
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ

      

V A R L I K L A R

Dipnot

Referansları 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015

        

D Ö N E N  V A R L I K L A R   4.324.700 5.151.802

Nakit ve benzerleri 22 382.180 143.742

Ticari alacaklar 6 ve 7 2.735.809 2.933.184

   - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 6 1.165.809 1.020.000

   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 7 1.570.000 1.913.184

Diğer alacaklar 6 ve 8 -- 67.145

   - İlişkili taraflardan diğer alacaklar 6 -- --

   - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 8 -- 67.145

Stoklar 9 702.209 1.515.147

Peşin ödenmiş giderler 10 31.340 111.725

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 20 5.733 --

Diğer dönen varlıklar 17 467.429 380.859

Ara toplam 4.324.700 5.151.802

Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar -- -- --

D U R A N  V A R L I K L A R 20.573.229 42.034.809

Finansal yatırımlar 4 -- --

Ticari alacaklar 6 ve 7 -- --

Diğer alacaklar 6 ve 8 10.801 20.739

   - İlişkili taraflardan diğer alacaklar 6 -- --

   - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 8 10.801 20.739

Yatırım amaçlı gayrimenkuller 11 19.471.500 18.905.000

Maddi duran varlıklar 12 726.551 22.665.796

Maddi olmayan duran varlıklar 13 364.377 443.274

   - Diğer maddi olmayan duran varlıklar 13 364.377 443.274

Peşin ödenmiş giderler 10 -- --

Ertelenmiş vergi varlığı 20 -- --

Diğer duran varlıklar 17 -- --

T O P L A M  V A R L I K L A R 24.897.929 47.186.611

MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

30 EYLÜL 2016 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ

        

      

K A Y N A K L A R

Dipnot

Referansları 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015

K I S A  V A D E L İ  Y Ü K Ü M L Ü L Ü K L E R   21.526.006 61.127.380

Kısa vadeli finansal borçlanmalar 22 -- 24.340.265

Diğer finansal yükümlülükler 22 -- 1.054.249

Ticari borçlar 6 ve 7 3.070.095 10.279.732

   - İlişkili taraflara ticari borçlar 6 645.552 1.002.525

   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 7 2.424.543 9.277.207

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 16 750.623 3.086.439

Diğer borçlar 6 ve 8 17.215.165 21.592.151

   - İlişkili taraflara diğer borçlar 6 5.019.846 6.292.530

   - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 8 12.195.319 15.299.621

Ertelenmiş gelirler 10 -- 235.609

Dönem karı vergi yükümlülüğü 20 -- --

Kısa vadeli karşılıklar 14 490.123 538.935

   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 14 40.123 88.935

   - Diğer kısa vadeli karşılıklar 14 450.000 450.000

Ara toplam 21.526.006 61.127.380

Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler -- -- --

  

U Z U N  V A D E L İ   Y Ü K Ü M L Ü L Ü K L E R 60.935 179.383

Uzun vadeli karşılıklar 14 60.935 179.383

   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 14 60.935 179.383

   - Diğer uzun vadeli karşılıklar 14 -- --

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.586.941 61.306.763

Ö Z K A Y N A K L A R 3.310.988 (14.120.152)

Ana ortaklığa ait özkaynaklar 3.310.988 (14.120.152)

Ödenmiş sermaye 18 22.727.083 22.727.083

Sermaye düzeltme farkları 18 10.452.860 10.452.860

Paylara ilişkin primler / iskontolar 18 34.882 34.882

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler 18 16.146.071 23.016.294

   - Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / (kayıpları) 18 16.185.143 23.033.398

   - Emeklilik planlarından aktüeryal (kayıplar) / kazançlar 18 (39.072) (17.104)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler 18 -- --

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 18 14.512.480 14.512.480

Geçmiş yıllar kar / (zararları) 18 (77.491.096) (60.418.672)

Net dönem karı / (zararı) 16.928.708 (24.445.079)

Kontrol gücü olmayan paylar -- -- --

T O P L A M   K A Y N A K L A R 24.897.929 47.186.611

MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

30 EYLÜL 2016 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ

Dipnot

Referansları

01 Ocak - 30 Eylül 

2016

01 Ocak - 30 Eylül 

2015

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER     

Hasılat -- -- 5.388.170

Satışların maliyeti (-) -- -- (3.690.104)

Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)   -- 1.698.066

BRÜT KAR / (ZARAR)   -- 1.698.066

Genel yönetim giderleri (-) -- (2.206.975) (2.878.090)

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) -- -- (1.072.594)

Esas faaliyetlerden diğer gelirler -- 257.318 39.843

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) -- (1.636.108) (812.412)

ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)   (3.585.765) (3.025.187)

Yatırım faaliyetlerinden gelirler -- -- --

Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) -- -- --

FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI) (3.585.765) (3.025.187)

Finansman gelirleri -- 141.673 --

Finansman giderleri (-) -- (536.540) (1.774.057)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)   (3.980.632) (4.799.244)

Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri)   -- (94.254)

  - Dönem vergi geliri / (gideri) 20 -- --

  - Ertelenmiş vergi geliri /  (gideri) 20 -- (94.254)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)   (3.980.632) (4.893.498)

        

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) 26 20.909.340 --

DÖNEM KARI / (ZARARI)   16.928.708 (4.893.498)

Dönem karı / (zararının) dağılımı

   - Kontrol gücü olmayan paylar 21 -- --

   - Ana ortaklık payları 21 16.928.708 (4.893.498)

  

Pay başına kazanç

   - Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 21 (0,175) (0,215)

   - Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç 21 0,920 --

  

MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

01 OCAK  - 30 EYLÜL 2016 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

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

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ

Dipnot

Referansları

01 Ocak - 30 Eylül 

2016

01 Ocak - 30 Eylül 

2015

DÖNEM KARI / (ZARARI) 16.928.708 (4.893.498)

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler 

veya giderler 203.032 (26.180)

Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları / (azalışları) 11 225.000 --

Emeklilik planlarından aktüeryal (kayıplar) / kazançlar 14 (21.968) (32.725)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler : -- 6.545

Dönem vergi geliri / (gideri) 20 -- --

Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 20 -- 6.545

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya 

giderler -- (367.433)

Yabancı para çevrim farkları -- (367.433)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler : -- --

Dönem vergi geliri / (gideri) -- --

Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) -- --

DİĞER KAPSAMLI GELİR 203.032 (393.613)

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 17.131.740 (5.287.111)

Toplam kapsamlı gelirin dağılımı

Kontrol gücü olmayan paylar -- --

Ana ortaklık payları 17.131.740 (5.287.111)

MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

01 OCAK  - 30 EYLÜL 2016 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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Dipnot 

Referansları

Ödenmiş

 Sermaye

Sermaye 

Düzeltme 

Farkları

Pay 

İhraç 

Primleri /

 İskontoları

Yeniden 

Değerleme ve 

Ölçüm

 Kazanç / 

Kayıplar

 Emeklilik 

Planlarından 

Aktüeryal 

(Kayıplar) / 

Kazançlar

Yabancı

 Para

 Çevirim

 Farkları

Riskten

 Korunma

 Kazanç /

 Kayıpları

Yeniden

 Değerleme ve 

Sınıflandırma 

Kazanç / 

Kayıpları

Diğer 

Kazanç /

 Kayıplar

Kardan 

Ayrılan 

Kısıtlanmış

 Yedekler

Geçmiş 

Yıllar 

Kar /

 Zararları

Net

 Dönem 

Karı / 

Zararı

Ana 

Ortaklığa 

Ait 

Özkaynaklar

Kontrol

 Gücü 

Olmayan

 Paylar Özkaynaklar

ÖNCEKİ DÖNEM

01 Ocak 2015 tarihi itibariyle 22.727.083 10.452.860 34.882 23.033.398 (1.243.651) (449.873) -- -- -- 14.512.480 (53.155.415) (8.629.780) 7.281.984 -- 7.281.984

Transferler -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- (8.629.780) 8.629.780 -- -- --

Toplam kapsamlı gelir -- -- -- -- (26.180) (367.433) -- -- -- -- -- (4.893.498) (5.287.111) -- (5.287.111)

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla 22.727.083 10.452.860 34.882 23.033.398 (1.269.831) (817.306) -- -- -- 14.512.480 (61.785.195) (4.893.498) 1.994.873 -- 1.994.873

CARİ DÖNEM 

01 Ocak 2016 tarihi itibariyle 22.727.083 10.452.860 34.882 23.033.398 (17.104) -- -- -- -- 14.512.480 (60.418.672) (24.445.079) (14.120.152) -- (14.120.152)

Transferler -- -- -- (7.073.255) -- -- -- -- -- -- (17.371.824) 24.445.079 -- -- --

Toplam kapsamlı gelir -- -- -- 225.000 (21.968) -- -- -- -- -- -- 16.928.708 17.131.740 -- 17.131.740

Diğer değişiklikler nedeniyle artış / azalış -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 299.400 -- 299.400 -- 299.400

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla 22.727.083 10.452.860 34.882 16.185.143 (39.072) -- -- -- -- 14.512.480 (77.491.096) 16.928.708 3.310.988 -- 3.310.988

MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ

01 OCAK  - 30 EYLÜL 2016 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

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

Kar veya Zararda Yeniden 

Sınıflandırılmayacak Birikmiş 

Diğer Kapsamlı Gelirler ve 

Giderler

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak 

Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Birikmiş Karlar

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ

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

Dipnot

Referansları

01 Ocak - 30 Eylül 

2016

01 Ocak - 30 Eylül 

2015

A. İŞLETME FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Dönem karı / (zararı) 16.928.708 (4.893.498)

Dönem net karı / zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 937.551 2.063.923

Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 12 ve 13 239.614 1.497.145

Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler (160.342) 519.325

Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 7 (160.342) 519.325

Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler (167.260) 319.711

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler 14 (167.260) 319.711

Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 488.333 7.466

Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler (38.180) 7.466

Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 526.513 --

Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler 20 -- 87.709

Kar / zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler 537.206 (367.433)

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler (11.006.264) 303.789

Ticari alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 102.840 (449.536)

İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış) 7 (145.809) --

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış) 7 248.649 (449.536)

Stoklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 9 812.938 641.298

Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 67.145 --

İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) 8 67.145 --

Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış) 10 (80.385) 760.259

Ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (7.209.637) (254.975)

İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış (azalış) 7 (356.973) 59.982

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış (azalış) 7 (6.852.664) (314.957)

Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (4.376.986) (393.257)

İlişkili taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) 8 (1.272.684) --

İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) 8 (3.104.302) (393.257)

İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış / azalışla ilgili düzeltmeler (86.570) --

Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış (artış) 17 (86.570) --

Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış) 10 (235.609) --

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 6.859.995 (2.525.786)

Vergi iadeleri (ödemeleri) 20 (5.733) --

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler 16 (2.335.816) --

Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler 12 ve 13 (22.000.590) --

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler 11 (225.000) --

Diğer nakit girişleri (çıkışları) 11.500.000 --

İşletme faaliyetlerden nakit akışları (6.207.144) (2.525.786)

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri 32.450.000 --

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (121.571) (1.272)

Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları 32.328.429 (1.272)

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 22 (25.394.514) --

Kredilerden kaynaklanan artış 22 -- 2.535.254

Alınan faiz 38.180 --

Ödenen faiz (526.513) --

Finansman faaliyetlerinden nakit akışları (25.882.847) 2.535.254

NAKİT VE BENZERİ DEĞERLERDEKİ ARTIŞ / AZALIŞ 238.438 8.196

DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER 22 143.742 144.229

DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 22 382.180 152.425

01 OCAK  - 30 EYLÜL 2016 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
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MĠSH DEKORASYON SANAYĠĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
30 EYLÜL 2016 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġ  
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN ÖZET AÇIKLAYICI NOTLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak) 
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NOT 1 GRUBUN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU 
 
Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eski Ünvanı : İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş.) (“Şirket”, “Mish Dekorasyon” ve 
Bağlı Ortaklıkları ile birlikte “Grup”), 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 (“İdaş Yatak”) devredilmiştir.  
 
Şirket, 2016 yılı Ocak ayında sahip olduğu “İdaş” markasını satışı gerçekleştirmiştir. Marka satışı ile birlikte ana faaliyet konusu olan 
yatak ve mobilya ticareti durdurmuştur. (Not - 26) 
 
“Mish Dekorasyon” İşeri Ailesi tarafından kontrol edilmektedir. Şirket‟in % 99,99 hissesi Borsa İstanbul‟da (“BİST”) işlem 
görmektedir. (Not - 26) Bu hisselerin, bilanço tarihi itibarıyla % 6,85 oranına karşılık gelen kısmı İşeri Ailesi‟ne aittir. 
 
Şirket merkezi 1 Mart 2016 tarihinde “Defterdar Mahallesi, Otakçılar Caddesi, No: 80 Kar Plaza, Kat 1 33. Bölüm, Eyüp / İstanbul” 
adresinden “Ataköy 9-10. Kısım Karanfil Sok. No: 7 B-9 Blok Kat: 2 D.10 Bakırköy / İstanbul” adresine taşınmıştır. 
 
30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Şirket‟in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 10 kişidir (31 Aralık 2015: 21 kişi). 
 
İlişikteki finansal tablolarda konsolide edilen bağlı ortaklıklar aşağıdakileri kapsamaktadır:  
 
 Bağlı ortaklıklar Ülke Faaliyet konusu 

1. İdaş Yatak ve Mobilya Sanayii A.Ş. (“İdaş Yatak”) Türkiye (*) Yatak üretimi 
2. İdaş Ege Dağıtım Limited Şirketi (“İdaş Ege”) Türkiye Gayri faal 
 
İdaş Yatak aktifinde bulunan tüm üretim tesisi ve fabrika binası 2016 yılı Ocak ayında satılmış ve üretim faaliyeti durdurulmuştur. İdaş 
Yatak 2016 Ocak ayından itibaren gayri faaldir. 
 
Şirket‟in yukarıda listelenen bağlı ortaklıklarının sermaye paylarındaki doğrudan ve dolaylı ortaklık oranları aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

ġirket unvanı 

Doğrudan 
Sahiplik 

Oranı (%) 

Efektif 
Sahiplik 

Oranı (%) 

Doğrudan 
Sahiplik 

Oranı (%) 

Efektif 
Sahiplik 

Oranı (%) 

İdaş Ege Dağıtım Ltd. Şti. 100,00 100,00 99,99 99,99 
İdaş Yatak ve Mobilya Sanayi A.Ş. (*) 99,99 99,99 99,99 99,99 
 
(*) 20 Nisan 2013 tarihinde Nitelikli Yatırımcı Grubu ile Mish Dekorasyon arasında imzalanan Ortaklık Sözleşmesi‟nin ek‟i 
olarak, 28 Haziran 2013 tarihinde imzalanan Rehin Sözleşmesi ile Mish Dekorasyon‟nun, 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. 
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NOT 1 GRUBUN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU (Devamı) 
 
İlişikteki konsolide finansal tablolarda Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları birlikte “Grup” olarak 
adlandırılacaktır. 
 
İlişikteki finansal tablolarda konsolide edilen bağlı ortaklıkların organizasyon yapısı ve faaliyet konuları aşağıda özetlenmiştir: 
 
ĠdaĢ Yatak ve Mobilya Sanayii A.ġ. 
 
İdaş Yatak ve Mobilya Sanayi A.Ş. (“İdaş Yatak”), yatak ve mobilya üretimi amacıyla 2007 yılında, İstanbul‟da kurulmuştur. İdaş 
Yatak merkezi 1 Mart 2016 tarihinde “Defterdar Mahallesi, Otakçılar Caddesi, No: 80 Kar Plaza, Kat 1 33. Bölüm, Eyüp / İstanbul” 
adresinden “Ataköy 9-10. Kısım Karanfil Sok. No: 7 B-9 Blok Kat: 2 D.10 Bakırköy / İstanbul” adresine taşınmıştır. 
 
İdaş Yatak, 2008 yılından üretim tesislerini ve fabrika binasını sattığı 2016 yılı Ocak ayına kadar Bilecik‟te kurulu olan üretim 
tesislerinde madeni mobilya, baza ve yatak üretimi faaliyetlerini sürdürmüştür. 
 
İdaş Yatak sermayesini temsil eden hisselerin % 99,99 oranındaki kısmı Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.‟ye aittir ve 
Mish Dekorasyon, İdaş Yatak faaliyetleri ve yönetimi üzerinde kontrol yetkisine sahiptir. 
 
Ocak 2016 ayından itibaren gayri faal olup 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla İdaş Yatak bünyesinde istihdam edilen personeli 
bulunmamaktadır. (31 Aralık 2015: 4 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. 1 Şubat 2009 tarihinde Şirket merkezi 4 Eylül Mahallesi İsmet İnönü Caddesi No: 242 Bozüyük / 
Bilecik adresine taşınmıştır. Şirket merkezi 12 Ağustos 2016 tarihinde “Ataköy 9-10. Kısım Karanfil Sok. No: 7 B-9 Blok Kat: 2 D.10 
Bakırköy / İstanbul” adresine taşınmıştır. 
 
İdaş Ege‟nin ticari faaliyeti bulunmamaktadır. 
 
Finansal tabloların onaylanması:  
 
Konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 09 Kasım 2016 tarihinde yayınlanması için yetki 
verilmiştir. Böyle bir niyet olmamakla beraber, Genel Kurul‟un, Şirket Yönetimi‟nin ve bazı düzenleyici organların yasal 
mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları yayımlandıktan sonra değiştirmeye yetkileri vardır.  
 
NOT 2  MALĠ TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 
 
2.1.  Sunuma iliĢkin temel esaslar ve konsolidasyon yöntemi 
 
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. 
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NOT 2  MALĠ TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1.  Sunuma iliĢkin temel esaslar (Devamı) 
 
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu 
“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (“Seri: II, No: 14.2 sayılı Tebliğ”) ile işletmeler tarafından 
düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. 
Anılan tebliğin 5.2 Maddesine göre Kurul, finansal raporlama ilke, usul ve esaslarının açık ve anlaşılabilir hale gelmesini veya 
uygulama birliğini sağlanmak amacıyla, gerekli gördüğü durumlarda Kanunun 14. Maddesi kapsamında kararlar alma yetkisine 
sahiptir. İşletmeler de bu kararlara uymakla yükümlüdürler. Sermaye Piyasası Kurulu 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı 
Kurul Kararı ile Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası araçları 
bir borsada işlem gören anonim ortaklıklar ile yatırım fonları, konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları hariç sermaye 
piyasası kurumları için hazırladığı finansal tablo ve dipnot formlarını 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara 
dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe koymuştur.  
 
İlişikteki finansal tablolar SPK‟nın Seri: II, 14.2 no.lu Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve SPK tarafından 7 Haziran 
2013 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. 
 
Konsolide bilanço ve gelir tablosu aşağıdaki esaslara göre düzenlenmiştir: 
 
- Konsolide finansal tablolar, Grup ve Grup tarafından kontrol edilen bağlı ortaklıkların finansal tablolarını kapsar. Kontrol, bir 
işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde kontrol gücünün olması ile 
sağlanır. 
 
- Gerekli olması halinde, Grup‟un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların finansal tablolarında 
muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır. 
 
- Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir.  
 
- Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya elden çıkarma 
tarihine kadar konsolide gelir tablosuna dahil edilir. 
 
- Şirket, konsolide edilen bağlı ortaklıkların %99,99 ila %100‟une sahip olduğu için, üçüncü şahıslara ait özsermaye ve net kar 
bulunmadığından, ana ortaklık dışı pay yoktur. 
 
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. 
 
Şirket, 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. 
 
Şirket‟in 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide finansal tabloları, 09 Kasım 2016 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  MALĠ 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. 
 
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.  
 
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 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

ABD Doları 2,9959 2,9076 

AVRO 3,3608 3,1776 

GBP 3,8909 4,3007 

 
2.6. KarĢılaĢtırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi 
 
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket‟in 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.  
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.7. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 
 
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, 
bilanço tarihi itibari ile muhtemel yükümlülük ile taahhütleri ve raporlama dönemi itibarıyla 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. 
 
b) Şirket, 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, Şirket yönetiminin bilanço tarihi itibarıyla var olan 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. Bilanço tarihi itibarıyla ilgili karşılıklara ait bilgiler Not 7‟ da verilmiştir. 
 
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. 
 
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, Şirket‟in önümüzdeki yılda faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde 
edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. (Not - 26)  
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
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 

Şirket 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. 
 
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. 

Şirketin 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 itibarıyla 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. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.10. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 
 
2.10.3. Maddi duran varlıklar (Devamı) 
 
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 yatırım amaçlı gayrimenkuller dışında 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. 
 
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 itibarıyla piyasa koşullarını yansıtan gerçeğe uygun değer ile değerlemektedir. 
(Not - 13) 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. 
 
Grup ekli konsolide finansal tablolarda yatırım amaçlı gayrimenkulleri TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardındaki açıklanan 
muhasebeleştirme sonrası ölçüm modellerinden yeninden değerleme yöntemi kullanılan maddi duran varlıklar hariç maliyet 
modelini kullanmayı tercih etmiştir. (Not - 11). 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.10. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 
 
2.10.5. Yatırım amaçlı gayrimenkuller (Devamı) 
 
Oluşan değer artışları özsermaye hesabı içerisinde yer alan “Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / (kayıpları)” hesabına 
yansıtılmıştır. Yeniden değerleme sonucu oluşan değer artışı, maddi duran varlıkla ilgili daha önceden gelir tablosunda 
gösterilen bir değer düşüklüğünün olması durumunda öncelikle söz konusu değer düşüklüğü nispetinde gelir tablosuna 
kaydedilir. Bahse konu arazi ve binaların yeniden değerlemesinden oluşan defter değerindeki azalış, söz konusu varlığın daha 
önceki yeniden değerlemesine ilişkin yeniden değerleme fonunda bulunan bakiyesini aşması durumunda gelir tablosuna 
kaydedilir. 
 
Yeniden değerlenen binaların amortismanı gelir tablosunda yer alır. Yeniden değerlenen gayrimenkul satıldığında veya 
hizmetten çekildiğinde yeniden değerleme fonunda kalan bakiye doğrudan dağıtılmamış karlara transfer edilir. Varlık bilanço 
dışı bırakılmadıkça, yeniden değerleme fonundan dağıtılmamış karlara transfer yapılmaz. 
 
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. 
 
2.10.7. Kiralama işlemleri 
 
i) Finansal kiralama işlemleri 
 

Kiralama konusu varlığa ilişkin tüm önemli fayda ve riskler kiracı tarafından üstlenilmişse bu kiralamalar Şirket 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 işlemleri  
 
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. Şirket araştırma giderlerini oluştukları 
dönemde gelir tablosu ile direk ilişkilendirmektedir.  
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.10. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
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.  
 
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  
 
Şirketin 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. 
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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) 
 
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. 
 
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 Şirketinin 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. 
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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) 

 
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 
 
Şirket‟in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüğün ve 
özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır.  
 
Şirketin 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.  
 
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 
 
Şirketin türev finansal aracı bulunmamaktadır. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.10. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
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. 
 
Şirket konsolide finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi ile sunulmuştur. 
Şirket‟in mali durumu ve faaliyet sonuçları, şirketin geçerli para birimi olan „TL‟ cinsinden ifade edilmiştir.  
 
Şirket‟in 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. 
 
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, Şirket lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade 
eder. Bilanço tarihi itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden 
sonra ortaya çıkması durumunda, Şirket söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır. Şirket; 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 
 
Şirket‟in, 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. Şirket 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. 
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. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.10. Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
2.10.15. İlişkili taraflar 
 
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır: 
 
i) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla: 

- Şirket‟i kontrol etmesi, Şirket tarafından kontrol edilmesi ya da 
- Şirket ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki 
   bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere) ; 
- Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması veya Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması; 
 

ii) Tarafın, Şirket‟in bir iştiraki olması; 
iii) Tarafın, Şirket‟in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması; 
iv) Tarafın, Şirket‟in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması; 
v) Tarafın, (i) ya da (iv) maddelerinde bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir üyesi olması; 
vi) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (iv) ya da (v) maddelerinde bahsedilen herhangi 
bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması veya 
vii) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda  
     planları olması gerekir. 
 
İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karşılığı olup 
olmadığına bakılmaksızın transferidir (Not - 6). 
 
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. Şirket‟in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla 
yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır. 
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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 
 
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, Şirketin 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 itibarıyla 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 itibarıyla kanunlaşmış veya önemli ölçüde kanunlaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) 
üzerinden hesaplanır. 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirketin bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter 
değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. 
 
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 Şirketin 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. 
 
Vergi varlık ve yükümlülüklerinde netleştirme 
 
Ödenecek kurumlar vergisi tutarları, peşin ödenen kurumlar vergisi tutarlarıyla ilişkili olduğu için netleştirilmektedir.  
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
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, Şirket‟in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. 
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket‟in yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve 
elde ettiği nakit akımlarını gösterir.  
 
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket‟in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri 
ödemelerini gösterir. 
 
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 Revize EdilmiĢ Türkiye Muhasebe Standartları  
 
a) Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan değiĢiklikler  
 
Bulunmamaktadır. 
 
b) 2016 yılından itibaren geçerli olup, ġirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut 
standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar  
 

TMS 19 (Değişiklikler)  Çalışanlara Sağlanan Faydalar  
2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler  TFRS 2, TFRS 3, TFRS 8, TFRS 13, TMS 16 ve TMS 38, 

TMS 24, TFRS 9, TMS 37, TMS 39  
2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler  TFRS 3, TFRS 13, TMS 40  

 
TMS 19 (DeğiĢiklikler) Çalışanlara Sağlanan Faydalar  
 
Bu değişiklik çalışanların veya üçüncü kişilerin yaptığı katkıların hizmete bağlı olmaları durumunda hizmet dönemleri ile nasıl 
ilişkilendirileceğine açıklık getirmektedir. Ayrıca, katkı tutarının hizmet yılından bağımsız olması durumunda, işletmenin bu tür 
katkıları hizmetin sunulduğu döneme ilişkin hizmet maliyetinden azalış şeklinde muhasebeleştirilmesine izin verilir. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.13. Yeni ve Revize EdilmiĢ Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı) 
 
b) 2016 yılından itibaren geçerli olup, ġirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut 
standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar (Devamı) 
 
2010-2012 Dönemine ĠliĢkin Yıllık ĠyileĢtirmeler  
 
TFRS 2: Bu değişiklik „hakediş koşulu‟ ve „piyasa koşulu‟ tanımlarını değiştirirken „performans koşulu‟ ve „hizmet koşulu‟ 
tanımlarını getirmektedir.  
 
TFRS 3: Bu değişiklik ile koşullu bedel her bir raporlama tarihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür.  
 
TFRS 8: Bu değişiklikler birleştirme kriterlerinin faaliyet bölümlerine uygulanmasında yönetim tarafından yapılan 
değerlendirmelerin açıklanmasını zorunlu kılar ve bölüm varlıkları toplamının işletme varlıkları toplamı ile mutabakatının ancak 
bölüm varlıklarının raporlanması durumunda gerektiğini belirtir.  
 
TFRS 13: Bu değişiklik, TFRS 9 ve TMS 39‟a getirilen değişikliklerin bazı kısa vadeli alacaklar ve borçların iskonto edilmeden 
ölçülebilmesini değiştirmediğine açıklık getirir.  
 
TMS 16 ve TMS 38: Bu değişiklik ile bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerleme işlemine tabi tutulduğunda, varlığın 
defter değerinin yeniden değerlenmiş tutarına göre düzeltilir.  
 
TMS 24: Bu değişiklik işletmenin diğer bir işletmeden kilit yönetici personel hizmetleri alması durumunda bu yöneticilere 
ödenmiş veya ödenecek tazminatların açıklanması gerektiğine açıklık getirir.  
 
2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler sırasıyla TFRS 9, TMS 37 ve TMS 39 standartlarının da ilgili yerlerinde 
değişikliklere yol açmıştır.  
 
2011-2013 Dönemine ĠliĢkin Yıllık ĠyileĢtirmeler  
 
TFRS 3: Bu değişiklik müşterek anlaşmanın kendi finansal tablolarında müşterek anlaşma oluşumunun 
muhasebeleştirilmesinin TFRS 3 kapsamı dışında olduğuna açıklık getirir.  
 
TFRS 13: Bu değişiklik, 52‟nci paragraftaki istisnanın kapsamına açıklık getirir.  
 
TMS 40: Bu değişiklik bir gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul veya sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak 
sınıflandırılması konusunda TFRS 3 ve TMS 40 arasındaki ilişkiye açıklık getirir. 
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.13. Yeni ve Revize EdilmiĢ Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı) 
 
c) Henüz yürürlüğe girmemiĢ standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar  
 
Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki değişiklik ve yorumları 
henüz uygulamamıştır:  
 

TFRS 9 Finansal Araçlar 
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler)  TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi  
TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler)  Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan 

Yöntemlerin Açıklanması 1  
TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) ile TMS 1, TMS 17, TMS 
23, TMS 36 ve TMS 40 (Değişiklikler)  

Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler 1  

TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler)  Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların 
Muhasebeleştirilmesi 1  

2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler  TFRS 1 2  
TMS 1 (Değişiklikler)  Açıklama Hükümleri 2  
2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler  TFRS 5, TFRS 7, TMS 34, TMS 19 2  
TMS 27 (Değişiklikler)  Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak Yöntemi 2  
TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler)  Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık 

Satışları veya Ayni Sermaye Katkıları 2  
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28 (Değişiklikler)  Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon İstisnalarının 

Uygulanması 2  
TFRS 14  Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları 2  

 
1 31 Aralık 2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.  
2 1 Ocak 2016 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.  
 
TFRS 9 Finansal Araçlar  
 
Kasım 2009‟da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni zorunluluklar getirmektedir. 
Ekim 2010‟da değişiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili 
değişiklikleri içermektedir.  
 
TFRS 9 ve TFRS 7 (DeğiĢiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi  
 
TFRS 9‟un zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2018 tarihinden önce olmamak kaydıyla ertelenmiştir. 
 
TMS 16 ve TMS 38 (DeğiĢiklikler) Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan Yöntemlerin Açıklanması  
 
Bu değişiklik, maddi duran varlıklar için bir varlığın kullanımı sonucunda oluşan faaliyetlerden elde edilen gelire dayalı 
amortisman yönteminin kullanılmasının uygun olmadığına açıklık getirirken, aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü 
olan ve yalnızca maddi olmayan duran bir varlığın gelir ölçümü olarak ifade edildiği nadir durumlarda ya da maddi olmayan 
duran varlıktan elde edilen gelir ile ekonomik faydaların birbiriyle yakından ilişkili olduğunun kanıtlandığı durumlarda maddi 
olmayan duran varlıklar için bir varlığın kullanımı sonucunda oluşan faaliyetlerden elde edilen gelire dayalı itfa yönteminin 
kullanılmasının uygun olmadığı görüşünü de ileri sürmüştür. Bu değişiklik ayrıca bir varlığın kullanılması sonucunda üretilen bir 
kalemin gelecek dönemlerde satış fiyatında beklenen düşüşlerin bir varlığın, teknolojik ya da ticari bakımdan eskime 
beklentisini işaret edebileceği ve sonrasında varlığa ilişkin gelecekteki ekonomik faydalarda düşüşün göstergesi olabileceği 
konusuna değinen açıklamalara da yer verir.  
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.13. Yeni ve Revize EdilmiĢ Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı) 
 
c) Henüz yürürlüğe girmemiĢ standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar 

(Devamı) 
 
TMS 16 ve TMS 41 (DeğiĢiklikler) ile TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40 (DeğiĢiklikler) Tarımsal Faaliyetler: 
Taşıyıcı Bitkiler  
 
Bu standart, „taşıyıcı bitkilerin‟, TMS 41 standardı yerine, maddi duran varlıklar sınıflandırması altında, ilk muhasebeleştirme 
kaydı sonrasında maliyet ya da yeniden değerleme esasına göre ölçülmesine imkan sağlayacak şekilde TMS 16 standardı 
kapsamında ele alınmasını belirtir. Bu standartta ayrıca „taşıyıcı bitki‟ tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için kullanılan, bir 
dönemden fazla ürün vermesi beklenen ve önemsiz kalıntı satışları dışında tarımsal ürün olarak satılma olasılığının çok düşük 
olduğu yaşayan bir bitki olarak tanımlanmıştır. Bu standartta taşıyıcı bitkilerden yetiştirilen ürünlerin TMS 41 standardının 
kapsamında olduğu da belirtilmektedir.  
 
TMS 16 ve TMS 41‟de yapılan bu değişiklikler sırasıyla TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40 standartlarının da ilgili 
yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.  
 
TFRS 11 ve TFRS 1 (DeğiĢiklikler) Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi  
 
Bu standart, işletme teşkil eden müşterek bir faaliyette pay edinen işletmenin:  
 

 TFRS 11‟de belirtilen kurallara aykırı olanlar haricinde, TFRS 3 ve diğer TMS‟lerde yer alan işletme birleşmeleriyle ilgili 
tüm muhasebeleştirme işlemlerinin uygulaması, ve  

 

 TFRS 3 ve diğer TMS‟ler uyarınca işletme birleşmelerine ilişkin açıklanması gereken bilgileri açıklamasını öngörür.  
 
TFRS 11‟de yapılan bu değişiklik TFRS 1 standardının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.  
 
2011-2013 Dönemine ĠliĢkin Yıllık ĠyileĢtirmeler  
 
TFRS 1: Bu değişiklik işletmenin TMS‟yi ilk defa uygulaması durumunda TMS‟lerin hangi versiyonlarının kullanılacağı 
konusuna açıklık getirir.  
 
TMS 1 (DeğiĢiklikler) Açıklama Hükümleri  
 
Bu değişiklikler; finansal tablo hazırlayıcılarının finansal raporlarını sunmalarına ilişkin olarak farkında olunan zorunluluk 
alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir 
 
2012-2014 Dönemine ĠliĢkin Yıllık ĠyileĢtirmeler  
 
TFRS 5: Satış amaçlı elde tutulan bir duran varlığın ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan duran varlığa sınıflandığı ya da 
tam tersinin olduğu durumlara ve bir varlığın ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılmasına son verildiği 
durumlara ilişkin ilave açıklamalar getirmektedir.  
 
TFRS 7: Bir hizmet sözleşmesinin devredilen bir varlığın devamı olup olmadığı ve ara dönem finansal tablo açıklamalarındaki 
mahsuplaştırma işlemi konusuna netlik getirmek amacıyla ilave bilgi verir.  
 
TMS 34: Bilginin „ara dönem finansal raporda başka bir bölümde‟ açıklanmasına açıklık getirmektedir.  
 
2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler TMS 19 standardının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.  
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NOT 2  FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 
2.13 Yeni ve Revize EdilmiĢ Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı) 
 
c) Henüz yürürlüğe girmemiĢ standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar 

(Devamı) 
 
TMS 27 (DeğiĢiklikler) Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak Yöntemi  
 
Bu değişiklik işletmelerin bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde 
özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğine izin vermektedir.  
 
TFRS 10 ve TMS 28 (DeğiĢiklikler) Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık Satışları veya Ayni Sermaye 
Katkıları  
 
Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasındaki varlık satışları veya ayni sermaye katkılarından kaynaklanan 
kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur.  
 
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28 (DeğiĢiklikler) Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon İstisnalarının Uygulanması  
 
Bu değişiklik, yatırım işletmelerinin konsolidasyon istisnasını uygulamaları sırasında ortaya çıkan sorunlara aşağıdaki şekilde 
açıklık getirir:  
 

 Ara şirket için konsolide finansal tablo hazırlanmasına ilişkin istisnai durum, bir yatırım işletmesinin tüm bağlı 
ortaklıklarını gerçeğe uygun değer üzerinden değerlediği hallerde dahi, yatırım işletmesinin bağlı ortaklığı olan ana 
şirket için geçerlidir.  

 

 Ana şirketin yatırım faaliyetleri ile ilgili olarak hizmet sunan bir bağlı ortaklığın yatırım işletmesi olması halinde, bu bağlı 
ortaklık konsolidasyona dahil edilmemelidir.  

 

 Bir iştirakin ya da iş ortaklığının özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirildiği hallerde, yatırım işletmesinde yatırım 
işletmesi amacı gütmeyen bir yatırımcı iştirakteki ya da iş ortaklığındaki payları için uyguladığı gerçeğe uygun değer 
ölçümünü kullanmaya devam edebilir.  

 

 Tüm iştiraklerini gerçeğe uygun değerden ölçen bir yatırım işletmesi, yatırım işletmelerine ilişkin olarak TFRS 12 
standardında belirtilen açıklamaları sunar.  

 
TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları  
 
TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları standardı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını ilk defa 
uygulayacak bir işletmenin, belirli değişiklikler dahilinde, „düzenlemeye dayalı erteleme hesaplarını‟ hem TFRS‟lere göre 
hazırlayacağı ilk finansal tablolarında hem de sonraki dönem finansal tablolarında önceki dönemde uyguladığı genel kabul 
görmüş muhasebe standartlarına göre muhasebeleştirmeye devam etmesine izin verilir.  
 
TFRS 14, TFRS 1 standardının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.  
 
Söz konusu standart, değişiklik ve iyileştirmelerin Grup‟un finansal durumu ve performansı üzerindeki muhtemel etkileri 
değerlendirilmektedir. 
 
NOT 3 ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ 
 
Yoktur (31 Aralık 2015 - Yoktur). 
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NOT 4 FĠNANSAL YATIRIMLAR VE DĠĞER ĠġLETMELERDEKĠ PAYLAR 
 
30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla finansal varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 

  30 Eylül 2016   31 Aralık 2015 

  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) 
 

       -- --     -- 

 
Şirket‟in finansal varlığı aktif bir piyasada işlem görmemekte ve piyasa fiyatı bulunmamaktadır. Bundan dolayı, satılmaya hazır 
finansal varlıklar ekli finansal 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 
 
a)  ĠliĢkili taraf bakiyeleri 
 
30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacak ve borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 Alacaklar  Borçlar 

 
30 Eylül 2016 

Ticari 
 Alacaklar 

Diğer 
 Alacaklar   

Ticari 
 Borçlar 

Diğer 
 Borçlar 

 
     Ortaklar ve Yönetim Kurulu Üyeleri -- -- 

 
-- 1.014.846 

Nitelikli Yatırımcılar (**) -- -- 
 

-- 2.240.000 
Asmaş Ankara Site Halı Mobilya Sanayi Tic. A.Ş. (**) 1.165.809 -- 

 
-- -- 

Mertse Saç Metal Otomotiv Yan San Ltd. Şti. (**) -- -- 
 

645.552 
 Yaşarlar Ev Eşyaları Dağıtım A.Ş. (**) -- -- 

 
-- -- 

Evoteks Ev ve Otel Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. (*) 1.746.757 7.160.248 
 

-- 1.765.000 

      Eksi: 
     Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (1.746.757) (7.160.248) 

 
-- -- 

 
       1.165.809 --   645.552 5.019.846 

 
(*) Grup‟un Evoteks‟e olan 1.765.000.-TL tutarındaki ticari olmayan borcu, söz konusu şirket tarafından alacaklılarına ciro 
edilen Grup senetlerinden kaynaklanan borç olup, tamamının vadesi geçmiştir. Grup ayrıca ekli konsolide finansal 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. 
 
(**) Bkz. Not - 26 
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NOT 6 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 
a)  ĠliĢkili taraf bakiyeleri (Devamı) 
 
 Alacaklar  Borçlar 

 
31 Aralık 2015 

Ticari 
 Alacaklar 

Diğer 
 Alacaklar   

Ticari 
 Borçlar 

Diğer 
 Borçlar 

 
     Ortaklar ve Yönetim Kurulu Üyeleri -- -- 

 
-- 1.012.530 

Nitelikli Yatırımcılar (**) -- -- 
 

-- 3.515.000 
Akademi Yatak Sanayi Ürünleri İmalat ve Dağıtım A.Ş. (**) -- -- 

 
453 -- 

Asmaş Ankara Site Halı Mobilya Sanayi Tic. A.Ş. (**) 1.020.000 -- 
 

-- -- 
Mertse Saç Metal Otomotiv Yan San Ltd. Şti. (**) -- -- 

 
645.552 -- 

Yaşarlar Ev Eşyaları Dağıtım A.Ş.(**) -- -- 
 

356.520 -- 
Evoteks Ev ve Otel Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. (*) 1.746.757 7.160.248 

 
-- 1.765.000 

      Eksi: 
     Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (1.746.757) (7.160.248) 

 
-- -- 

 
       1.020.000 --   1.002.525 6.292.530 

 
(*) Grup‟un Evoteks‟e 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. 
 
(**)Bkz. Not 26 
 
b) ĠliĢkili taraf iĢlemleri 
 
01 Ocak - 30 Eylül 2016 ve 2015 dönemlerinde nitelikli yatırımcı şirketler ile yapılan işlemler aşağıdaki gibidir; 
 

 
01 Ocak - 30 Eylül 

2016 
01 Ocak - 30 Eylül 

2016 

 
 

 

Mal satışları ve iadeler, net 336.308 1.420.159 

Kira geliri ve masraf yansıtması 92.134 89.000 

İlk madde malzeme alımı -- (80.229) 
 

 
 

Net 428.442 1.428.930 
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NOT 7 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR  
 
30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
a) Ticari alacaklar 
 
Kısa vadeli 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

   
ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar ( Not -6) 1.165.809 1.020.000 

Senetsiz alacaklar 1.165.809 1.020.000 
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 1.570.000 1.913.184 

Senetsiz alacaklar -- 229.124 
Senetli alacaklar -- 116.262 
Şüpheli ticari alacaklar 10.069.458 9.972.721 

   
Eksi : 

  
Alacak reeskontu (-) -- (2.202) 
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (8.499.458) (8.402.721) 

   
  2.735.809 2.933.184 

 
ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı hareket tablosu 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

   
Dönem başı bakiyesi  10.149.478 8.126.327 
Tahsil edilemediği için karşılıklı kapatılan (-) (63.605) -- 
Kur farkı (-) / (-) 214.611 654.013 
Konusu kalmayan karşılıklar (-) (54.269) (23.647) 
Dönem içinde ayrılan karşılıklar (+) -- 1.392.785 

   
Dönem sonu bakiyesi 10.246.215 10.149.478 

 
b) Ticari borçlar 
 
30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
Kısa vadeli 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

   
ĠliĢkili taraflara ticari borçlar ( Not -6) 645.552 1.002.525 

Senetsiz borçlar 645.552 1.002.525 

   
ĠliĢkili olmayan taraflara ticari borçlar 2.424.543 9.277.207 

Senetsiz borçlar 1.773.855 8.030.797 
Senetli borçlar 650.688 1.246.410 

   
   

  3.070.095 10.279.732 
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NOT 8 DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR 
 
30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla diğer alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
a) Diğer alacaklar 
 
Kısa vadeli 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

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

Diğer şüpheli alacaklar 7.160.248 7.160.248 

   
Eksi : 

  
Diğer şüpheli alacaklar karşılığı (-) (7.160.248) (7.160.248) 

   
ĠliĢkili olmayan taraflardan diğer alacaklar -- 67.145 

Vergi dairesinden alacaklar -- 67.145 

   
  -- 67.145 

 
Uzun vadeli 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

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

   
ĠliĢkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 10.801 20.739 

Verilen depozito ve teminatlar 10.801 20.739 

 
    10.801 20.739 

 
b) Diğer borçlar 
 
Kısa vadeli 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

   
ĠliĢkili taraflara diğer borçlar ( Not -6) 5.019.846 6.292.530 

Ortaklara ve yönetim kurulu üyelerine borçlar 1.014.846 1.012.530 
İlişkili taraflara diğer borçlar 1.765.000 1.765.000 
Nitelikli yatırımcılarıdan alınan avanslar 2.240.000 3.515.000 

   
   
ĠliĢkili olmayan taraflara diğer borçlar 12.195.319 15.299.621 

Ödenecek vergi, harç ve kesintiler 134.368 168.601 
Ödenecek SGK primleri 13.684 127.808 
Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş kısa vadeli borçlar 11.921.564 14.669.805 
Ödenecek diğer yükümlülükler 118.410 100.574 
Diğer 7.293 232.833 

   
   
  17.215.165 21.592.151 

 
(*) Grup‟un Evoteks‟e 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 9 STOKLAR 
 
30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla stokların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

   
İlk madde ve malzeme ve mamuller 1.245.305 2.045.586 
Diğer stoklar (*) 701.433 714.090 

   
Eksi : 

  
Stok değer düşüklüğü (1.244.529) (1.244.529) 

   
  702.209 1.515.147 

 
(*) Grup‟un ayrılan personeline olan borçlarına karşılık haczedilen ve yediemin deposunda muhafaza edilen mamullerdir. Söz 
konusu mallar maliyet bedeli ile muhasebeleştirilmiştir.  
 
NOT 10 PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER VE ERTELENMĠġ GELĠRLER 
 
30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
a) PeĢin ödenmiĢ giderler 
 
Kısa vadeli 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

 
  Verilen sipariş avansları -- 11.592 

Peşin ödenen giderler 31.340 100.122 
Personel iş avansları -- 11 
 

    31.340 111.725 

 
b) ErtelenmiĢ gelirler 
 
Kısa vadeli 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

   
Alınan sipariş avansları -- 235.609 

   
  -- 235.609 
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NOT 11 YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMEKULLER 
 
30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin detayı aşağıdadır: 
 

01 Ocak 2015 itibarıyla açılıĢ bakiyesi 18.905.000 

Yeniden değerleme artışı -- 

31 Aralık 2015 itibarıyla açılıĢ bakiyesi 18.905.000 

Açılış bakiyesi düzelmesi 299.400 

Yeniden değerleme artışı 225.000 

Giriş  42.100 

30 Eylül 2016 itibarıyla kapanıĢ bakiyesi 19.471.500 

 
Grup‟un yatırım amaçlı gayrimenkulü olan Eskişehir‟de bulunan ve bağ evi ile fabrikadan oluşan gayrimenkullerin, Sermaye 
Piyasası Kurulunca yetki belgesi verilmiş değerleme şirketi Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından “Maliyet yaklaşımı 
yöntemiyle ulaşılan pazar değeri” usulü ile hazırlanan 26 Aralık 2012 tarihli gayrimenkul değerleme raporunda 2.980.000.-TL 
olarak belirlenmiştir. 
 
Grup‟un yatırım amaçlı gayrimenkulü olan Bursa arsa ve binalarının rayiç bedeli, Sermaye Piyasası Kurulunca yetki belgesi 
verilmiş değerleme şirketi Elit 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. 
 
Bursa arsa ve binalarının güncel rayiç bedeli Sermaye Piyasası Kurulunca yetki belgesi verilmiş değerleme şirketi TSKB 
Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından “Maliyet yaklaşımı yöntemiyle ulaşılan pazar değeri” usulü ile hazırlanan 15 Temmuz 
2016 tarihli gayrimenkul değerleme raporunda 16.400.000.-TL olarak belirlenmiştir. 
 
Grup 2016 yılında nakit olarak müşterisinden tahsil edemediği alacağın 42.100.-TL‟sine karşılığında Tekirdağ ili Kumbağ 
ilçesinde bulunan gayrimenkulü almıştır. 
 
Grup‟un 49.400.TL tutarında geçmiş yıllarda alınmış ve maliyet bedeli ile muhasebeleştirdiği yatırım amaçlı gayrimenkullü 
bulunmaktadır.  
 
Yukarında açıklanan ve değerlemeye konu olan yatırım amaçlı gayrimenkullerin maliyet bedelleri ile rayiç değerleri arasındaki 
16.185.143.-TL‟lik değer artışı özkaynaklar içinde “Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar” hesabında 
muhasebeleştirilmiştir. 
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NOT 12 MADDĠ DURAN VARLIKLAR 
 
01 Ocak - 30 Eylül 2016 dönemine ait maddi duran varlık hareketleri aşağıda aşağıdaki gibidir: 
 
Maliyet 1 Ocak 2016 AlıĢ (*) SatıĢ Diğer  30 Eylül 2016 

      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 -- (19.506.178) -- 1.268.824 
Taşıtlar 1.158.770 121.571 -- 326.806 1.607.147 
Demirbaşlar 3.017.537 6.250 -- 119.706 3.143.493 

        58.498.543 127.821 (53.053.412) 446.512 6.019.464 

      
BirikmiĢ Amortisman  1 Ocak 2016 

Dönem 
 Amortismanı SatıĢ Diğer  30 Eylül 2016 

      Arazi ve arsalar -- 
 

-- -- -- 
Yeraltı yerüstü düzenleri 1.123.261 -- (1.123.261) -- -- 
Binalar 13.384.539 -- (13.384.539) -- -- 
Tesis makine ve cihazlar 17.369.229 94.744 (16.545.022) -- 918.951 
Taşıtlar 1.158.770 16.722 -- 85.320 1.260.812 
Demirbaşlar 2.796.948 16.558 -- 299.644 3.113.150 

        35.832.747 128.024 (31.052.822) 384.964 5.292.913 

      Net 1 Ocak 2016       30 Eylül 2016 

      Arazi ve arsalar 8.025.000 
   

-- 
Yeraltı yerüstü düzenleri 29.673 

   
-- 

Binalar 10.984.761 
   

-- 
Tesis makine ve cihazlar 3.405.773 

   
349.873 

Taşıtlar -- 
   

346.335 
Demirbaşlar 220.589 

   
30.343 

        22.665.796       726.551 

 
(*) Grup, Bilecik ili Bozüyük ilçesinde bulunan üretim tesisini arsası ile birlikte 2016 yılı Ocak ayında satmıştır. (Not - 26) 
 
 



MĠSH DEKORASYON SANAYĠĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
30 EYLÜL 2016 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġ  
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN ÖZET AÇIKLAYICI NOTLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak) 
 

 

-33- 

NOT 12 MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 
01 Ocak - 31 Aralık 2015 dönemine ait maddi duran varlık hareketleri aşağıda aşağıdaki gibidir: 
 
Maliyet 1 Ocak 2015 AlıĢ SatıĢ Diğer  31 Aralık 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  31 Aralık 2015 

      Arazi ve arsalar -- -- -- -- -- 
Yeraltı yerüstü düzenleri 1.120.745 2.516 -- -- 1.123.261 
Binalar 12.195.601 1.188.938 -- -- 13.384.539 
Tesis makine ve cihazlar 16.751.275 617.954 -- -- 17.369.229 
Taşıtlar 1.144.315 14.455 -- -- 1.158.770 
Demirbaşlar 2.774.945 22.003 -- -- 2.796.948 

        33.986.881 1.845.866 -- -- 35.832.747 

      Net 1 Ocak 2015       31 Aralık 2015 

      Arazi ve arsalar 8.025.000 
   

8.025.000 
Yeraltı yerüstü düzenleri 32.189 

   
29.673 

Binalar 12.173.699 
   

10.984.761 
Tesis makine ve cihazlar 4.023.727 

   
3.405.773 

Taşıtlar 14.455 
   

-- 
Demirbaşlar 241.320 

   
220.589 

        24.510.390       22.665.796 
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NOT 13 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 
01 Ocak - 30 Eylül 2016 dönemine ait maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıda aşağıdaki gibidir: 
 

Maliyet 1 Ocak 2016 AlıĢ SatıĢ Diğer  30 Eylül 2016 

      Haklar 1.589.516 -- -- (61.299) 1.528.217 

Diğer  184.577 -- -- (50.790) 133.787 

        1.774.093 -- -- (112.089) 1.662.004 

      

Amortisman  1 Ocak 2016 
Dönem 

 Amortismanı SatıĢ Diğer  30 Eylül 2016 

      Haklar 1.178.412 103.799 -- (115.757) 1.166.454 

Diğer  152.407 7.791 -- (29.025) 131.173 

        1.330.819 111.590 -- (144.782) 1.297.627 

      Net 1 Ocak 2016       30 Eylül 2016 

      Haklar 411.104 
   

361.763 

Diğer  32.170 
   

2.614 

        443.274       364.377 

 
01 Ocak - 31 Aralık 2015 dönemine ait maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıda aşağıdaki gibidir: 
 
Maliyet 1 Ocak 2015 AlıĢ SatıĢ Diğer 31 Aralık 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 31 Aralık 2015 

      Haklar 1.048.402 130.010 -- -- 1.178.412 
Diğer  142.852 9.555 -- -- 152.407 

        1.191.254 139.565 -- -- 1.330.819 

      Net 1 Ocak 2015       31 Aralık 2015 

      Haklar 541.114 
   

411.104 
Diğer  41.725 

   
32.170 

        582.839       443.274 
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NOT 14 KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR 
 
30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla karşılıklar, koşullu varlık ve borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
a) ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin kısa vadeli karĢılıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

   
Personel izin karşılığı 40.123 88.935 

   
  40.123 88.935 

 
b) Diğer kısa vadeli karĢılıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

   
Dava karşılığı 450.000 450.000 

   
  450.000 450.000 

 

c) ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin uzun vadeli karĢılıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

   Kıdem tazminatı karşılığı 60.935 179.383 

     60.935 179.383 

 

Kıdem tazminatı karĢılığı hareketi 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

   1 Ocak itibarıyla 179.383 264.834 

Faiz maliyeti 1.338 4.746 

Cari hizmet maliyeti 2.418.958 950.927 

Aktüeryal kayıp / (kazanç) 21.968 17.104 

Ödeme (-) (2.560.712) (1.058.228) 

   KapanıĢ bakiyesi 60.935 179.383 

 
c) Alınan teminatlar 
 
Grup‟un çalıştığı bayi ve bölge temsilcilerinden alacaklarına ilişkin 6.495.080.-TL‟lik ipotek, 300.000.-TL teminat mektubu, 
1.424.095.-TL kefalet senedi almıştır.  
 
Alacak davası devam eden “Akdemir Dayanıklı Tüketim Malları A.Ş.‟‟den olan 2.648.532.-TL şüpheli alacak için Şirket‟in 3 
adet gayrimenkulü üzerinde 1. Derece haciz bulunmaktadır. Yapılan kıymet takdirine göre sözkonusu gayrimenkullerin piyasa 
rayici 2.241.511.-TL‟dir. Şirket‟ten olan alacakların teminat tutarı hesaplanırken ihtiyatlılık kavramı gereğince haczedilen 
gayrimenkullerin kıymet takdir bedelinin % 70‟i dikkate (1.570.000.-TL) alınarak karşılık ayrılmıştır. Bilirkişi tarafından 17 Mart 
2014 tarihinde yapılan kıymet takdiri hesaplamasının geçerlilik süresi 17 Mart 2016 tarihinde dolmuş olup yeni kıymet takdiri 
rapor tarihi itibarıyla henüz yaptırılmamıştır. 
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NOT 14 KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı) 
 
d) Verilen Teminat Rehin, Ġpotekler, TRĠ) 

      30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

  
 

  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 
  

27.590.468 
  

48.271.432 

  
 

a. Teminatlar TL -- 41.777 TL -- 3.493.961 

  
  

USD -- 0 USD 2.418.439 7.031.853 

  
  

EUR -- 0 EUR 1.191.170 3.785.062 

  
 

b. İpotek USD 5.000.000 14.979.500 USD 5.000.000 14.538.000 

  
 

c. Rehin (*) TL 
 

12.569.191 TL 
 

19.422.556 

  
        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 
  

Yoktur 

  
 

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 
 

Yoktur. 

  
 

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 
  

Yoktur 

  
          ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen 

   
Yoktur 

  
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) 
 
(1) 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla teminatlar, Grup‟un satıcılara, resmi kurum ve kuruluşlara ve finansal kiralama şirketlerine 
vermiş olduğu teminatlardan oluşmaktadır. Ayrıca 14.979.500.-TL (5.000.000 USD karşılığı) tutarındaki ipotek, Mish 
Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.‟nin Türkiye İş Bankası‟ndan almış olduğu krediye ilişkin Bursa ili, Osmangazi ilçesi 
gayrimenkulü üzerinde banka lehine birinci derecede ipoteği ifade etmektedir. 30 Eylül 2015 tahinde İş Bankası Grup‟tan olan 
1.250.000.-TL kredi alacağını Pamuk Finansal Kiralama A.Ş.‟ye temlik etmesi nedeniyle sözkonusu ipotek Pamuk Finansal 
Kiralama A.Ş.‟ye geçmiştir. Pamuk Finansal Kiralama‟ya olan borcun tümü ödenmiş olup ipoteğin kaldırılmasına ilişkin işlemler 
devam etmektedir. 
 
(2) 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla verilen ipoteğin 10.000.000.-TL‟lik kısmı Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.‟nin İdaş 
Yatak ve Mobilya Sanayi A.Ş. adına verdiği Bursa ili, Osmangazi ilçesi gayrimenkulü üzerinde Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. 
lehine ikinci derecede ipoteği ifade etmektedir. Pamuk Finansal Kiralama‟ya olan borcun tümü ödenmiş olup iopeteğin 
kaldırılmasına ilişkin işlemler devam 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. 
 
(*) 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla 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 vergi ve  SGK borcu nedeniyle haczi bulunmaktadır.  
 
- Grup‟un satıcılara ve vergi dairesine olan vadesi geçmiş borçlarına istinaden banka hesaplarına 136.220.-TL blokaj 
konulmuştur.  
 
(**) 20 Nisan 2013 tarihinde Nitelikli Yatırımcı Grubu ile Mish Dekorasyon arasında imzalanan Ortaklık Sözleşmesi‟nin ek‟i 
olarak, 28 Haziran 2013 tarihinde imzalanan Rehin Sözleşmesi ile, Mish Dekorasyon‟nun, 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 1.880.327.-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. 
 

NOT 15 TAAHHÜTLER 
 
Yoktur (31 Aralık 2015 - Yoktur) 
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NOT 16 ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 
 
30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydaların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 
30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

 
  Personel maaş, kıdem ve ihbar tazminatı borçları 750.623 3.086.439 

 
    750.623 3.086.439 

 
NOT 17 DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla diğer varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
a) Diğer varlıklar 
 
Kısa vadeli 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

   
Devreden KDV 467.429 380.859 

   
  467.429 380.859 

 
b) Diğer yükümlülükler 
 
Yoktur (31 Aralık 2015 - Yoktur). 
 
NOT 18 SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ 
 
a) Sermaye 
 
30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; 
 

 

30 Eylül 2016   31 Aralık 2015 

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 
 

 
30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

   
Halka arzdan elden edilen emisyon primi 34.882 34.882 

   

 
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 
 

 
30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

   
   - Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / (kayıpları) 16.185.143 23.033.398 
   - Emeklilik planlarından aktüeryal (kayıplar) / kazançlar (39.072) (17.104) 

   
  16.146.071 23.016.294 

   
Diğer kapsamlı gelire ait ertelenmiş vergi etkisi -- -- 
   - Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / (kayıpları) 

 
-- 

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

   
Dönem sonu 16.146.071 23.016.294 

 
d) Kardan ayrılmıĢ kısıtlanmıĢ yedekler 
 

 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

 

  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. 
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NOT 18 SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ (Devamı) 
 
e) GeçmiĢ yıl karları / (zararları) 
 

 
30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

   
Açılış bakiyesi (60.418.672) (53.611.448) 

Önceki dönem net karından virman (17.371.824) (8.603.780) 

Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / (kayıpları) düzeltmesi 299.400 -- 

Muhasebe politikarındaki değişikliklere ilişkin düzeltmelerin etkisi -- 1.796.556 

   
Dönem sonu (77.491.096) (60.418.672) 

 
NOT 19 DĠĞER KAPSAMLI GELĠR UNSURLARININ ANALĠZĠ 
 
01 Ocak - 30 Eylül 2016 ve 2015 dönemlerindeki diğer kapsamlı gelir unsurlarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  
01 Ocak - 30 Eylül 

2016 
01 Ocak - 30 Eylül 

2015 

   Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiĢ diğer kapsamlı 
gelirler ve giderler 203.032 (32.725) 
   - Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / (kayıpları) 225.000 -- 
   - Emeklilik planlarından aktüeryal (kayıplar) / kazançlar (21.968) (32.725) 

   Kar ve zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire 
ilişkin vergiler -- 6.545 

Dönem vergi gideri / geliri -- -- 
Ertelenmiş vergi gideri / geliri -- 6.545 

   Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiĢ diğer kapsamlı 
gelirler veya giderler -- (367.433) 

Yabancı para çevrim farkları -- (367.433) 

   Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin 
vergiler -- -- 

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

     203.032 (393.613) 
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NOT 20 GELĠR VERGĠLERĠ 
 
a) Cari dönem vergisiyle ilgili varlıkları / (Cari dönem vergi yükümlülüğü) 
 
  30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

   Kurumlar vergisi karşılığı (-) -- -- 
Peşin ödenen vergiler (+) (5.733) -- 

     (5.733) -- 

 
b) Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri) 
 

  
01 Ocak - 30 Eylül 

2016 
01 Ocak - 30 Eylül 

2015 

   Cari dönem vergi karşılığı (-) -- -- 
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) -- (94.254) 

     -- (94.254) 

 
i) Cari dönem yasal vergi karşılığı  
 
Türkiye‟de kurumlar vergisi oranı % 20‟dir. ( 2015: % 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.  
 
Kurumlar Vergisi mükellefleri, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere üçer aylık dönemler 
itibarıyla mali karları üzerinden %20 (2015 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. 
 
Şirketin 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. 
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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. 
 

  
01 Ocak - 30 Eylül 

2016 
01 Ocak - 30 Eylül 

2015 

   Net dönem karı / (zararı) 16.928.708 (4.893.498) 
Ağırlıklı ortalama hisse adedi (*) 22.727.083 22.727.083 
Pay başına kazanç / (zarar) 0,745 (0,215) 

   Net dönem karı / (zararı) 16.928.708 (4.893.498) 
Eksi: Durdurulan faaliyetler karı / (zararı) 20.909.340 -- 
Sürdürülen faaliyetler karı / (zararı) (3.980.632) (4.893.498) 
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (0,175) (0,215) 
Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç 0,920 -- 

 
(*) 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 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

   Nakit kasası 861 4.339 
Bankalar 381.319 139.403 

Vadesiz mevduat 381.319 139.403 
 

    382.180 143.742 

 
30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla banka mevduatlarının 136.220.-TL‟lik kısmı üzerinde Grup‟un tedarikçilerine, vergi dairelerine ve 
SGK‟ya olan vadesi geçmiş borçları nedeniyle blokaj vardır. (31 Aralık 2015 - 139.404.-TL). 
 
c) Finansal borçlanmalar (Not - 26) 
 

 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

   
Kısa vadeli borçlanmalar -- 24.340.265 

Banka kredileri -- 1.250.000 

Finansal kiralama işlemleri -- 23.090.265 

   Kısa vadeli diğer finansal yükümlülükler -- 1.054.249 

Faktoring borçları -- 1.054.249 

   
  -- 25.394.514 
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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. Şirket 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 Eylül 2016 

Alacaklar 

Bankalardaki 
 Mevduat 

Kasa  
Mevcudu 

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

ĠliĢkili Diğer ĠliĢkili Diğer 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1) 1.165.809 1.570.000 -- -- 381.319 861 

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

       A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri 1.165.809 1.570.000 -- -- 381.319 861 

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 -- 1.570.000 -- -- -- -- 

  - Vadesi Geçmiş (brüt defter değeri) 1.746.757 10.069.458 7.160.248 -- -- -- 

    - Değer Düşüklüğü (-) (1.746.757) (8.499.458) (7.160.248) 
 

-- -- 

    - Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı -- 1.570.000 -- -- -- -- 

  - 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) 
 
23.1. Kredi riski (Devamı) 
 

31 Aralık 2015 

Alacaklar 

Bankalardaki 
 Mevduat 

Kasa  
Mevcudu 

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

ĠliĢkili Diğer ĠliĢkili Diğer 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1) 1.020.000 1.913.184 -- 67.145 139.403 4.339 

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

       A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri 1.020.000 1.913.184 -- 67.145 139.403 4.339 
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 -- 1.570.000 -- -- -- -- 

  - Vadesi Geçmiş (brüt defter değeri) 1.746.757 9.972.721 7.160.248 
 

-- -- 

    - Değer Düşüklüğü (-) (1.746.757) (8.402.721) (7.160.248) 
 

-- -- 

    - Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı -- 1.570.000 -- -- -- -- 

  - 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, Şirket‟in 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 Eylül 2016 

  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 20.285.260 20.285.260 20.285.260 -- -- -- 

Banka kredileri -- -- -- -- -- -- 

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

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

Ticari borçlar  3.070.095 3.070.095 3.070.095 -- -- -- 

Diğer borçlar 17.215.165 17.215.165 17.215.165 -- -- -- 
 

31 Aralık 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 57.266.397 57.266.397 57.266.397 -- -- -- 

Banka kredileri 1.250.000 1.250.000 1.250.000 -- -- -- 

Finansal kiralama yükümlülükleri 23.090.265 23.090.265 23.090.265 -- -- -- 

Diğer finansal borçlar 1.054.249 1.054.249 1.054.249 -- -- -- 

Ticari borçlar  10.279.732 10.279.732 10.279.732 -- -- -- 

Diğer borçlar 21.592.151 21.592.151 21.592.151 -- -- -- 
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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 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

  TL KarĢılığı USD AVRO TL KarĢılığı USD AVRO 

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

2a. Parasal Finansal Varlıklar 48.829 -- 14.529 46.237 -- 14.551 

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

3. Diğer -- -- -- -- -- -- 

4. Dönen Varlıklar Toplamı (1+2+3) 48.829 -- 14.529 46.237 -- 14.551 

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) 48.829 -- 14.529 46.237 -- 14.551 

10. Ticari Borçlar -- -- -- 206.793 71.046 69 

11. Finansal Yükümlülükler -- -- -- -- -- -- 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -- -- -- 13.476 -- 4.241 

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

13. Kısa Vadeli Yük. Toplamı (10+11+12) -- -- -- 220.269 71.046 4.310 

14. Ticari Borçlar -- -- -- -- -- -- 

15. Finansal Yükümlülükler -- -- -- 22.380.059 7.697.090 -- 

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

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

17. Uzun Vadeli Yük. Toplamı (14+15+16) -- -- -- 22.380.059 7.697.090 -- 

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) -- -- -- 22.600.328 7.768.136 4.310 

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) 48.829 -- 14.529 (22.554.091) (7.768.136) 10.241 

21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para  
      Varlık / (yükümlülük) pozisyonu 
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 48.829 -- 14.529 (22.554.091) (7.768.136) 10.241 

22. Döviz Hedge’için Kullanılan Finansal 
Araçların Gerçeğe Uygun Değeri -- -- -- -- -- -- 
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının 
Tutarı -- -- -- -- -- -- 
23. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen 
Kısmının Tutarı -- -- -- -- -- -- 

23. Ġhracat -- -- -- -- -- -- 

24. Ġthalat -- -- -- -- -- -- 
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NOT 23 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 
 
30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla döviz kuru duyarlılık analizi tabloları aşağıdaki gibidir: 
 

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 

30 Eylül 2016 

 
Kar / (Zarar) 

  Yabancı Paranın Değer Kazanması Yabancı Paranın Değer Kaybetmesi 

   ABD Dolarının TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde; 

1- ABD Doları Net Varlık / Yükümlülüğü -- -- 

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

3- ABD Doları Net Etki (1+2) -- -- 

   AVRO' nun TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde; 

4- Avro Net Varlık / Yükümlülüğü 4.883  (4.883) 

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

6- Avro Net Etki (4+5) 4.883  (4.883) 

      

  4.883  (4.883) 

   

   Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 

31 Aralık 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 (2.258.663) 2.258.663  

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

3- ABD Doları Net Etki (1+2) (2.258.663) 2.258.663  

   AVRO' nun TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde; 

4- Avro Net Varlık / Yükümlülüğü 3.254  (3.254) 

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

6- Avro Net Etki (4+5) 3.254  (3.254) 

     (2.255.409) 2.255.409  
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NOT 23 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 
 
23.4.  Faiz riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket‟in 
faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket‟in faiz oranı riskine duyarlılığı aktif ve pasif hesapların vadelerindeki 
uyumsuzluğu ile ilgilidir. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle 
yönetilmektedir. 
 
23.5. Sermaye riskine iliĢkin duyarlılık analizi: 
 
Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak 
amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket‟in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektedir. 
 
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi 
hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. 
 
Şirket, sermaye riski yönetimi kapsamında toplam borçlarının özkaynaklara oranını takip etmektedir. 
 

  30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 

   Toplam borçlar  21.586.941 61.306.763 

Nakit ve nakit benzerleri (-) (382.180) (143.742) 

   
 Net borç  21.204.761 61.163.021 

   
Özkaynaklar 3.310.988 (14.120.152) 

   
Özkaynaklar + Net borç 24.515.749 47.042.869 

   
Net borç / (Özkaynaklar + Net borç) oranı % 86,49 % 130,02 
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NOT 24 FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA  
 MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR 
 
Finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri 
 
Gerçeğe uygun değer, finansal varlık veya yükümlülüklerin, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında istekli taraflar arasında 
gerçekleşecek bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir piyasada işlem gören fiyatı ile en iyi 
şekilde belirlenir. 
 
Şirket finansal varlık ve yükümlülüklerin tahmini gerçeğe uygun değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlenmiştir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Şirket'in cari bir piyasa işleminde 
elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. 
 
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, gerçeğe uygun değeri belirlenebilen finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun 
değerlerinin tahmininde kullanılmıştır: 
 
Finansal varlıklar 
 
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin gerçeğe uygun değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı 
kabul edilmektedir. 
 
Kasa ve nakit değerler dahil, maliyetten gösterilen bazı finansal varlıkların kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle 
gerçeğe uygun değerlerini yansıttığı kabul edilmektedir. 
 
Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili değer düşüklük karşılıklarıyla beraber gerçeğe uygun değerlerine yaklaşık olduğu 
tahmin edilmektedir. 
 
Finansal yükümlülükler 
 
Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin, kısa vadeli olmalarından dolayı kayıtlı 
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. 
 
Yabancı para cinsinden finansal borçlar dönem sonunda yürürlükteki döviz kurları kullanılarak TL 'ye çevrilmektedir. Bu 
bakiyelerin makul değere yakın olduğu öngörülmektedir. 
 
NOT 25 RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR 
 
 
Yoktur. 
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NOT 26 FĠNANSAL TABLOLARIN ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK,  
 YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR 
 
i)  Nitelikli yatırımcılara iliĢkin 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.  
 
Grup‟un mali yapısını düzeltmek ve yeniden yapılandırılması amacıyla 23 Kasım 2015 tarihli olağanüstü genel kurul 
toplantısında alınan varlık satışlarına ilişkin kararlar sonrasında Nitelikli Yatırımcı grubu ve Universe Capital Partners LLC ile 
imzalanmış olan tahsisli sermaye artışı amaçlı sözleşmelerin sonlandırılması için görüşmeler sürdürülmektedir.  
 
Grup‟un nakit sıkıntısının giderilmesi amacıyla, Nitelikli Yatırımcı grubu tarafından sağlanan fonların bakiyeleri “İlişkili 
Taraflara Diğer Borçlar” hesap kalemi altında muhasebeleştirilmiştir. (Not - 6) 
 
Nitelikli yatırımcılar ve ortak oldukları şirketler ilişkili taraf olarak değerlendirilmiştir. (Not - 6) 
 
ii) ĠĢlem pazarı değiĢikliği 
 
Kamuyu Aydınlatma Platformunda 20 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan 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 Yakın 
İzleme Pazarı‟nda işlem görmeye başlamasına karar verildiği açıklanmıştır. Bu kararın gerekçesi ve alınan kararın detayı 
şöyledir; 
 
i) 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, Yakın İzleme 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 Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına, 
 
ii) 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 Yakın İzleme Pazarı‟nda işlem görmeye devam etmektedir. 
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(Devamı 

 
iii) Marka satıĢı 
 
Grup sahip olduğu “İdaş” markasının piyasa rayicini tespit ettirmek amacıyla DRT Kurumsal Finansal Danışmanlık Hizmetleri 
A.Ş.ye (“Deloitte”) hazırlattığı 26 Ekim 2015 tarihli değerleme raporuna göre markanın piyasa rayicinin 10.300.000.-TL olduğu 
tespit edilmiştir. “İdaş” markası 8 Ocak 2016 tarihinde 11.500.000.-TL‟ye (KDV Hariç) Grup‟un üretim tesislerini sattığı Teksal‟a 
devretmiştir. 
 
iv) Üretim tesisi ve arsa satıĢı 
 
Grup‟un finansal kiralama yöntemi ile Pamuk Finansal Kiralama A.Ş.‟den satın aldığı, Bilecik İli Bozüyük İlçesi‟ndeki fabrika 
binası ve binanın yer aldığı arazi ilgili finansal kiralama sözleşmesindeki ödemelerin zamanında yapılmaması nedeniyle 
Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 27 Ocak 2016 tarihinde 21.570.000.-TL‟ye (KDV Hariç) Grup tarafından belirlenen 
Teksal Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne (“Teksal”) satılmıştır. 
 
Grup‟un finansal kiralama yöntemi ile Pamuk Finansal Kiralama A.Ş.‟den satın aldığı, makine parkı ilgili finansal kiralama 
sözleşmesindeki ödemelerin zamanında yapılmaması nedeniyle Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 27 Ocak 2016 
tarihinde 5.930.000.-TL‟ye (KDV Hariç) Grup tarafından belirlenen Teksal Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne satılmıştır. 
 
v) Finansal borçların tasfiyesi 
 
30 Eylül 2015 tahinde İş Bankası Grup‟tan olan 1.250.000.-TL tutarında kredi alacağını Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. ‟ye 
temlik edilmiştir.  
 
Bu temlik sonrasında Pamuk Finansal Kiralama A.Ş.‟ye olan toplam borcun 8.127.000 USD ( 24.340.365.-TL) ödenerek 
kapatılacağı hususunda mutabakat sağlanmıştır. Yukarıda açıklanan satış işlemleri nedeniyle Teksal‟dan Pamuk Finansal 
Kiralama A.Ş. tarafından tahsil edilen 32.450.000.-TL‟den (KDV Dahil) 24.340.365.-TL borca ilave 1.054.249.-TL faktoring 
borcunun da ödemesi yapıldıktan sonra bakiye 7.055.386.-TL Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. tarafından Grup‟a ödenmiştir. 
 
vi) Durdurulan faaliyetle ilgili dönem karı / zararı 
 
Grup ana faaliyet konusu ile ilgili aktiflerinin ve markanın satışından kaynaklanan kar ile elde kalan stokların satışından 
kaynaklanan zararı  ilişiktekli konsolide kar veya zarar tablosunda Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı)” hesap 
kalemi içinde muhasebeleştirmiştir.  
 
01 Ocak - 30 Eylül 2016 dönemine ilişkin Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı‟nın detayı aşağıdaki gibidir. :  
 
 01 Ocak - 30 Eylül 2016 

Stokların satışından kaynaklanan kar / (zarar) (274.554) 

Marka satışından kaynaklanan kar / (zarar) 11.500.000 

Üretim tesisi ve arsa satışından kaynaklanan kar / (zarar) 9.683.894 

Durdurulan faaliyetler dönem karı / (zararı) 20.909.340 

 
vii) Ana faaliyetin devamlılığı 
 
Grup ana faaliyet konusu ile ilgili tüm aktiflerini 2016 yılı Ocak sonu itibariyle elden çıkarmıştır. Bu satışlar sonrasında ne tür 
bir faaliyet sürdüreceği konusu da değerlendirmeler sürmektedir. Rapor tarihi itibariyle Grup‟un yeni faaliyet konusu ile ilgili 
belirsizlik devam etmektedir.  
 

========================= 


