 
Şirket‟in merkezi; 
 
Defterdar mahallesi, Otakçılar caddesi, No: 80 Kar Plaza, Kat 1 33.bölüm, Eyüp / İstanbul. 
 
30 Haziran 2015 tarihi itibariyle Şirket‟in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 22 kişi‟dir (31 Aralık 2014: 35kişi). 
 
İlişikteki finansal tablolarda konsolide edilen bağlı ortaklıklar aşağıdakileri kapsamaktadır:  
 
 Bağlı ortaklıklar Ülke Faaliyet konusu 

1. İdaş Yatak ve Mobilya Sanayii A.Ş. Türkiye Yatak üretimi 
2. İdaş Ege Dağıtım Limited Şirketi Türkiye Gayri faal 
3. İdaş Almanya Şubesi Almanya Gayri faal 
 
Şirket‟in yukarıda listelenen bağlı ortaklıkları‟nın sermaye paylarındaki doğrudan ve dolaylı ortaklık oranları aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

ġirket unvanı 

Doğrudan 
Sahiplik 

Oranı (%) 

Efektif 
Sahiplik 

Oranı (%) 

Doğrudan 
Sahiplik 

Oranı (%) 

Efektif 
Sahiplik 

Oranı (%) 

İdaş Ege Dağıtım Ltd. Şti. 100,00 100,00 100,00 100,00 
İdaş Yatak ve Mobilya Sanayi A.Ş. (*) 99,99 99,99 99,99 99,99 
İdaş Almanya Şubesi 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
(*) 20 Nisan 2013 tarihinde Nitelikli Yatırımcı Grubu ile İdaş Döşeme arasında imzalanan Ortaklık Sözleşmesi‟nin ek‟i olarak, 
28 Haziran 2013 tarihinde imzalanan Rehin Sözleşmesi ile İdaş Döşeme‟nin, bağlı ortaklığı konumundaki İdaş Yatak ve 
Mobilya Sanayi A.Ş.‟nin sermayesinde sahip olduğu payı temsil eden hisse senetleri üzerine, 22.999.716 adet nominal değer 
olarak Nitelikli Yatırımcı Grubu adına Ramazan Karaydın‟a rehin verilmiştir. 
 
İlişikteki konsolide finansal tablolarda İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş.ve bağlı ortaklıkları birlikte “Grup” olarak 
adlandırılacaktır. 
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NOT 1 GRUBUN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU (Devamı) 
 
İlişikteki finansal tablolarda konsolide edilen bağlı ortaklıklar‟ın organizasyon yapısı ve faaliyet konuları aşağıda özetlenmiştir: 
 
ĠdaĢ Yatak ve Mobilya Sanayii Anonim ġirketi 
 
İdaş Yatak ve Mobilya Sanayi A.Ş. (“İdaş Yatak”), yatak ve mobilya üretimi amacıyla 2007 yılında, İstanbul‟da kurulmuştur. İdaş 
Yatak‟ın merkezi adresi “Defterdar mahallesi, Otakçılar caddesi, No: 80 Kar Plaza, Kat 1 33.bölüm, Eyüp / İstanbul”‟ dur. 
 
İdaş Yatak, Bilecik‟te kurulu olan üretim tesislerinde madeni mobilya, baza ve yatak üretimi faaliyetlerini sürdürmektedir. 
 
07 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen ve geçerlilik süresi 12 Kasım 2015 tarihinde sona eren kapasite raporu‟na göre, yıllık üretim 
kapasitesi, madeni mobilya, baza ve yatak için sırasıyla, 65.280 adet, 155.040 adet ve 167.280 adet iken, 30 Haziran 2015 tarihli 
üretim raporlarına göre, gerçekleşen üretim miktarları sırasıyla 39 adet, 1.108 adet ve 7.712 adet olarak gerçekleşmiştir.  (30 Haziran 
-642 adet, 720 adet ve 8.502 adet) 
 
İdaş Yatak sermayesini temsil eden hisselerin % 99,99 oranındaki kısmı İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş.‟ ne aittir ve İdaş 
Döşeme, İdaş Yatak faaliyetleri ve yönetimi üzerinde kontrol yetkisine sahiptir. 
 
30 Haziran 2015 tarihi itibariyle İdaş Yatak bünyesinde istihdam edilen personel sayısı sırasıyla 75 kişi‟dir (31 Aralık 2014: 90 kişi). 
 
ĠdaĢ Ege Dağıtım Limited ġirketi 
 
Grup bağlı ortaklıklarından İdaş Ege Dağıtım Limited Şirketi (“İdaş Ege”), yatak, mobilya ve otel-ev tekstili üretim ve montaj 
işleri ile bu ürünlerin toptan ve perakende pazarlaması, ticareti ve dağıtımı konularında faaliyet göstermek amacı ile 1999 
yılında İzmir‟de kurulmuştur. 
 
İdaş Ege‟nin ticari faaliyeti bulunmamaktadır. 
 
ĠdaĢ Almanya ġubesi 
 
İdaş Almanya şubesi, yatak, mobilya ve otel-ev tekstili ürünlerinin toptan ve perakende pazarlaması, ticareti ve dağıtımı 
konularında faaliyet göstermek amacı ile 2005 yılında Almanya‟da kurulmuştur. 
 
İdaş Almanya‟nın ticari faaliyeti bulunmamaktadır. 
 
NOT 2 MALĠ TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1.  Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar 
 
İlişikteki ara dönem konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı 
Resmi Gazete‟de yayımlanan Seri II, 14.1 No‟lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) 
hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan 
Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. 
 
Grup‟un 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren altı aylık döneme ilişkin konsolide özet finansal tabloları TMS 34 “Ara Dönem 
Finansal Raporlama” uyarınca hazırlanmıştır. Ara dönem konsolide özet finansal tablolar yıllık finansal tablolarda yer alması 
gereken tüm bilgileri ve açıklamaları içermez ve Grup‟un 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık finansal tabloları ile 
birlikte okunması gerekir.  
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NOT 2 MALĠ TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1.  Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı) 
 
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye‟de faaliyette bulunan halka açık şirketler için, 1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Grup'un ara 
dönem konsolide özet finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır. 
 
Şirket ve Bağlı Ortaklıklar, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret 
Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas 
almaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıklar, İş Ortaklıkları ve İştirakler kanuni finansal tablolarını faaliyet 
gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem konsolide finansal 
tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk 
Lirası olarak hazırlanmıştır. Ara dönem konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara 
TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. 
 
İşlevsel ve Raporlama Para Birimi 
 
Grup‟un ana ortaklığının işlevsel para birimi Türk Lirası (TL), banka bağlı ortaklığının ise Ukrayna Hryvnası (UAH) olup 
raporlama para birimi Türk Lirası (TL)‟dır.  
 
Yabancı Ülkede Faaliyet Gösteren Şubenin Finansal Tablolarının Çevrimi 
 
Ana Ortaklık‟ın Almanya‟da faaliyet gösteren Şubesi (Not 1)‟nin finansal tabloları ülkenin resmi para birimi AVRO cinsinden 
hazırlanmaktadır.  
 
TL dışında başka bir fonksiyonel para birimi üzerinden (AVRO) finansal tablolarını hazırlayan Almanya‟da faaliyet gösteren 
Şube‟nin sonuçları ilgili döneme ait ortalama kur üzerinden, varlık ve yükümlülükleri ise dönem sonu kuru ile TL‟ye çevrilmiştir. 
Şube‟nin dönem başındaki net varlıklarının TL‟ye çevriminden kaynaklanan kur farkları ile gelir tablosunun ortalama ve finansal 
durum tablosunun dönem sonu kurları ile TL‟ye çevrilmesinin sonucunda oluşan farklar özkaynaklarda ve kapsamlı gelir gider 
tablosunda “Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler” içinde gösterilmektedir.  
 
2.2. TMS / TFRS ’ye Uygunluk Beyanı  
 
İlişikteki konsolide finansal tablolar SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 
No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 
 
Grup, Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan 
Türkiye Muhasebe Standartları‟nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) 
uygulamaktadır. İlişikteki konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından 
uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. 
 
Grup‟un 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle düzenlenmiş konsolide finansal tabloları, 19 Ağustos 2015 tarihinde Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına imzalanmıştır. Genel Kurul’nun ve ilgili yasal kuruluşların yasal mevzuata 
göre düzenlenmiş konsolide finansal tabloları ve bu konsolide finansal tabloları düzeltme hakkı vardır. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.3. Muhasebe Politikalarında DeğiĢiklikler  
 
Yeni bir TMS/TFRS‟nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz konusu TMS/ TFRS‟nin 
şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün 
yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe 
hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 
 
Cari dönemde işletmenin uygulamış olduğu politikalarda bir değişiklik olmamıştır. 
 
2.4. Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar  
 
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere 
ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulanır.  
 
Hatalar, finansal tablolar onaylanmadan önce saptanırsa, yapılacak bir düzeltme kaydı ile cari dönemde düzeltilir. Hata daha 
sonradan tespit edilmiş ise, finansal tabloların geçmişe dönük olarak yeniden düzenlenmesi gerekir.  
 
Cari dönemde işletmenin uygulamış olduğu tahminlerde bir değişiklik olmamıştır. 
 
2.5. Kullanılan Para Birimi 
 
Konsolide finansal tablolar, fonksiyonel para birimi ve konsolide finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade 
edilmiş olup tüm finansal bilgiler en yakın TL tutarına yuvarlanarak gösterilmiştir. Konsolide finansal tablolarda bulunan döviz 
cinsinden varlık ve yükümlülükler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan kurlar üzerinden sunum birimi 
olan TL‟ye çevrilmişlerdir. Merkez Bankası tarafından açıklanan kurlar aşağıdaki gibidir. 
 
Döviz cinsi 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

   ABD Doları 2,6863 2,3189 
AVRO 2,9822 2,8207 
GBP 4,2104 3,5961 

 
2.6. KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 
Finansal 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. 
 
2.7. Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 
 
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, 
bilanço tarihi itibari ile muhtemel yükümlülük ile taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen 
varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli 
olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar. 
 
Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var 
olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar aşağıdadır: 
 
a) Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, gelecek maaş artışları ve çalışan ayrılma oranları) 
kullanılarak belirlenir. (Bkz. Not 14) Bu varsayımlar her bilanço döneminde tekrar gözden geçirilmekte ve gerek görülmesi 
halinde revize edilmektedir. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.7. Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (Devamı) 
 
b) Grup, sabit kıymetlerini doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde amortismana tabi 
tutmuştur. Beklenen faydalı ömür kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri 
için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 
 
c) Şüpheli alacak karşılıkları, Grup yönetiminin bilanço tarihi itibariyle varolan ancak cari ekonomik koşullar çerçevesinde 
tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların 
değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken borçluların geçmiş performansları, piyasadaki kredibiliteleri ve 
bilanço tarihinden konsolide finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile yeniden görüşülen koşullar da 
dikkate alınmaktadır.  
 
d) Stok değer düşüklüğü ile ilgili olarak stokların fiziksel özellikleri ve ne kadar geçmişten geldiği incelenmekte, teknik 
personelin görüşleri doğrultusunda kullanılabilirliği belirlenmekte ve kullanılamayacak olduğu tahmin edilen kalemler için 
karşılık ayrılmaktadır. Stokların net gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde de ortalama satış fiyatlarına ilişkin veriler 
kullanılmaktadır. 
 
e) Grup, ertelenmiş vergi hesabını UMS ve UFRS‟ye uygun olarak yapmış ve konsolide finansal tablolara yansıtmıştır. 
Ertelenmiş vergi hesaplaması yapılırken mali zarar ve ileriki dönemlerde vergi matrahının tespitinde indirim/ilave olarak 
kullanılamayacak geçici farklar ertelenmiş vergi hesaplamasına konu edilmemiştir. 
 
 
2.8. NetleĢtirme / Mahsup 
 
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilin mümkün 
olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, 
bilançoda net değerleri ile gösterilirler. 
 
2.9. ĠĢletmenin Sürekliliği Varsayımı 
 
İlişikteki konsolide finansal tablolar, Grup‟un önümüzdeki yılda faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde 
edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. 
 
2.10. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
 
2.10.1. Gelir Kaydedilmesi 
 

Gelir, mal ve hizmet satışlarının faturalanmış değerlerini içerir. Satışlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk 

ve faydaların transferlerin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların 

Grup tarafından elde edileceğinin kuvvetle muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden 

tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, fatura edilmiş mal bedellerinin, satış iadelerinden arındırılmış halidir. 

Satışların içerisinde önemli bir finansman unsuru bulunması durumunda, makul bedel gelecekte oluşacak tahsilatların, 

finansman unsuru içerisinde yer alan gizli faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Satış bedelinin nominal değerleri ile makul 

değerleri arasındaki fark tahakkuk esasına göre finansman geliri olarak ilgili dönemlere kaydedilir. 

 
Hizmet gelirleri hizmetin tamamlanma derecesi dikkate alınarak muhasebeleştirilmektedir. 

 

Faiz gelirleri zaman dilimi esasına göre gerçekleşir ve geçerli faiz oranı ve vadesine kalan süre içinde etkili olacak faiz oranı 

dikkate alınarak tahakkuk edecek olan gelir belirlenir. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.10. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.10.2.  Stoklar 
 

Stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanıyla finansal tablolara yansıtılır. Stokların maliyeti, aylık 

hareketli ağırlıklı ortalama metodu ile hesaplanmaktadır. Mamul maliyeti hammadde, doğrudan işçilik, diğer doğrudan giderler 

ve ilgili genel üretim giderlerini içerirken borçlanma maliyetlerini içermez. Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde 

tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının 

indirilmesi ile elde edilen tutardır. Mamul üzerindeki sabit üretim maliyetleri normal üretim kapasitesine göre dağıtılırlar. 

Grup‟un yıllık üretim planları haricinde üretime ara vermesi sırasında oluşan çalışmayan kısım giderleri mamul stokları ile 

ilişkilendirilmez ve oluştuğu dönemde diğer giderlerde muhasebeleştirilir. 
 
2.10.3. Maddi Duran Varlıklar 
 
Maddi duran varlıklar, 01 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun 
etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden, 2005 ve sonraki yıllarda satın alınan kalemler için satın alım maliyet 
değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılır. 
 
Amortisman, aşağıdaki tabloda yer alan amortisman oranlarına göre doğrusal amortisman metodu ile her bir aktifin maliyetini 
iz bedel değerine getirmek üzere ekonomik ömürler esas alınarak hesaplanmaktadır. 
 
 
Türü Ekonomik Ömür  

Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 10 - 25 Yıl  

Binalar 20-50 Yıl  

Tesis Makine ve Cihazlar 3 -25 Yıl  

Taşıt Araç ve Gereçleri 2-5 Yıl  

Döşeme ve Demirbaşlar  3- 15 Yıl  

 
Sabit kıymetlerin satışı dolayısıyla oluşan kâr ve zararlar net defter değerleriyle satış fiyatının karşılaştırılması sonucunda 
belirlenir ve faaliyet kârına dahil edilir. 
 
Bakım ve onarım giderleri gerçekleştiği tarihte gider yazılır. Eğer bakım ve onarım gideri ilgili aktifte genişleme veya gözle 
görünür bir gelişme sağlıyorsa aktifleştirilir. 
 
Beklenen faydalı ömür kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl 
gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 
 
Grup ekli konsolide finansal tablolarda Maddi Duran Varlıkları TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardındaki açıklanan 
muhasebeleştirme sonrası ölçüm modellerinden maliyet modelini kullanmayı tercih etmiştir. 
 
2.10.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 
Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş 
maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005‟ten sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerinden, birikmiş itfa ve tükenme 
payları ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal 
amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya 
çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük 
olarak muhasebeleştirilir. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.10. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.10.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Devamı) 
 
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 amortismana tabi tutulur. 
 
Beklenen faydalı ömür kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl 
gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 
 
 
Türü 

Ekonomik 
Ömür 

 
Oran (%) 

Haklar 3 - 15 Yıl  % 6,66 - % 33 

 
2.10.5. 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 gayrimenkulün 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 gayrimenkulün kullanım şeklindeki değişikliğin 
gerçekleştiği tarihteki gerçeğe uygun değeridir. Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına 
göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüşmesi durumunda, işletme, kullanımdaki değişikliğin gerçekleştiği tarihe 
kadar “Maddi Duran Varlıklar”a uygulanan muhasebe politikasını uygular. 
 
2.10.6. Varlıklarda Değer Düşüklüğü 
 
İtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum veya olayların ortaya çıkması 
halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer 
düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer 
veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır.  
 
Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük seviyede 
değerlendirilir. Şerefiye haricinde değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer 
düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.10. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.10.7. Kiralama İşlemleri 
 
i) Finansal Kiralama İşlemleri 
 
Kiralama konusu varlığa ilişkin tüm önemli fayda ve riskler kiracı tarafından üstlenilmişse bu kiralamalar Grup tarafından 
finansal kiralama adı altında sınıflandırılır. Finansal kiralamalar gerçekleştirildikleri tarihte, kiralanan varlığın piyasa değeri 
veya minimum finansal kiralama ödemelerinin bugünkü değerinin düşük olanından aktifleştirilirler. Kira ödemeleri anapara ve 
faiz içeriyormuş gibi işleme konulur. Anapara kira ödemeleri bilançoda yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azaltılır. Faiz 
ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca gelir tablosunda giderleştirilir. Finansal kiralama sözleşmesi ile elde edilen 
maddi duran varlıklar, varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur. 
 
ii)  Operasyonel Kiralama İşlemleri  
 

Kiralayanın malın tüm risk ve faydalarını elinde bulundurduğu kira sözleşmeleri operasyonel kiralama olarak adlandırılır. Bir 
operasyonel kiralama için yapılan kiralama ödemeleri, kiralama süresi boyunca gider olarak kayıtlara alınmaktadır. 
 

2.10.8. Araştırma Geliştirme Giderleri 
 
Araştırma geliştirme giderleri gerçekleştiği tarihte giderleştirilir. Bir proje ile ilgili geliştirme harcaması gelecekteki 
gerçekleşebilir değerinden emin olunduğu zaman ileriki dönemlere taşınabilir. Taşınan herhangi bir harcama ilgili olduğu 
projenin gelecekteki beklenen satışlarının dönemi üzerinden amortismana tabi tutulur. Grup araştırma giderlerini oluştukları 
dönemde gelir tablosu ile direk ilişkilendirmektedir.  
 
2.10.9. Borçlanma Maliyetleri 
 
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı 
veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar 
varlığın maliyetine dahil edilmektedir.  
 
Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde edilen 
finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, 
oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. 
 
2.10.10. Finansal Araçlar 
 
(i) Finansal Varlıklar  
 
Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınan 
finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun 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 tutulan 
finansal varlıklar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.  
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.10. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.10.10. Finansal Araçlar (Devamı) 
 
(i) Finansal Varlıklar (Devamı) 
 
Etkin Faiz Yöntemi 
 
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması 
yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi 
süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamını, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 
 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler 
etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. 
 
a)  Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 

 
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. 
Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske 
karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe 
uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan varlıklar, dönen 
varlıklar olarak sınıflandırılırlar. 

 

b)  Vadesine Kadar Elde Tutulan Finansal Varlıklar  
 
Grup‟un vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli 
borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır.  
 
Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı 
düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır. 
 
 
c)  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 kâr veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmemektedir. Bu tür varlıkların makul değerinde 
meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. İlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü 
olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kâr /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. 
 
d)  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. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.10. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.10.10. Finansal Araçlar (Devamı) 
 
d)  Krediler ve Alacaklar (Devamı) 
 
Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü  
 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık şirketleri, 
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 Grup‟un 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. 

 
Nakit ve Nakit Benzerleri 
 
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha 
az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa 
vadeli yatırımlardır.  
 
(ii)  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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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.10. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
(ii)  Finansal Yükümlülükler (Devamı) 
 
a)  Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler 

 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır ve her 
raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki 
değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu 
finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar. 
 

b)  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 ilişkili 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. 
 
(iii)  Türev Finansal Araçlar 
 
Grup‟un türev finansal aracı bulunmamaktadır. 
 
 
2.10.11. Kur Değişiminin Etkileri 
 
Yıl içerisinde gerçekleşen döviz işlemleri, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası‟na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan 
dövize bağlı varlık ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası‟na çevrilmiştir. Bu çevirimden ve 
dövizli işlemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo kârları / zararları gelir tablosunda yer almaktadır. 
 
Grup konsolide finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi ile sunulmuştur. 
Grup‟un mali durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket‟in geçerli para birimi olan „TL‟ cinsinden ifade edilmiştir.  
 
Grup‟un konsolide finansal tablolarının hazırlanması sırasında yabancı para cinsinden 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 Lirasına çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeriyle izlenmekte olan parasal 
olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas 
alınmak suretiyle Türk Lirası‟ na çevrilmektedir.  
 
Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. Kur 
farkları oluştukları dönemde, kar veya zarar olarak muhasebeleştirilirler. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.10. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.10.12. Hisse başına Kâr / Zarar 
 
Hisse başına kar, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle tespit edilir. Türkiye‟de 
şirketler, sermayelerini hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Hisse 
başına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolaysıyla, hisse başına kar 
hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak 
uygulamak suretiyle elde edilir. 
 
2.10.13. Raporlama Dönemi Sonrası Olaylar 
 
Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, Grup lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade 
eder. Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden 
sonra ortaya çıkması durumunda, Grup söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır. Grup; bilanço tarihinden 
sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma 
uygun şekilde düzeltir. 
 
2.10.14. Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar 
 
Grup‟un, geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğünün bulunması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için 
ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir 
biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda ilgili yükümlülük, karşılık olarak konsolide finansal tablolara alınır. Şarta bağlı 
yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediğinin tespiti 
amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. 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 tahmin yapılmadığı durumlar hariç, olasılıktaki değişikliğin meydana geldiği dönemin finansal 
tablolarında karşılık olarak kayıtlara alınır. Grup şarta bağlı yükümlülüklerin muhtemel hale geldiği ancak ekonomik fayda 
içeren kaynakların tutarı hakkında güvenilir tahminin yapılmaması durumunda ilgili yükümlülüğü dipnotlarda göstermektedir. 
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir veya daha fazla kesin 
olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlık, şarta bağlı varlık olarak değerlendirilir. Ekonomik 
fayda içeren kaynakların işletmeye girme ihtimalinin yüksek bulunması durumunda şarta bağlı varlıklar dipnotlarda açıklanır. 
 
2.10.14. Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar (Devamı) 
 
Karşılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü taraflarca karşılanmasının 
beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödenmesinin kesin olması ve tutarın güvenilir bir şekilde 
hesaplanması durumunda, bir varlık olarak muhasebeleştirilir. 
 
2.10.15. İlişkili Taraflar 
 
Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar 
tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ile Nitelikli Yatırımcılar  (Not -25) ve onların ilişkili 
oldukları kişi ve kurumlar “ilişkili taraflar” olarak kabul ve ifade edilmişlerdir. İlişkili taraflarla gerçekleştirilen detaylı açıklama 
Not 6’da verilmiştir. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.10. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.10.16. Devlet Teşvik ve Yardımları  
 
Gerçeğe uygun değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teşvikleri, elde edilmesi 
için gerekli koşulların işletme tarafından yerine getirilmesi ve teşvikin işletme tarafından elde edilmesi koşullarının 
gerçekleşeceğine dair makul bir güvence oluştuğunda finansal tablolara yansıtılır. Devlet teşvikleri, bu teşviklerle karşılanması 
amaçlanan giderlerle eşleştirilmek üzere giderlerin yapıldığı ilgili dönemler boyunca sistematik şekilde gelir olarak finansal 
tablolara yansıtılır. 
 
2.10.17. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 
 
Gelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmiş vergi giderinin (veya gelirinin) toplamından oluşur. 
 
Cari Vergi 
 
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, diğer yıllarda 
vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç 
tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda belirtilen kardan farklılık gösterir. Grup‟un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle 
yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır. 
 
Ertelenmiş Vergi 
 
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi 
matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasallaşmış 
vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir.  
 
Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan 
ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel 
olması şartıyla hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa finansal 
tablolara alınmasından dolayı oluşan ve hem ticari hem de mali kar veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına ilişkin 
ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı hesaplanmaz.  
 
Ertelenen vergi yükümlülükleri, Grup‟un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın 
ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki 
paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen 
vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek 
suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte bu farkların ortadan kalkmasının muhtemel 
olması şartıyla hesaplanmaktadır. 
 
Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, 
bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel 
olmadığı ölçüde azaltılır. 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli 
olması beklenen ve bilanço tarihi itibariyle kanunlaşmış veya önemli ölçüde kanunlaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) 
üzerinden hesaplanır. 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup‟un bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter 
değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.10. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
2.10.17. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (Devamı) 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir 
hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi 
ya da Grup‟un cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 
 
Dönem Cari ve Ertelenmiş Vergisi 
 
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin ertelenmiş 
vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından 
kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak 
muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın 
tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini 
aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur. 
 
Konsolide finansal tablolarda yer alan vergiler, cari dönem vergisi ile ertelenmiş vergilerdeki değişimi içermektedir. Grup, 
dönem sonuçları üzerinden cari ve ertelenmiş vergi hesaplamaktadır. 
 
Vergi Varlık ve Yükümlülüklerinde Netleştirme 
 
Ödenecek kurumlar vergisi tutarları, peşin ödenen kurumlar vergisi tutarlarıyla ilişkili olduğu için netleştirilmektedir.  
 
2.10.18. Emeklilik ve Kıdem Tazminatı Karşılığı 
 
Türkiye‟de geçerli iş kanunları gereği emeklilik ve kıdem tazminatı provizyonları ilişikteki konsolide finansal tablolarda 
gerçekleştikçe provizyon olarak ayrılmaktadır. Güncellenmiş olan UMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardı 
uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. 
 
Ekli konsolide finansal tablolarda kıdem tazminatı yükümlülüğü, gelecek yıllarda ödenecek emeklilik tazminatının bilanço 
tarihindeki değerinin hesaplanması amacıyla enflasyon oranından arındırılmış uygun faiz oranı ile iskonto edilmesi ile bulunan 
tutar olarak konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. Bu beklentiler her bilanço döneminde tekrar gözden geçirilmekte ve 
gerek görülmesi halinde revize edilmektedir.  
 
2.11. Nakit Akım Tablosu 
 
Nakit ve nakit benzeri değerler bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Nakit akım tablosu için dikkate alınan nakit 
ve nakit benzeri değerler eldeki nakit, banka mevduatları ve likiditesi yüksek yatırımları içermektedir. Nakit akım tablosunda, 
döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 
 
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Grup‟un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. 
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup‟un yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve 
elde ettiği nakit akımlarını gösterir.  
 
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup‟un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri 
ödemelerini gösterir. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.12. Sermaye ve Temettüler 
 
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde birikmiş 
kardan indirilerek kaydedilir. 
 
2.13. Yeni ve düzeltilmiĢ standartlar ve yorumlar 
 
2014 yılında uygulanmaya baĢlanan standartlar ve henüz uygulamada olmayan yeni standart ve yorumlar  
 
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar  
 
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda 
özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda 
kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup‟un mali durumu ve performansı üzerindeki 
etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.  
 
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değiĢiklik ve yorumlar aĢağıdaki gibidir:  
 
Yatırım İşletmeleri (TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27’ye iliĢkin değiĢiklikler)  
 
TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına ilişkin bir istisna 
getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 
Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. İşletmelerin 
TFRS 9‟u uygulamamaları durumunda, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme hükümleri çerçevesinde 
gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliklerin Grup‟un finansal durumu ve 
performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.  
 
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların NetleĢtirilmesi (DeğiĢiklik)  
 
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin anlamına 
açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma 
(takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Söz konusu değişikliklerin Grup‟un finansal 
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.  
 
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer açıklamaları (DeğiĢiklik)  
 
TFRS 13 „Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri‟ne getirilen değişiklikten sonra “TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü 
standardındaki yapılan değişiklik ile değer düşüklüğüne uğramış finansal olmayan varlıkların geri kazanılabilir değerlerine 
ilişkin bazı açıklama hükümlerini açıklığa kavuşturulmuştur. TMS 36 standardında yapılan değişiklikler finansal olmayan 
varlıkların geri kazanılabilir miktarlarının açıklanmasını sadece değer kaybı veya değer kaybının ters çevrildiği durumlarda 
gerektirmektedir. Söz konusu değişiklikler açıklama hükümlerini etkilemiştir ve değişikliklerin Grup‟un finansal durumu veya 
performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.  
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.13. Yeni ve düzeltilmiĢ standartlar ve yorumlar (Devamı) 
 
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma muhasebesinin 
devamlılığı (DeğiĢiklik)  
 
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı‟na getirilen değişlik, finansal riskten korunma aracının 
kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin 
durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Söz konusu değişikliklerin Grup‟un finansal durumu veya 
performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.  
 
TFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler  
 
Bu yorum, zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün, işletme tarafından ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde 
gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, zorunlu verginin sadece ilgili 
yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli 
olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir zorunlu vergi, asgari 
eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Söz konusu yorumun Grup‟un finansal durumu veya performansı 
üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
 
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – TanımlanmıĢ Fayda Planları: ÇalıĢan katkıları (DeğiĢiklik)  
 
Standartta yapılan değişiklik kapsamında çalışanların yaptığı bazı katkıların muhasebeleştirilmesindeki karmaşıklık 
azaltılmıştır ve çalışanların fayda planlarına yaptığı katkılar, plan dahilinde belirlenmiş, hizmet ile doğrudan ilişkili ve hizmet 
verilen yıldan bağımsız ise bu katkıların hizmetin verildiği dönemde hizmet maliyetinden düşülmesine izin verilmektedir. 
Değişikliğin Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.  
 
TFRS’deki iyileştirmeler  
 
Uygulamadaki standartlar için yayınlanan „TFRS‟de Yıllık İyileştirmeler‟ aşağıda sunulmuştur. Standartların “Karar 
Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricinde değişiklikler 1 Temmuz 2014‟den itibaren geçerlidir.  
 
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi  
 
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:  
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlanmıştır. 
Söz konusu değişikliğin Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.  
 
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri  
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, TFRS 9 Finansal Araçlar kapsamında olsun ya da 
olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya zararda muhasebeleşir. Söz konusu değişikliğin 
Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.  
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.13. Yeni ve düzeltilmiĢ standartlar ve yorumlar (Devamı) 
 
TFRS’deki iyileştirmeler (Devamı) 
 
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri  
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/ toplulaştırılabilir. ii) 
Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili 
yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Söz konusu değişikliğin Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli 
bir etkisi olmamıştır.  
 
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri  
Karar Gerekçeleri‟nde açıklandığı üzere, faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz 
olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Söz konusu değişikliğin Grup‟un finansal durumu veya performansı 
üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.  
 
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar  
TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)‟daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini açıklığa 
kavuşturmuştur i) varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin 
piyasa değeri belirlenir ve net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Söz 
konusu değişikliğin Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
 
TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları  
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili bir taraf olduğunu 
açıklığa kavuşturmuştur. Söz konusu değişikliğin Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi 
olmamıştır. 
 
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi  
TFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması  
Değişiklik ile UFRS finansal tablolarını ilk kez uygulayanlara, henüz uygulaması zorunlu olmamakla birlikte erken 
uygulanabilecek yeni veya değiştirilmiş standartları uygulamasına izin verilmiştir. Söz konusu değişikliğin Grup‟un finansal 
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.  
 
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri  
Değişiklik ile, i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların TFRS 3‟ün kapsamında olmadığı ve ii) bu kapsam 
istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa 
kavuşturulmuştur. Söz konusu değişikliğin Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
 
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü  
TFRS 13‟deki portföy istisnasının sadece finansal varlık ve finansal yükümlülüklere değil TMS 39 kapsamındaki diğer 
sözleşmelere de uygulanabileceği açıklığa kavuşturulmuştur. Söz konusu değişikliğin Grup‟un finansal durumu veya 
performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.  
 
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller  
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sınıflanmasında TFRS 3 ve TMS 
40‟un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Söz konusu değişikliklerin Grup‟un finansal durumu veya performansı 
üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.13. Yeni ve düzeltilmiĢ standartlar ve yorumlar (Devamı) 
 
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar  
 
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup 
tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi 
belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli 
değişiklikleri yapacaktır. 
 
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Ölçümleme  
 
Aralık 2012‟de yayınlanan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve 
sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9‟da 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. 
Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 
 
TMS 16 ve TMS 38 – Uygulanılabilir amortisman ve itfa yöntemlerine açıklık getirilmesi  
 
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik gelir bazlı amortisman hesaplaması yöntemlerinin maddi duran 
varlıkların amortisman hesaplamalarında kullanılamayacağını açıkça ifade etmektedir. TMS 38 Maddi Olmayan Duran 
Varlıklar standardında yapılan değişiklik, maddi olmayan duran varlıkların amortismanında gelir bazlı amortisman 
yöntemlerinin kullanılmasının uygun olmayacağı yönünde aksi kanıtlanılabilir bir varsayım uygulamaya koymaktadır. Bu 
değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 
Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin, Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir 
etkisi olması beklenmemektedir.  
 
TFRS 11 – MüĢterek faaliyetlerde edinilen payların muhasebeleĢtirilmesi  
 
Birleşmeleri standardının uygulanıp uygulanamayacağına açıklık getirmektedir. Değişiklikler işletme birleşmesi 
muhasebeleştirmesinin bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde edinilen paylar için uygulanmasını gerektirmektedir. Bu 
değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 
Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir 
etkisi olması beklenmemektedir. 
 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni 
ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar  
 
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış 
fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir; fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK 
tarafından TFRS‟ye uyarlanmamıştır/ yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS‟nin bir parçasını oluşturmazlar. Buna bağlı olarak 
UMSK tarafından yayımlanan fakat hali hazırda KGK tarafından yayımlanmayan standartlara UFRS veya UMS şeklinde atıfta 
bulunulmaktadır. Grup, finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS‟de yürürlüğe 
girdikten sonra yapacaktır. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.13. Yeni ve düzeltilmiĢ standartlar ve yorumlar (Devamı) 
 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni 
ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar  (Devamı) 
 
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve TFRS 9, TFRS 7 ve TMS 39’daki değiĢiklikler– UFRS 9 
(2013)  
 
UMSK Kasım 2013‟de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve TMS 39 ve TFRS 7‟deki ilgili değişiklikleri içeren 
UFRS 9‟un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. Bu versiyona bağlı olarak işletmeler tüm riskten korunma işlemleri için TMS 
39‟un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. 
Buna ek olarak Standart UFRS 9‟un eski versiyonlarında yer alan 1 Ocak 2015 zorunlu yürürlük tarihini ertelemektedir. UFRS 
9 (2013)‟den sonra yayımlanan UFRS 9 (2014) ile zorunlu yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir. Grup, standardın 
finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 
 
UFRS 9 Finansal Araçlar (2014)  
 
Temmuz 2014‟de yayımlanan UFRS 9 standardı TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardındaki 
mevcut yönlendirmeyi değiştirmektedir. Bu versiyon daha önceki versiyonlarda yayımlanan yönlendirmeleri de içerecek şekilde 
finansal varlıklardaki değer kaybının hesaplanması için yeni bir beklenen kredi kayıp modeli de dahil olmak üzere finansal 
araçların sınıflandırılması ve ölçülmesi ve yeni genel riskten korunma muhasebesi gereklilikleri ile ilgili güncellenmiş 
uygulamaları içermektedir. UFRS 9 aynı zamanda TMS 39‟da yer alan finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve bilanço 
dışında bırakılması ile ilgili uygulamaları yeni UFRS 9 standardına taşımaktadır. UFRS 9 standardı 1 Ocak 2018 ve 
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 
değerlendirmektedir.  
 
UFRS 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları  
 
UMSK 2012 yılında Oranı Düzenlenmiş Faaliyetler üzerine kapsamlı bir proje başlatmıştır. UMSK projenin bir parçası olarak 
oranı düzenlenen işletmelerden ilk defa UFRS uygulayacak olanlar için geçici bir çözüm olması açısından kısıtlı kapsamda bir 
Standart yayımlamıştır. Bu Standart ilk kez UFRS uygulayacak işletmeler için hâlihazırda genel kabul görmüş muhasebe 
prensiplerine göre muhasebeleştirdikleri düzenleyici erteleme hesaplarını UFRS‟ye geçişlerinde aynı şekilde 
muhasebeleştirmelerine izin vermektedir. Bu Standart 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli 
olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi 
olması beklenmemektedir.  
 
UFRS 15 MüĢterilerle Yapılan SözleĢmeler  
 
Yeni standart, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Amerika Birleşik Devletleri Genel Kabul Görmüş 
Muhasebe Prensipleri’nde yer alan rehberlikleri değiştirip; müşterilerle yapılan sözleşmeler için kontrol bazlı yeni bir model 
getiriyor. Bu yeni standart, hasılatın muhasebeleştirilmesinde, sözleşmede yer alan mal ve hizmetleri ayrıştırma ve zaman 
boyunca muhasebeleştirme konularında yeni yönlendirmeler getirmekte ve hasılat bedelinin, gerçeğe uygun değerden ziyade, 
şirketin hak etmeyi beklediği bedel olarak ölçülmesini öngörmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık 
hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin Grup‟un finansal durumu veya performansı 
üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.  
 
Yatırımcı iĢletmenin iĢtirakine veya iĢ ortaklığına yaptığı varlık satıĢı veya katkısı (TFRS 10 ve TMS 28’de değiĢiklikler)  
 
Bu değişiklikler yürürlükteki konsolidasyon ve özkaynak muhasebesi uygulamalarının arasındaki çelişkiyi ele almaktadır. 
Değişiklikler transfer edilen varlıkların TFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardındaki “iş” tanımına uyması haline bütün kazancın 
muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Grup‟un 
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.13. Yeni ve düzeltilmiĢ standartlar ve yorumlar (Devamı) 
 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni 
ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar  (Devamı) 
 
Konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemi (TMS 27’de değiĢiklikler)  
 
Değişiklikler özkaynak yönteminin bireysel finansal tablolarda kullanılmasına izin vermektedir ve bu uygulama sadece iştirak 
ve iş ortaklıkları için değil bağlı ortaklıklar için de geçerlidir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemleri için geçerlidir ve geriye dönük olarak uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin 
Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.  
 
Açıklama inisiyatifi (TMS 1’de değiĢiklik)  
 
Bu dar kapsamlı değişiklik, TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardını önemli ölçüde değiştirmek yerine, TMS 1‟de 
sunulan gereklilikleri açıklığa kavuşturmaktadır. Değişiklikler çoğu durumda TMS 1‟deki ifadelerin aşırı kuralcı 
yorumlamalarına yanıt vermektedir. Değişiklikler şu konulara açıklık getirmektedir: önemlilik seviyesi, dipnotların sıralaması, alt 
toplamlar, muhasebe standartları ve açılımlar. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
geçerlidir. Değişikliğin erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde 
önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.  
 
UFRS’deki iyileĢtirmeler  
 
Uygulamadaki standartlar için yayınlanan „UFRS‟de Yıllık İyileştirmeler – 2012-2014 Dönemi‟ aşağıda sunulmuştur. 
Değişiklikler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. Değişikliğin Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde 
önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.  
 
Yıllık iyileĢtirmeler - 2012–2014 Dönemi  
 
UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler  
Değişiklik, işletmelerin varlıkların (veya varlık gruplarının) elden çıkarılması yöntemini değiştirdikleri ve bu varlıkların dağıtım 
amaçlı elde tutulan varlık kriterine artık uymadığı durumlarda UFRS 5 gerekliliklerini açıklığa kavuşturmaktadır.  
 
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar  
UFRS 7, işletmenin devredilen finansal varlıklarla ilgisinin devam ettiği ve bu varlıkların finansal durum tablosu dışı bırakıldığı 
durumlardaki hizmet anlaşmalarının bu standardın gerekli kıldığı açıklamaların kapsamına girdiği durumları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla değiştirilmiştir. UFRS 7 aynı zamanda Açıklamalar: Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (UFRS 
7‟de değişiklikler) tarafından getirilen ek açıklama gerekliliklerini açıklığa kavuşturmak üzere değiştirilmiştir. 
 
UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar  
UMS 19 iskonto oranının belirlenmesinde kullanılan yüksek kaliteli özel sektör tahvillerinin veya devlet tahvillerinin, faydaların 
ödeneceği para birimi ile aynı olması konusuna açıklık getirecek şekilde değiştirilmiştir. 
 
UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama  
UMS 34 bazı açıklamaların ara dönem finansal tablolara ait dipnotlara dahil edilmemesi durumunda, bu açıklamaların “ara 
dönem raporlamanın başka bölümlerinde” sunulabileceği konusuna açıklık getirmek üzere değiştirilmiştir. Örneğin, ara dönem 
finansal raporlara gönderme yaparak finansal raporlamanın başka bölümlerinde (yönetim yorumları veya risk raporları) bu 
bilgiler açıklanabilir. 
 
KGK tarafından yayınlanan ilke kararları  
 
Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik aşağıdaki ilke kararlarını 
yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma tarihi itibarıyla geçerlilik kazanmıştır ancak diğer 
kararların 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanmıştır. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.13. Yeni ve düzeltilmiĢ standartlar ve yorumlar (Devamı) 
 
KGK tarafından yayınlanan ilke kararları (Devamı) 
 
2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi  
 
KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla 
“Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlamıştır. Bu düzenlemede yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, 
sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında 
TMS‟yi uygulamakla yükümlü olan şirketlerin hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi amacıyla yayınlanmıştır.  
 
2013-2 Ortak Kontrole Tabi ĠĢletme BirleĢmelerinin MuhasebeleĢtirilmesi  
 
Karara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest) yöntemi ile 
muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi gerektiği ve iii) hakların 
birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi 
finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak 
sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Söz konusu kararın Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi 
olmamıştır.  
 
2013-3 Ġntifa Senetlerinin MuhasebeleĢtirilmesi  
 
İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal araç olarak 
muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararın Grup‟un finansal durumu veya performansı 
üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.  
 
2013-4 KarĢılıklı ĠĢtirak Yatırımlarının MuhasebeleĢtirilmesi  
 
Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı iştirak ilişkisi olarak 
tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne ve uygulanan farklı muhasebeleştirme 
esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilke kararı ile konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş ve 
her birinin muhasebeleştirme esasları belirlenmiştir.  
 
i) Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,  
ii) İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu  
iii) İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleştirdiği bir yatırımının 
bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu.  
 
Söz konusu kararın Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. 
 
NOT 3 ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ 
 
Yoktur (31 Aralık 2014 – Yoktur). 
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NOT 4 FĠNANSAL YATIRIMLAR VE DĠĞER ĠġLETMELERDEKĠ PAYLAR 
 
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle finansal varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 

  30 Haziran 2015   31 Aralık 2014 

  ĠĢtirak Oranı ĠĢtirak Tutarı   ĠĢtirak Oranı ĠĢtirak Tutarı 

      Azer İdaş Ltd. % 100,00 438.324 
 

% 100,00 438.324 

Azer İdaş Ltd. (Değer Düşüklüğü Karşılığı) % 100,00 (438.324) 
 

% 100,00 (438.324) 
 

       -- --     -- 

 
Grup‟un 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 
muhasebeleştirilmiştir. 
 
NOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
Şirket ve bağlı ortaklığı İdaş Yatak tarafından üretilen yatak, döşeme vb. ürünlerin pazarlamasını yapmaktadır. Bu nedenle 
bölümlere göre raporlama yapılmamıştır. 
 
NOT 6 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI 
 
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacak ve borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 
 
 Alacaklar  Borçlar 

30 Haziran 2015 
Ticari 

 Alacaklar 
Diğer 

 Alacaklar   
Ticari  

Borçlar 
Diğer 

 Borçlar 

      Ortaklar ve Yönetim Kurulu Üyeleri -- -- 
 

-- 1.165.969 
Evoteks Ev ve Otel Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Evoteks”) 1.746.757 7.166.271 

 
-- 1.765.000 

      Eksi: 
     Şüpheli alacak karşılığı (-) (1.746.757) (7.166.271) 

 
-- -- 

 
       -- --   -- 2.930.969 

 
Grup‟un Evoteks ve Evosan‟a olan 1.765.000.-TL tutarındaki ticari olmayan borcu, söz konusu şirketler tarafından 
alacaklılarına ciro edilen Grup senetlerinden kaynaklanan borç olup, tamamının vadesi geçmiştir. Grup ayrıca ekli konsolide 
mali tablolardaki borç tutarına dahil olan ancak vadesi geçmiş ve ödenmemiş olduğu için alacaklı tarafından Grup‟a iade 
edilmemiş 340.000.-TL tutarındaki senetler için 415.300.-TL tutarındaki vadeli çeki Evoteks ‟in tedarikçilerine teminat olarak 
vermiştir. 
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NOT 6 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 
 Alacaklar  Borçlar 

31 Aralık 2014 
Ticari 

 Alacaklar 
Diğer 

 Alacaklar   
Ticari  

Borçlar 
Diğer 

 Borçlar 

      Ortaklar ve Yönetim Kurulu Üyeleri -- -- 
 

-- 1.126.716 
Evoteks Ev ve Otel Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Evoteks”) 1.746.757 7.166.271 

 
-- 1.765.000 

      Eksi: 
     Şüpheli alacak karşılığı (-) (1.746.757) (7.166.271) 

 
-- -- 

 
       -- --   -- 2.891.716 

 
Grup‟un Evoteks ve Evosan‟a olan 1.765.000.-TL tutarındaki ticari olmayan borcu, söz konusu şirketler tarafından 
alacaklılarına ciro edilen Grup senetlerinden kaynaklanan borç olup, tamamının vadesi geçmiştir. Grup ayrıca ekli konsolide 
mali tablolardaki borç tutarına dahil olan ancak vadesi geçmiş ve ödenmemiş olduğu için alacaklı tarafından Grup‟a iade 
edilmemiş 340.000.-TL tutarındaki senetler için 415.300.-TL tutarındaki vadeli çeki Evoteks ‟in tedarikçilerine teminat olarak 
vermiştir. 
 
Nitelikli yatırımcılara iliĢkin açıklamalar : (Not 25) 
 
Nitelikli Yatırımcı Grubu kapsamındaki şirketler ile Grup arasında gerçeklesen işlemler neticesinde elde edilmiş gelirler ile 
muhtelif giderlerin açıklamaları ve dönem sonu itibariyle söz konusu şirketlerle olan cari hesap bakiye detayları aşağıdaki 
gibidir; 

 
 Alacaklar  Borçlar 

30 Haziran 2015 
Ticari 

 Alacaklar 
Diğer 

 Alacaklar   
Ticari 

 Borçlar 
Diğer 

 Borçlar 

      Asmaş Ankara Site Halı Mobilya Sanayi Tic. A.Ş. 875.088 -- 
 

-- -- 
Mertse Saç Metal Otomotiv Yan San Ltd. Şti. -- -- 

 
589.650 -- 

Özpek Mobilya Elek. Elkt.Tek. Tur.Otom.San.ve Tic.Ltd.Şti.(*) -- -- 
 

-- -- 
Tekplast Suni Deri Teks.San.A.Ş. (*) -- -- 

 
-- -- 

Verim Sanayi Ürünleri Dağıtım A.Ş. (*) -- -- 
 

-- -- 
Yaşarlar Ev Eşyaları Dağıtım A.Ş. -- -- 

 
128.806 -- 

 
       875.088 --   718.456 -- 

(*) Hesapları kapatılmıştır. 
 Alacaklar  Borçlar 

31 Aralık 2014 
Ticari 

 Alacaklar 
Diğer 

 Alacaklar   
Ticari 

 Borçlar 
Diğer 

 Borçlar 

      Asmaş Ankara Site Halı Mobilya Sanayi Tic. A.Ş. 638.506 -- 
 

-- -- 
Mertse Saç Metal Otomotiv Yan San Ltd. Şti. -- -- 

 
603.651 -- 

Özpek Mobilya Elek. Elkt.Tek. Tur.Otom.San.ve Tic.Ltd.Şti. -- -- 
 

68.063 -- 
Tekplast Suni Deri Teks.San.A.Ş. 118.209 -- 

 
-- -- 

Verim Sanayi Ürünleri Dağıtım A.Ş. 165.293 -- 
 

-- -- 
Yaşarlar Ev Eşyaları Dağıtım A.Ş. -- -- 

 
913.546 -- 

 
       922.008 --   1.585.260 -- 
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NOT 6 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 

 

01 Ocak - 30 Haziran 
2015 

01 Ocak - 30 Haziran 
2014 

 
  Mal satış geliri ve iadeler, net 915.428 9.479 

Kira geliri 68.782 19221 
İlk madde malzeme alımı (50.000) (7.834) 
 

  Net 934.210 20.866 

 
NOT 7 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR  
 
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
Kısa vadeli ticari alacaklar 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

   ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar  ( Not -6) -- -- 
Şüpheli ticari alacaklar 1.746.757 1.746.757 
 

  Eksi: 
  Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (1.746.757) (1.746.757) 

   ĠliĢkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 4.825.125 4.861.016 
Senetsiz alacaklar 1.898.226 1.817.947 
Senetli alacaklar 284.520 405.761 
Şüpheli ticari alacaklar 9.753.056 9.530.174 
 

  Eksi: 
  Alacak reeskontu (-) (5.654) (10.725) 

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (7.105.023) (6.882.141) 
 

    4.825.125 4.861.016 

 
ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı hareket tablosu 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

   Dönem başı bakiyesi  8.628.898 7.100.858 
Kur farkı (-) / (-) 225.000 4.784 
Konusu kalmayan karşılıklar (-) (2.118) (267.523) 
Dönem içinde ayrılan karşılıklar (+) -- 1.790.779 
 

  Dönem sonu bakiyesi 8.851.780 8.628.898 
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NOT 7 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) 
 
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

Kısa vadeli ticari borçlar 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

   ĠliĢkili taraflara ticari borçlar  ( Not -6) -- -- 

   ĠliĢkili olmayan taraflara ticari borçlar 9.400.814 9.859.698 
Senetsiz borçlar 7.248.992 7.701.531 
Senetli borçlar 2.151.822 2.158.167 
 

    9.400.814 9.859.698 

 
NOT 8 DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR 
 
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle diğer alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

Kısa vadeli diğer alacaklar 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

   ĠliĢkili taraflardan diğer alacaklar (Not -6) -- -- 

Diğer şüpheli alacaklar 7.166.271 7.166.271 

   Eksi: 

  Diğer şüpheli alacaklar karşılığı (-) (7.166.271) (7.166.271) 

   ĠliĢkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 52.141 40.508 
Verilen depozito ve teminatlar 1.490 1.490 
Vergi dairesinden alacaklar 50.651 39.018 
 

    52.141 40.508 

 
Uzun vadeli diğer alacaklar 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

 
  ĠliĢkili taraflardan diğer alacaklar (Not -6) -- -- 

 
  ĠliĢkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 60.410 60.410 

Verilen depozito ve teminatlar 60.410 60.410 
 

    60.410 60.410 
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NOT 8 DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR 
 
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
Kısa vadeli diğer borçlar 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

   ĠliĢkili taraflara diğer borçlar  ( Not - 6) 2.930.969 2.891.716 
Ortaklara ve yönetim kurulu üyelerine borçlar 1.165.969 1.126.716 
İlişkili taraflara diğer borçlar (*) 1.765.000 1.765.000 

   ĠliĢkili olmayan taraflara diğer borçlar 9.538.665 8.983.146 
Ödenecek vergi, harç ve kesintiler 32.515 53.485 
Ödenecek SGK primleri 70.628 87.888 
Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş kısa vadeli borçlar 4.704.510 4.090.263 
Ödenecek diğer yükümlülükler 74.877 74.877 
Diğer 241.135 161.633 
Nitelikli yatırımcılardan alınan avanslar 4.415.000 4.515.000 

     12.469.634 11.874.862 

 
(*) Grup‟un Evoteks ve Evosan‟a olan 1.765.000 TL tutarındaki ticari olmayan borcu, söz konusu şirketler tarafından 
alacaklılarına ciro edilen Grup senetlerinden kaynaklanan borç olup, tamamının vadesi geçmiştir. Grup ayrıca ekli konsolide 
mali tablolardaki borç tutarına dahil olan ancak vadesi geçmiş ve ödenmemiş olduğu için alacaklı tarafından Grup‟a iade 
edilmemiş 340.000 TL tutarındaki senetler için 415.300 TL tutarındaki vadeli çeki Evoteks ‟in tedarikçilerine teminat olarak 
vermiştir. 
 

Uzun vadeli diğer borçlar 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

   Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş uzun vadeli borçlar  5.397.449 5.397.449 

     5.397.449 5.397.449 

 
NOT 9 STOKLAR 
 
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle stokların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 
30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

   İlk madde ve malzeme 778.967 910.744 
Yarı mamuller 298.869 209.152 
Mamuller 2.422.139 2.658.552 
Ticari mallar 48.174 74.012 
Diğer stoklar 30.448 31.648 
 

  Eksi: 
  Stok değer düşüklüğü (975.975) (975.975) 

 
    2.602.622 2.908.133 
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NOT 10 PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER VE ERTELENMĠġ GELĠRLER 
 
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
Kısa vadeli peĢin ödenmiĢ giderler 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

 
  Verilen sipariş avansları 2.360.688 2.992.240 

Peşin ödenen giderler 8.146 18.274 
Personel iş avansları 22.035 7.042 
 

  Eksi: 
  Verilen sipariş avansları karşılığı (-) (162.077) (162.077) 

 
    2.228.792 2.855.479 

 
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle ertelenmiş gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

Kısa vadeli ertelenmiĢ gelirler 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

 

  Alınan sipariş avansları 1.113.318 2.035.626 
 

    1.113.318 2.035.626 

 
NOT 11 YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMEKULLER 
 
30 Haziran 2015 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin detayı aşağıdadır: 
 

01 Ocak 2015 itibariyle açılıĢ bakiyesi 18.905.000 

Dönem içi değişim -- 

30 Haziran 2015 itibariyle kapanıĢ bakiyesi 18.905.000 

 
Grup‟un yatırım amaçlı gayrimenkulü olan Eskişehir‟de bulunan ve bağ evi ile fabrikadan oluşan gayrimenkullerin, Sermaye 
Piyasası Kurulunca yetki belgesi verilmiş değerleme şirketi ELİT Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından “Maliyet yaklaşımı 
yöntemiyle ulaşılan pazar değeri” usulü ile hazırlanan 26 Aralık 2012 tarihli gayrimenkul değerleme raporunda 2.730.000.- TL 
olarak belirlenmiştir. 
 
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 15 Ocak 2014 tarihli gayrimenkul değerleme raporunda 16.175.000 TL olarak belirlenmiştir. 
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NOT 12 MADDĠ DURAN VARLIKLAR 
 
01 Ocak – 30 Haziran 2015 dönemine ait maddi duran varlık hareketleri aşağıda aşağıdaki gibidir: 
 

Maliyet 
1 Ocak  

2015 AlıĢ SatıĢ Diğer  
30 Haziran 

2015 

      Arazi ve arsalar 8.025.000 -- -- -- 8.025.000 

Yeraltı yerüstü düzenleri 1.152.934 -- -- -- 1.152.934 

Binalar 24.369.300 -- -- -- 24.369.300 

Tesis makine ve cihazlar 20.775.002 -- -- -- 20.775.002 

Taşıtlar 1.158.770 -- -- -- 1.158.770 

Demirbaşlar 3.016.265 1.272 -- -- 3.017.537 

        58.497.271 1.272 -- -- 58.498.543 

      

BirikmiĢ Amortisman  
1 Ocak  

2015 
Dönem 

 Amortismanı SatıĢ Diğer  
30 Haziran 

2015 

      Arazi ve arsalar -- -- -- -- -- 

Yeraltı yerüstü düzenleri 1.120.745 1.689 -- -- 1.122.434 

Binalar 11.860.831 594.469 -- -- 12.455.300 

Tesis makine ve cihazlar 16.928.108 308.977 -- -- 17.237.085 

Taşıtlar 1.144.315 14.455 -- -- 1.158.770 

Demirbaşlar 2.932.882 11.001 -- -- 2.943.883 

        33.986.881 930.591 -- -- 34.917.472 

      
Net 

1 Ocak  
2015       

30 Haziran 
2015 

      Arazi ve arsalar 8.025.000 
   

8.025.000 

Yeraltı yerüstü düzenleri 32.189 
   

30.500 

Binalar 12.508.469 
   

11.914.000 

Tesis makine ve cihazlar 3.846.894 
   

3.537.917 

Taşıtlar 14.455 
   

-- 

Demirbaşlar 83.383 
   

73.654 

        24.510.390       23.581.071 
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NOT 13 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 
01 Ocak – 30 Haziran 2015 dönemine ait maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıda aşağıdaki gibidir: 
 

Maliyet 
1 Ocak  

2015 AlıĢ SatıĢ Diğer  
30 Haziran 

2015 

      Haklar 1.589.516 -- -- -- 1.589.516 

Diğer  184.577 -- -- -- 184.577 

        1.774.093 -- -- -- 1.774.093 

      

Amortisman  
1 Ocak  

2015 
Dönem 

 Amortismanı SatıĢ Diğer  
30 Haziran 

2015 

      Haklar 1.038.466 65.005 -- -- 1.103.471 

Diğer  152.788 7.318 -- -- 160.106 

        1.191.254 72.323 -- -- 1.263.577 

      
Net 

1 Ocak  
2015       

30 Haziran 
2015 

      Haklar 551.050 
   

486.045 

Diğer  31.789 
   

24.471 

        582.839       510.516 

 
NOT 14 KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR 
 
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle karşılıklar, koşullu varlık ve borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

a) ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin kısa vadeli karĢılıklar 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

   Personel izin karşılığı 118.179 198.393 
 

    118.179 198.393 

 

b) Diğer kısa vadeli karĢılıklar 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

   Dava karşılığı 304.016 304.016 
 

    304.016 304.016 
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NOT 14 KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı) 
 
 

c) ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin uzun vadeli karĢılıklar 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

   Kıdem tazminatı karşılığı 509.804 264.834 

     509.804 264.834 

 
Kıdem Tazminatı Karşılıkları:  
 
Türk İş Kanunu‟na göre, Grup bir senelik çalışma süresini doldurmuş olan ve Grup‟la ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25 
hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere 
çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002‟deki mevzuat değişikliğinden 
sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır. Ödenecek tazminat her hizmet yılı 
için bir aylık maaş tutarı kadardır.  
 
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Dolayısıyla, 
uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 30 
Haziran 2015 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak 
muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. Bilanço tarihindeki karşılık, yıllık % 5,30 enflasyon 
oranı ve % 9,74 iskonto oranı, varsayımlarına göre yaklaşık % 4,22 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle 
hesaplanmıştır (31 Aralık 2014: Yıllık % 5 enflasyon aralığı, % 10 iskonto oranı aralığı, yaklaşık % 4,76 reel iskonto oranı). 
 
 

Kıdem tazminatı karĢılığı 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

   1 Ocak itibariyle 264.834 1.003.055 

Faiz maliyeti 6.453 9.341 

Cari hizmet maliyeti 331.564 72.009 

Aktüeryal kayıp / (kazanç) 25.228 (96.678) 

Ödeme (-) (118.275) (722.893) 

   KapanıĢ Bakiyesi 509.804 264.834 

 
d) Alınan teminatlar 
 
Grup‟un çalıştığı bayi ve bölge temsilcilerinden alacaklarına ilişkin olarak toplam 7.455.080.-TL‟lik ipotek, 616.690.-TL teminat 
mektubu ve 1.560.245.-TL kefalet senedi almıştır. 
 
Ayrıca alacak davası devam eden ve şüpheli ticari alacaklar hesap kalemi içinde Akdemir Dayanıklı Tüketim Malları A.Ş.‟‟den 
olan 2.648.532.-TL alacak için alınmış gayrimenkul rehini bulunmaktadır. 
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NOT 14 KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı) 
 
e) Verilen Teminat Rehin, Ġpotekler, TRĠ) 
 

      30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

  
 

   Döviz 
Orijinal  
Döviz TL Döviz 

Orijinal  
Döviz TL 

  ġirket Tarafından Verilen TRĠ'ler  Cinsi Tutarı  KarĢılığı Cinsi Tutarı  KarĢılığı 

A Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ‟lerin Toplam Tutarı (1) Toplam 
  

41.536.073 
  

38.614.133 

  
 

a. Teminatlar TL -- 3.493.961 TL -- 3.493.961 

  
  

USD 2.418.439 6.496.653 USD 2.418.439 5.608.118 

  
  

EUR 1.211.170 3.611.951 EUR 1.211.170 3.416.347 

  
 

b. İpotek USD 5.000.000 13.431.500 USD 5.000.000 11.594.500 

  
 

c. Rehin (*) TL 
 

14.502.008 TL 
 

14.501.207 

  
        B Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Toplam 

  
11.572.526 

  
11.572.526 

  Vermiş Olduğu TRİ‟lerin Toplam Tutarı (2) a. Teminatlar 
  

Yoktur 
  

--r 

  
 

b. İpotek TL 
 

10.000.000 TL 
 

10.000.000 

  
 

c. Rehin (*) TL 
 

1.572.526 TL 
 

1.572.526 

C Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3.Kişilerin 
         Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı(3) Toplam 

  
40.000 * 

 
40.000 

  
 

a. Teminatlar TL 
  

TL 
    

 
b. İpotek TL 

 
40.000 TL 

 
40.000 

  
        D Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı  Toplam TL 

 
34.750 TL 

 
34.750 

  i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı 
   

Yoktur 
  

-- 

  
          ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen 

   
Yoktur 

  
-- 

  
          iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş 

         Olduğu TRİ‟lerin Toplam Tutarı  Toplam 
  

34.750 
  

34.750 

    a. Rehin(**) TL   34.750 TL   34.750 
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NOT 14 KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı) 
 

e) Verilen Teminat Rehin, Ġpotekler, TRĠ) (Devamı) 
 
(1) 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle teminatlar, Grup‟un satıcılara, resmi kurum ve kuruluşlara ve finansal 
kiralama şirketlerine vermiş olduğu teminatlardan oluşmaktadır. Ayrıca 13.431.500.-TL (5.000.000 USD karşılığı) tutarındaki ipotek, 
İdaş İstanbul Döşeme Sanayii AŞ‟nin Türkiye İş Bankası‟ndan almış olduğu krediye ilişkin Bursa ili, Osmangazi ilçesi gayrimenkulü 
üzerinde banka lehine birinci derecede ipoteği ifade etmektedir.  
 
(2) 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle ipoteğin 10.000.000.-TL‟lik kısmı İdaş İstanbul Döşeme Sanayii AŞ‟nin İdaş 
Yatak ve Mobilya Sanayi A.Ş. adına verdiği Bursa ili, Osmangazi ilçesi gayrimenkulü üzerinde Pamuk Leasing A.Ş. lehine ikinci 
derecede ipoteği ifade etmektedir.  
 
(3) Grup‟un ilişkili şirketi olan Evoteks‟ in tedarikçileri arasında yer alan Kavak Tekstil‟e olan borcu nedeniyle 415.000.-TL teminat 
çeki verilmiş olup, ayrıca Kocaeli ili Göynük ilçesi gayrimenkulü üzerinde 40.000.-TL tutarında ipotek bulunmaktadır. Kavak 

Tekstil‟e borç ödenmiş olup, çekler halen alınmamıştır. Çekler ilgili firmaya ödenmiş ancak avukatlık ücreti konusunda 
mutabakat sağlanamadığından geri alınıp, ipotek kaldırılamamıştır.  
 
(*) 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle rehin tutarı Grup‟un vadesi geçmiş borçları nedeniyle Grup varlıkları üzerine konulan aşağıdaki 
hacizleri ve banka blokajlarını içermektedir. Bu rehinler ve blokajlar aynı borçları içerebilmektedir. 
 
- Bursa ili, Osmangazi ilçesi gayrimenkulü ve Eskişehir, Odun Pazarı‟nda yer alan 2 gayrimenkulü üzerinde ilgili Vergi 
Dairesi, SGK ile muhtelif satıcılarına olan vadesi geçmiş borcu nedeniyle 7.947.977.-TL tutarında haciz bulunmaktadır.  
 
- Grup‟a ait 4 tırın üzerinde (net defter değeri 0 (sıfır) TL) ilgili vergi dairesinin İdaş Yatak ve Mobilya Sanayi AŞ‟nin kalan 
toplam 1.436.526.-TL muhtasar ve İdaş İstanbul Döşeme Sanayii AŞ‟nin SSK borcu taksitlendirmelerine istinaden kamu haczi 
bulunmaktadır.  
 
- Grup‟un satıcılarına olan vadesi geçmiş 1.475.456.-TL tutarındaki borçlarına istinaden tescilli markaları üzerinde haciz 
bulunmaktadır. Bu tutar Türk Patent Enstitüsü verisine dayanmaktadır. 
 
- Grup‟un satıcılara ve vergi dairesine olan vadesi geçmiş borçlarına istinaden banka hesaplarına 134.474.-TL blokaj 
konulmuştur.  
 
(**) 20 Nisan 2013 tarihinde Nitelikli Yatırımcı Grubu ile İdaş Döşeme arasında imzalanan Ortaklık Sözleşmesi‟nin ek‟i olarak, 28 
Haziran 2013 tarihinde imzalanan Rehin Sözleşmesi ile İdaş Döşeme‟nin, bağlı ortaklığı konumundaki İdaş Yatak ve Mobilya 
Sanayi A.Ş.‟nin sermayesinde sahip olduğu payı temsil eden hisse senetleri üzerine, 22.999.716 adet nominal değer olarak Nitelikli 
Yatırımcı Grubu adına Ramazan Karaydın‟a rehin verilmiştir. 
 
(***) Grup‟un ilişkili şirketi olan Evoteks‟ in alacaklıları arasında yer alan Lider Faktöring, Katar Faktöring ve Taşdelen toplam 
34.750 TL borç nedeniyle Grup‟a haciz işlemi bulunmaktadır.  
 
Ayrıca, Grup‟un stokları ve maddi duran varlıkları için muhtelif satıcılarına olan vadesi geçmiş borca ve Bağcılar SGK tarafından 
işletme personeli 1.869.977 TL tutarındaki borca istinaden yedi emin olarak tayin edilmiştir.  
 
Grup şahıs ortakları tarafından İdaş Yatak ve Mobilya Sanayii AŞ‟nin borcuna karşılık olarak tedarikçilere 750.000 TL tutarında 
teminat senedi vermiştir. 
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NOT 15 BORÇLANMA MALĠYETLERĠ 
 
1 Ocak – 30 Haziran 2015 döneminde katlanılan toplam borçlanma maliyetinin tamamı doğrudan gider yazılmıştır. (1 Ocak – 
30 Haziran 2014 : doğrudan gider yazılmıştır). 
 
NOT 16 ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 
 
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle çalışanlara sağlanan faydaların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında kısa vadeli borçlar 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

 

  Çalışan personel maaş borçları 685.956 281.364 
İşten ayrılan personele ait kıdem tazminatı ve ücret borçları 985.870 1.339.700 
 

    1.671.826 1.621.064 

 

NOT 17 DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle diğer varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

Diğer dönen varlıklar 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

 

  Devreden KDV 575.986 811.757 
 

    575.986 811.757 

 
NOT 18 SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ 
 
a) Sermaye 
 
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle Şirket‟in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; 
 

 

30 Haziran 2015   31 Aralık 2014 

Ortağın Adı / Unvanı % Tutar   % Tutar 

      
Yönetim kontrolüne sahip gerçek kişiler - İşeri Ailesi % 6,85 1.557.663 

 
% 6,85 1.557.663 

Halka açık kısım % 93,15 21.169.420 
 

% 93,15 21.169.420 

      
Toplam Sermaye % 100,00 22.727.083   % 100,00 22.727.083 

 
b) Paylara iliĢkin primler / iskontolar 
 
Grubun halka arzda elde ettiği emisyon primlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

Emisyon primleri 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

 

  Halka arzdan elden edilen emisyon primi 34.882 34.882 
 

  Dönem sonu 34.882 34.882 
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NOT 18 SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ (Devamı) 
 
c) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiĢ diğer kapsamlı gelirler ve giderler 
 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiĢ diğer kapsamlı 
gelirler ve giderler 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

 
     - Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / (kayıpları) 26.199.947 26.199.947 

   - Emeklilik planlarından aktüeryal (kayıplar) / kazançlar (1.579.793) (1.554.565) 
 

    24.620.154 24.645.382 

 
  Diğer kapsamlı gelire ait ertelenmiş vergi etkisi (2.850.589) (2.855.635) 

   - Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / (kayıpları) (3.166.549) (3.166.549) 
   - Emeklilik planlarından aktüeryal (kayıplar) / kazançlar 315.960 310.914 
 

  Dönem sonu 21.769.565 21.789.747 

 
d) Kardan ayrılmıĢ kısıtlanmıĢ yedekler 
 

 
30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

 

  Yasal yedekler 868.683 868.683 
Gayrimenkul satısından doğan özel fon (*) 13.643.797 13.643.797 
 

  Dönem sonu 14.512.480 14.512.480 

 
(*) Kurumların, en az iki tam yıl sureyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu 
senedi ve intifa senetleri satısından doğan kazançlarının %75‟i kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak için 
söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl sure ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış 
bedelinin satısın 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 
bolüme 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. 
 
e) GeçmiĢ yıl karları / (zararları) 
 

 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

 

  Açılış bakiyesi (53.155.415) (47.280.543) 
Önceki dönem net karından / (zararında) virman (8.629.780) (5.874.872) 
 

  Dönem sonu (61.785.195) (53.155.415) 
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NOT 19 DĠĞER KAPSAMLI GELĠR UNSURLARININ ANALĠZĠ 
 
01 Ocak – 30 Haziran 2015 ve 2014 dönemlerindeki diğer kapsamlı gelir unsurlarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  
01 Ocak - 30 
Haziran 2015 

01 Ocak - 30 
Haziran 2014 

   Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler 
ve giderler (25.228) 250.895 
   - Emeklilik planlarından aktüeryal (kayıplar) / kazançlar (25.228) 250.895 

   Kar ve zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin 
vergiler 5.046 (50.179) 

Dönem vergi gideri / geliri -- -- 
Ertelenmiş vergi gideri / geliri 5.046 (50.179) 

     (20.182) 200.716 

 
NOT 20 GELĠR VERGĠLERĠ 
 
a) Cari dönem vergisiyle ilgili varlıkları / (Cari dönem vergi yükümlülüğü) 
 
  30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

   Kurumlar vergisi karşılığı (-) -- -- 
Peşin ödenen vergiler (+) -- -- 

     -- -- 

 
b) Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri) 
 

  
1 Ocak  

30 Haziran 2015 
1 Nisan 

30 Haziran 2015 
1 Ocak 

30 Haziran 2014 
1 Nisan 

30 Haziran 2014 

     Cari dönem vergi karşılığı (-) -- -- -- -- 

Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) (76.937) (111.945) 113.854 70.394 

       (76.937) (111.945) 113.854 70.394 

 
i) Cari dönem yasal vergi karşılığı  
 
Türkiye‟de kurumlar vergisi oranı %20‟dir. ( 2014: % 20 ) Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi 
kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin ( Ar-
Ge ve Bağış ve Yardımlar gibi ) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır.  
 
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü 
akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Beyan edilen vergi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar tek 
taksitte ödenir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve 
hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.  
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NOT 20 GELĠR VERGĠLERĠ (Devamı) 
 
ii)  Ertelenmiş Vergi 
 
Kurumlar Vergisi mükellefleri, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere üçer aylık dönemler 
itibariyle mali karları üzerinden %20 (2014 mali yılı için %20) oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 
üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler.  
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından 
indirilebilir. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.  
 
50 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca Türkiye‟ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla serbest 
bölgelerdeki faaliyetlerden elde edilen kazançlar Gelir Vergisi Kanunu‟nun 75/4 maddesi kapsamında menkul sermaye iradı 
sayılmadığından Kurumlar Vergisi ve kurum stopajı matrahı dışında tutulmaktadır.  
Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmez.  
 
Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye‟de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere 
dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan ve Gelir Vergisi Kanunu‟nun 75‟inci 
maddesinin 2‟nci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar payları üzerinden %15 oranında vergi kesintisi 
yapılır. Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz. 
 
Grup‟un vergiye esas yasal konsolide finansal tabloları ile SPK Muhasebe Standartları‟na göre hazırlanmış konsolide finansal 
tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini 
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile SPK 
Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta 
olup aşağıda açıklanmaktadır. 
 
Zamanlama farklılıkları, muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana gelen farklarından 
kaynaklanmaktadır. Zamanlama farklılıkları, maddi duran varlıklar (arsa ve arazi hariç), maddi olmayan duran varlıklar, 
stokların ve peşin ödenen giderlerin yeniden değerlenmesi ile alacakların ve borçların reeskontu, kıdem tazminatı karşılığı, 
geçmiş yıl zararları vb. üzerinden hesaplanmaktadır.  
 
Her bilanço döneminde Grup, ertelenmiş vergi alacaklarını gözden geçirmekte ve ileriki yıllarda vergilendirilebilir gelirlerden 
düşülemeyeceği tespit edilen ertelenmiş vergi alacaklarını geri çekmektedir. Ertelenmiş vergi hesabında kurumlar vergisi oranı 
baz alınmaktadır. 
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NOT 20 GELĠR VERGĠLERĠ (Devamı) 
 
ii)  Ertelenmiş Vergi (Devamı) 
 
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle ertelenmiş vergi varlığı / (yükümlülüğü) hesaplaması aşağıdaki gibidir: 
 

 BirikmiĢ Farklar  ErtelenmiĢ Vergi 

  30 Haziran  
2015 

31 Aralık  
2014 

  30 Haziran  
2015 

31 Aralık  
2014 

      Sabit kıymetler 7.636.217 7.636.217 

 

(459.357) (459.357) 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller 26.199.947 26.199.947 

 

(3.166.549) (3.166.549) 

Alacak reeskontu (5.654) (10.725) 

 

1.131 2.145 

Şüpheli alacak karşılığı (2.686.376) (2.461.376) 

 

537.275 492.275 

Kıdem tazminatı karşılığı (509.804) (264.834) 

 

101.961 52.967 

Personel izin karşılığı (118.179) (198.393) 

 

23.636 39.679 

Geçmiş yıl mali zararlar (20.891.198) (20.891.198) 

 

4.178.240 4.178.240 

Geçmiş yıl mali zararlar karşılığı (-) 20.891.198 20.891.198 

 

(4.178.240) (4.178.240) 

Dava gider karşılığı (304.016) (304.016) 

 

60.803 60.803 

Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal farkı 1.579.793 1.554.565 

 

(315.959) (310.913) 

 
  

 

  

ErtelenmiĢ vergi varlığı / (yükümlülüğü) 31.791.928 32.151.385   (3.217.059) (3.288.950) 

 

Ertelenen vergi varlığı / (yükümlülüğü) hareketleri 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

   Dönem başı bakiyesi  (3.040.207) (3.077.012) 
Ertelenmiş vergi geliri -- 56.140 
Ertelenmiş vergi gideri (-) (76.937) -- 
Özkaynakla ilişkilendirilen  (Not 19) 5.046 (19.335) 
 

  Dönem sonu bakiyesi (3.112.098) (3.040.207) 
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NOT 21 PAY BAġINA KAZANÇ 
 
Hisse başına kâr/zarar miktarı, net dönem kâr / zararının Şirket hisselerinin yıl içindeki ağırlıklı ortalama pay adedine 
bölünmesiyle hesaplanır. Hisse Başına Kazanç / Kayıp hesaplaması aşağıdaki gibidir. 
 

  
1 Ocak  

30 Haziran 2015 
1 Nisan 

30 Haziran 2015 
1 Ocak 

30 Haziran 2014 
1 Nisan 

30 Haziran 2014 

     Net dönem karı / (zararı) (2.664.908) (939.270) (3.624.503) (2.820.360) 
Ağırlıklı ortalama hisse adedi (*) 22.727.083 22.727.083 22.727.083 22.727.083 
Pay başına kazanç / (zarar) (0,117) (0,041) (0,159) (0,124) 
 

    Net dönem karı / (zararı) (2.664.908) (939.270) (3.624.503) (2.820.360) 
Eksi: Durdurulan faaliyetler karı / (zararı) -- -- -- -- 
Sürdürülen faaliyetler karı / (zararı) (2.664.908) (939.270) (3.624.503) (2.820.360) 
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (0,117) (0,041) (0,159) (0,124) 

 
 (*) TMS 33 Hisse Basına Kazanç standardına göre; dönem içinde mevcut adi hisse senedi sayısının ağırlıklı ortalaması, 
dönem boyunca ihraç edilen veya geri alınan ve zaman ağırlık faktörüyle çarpılan adi hisse senedi sayısı ile düzeltilmiş dönem 
bası adi hisse senedi sayısını ifade eder. Zaman ağırlıklı faktör, hisselerin mevcut olduğu gün sayısının dönemin toplam gün 
sayısına bölünmesi sonucu elde edilmektedir. 
 
NOT 22 FĠNANSAL ARAÇLAR 
 
a) Alacak ve borçlar 
 
Alacak ve borçlara ilişkin açıklamalar için bkz. Not 7 ve Not 8 
 
b) Nakit ve benzerleri 
 

 
30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

   Nakit kasası 4.471 9.921 
Bankalar 135.253 134.247 

Vadeli mevduat -- -- 
Vadesiz mevduat 135.253 134.247 

Diğer hazır değerler 61 61 
 

    139.785 144.229 
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NOT 22 FĠNANSAL ARAÇLAR (Devamı) 
 
c) Finansal borçlanmalar 
 

Finansal borçlanmalar 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

   Kısa vadeli borçlanmalar 14.401.918 13.317.312 
Banka kredileri 816.727 719.892 
Finansal kiralama işlemleri (*) 13.585.191 12.597.420 

 

  Kısa vadeli diğer finansal yükümlülükler 484.316 484.316 
Faktoring şirketine devredilen alacakların riski (**) 484.316 484.316 

 

    14.886.234 13.801.628 

 
(*) Grup‟un 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle vadesi geçmiş ve ödemesi yapılamamış finansal kiralama borcu bulunmaktadır. 
Finansal kiralama sözleşmesi hükümlerine göre ödemelerde temerrüde düşülmesi ve finansal kiralamaya konu varlıkların 
sigorta şartlarının sağlanmaması fesih sebepleri arasında sayılmaktadır. Finansal kiralama şirketi tarafından rapor tarihi 
itibariyle yasal takibe geçilmemiş olup, Grup yönetiminin borcun yeniden yapılandırılması veya tamamen kapatılmasına ilişkin 
görüşmeleri devam etmektedir. (Not - 25) 
 
(**) 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle Grup‟un diğer finansal yükümlülükler hesabının tamamı faktoring 
şirketlerine devredilen alacaklarına karşılık temin edilen tutarları ifade etmektedir. Grup ticari alacaklarının bir kısmını yerel 
faktöring şirketlerine “kabili rücu” olarak devretmektedir. Grup söz konusu kırdırılan ticari alacaklarına ilişkin risklerini 
tamamıyla faktöring şirketine devretmediğinden ve vadesinden erken tahsil edilen alacaklara konu teşkil eden meblağların 
faktöring şirketleri tarafından herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen tahsil edilememesi halinde faktöring şirketlerinin 
mezkûr meblağlar için Grup‟a 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.  
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NOT 23 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 
 
Finansal araçlardan kaynaklanan başlıca riskler kredi riski, likidite riski, piyasa riski ve faiz oranı ve döviz kuru riskidir. 
 
23.1. Kredi Riski: Kredi riski, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacaklar ve taahhüt edilmiş işlemleri de kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır. 
Risk kontrolü müşterinin finansal pozisyonunu, geçmiş tecrübelerini ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterinin kredi kalitesini değerlendirir. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan 
karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Yönetim, tarafların performanslarını yerine getirmemesinden dolayı bir zarar beklememektedir. 
 

30 Haziran 2015 

Alacaklar 

Bankalardaki 
 Mevduat Diğer 

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

ĠliĢkili Diğer ĠliĢkili Diğer 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1) -- 7.473.158 -- 52.141 135.253 4.471 

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

       A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri -- 4.825.125 -- 52.141 135.253 4.471 

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiĢ veya 
    değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların defter değeri -- -- -- -- -- -- 

C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların net defter değeri 
    

-- -- 

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

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri -- 2.648.033 -- -- -- -- 

  - Vadesi Geçmiş (brüt defter değeri) 1.746.757 9.753.056 -- 7.166.271 -- -- 

    - Değer Düşüklüğü (-) (1.746.757) (7.105.023) -- (7.166.271) -- -- 

    - Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı -- 2.648.033 -- -- -- -- 

  - Vadesi Geçmemiş (brüt defter değeri) -- -- -- -- -- -- 

    - Değer Düşüklüğü (-) -- -- -- -- -- -- 

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

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

 
(1) Söz konusu tutarların belirlenmesinde alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 
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NOT 23 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 
 

31 Aralık 2014 

Alacaklar 

Bankalardaki 
 Mevduat 

Türev 
 Araçlar 

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

ĠliĢkili Diğer ĠliĢkili Diğer 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1) -- 7.509.049 -- 40.508 134.247 9.921 

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

       A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri -- 4.861.016 -- 40.508 134.247 9.921 

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiĢ veya 
    değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların defter değeri -- -- -- -- -- -- 

C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların net defter değeri 

    
-- -- 

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

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri -- 2.648.033 -- -- -- -- 

  - Vadesi Geçmiş (brüt defter değeri) 1.746.757 9.530.174 -- 7.166.271 -- -- 

    - Değer Düşüklüğü (-) (1.746.757) (6.882.141) -- (7.166.271) -- -- 

    - Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı -- 2.648.033 -- -- -- -- 

  - Vadesi Geçmemiş (brüt defter değeri) -- -- -- -- -- -- 

    - Değer Düşüklüğü (-) -- -- -- -- -- -- 

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

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

 
(1) Söz konusu tutarların belirlenmesinde alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 
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NOT 23 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 
 
23.2.Likidite riski: Likidite riski, Grup‟un net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana 
gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana 
gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir 
 

30 Haziran 2015 

  
Defter  
Değeri 

SözleĢme 
Uyarınca 

Nakit ÇıkıĢlar 
Toplamı 

3 Aydan 
 Kısa 

3-12 Ay  
Arası 

1-5 Yıl 
 Arası 

5 Yıldan 
Uzun 

Türev olmayan finansal yükümlülükler 24.287.048 24.287.048 17.518.418 6.768.630 -- -- 

Banka kredileri 816.727 816.727 816.727 -- -- -- 

Finansal kiralama yükümlülükleri 13.585.191 13.585.191 13.585.191 -- -- -- 

Diğer finansal borçlar 484.316 484.316 484.316 -- -- -- 

Ticari borçlar  9.400.814 9.400.814 2.632.184 6.768.630 -- -- 

 
 

31 Aralık 2014 

  
Defter  
Değeri 

SözleĢme 
Uyarınca 

Nakit ÇıkıĢlar 
Toplamı 

3 Aydan 
 Kısa 

3-12 Ay 
Arası 

1-5 Yıl 
 Arası 

5 Yıldan 
Uzun 

Türev olmayan finansal yükümlülükler 23.661.326 23.661.326 16.562.297 7.099.029 -- -- 

Banka kredileri 719.892 719.892 719.892 -- -- -- 

Finansal kiralama yükümlülükleri 12.597.420 12.597.420 12.597.420 -- -- -- 

Diğer finansal borçlar 484.316 484.316 484.316 -- -- -- 

Ticari borçlar  9.859.698 9.859.698 2.760.669 7.099.029 -- -- 
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NOT 23 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 
 
23.3. Kur Riski: Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan kur 
hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. 
 

Döviz Pozisyonu Tablosu 

 
30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 

  TL KarĢılığı USD AVRO TL KarĢılığı USD AVRO 

1. Ticari Alacaklar -- -- -- -- -- -- 

2a. Parasal Finansal Varlıklar 43.331 -- 14.530 40.985 -- 14.530 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -- -- -- -- -- -- 

3. Diğer -- -- -- -- -- -- 

4. Dönen Varlıklar Toplamı (1+2+3) 43.331 -- 14.530 40.985 -- 14.530 

5. Ticari Alacaklar -- -- -- -- -- -- 

6a. Parasal Finansal Varlıklar -- -- -- -- -- -- 

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -- -- -- -- -- -- 

7. Diğer -- -- -- -- -- -- 

8. Duran Varlıklar Toplamı (5+6+7) -- -- -- -- -- -- 

9. Toplam Varlıklar (4+8) 43.331 -- 14.530 40.985 -- 14.530 

10. Ticari Borçlar 210.991 32.442 41.527 192.365 32.442 41.527 

11. Finansal Yükümlülükler 12.649.054 3.168.100 1.387.763 11.260.970 3.168.100 1.387.763 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -- -- -- -- -- -- 

12b. Parasal Olmayan Diğer Yük. -- -- -- -- -- -- 

13. Kısa Vadeli Yük. Toplamı (10+11+12) 12.860.045 3.200.542 1.429.290 11.453.335 3.200.542 1.429.290 

14. Ticari Borçlar -- -- -- -- -- -- 

15. Finansal Yükümlülükler -- -- -- -- -- -- 

16a. Parasal Olan Diğer Yük. -- -- -- -- -- -- 

16b. Parasal Olmayan Diğer Yük. -- -- -- -- -- -- 

17. Uzun Vadeli Yük. Toplamı (14+15+16) -- -- -- -- -- -- 

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 12.860.045 3.200.542 1.429.290 11.453.335 3.200.542 1.429.290 

19. Bilanço dıĢı Türev Araçlarının Net  
     Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) -- -- -- -- -- -- 

19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı -- -- -- -- -- -- 

19b. Hedge Edilen Toplam Yük. Tutarı -- -- -- -- -- -- 
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) 
Pozisyonu (9-18+19) (12.816.714) (3.200.542) (1.414.760) (11.412.350) (3.200.542) (1.414.760) 

21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para  
      Varlık / (yükümlülük) pozisyonu 
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (12.816.714) (3.200.542) (1.414.760) (11.412.350) (3.200.542) (1.414.760) 

22. Döviz Hedge’için Kullanılan Finansal 
Araçların Gerçeğe Uygun Değeri -- -- -- -- -- -- 
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının 
Tutarı -- -- -- -- -- -- 
23. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen 
Kısmının Tutarı -- -- -- -- -- -- 
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NOT 23 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 
 
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi tabloları aşağıdaki gibidir: 
 

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 

30 Haziran 2015 

 
Kar / (Zarar) 

  Yabancı Paranın Değer Kazanması Yabancı Paranın Değer Kaybetmesi 

   ABD Dolarının TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde; 

1- ABD Doları Net Varlık / Yükümlülüğü (859.762) 859.762  

2- ABD Doları Riskinden Korunan Kısım (-) -- -- 

3- ABD Doları Net Etki (1+2) (859.762) 859.762  

   AVRO' nun TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde; 

4- Avro Net Varlık / Yükümlülüğü (421.910) 421.910  

5- Avro Riskinden Korunan Kısım (-) -- -- 

6- Avro Net Etki (4+5) (421.910) 421.910  

     (1.281.671) 1.281.671  

   

   Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 

31 Aralık 2014 

 
Kar / (Zarar) 

  Yabancı Paranın Değer Kazanması Yabancı Paranın Değer Kaybetmesi 

   ABD Dolarının TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde; 

1- ABD Doları Net Varlık / Yükümlülüğü (742.174) 742.174  

2- ABD Doları Riskinden Korunan Kısım (-) -- -- 

3- ABD Doları Net Etki (1+2) (742.174) 742.174  

   AVRO' nun TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde; 

4- Avro Net Varlık / Yükümlülüğü (399.061) 399.061  

5- Avro Riskinden Korunan Kısım (-) -- -- 

6- Avro Net Etki (4+5) (399.061) 399.061  

     (1.141.235) 1.141.235  

 
NOT 24 RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR 
 
Yoktur (31 Aralık 2014 – Yoktur). 
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NOT 25 FĠNANSAL TABLOLARIN ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK,  
 YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR 
 

Banka kredileri ile ilgili yasal takipler: 

 

Türkiye İş Bankası A.Ş. ile Grup arasında imzalanmış olan dövize endeksli kredi ve taşıt kredisi 04 Şubat 2014 tarihi itibariyle 

kat edilerek muaccel hale gelmiştir. Bu tarih itibariyle işlemiş faizi ile birlikte toplam işlemiş 222.499,26 ABD Doları , 23.200 

AVRO ve 39.337.-TL olmak üzere toplam ) 717.415.-TL borç tutarının 7 gün içinde ödenmesi yönünde 07 Şubat 2014 

tarihinde İstanbul 24. Noterliği aracılığı ile ihtarname gönderilmiştir. Borcun 7 gün içerisinde ödenmediği takdirde yasal yollara 

başvurulacağı ihtar edilmiştir. 24 Mart 2014 tebellüğ tarihli icra emri gönderilerek 30 gün süre verilmiştir. Sözkonusu krediler 

için herhangi bir ödeme yapılmamış, yeni bir ihtarname alınmamış ve gelen ihtarname tarihinden 30 Haziran 2015 tarihine 

kadar faiz tahakkuku yapılmamıştır. 
 
Leasing sözleĢmeleri ile ilgili yasal takipler: 
 
Grup‟un kayıtlarında 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle vadesi geçmiş ve ödemesi yapılamamış 13.017.063.-TL tutarında 
finansal kiralama borcu bulunmaktadır. Finansal kiralama sözleşmesi hükümlerine göre ödemelerde temerrüde düşülmesi ve 
finansal kiralamaya konu varlıkların sigorta şartlarının sağlanmaması fesih sebepleri arasında sayılmaktadır. Bu kapsamda 
Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 1 Haziran 2015 tarihinde borcun 60 gün içinde ödenmesi, aksi takdirde kanuni 
yollara başvurulacağını içeren ihtarname gönderilmiştir. Söz konusu ihtarnamede 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle temerrüt 
faizleri dahil borç (3.252.798 ABD Doları, 1.602.161 AVRO ve 3.931.813.-TL olmak üzere toplam) 17.447.770.-TL olarak 
hesaplanmıştır. Grup Yönetimi gelen ihtarnameye itiraz etmiş ve borcun yeniden yapılandırılması veya tamamen 
kapatılmasına ilişkin görüşmeleri sürdürmektedir. Borcun yeniden yapılandırılması görüşmelerini sürdürmesi nedeniyle 
temerrüt faizlerini ekli konsolide yansıtılmamıştır. 
 
Nitelikli Yatırımcıyla ilgili açıklamalar 
 
20 Nisan 2013 tarihinde Grup mali yapısını güçlendirerek faaliyete devam edebilmesini temin ve yeniden yapılanma faaliyeti 
kapsamında; Grup ile uzun yıllardır ticari ilişkisi bulunan bir kısım bayii ve tedarikçilerden oluşan  Nitelikli Yatırımcı Grubu ile, 
mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamının kısıtlanması suretiyle tahsisli sermaye artırımı yapmak suretiyle Nitelikli 
Yatırımcı Grubunu Şirket'e ortak etmek ve şirket esas sözleşmesi uyarınca A Grubu paydaşların sahip olduğu genel kurulca 
seçilecek yönetim kurulu üyelerinden 4'ünü aday gösterme imtiyazından 2'sini 20 yıl süreyle Nitelikli Yatırımcı Grubu'na 
sağlayarak yönetimi eşit olarak paylaşmak suretiyle Grup‟un yeniden yapılandırılarak verimini artırmak amacıyla, "Ortaklık 
Sözleşmesi" akdedilmiştir. 
 
Grup ile nitelikli yatırımcılar arasında yapılan Ortaklık Sözleşmesindeki koşullar çerçevesinde öncelikli olarak 15.000.000.-
TL‟den az olmamak üzere azami 22.000.000.-TL‟ye kadar nakit kaynağının Şirket‟e konması kararlaştırılmıştır. Sermaye 
Piyasası Kurulu‟nun iznine müteakip başlanmak suretiyle Şirket‟e aktarılan nakit kaynağının tamamının kayıtlı sermaye 
tavanı içerisinde çıkarılmış sermayenin nakden karşılanarak artırılmak suretiyle rüçhan hakları kısıtlandırılmak suretiyle 
tahsisli sermaye artırımı yapılması planlanmaktadır. Nitelikli yatırımcı grubu ile yapılan ortaklık sözleşmesi sonlandırılmamış 
olup halen devam etmektedir. 
 
Grup‟un nakit sıkıntısının giderilmesi amacıyla, Nitelikli Yatırımcı Grubu tarafından bilanço tarihi itibariyle Grup‟a sermaye 
avansı veya borç adı altında, 2013 yılı içinde 4.730.000 TL nakit sağlanmıştır. Bakiye 4.415.000.-TL finansal durum 
tablosunda “Diğer Borçlar” hesap kaleminde gösterilmiştir. 
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NOT 25 FĠNANSAL TABLOLARIN ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK,  
 YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER  
 HUSUSLAR (Devamı) 
 
Factoring sözleĢmeleri ile ilgili yasal takipler: 
 
Pamuk Faktoring A.Ş. ile Grup arasında imzalanmış olan 05 Mart 2010 ve 30 Ekim 2012 tarihli Factoring Sözleşmesi 
uyarınca muhataplar Grup'a 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle faiz dahil fazlaya ilişkin tüm haklar saklı kalmak kaydıyla 483.572 
TL borçlu olduğunu belirten 01 Ekim 2013 tarihinde Beyoğlu 20. Noterliği aracılığı ile ihtarname gönderilmiştir. Belirtilen 
borcun muhataba ihtarnamenin tebliğini takiben 3 gün içerisinde ödemesini aksi takdirde muhataplar aleyhine her türlü yasal 
takip işleminin başlatılacağı ihtar edilmiştir. Konularda rapor tarihi itibariyle bir gelişme olmamıştır.  
 
ĠĢlem pazarı değiĢikliği: 

 
Kamuyu Aydınlatma Platformunda 20 Mayıs 2013 tarihinde yayınlan özel durum açıklamasına göre; Grup‟un paylarının işlem 
gördüğü Borsa İstanbul (BİST)‟deki Ulusal Pazar‟dan Borsa Yönetim Kurulunun 20 Mayıs 2013 tarihli toplantısında alınan 
karara göre, 21 Mayıs 2013 tarihinde işlem sırasının kapalı kalmasına ve 22 Mayıs 2013 tarihinden itibaren ise Gözaltı 
Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar verildiği açıklanmıştır.  Bu kararın gerekçesi ve alınan kararın detayı şöyledir; 

 
a) Grup‟un borçlarını ödeyememesi, Şirket ve Grup şirketlerinin varlıkları üzerine haciz konması ve hukuki takibat 
başlatılmış olması, kamuyu aydınlatma mevzuatına aykırı davranılması nedenleriyle, Kotasyon Yönetmeliği'nin 24. 
maddesinin (c) ve (g) bentleriyle, Gözaltı Pazarı Genelgesi'nin III. maddesinin (c) bendi ve IV. maddesi uyarınca Grup‟un 
paylarının Borsa kotundan çıkarılarak, 21 Mayıs 2013 tarihinde işlem sırasının kapalı kalmasına ve 22 Mayıs 2013 tarihinden 
itibaren Borsamız Gözaltı Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına, 
 
b) Şirket‟in ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarının faaliyetlerine, finansal ve hukuki durumuna ilişkin Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun Seri: 8 No: 54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği" kapsamında önemli hususların 
kamuya açıklanmaması nedeniyle Grup‟un kamuyu aydınlatma mevzuatına uyum konusunda gereken özeni göstermesi 
konusunda uyarılmasına karar verilmiştir. 

 
Grup hisseleri halen Gözaltı Pazarı‟nda işlem görmeye devam etmektedir. 
 
NOT 26 ĠġLETMENĠN SÜREKLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETĠM AÇIKLAMASI 
 
Grup üretim ve satış faaliyettine devam etmektedir. Ancak Grup işletme sermayesi ile ilgili yaşadığı sorunlardan dolayı 

vadesi gelmiş birçok borcunu ödeyememektedir. Grup yönetimi ödeme güçlüğü ile ilgili sorunları gidermek için aktifinde 

bulunan varlıkların satışı ile ilgili çalışmalara başlamıştır. Cari yıl içinde herhangi bir aktif satışı olmamıştır. 

 
 
 
 
 


