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ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 

30 HAZİRAN 2013, 31 ARALIK 2012 ve 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE 
KONSOLİDE BİLANÇOLAR 
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)  

1

Bağımsız 
denetimden

geçmiş

Yeniden
düzenlenmiş

(Not 2.5)
Bağımsız 

denetimden
geçmiş

Yeniden
düzenlenmiş

(Not 2.5)
Bağımsız 

denetimden
geçmiş

Notlar 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

VARLIKLAR

Dönen varlıklar 1.533.421.783 799.962.584 770.089.988

Nakit ve nakit benzerleri 5 227.069.721 35.704.305 23.811.285
Ticari alacaklar 9 313.490.556 307.409.126 303.725.564
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar 9,30 37.068.059 34.852.688 34.320.600
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 9 276.422.497 272.556.438 269.404.964
Diğer alacaklar 10 74.206.640 23.335.848 1.950.540
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar 10,30 69.919.561 22.965.143 1.824.400
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 10 4.287.079 370.705 126.140
Stoklar 11 810.024.924 397.317.952 408.648.934
Peşin ödenmiş giderler 12 32.973.466 3.650.273 4.562.858
Diğer dönen varlıklar 19 75.656.476 32.115.080 24.846.807

1.533.421.783 799.532.584 767.545.988

Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar - 430.000 2.544.000

Duran varlıklar 1.906.665.578 247.787.033 238.148.504

Finansal yatırımlar 6 196.258 192.436 190.527
Ticari alacaklar 9 15.640.161 32.062 83.301
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 9 15.640.161 32.062 83.301
Diğer alacaklar 10 1.349.497 458.154 549.210
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar 10 65.403 - -
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 10 1.284.094 458.154 549.210
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 6 9.242.831 56.177.478 42.270.190
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 13 111.855.425 111.802.000 107.433.149
Maddi duran varlıklar 14 234.883.027 52.626.748 61.942.501
Maddi olmayan duran varlıklar 1.510.541.228 20.171.272 19.517.092
- Şerefiye 3 1.224.075.570 - -
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar 15 286.465.658 20.171.272 19.517.092
Peşin ödenmiş giderler 1.584.244 1.580.862 1.422.425
Ertelenmiş vergi varlığı 28 21.372.907 4.746.021 4.740.109

TOPLAM VARLIKLAR 3.440.087.361 1.047.749.617 1.008.238.492

Takip eden notlar ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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30 HAZİRAN 2013, 31 ARALIK 2012 ve 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE 
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Bağımsız 
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Notlar 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
KAYNAKLAR

Kısa vadeli yükümlülükler 1.862.130.336 920.443.940 741.177.497

Kısa vadeli borçlanmalar 7 588.635.910 263.525.543 147.777.147
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 7 217.932.613 168.139.269 120.983.952
Diğer finansal yükümlülükler  8 38.992.281 75.160.111 99.314.672
Ticari borçlar 9 674.624.432 224.899.284 255.732.030
- İlişkili taraflara ticari borçlar 9, 30 53.013.154 129.706.271 113.109.195
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 9 621.611.278 95.193.013 142.622.835
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 18 22.251.088 8.287.678 7.838.939
Diğer borçlar  10 80.533.157 50.210.113 16.064.556
- İlişkili taraflara diğer borçlar 10, 30 15.850.084 49.791.932 15.772.640
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 10 64.683.073 418.181 291.916
Ertelenmiş gelirler 12 201.897.386 118.709.545 81.364.931
Dönem karı vergi yükümlülüğü 28 6.337.266 - 2.726.710
Kısa vadeli karşılıklar 20.366.615 8.930.741 7.299.143
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa  

   vadeli karşılıklar 16 8.608.273 - -
- Diğer kısa vadeli karşılıklar 16 11.758.342 8.930.741 7.299.143
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 19 10.559.588 2.581.656 2.075.417

Uzun vadeli yükümlülükler 968.980.442 143.152.989 217.259.623

Uzun vadeli borçlanmalar 7 271.856.368 116.163.486 190.920.925
Ticari borçlar - - 200.867
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar - - 200.867
Diğer borçlar 10 600.088.487 37.472 -
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 10 600.088.487 37.472 -
Uzun vadeli karşılıklar 20.372.877 11.326.033 10.187.814
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun  

   vadeli karşılıklar 18 20.372.877 11.326.033 10.187.814
Ertelenmiş gelirler 12 12.127.526 42.374 211.863
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 28 64.535.184 15.497.553 15.328.537
Diğer uzun vadeli yükümlülükler - 86.071 409.617

ÖZKAYNAKLAR 608.976.583 (15.847.312) 49.801.372

Ana ortaklığa ait özkaynaklar 526.462.498 (15.847.312) 49.801.372

Ödenmiş sermaye 20 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Sermaye düzeltme farkları 20 56.061.369 56.061.369 56.061.369
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak  
   birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler 65.163.580 64.000.609 68.528.884
- Değer artış fonları 20 74.881.785 74.881.785 74.881.785
- Diğer kayıplar (6.433) (1.936.404) -
- Aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu (9.711.772) (8.944.772) (6.352.901)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş 
    diğer kapsamlı gelirler veya giderler (755.114) (425.270) (673.370)
- Yabancı para çevirim farkları  (755.114) (425.270) (673.370)
Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri içeren     
   birleşmelerin etkisi (246.371.207) (246.371.207) (246.371.207)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 20 33.451.107 33.451.107 33.451.107
Geçmiş yıllar karları 37.436.080 98.821.488 69.159.858
Net dönem karı/(zararı) 541.476.683 (61.385.408) 29.644.731

Kontrol gücü olmayan paylar 82.514.085 - -

TOPLAM KAYNAKLAR 3.440.087.361 1.047.749.617 1.008.238.492

Takip eden notlar ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 
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bağımsız 

denetimden
geçmemiş 

Yeniden
düzenlenmiş 

(Not 2.5)
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Notlar

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 21 410.319.628 297.358.522 268.626.899 122.698.151
Satışların maliyeti (-) 21 (259.393.815) (183.638.772) (190.626.769) (84.003.405)

BRÜT KAR 150.925.813 113.719.750 78.000.130 38.694.746

Pazarlama giderleri (-) 22 (119.407.922) (82.460.048) (78.983.568) (39.051.999)
Genel yönetim giderleri (-) 22 (31.625.767) (21.857.094) (18.923.784) (10.686.193)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 22 (2.205.571) (552.604) (347.773) (154.358)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 24 20.930.731 9.078.627 29.993.011 5.597.725
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 24 (26.325.845) (16.376.168) (25.517.629) (7.842.926)

ESAS FAALİYET (ZARARI) / KARI (7.708.561) 1.552.463 (15.779.613) (13.443.005)

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 25 626.088.315 626.088.315 92.615 92.615
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) 25 (90.000) - (296.403) (296.403)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
   karlarından paylar 6.832.437 4.841.709 8.674.978 5.988.221

FİNANSMAN GELİRİ ÖNCESİ FAALİYET 
KARI / (ZARARI) 625.122.191 632.482.487 (7.308.423) (7.658.572)

Finansman gelirleri 26 5.186.628 1.820.152 21.943.107 9.024.010
Finansman giderleri (-) 27 (88.931.081) (63.254.101) (58.649.694) (31.932.293)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER 
   VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) 541.377.738 571.048.538 (44.015.010) (30.566.855)

- Dönem vergi gideri 28 (2.030.048) (2.030.048) - 35.923
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 28 4.125.618 2.800.367 (1.440.419) (890.735)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM 
KARI / (ZARARI) 543.473.308 571.818.857 (45.455.429) (31.421.667)

DÖNEM KARI/(ZARARI) 543.473.308 571.818.857 (45.455.429) (31.421.667)

Dönem karının dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar 1.996.625 1.996.625 - -
Ana ortaklık payları 541.476.683 569.822.232 (45.455.429) (31.421.667)

Pay başına kazanç / (kayıp)
Sürdürülen faaliyetler pay başına kazanç / (kayıp) 13,54 14,25 (1,14) (0,79)
Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç / (kayıp) - - - -

DİĞER KAPSAMLI GELİR

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar 
Aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu (958.750) (718.789) (1.619.919) (971.951)
Diğer kazanç/(kayıp) 405.387 405.387 -
Ertelenmiş vergi geliri 191.750 143.758 323.984 194.390

Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar
Yabancı para çevrim farkları (329.844) (82.461) 166.548 99.927

DİĞER KAPSAMLI GİDER (691.457) (252.105) (1.129.387) (677.634)

TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER) 542.781.851 571.566.752 (46.584.816) (32.099.301)

Toplam kapsamlı gelirin dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar 1.996.625 1.996.625 - -
Ana ortaklık payları 540.785.226 569.570.127 (46.584.816) (32.099.301)

Takip eden notlar ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 



ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 

30 HAZİRAN 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE 
AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI  
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)  
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Takip eden notlar ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 

Kar veya zararda
yeniden sınıflandırılacak 
birikmiş diğer kapsamlı 

gelirler ve giderler

Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak birikmiş  

diğer kapsamlı gelirler ve giderler 

Yeniden değerleme ve ölçüm 
kazanç / kayıpları 

Diğer kazanç ve 
kayıplar 

Ödenmiş 
sermaye

Sermaye
düzeltme

farkları 
Yabancı para çevrim 

farkları 

Maddi duran
varlık değer 
artış fonları 

Aktüeryal
(kayıp)/kazanç 

Özkaynak yöntemi ile
değerlenen 

yatırımların diğer 
kapsamlı gelirinden 

kara sınıflandırılacak 
paylar

Ortak kontrole
tabi işletmeleri 

içeren
birleşmelerin etkisi 

Kardan
ayrılan 

kısıtlanmış 
yedekler

Geçmiş 
yıllar  

kar/zararları 
Net dönem
karı/zararı 

Ana ortaklığa 
ait

özkaynakları 
Kontrol gücü

olmayan paylar Özkaynaklar

1 Ocak 2012 itibariyle bakiyeler 40.000.000 56.061.369 - 74.881.785 - - - 33.451.107 74.769.445 28.031.002 307.194.708 - 307.194.708

TMS 19 “Çalışanlara sağlanan faydalar”  
   değişikliğin etkisi (Not 2.5) - - - - (6.352.901) - - - 4.169.273 2.183.628 - - -
KGK ilke kararı ile ilgili muhasebe  
   polilitikası değişikiğinin etkisisi (Not 2.5) - - - - - - (246.371.207) - - - (246.371.207) - (246.371.207)

Düzeltmelerin etkisi (Not 2.5) - - (673.370) - - - - - (9.778.860) (569.899) (11.022.129) - (11.022.129)

1 Ocak 2012 itibariyle bakiyeler
   (yeniden düzenlenmiş) 40.000.000 56.061.369 (673.370) 74.881.785 (6.352.901) - (246.371.207) 33.451.107 69.159.858 29.644.731 49.801.372 - 49.801.372

Transferler - - - - - - - - 29.644.731 (29.644.731) - - -
Konsolidasyona dahil edilen bağlı  
   ortaklığın etkisi - - - - - - - - 16.899 - 16.899 - 16.899

Toplam kapsamlı zarar - - 166.548 - (1.295.935) - - - - (45.455.429) (46.584.816) - (46.584.816)

30 Haziran 2012 itibariyle bakiyeler 40.000.000 56.061.369 (506.822) 74.881.785 (7.648.836) - (246.371.207) 33.451.107 98.821.488 (45.455.429) 3.233.455 - 3.233.455

1 Ocak 2013 itibariyle bakiyeler 40.000.000 56.061.369 - 74.881.785 - - - 33.451.107 102.817.346 (62.944.608) 244.266.999 - 244.266.999
TMS 19 “Çalışanlara sağlanan faydalar”  
   değişikliğin etkisi (Not 2.5) - - - - (8.944.772) - - - 6.352.901 2.591.871 - - -
“ KGK ilke kararı ile ilgili muhasebe  
   polilitikası değişikiğinin etkisisi (Not 2.5) - - - - - - (246.371.207) - - - (246.371.207) - (246.371.207)

Düzeltmelerin etkisi (Not 2.5) - - (425.270) - - (1.936.404) - - (10.348.759) (1.032.671) (13.743.104) - (13.743.104)

1 Ocak 2013 itibariyle yeniden düzenlenmiş 40.000.000 56.061.369 (425.270) 74.881.785 (8.944.772) (1.936.404) (246.371.207) 33.451.107 98.821.488 (61.385.408) (15.847.312) - (15.847.312)

Transferler - - - - - - - - (61.385.408) 61.385.408 - - -
Toplam kapsamlı gelir - - (329.844) - (767.000) 405.387 - - - 541.476.683 540.785.226 1.996.625 542.781.851
Bağlı ortaklık alımı sonucu kaydedilen kontrol  

gücü olmayan paylar - - - - - 1.524.584 - - - - 1.524.584 80.517.460 82.042.044

30 Haziran 2013 itibariyle bakiyeler 40.000.000 56.061.369 (755.114) 74.881.785 (9.711.772) (6.433) (246.371.207) 33.451.107 37.436.080 541.476.683 526.462.498 82.514.085 608.976.583



ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 

30 HAZİRAN 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE 
AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI  
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)  

5

Bağımsız 
denetimden

geçmiş

Yeniden
düzenlenmiş 

(Not 2.5)
bağımsız 

denetimden
geçmemiş

Notlar

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI (10.722.126) 50.442.407
Dönem karı/zararı 541.377.738 (44.015.009)
Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler (530.555.815) 63.795.493

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 14,15 11.875.834 8.790.761
Şüpheli alacak karşılığı 9 599.953 64.062
Kıdem tazminatı karşılığı 18 1.654.581 1.414.552
Stok değer düşüklüğü karşılığı 11 3.308.153 354.572
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 49.947.094 45.047.565
İlk sahip olunan hisselerin gerçeğe uygun değer değişimi 25 (625.612.315) -
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli karşılıklar 2.508.369 -
Diğer kısa vadeli karşılıklar ayrılan 1.060.684 3.225.268
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan

kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler 3.761.814 4.708.713
Satış amaçlı duran varlıklar satış zararı 25 90.000 190.000
Gerçekleşmemiş kur farkı zararı 20.250.018 -
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler (21.093.978) 33.388.633

Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 3.971.914 (12.218.618)
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 19.934.598 38.848.416
İlişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklardaki 

artış ve azalışla ilgiliz düzeltmeler 29.331.005 19.305.833
Peşin ödenmiş giderler (7.924.663) 526.185
Diğer dönen ve duran varlıklar (4.680.803) (6.491.997)
Ertelenmiş gelir 42.548.706 15.990.831
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 2.276.519 820.072
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler 42.335.113 (30.823.959)
İlişkili taraflara ticari ve diğer borçlardaki 

artış ve azalışla ilgili düzeltmeler (141.469.264) 9.672.708
Diğer yükümlülükler (6.871.563) (15.737)
Diğer kısa vadeli karşılık ödemeleri (104.126) -
Kıdem tazminatı ödemeleri 18 (1.461.691) (2.225.101)
Alınan faizler (vade farkı gelirleri) 1.020.277 -
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları (450.071) (2.726.710)

Vergi ödemeleri/iadeleri (1.312.307) (2.726.710)
Şüpheli alacak tahsilatları 862.236 -
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN 

NAKİT AKIŞLARI 134.791.962 (15.847.031)

Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının 
   edinimi için yapılan nakit değişimi 3 142.870.395 -
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından 

kaynaklanan nakit çıkışları 14,15 (8.365.008) (5.818.531)
Satış amaçlı duran varlıklar edinilen nakit 340.000 745.000
Yatırım amaçlı gayrimenkuller alımları 13 (53.425) (83.576)
Özkaynak yöntemine göre iştirak geliri - (10.689.924)

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 67.625.424 (36.631.948)

Faiz ödemeleri (53.564.203) (48.535.789)
Alınan diğer faizler ve komisyonlar 885.561 34.829
Banka kredileri temini 120.304.066 11.869.012
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE 
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C) 191.695.260 (2.036.572)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT 

BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (329.844) 166.548
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C+D) 191.365.416 (1.870.024)
BLOKE MEVDUATLARDAKİ ARTIŞ (17.281.488) 1.581.724
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 35.704.305 23.811.285
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 5 209.788.233 23.522.985

Takip eden notlar ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 
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NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU 

Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. (“Şirket” veya “Altınyıldız”) 26 Ocak 1952 
tarihinde Boyner Holding A.Ş. (“Boyner Holding”) tarafından kurulmuştur. 30 Haziran 2013 ve  
31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket ana ortağı Boyner Holding’dir. Altınyıldız, Sermaye Piyasası 
Kurulu’na (“SPK”) kayıtlı olup, hisselerinin %15’i Borsa İstanbul’a (“BIST”) 1991 yılında kote 
edilmiştir. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Şirket hisselerinin %20,80’i (31 Aralık 2012: %20,80) 
BIST’te işlem görmektedir. 

Şirket’in kayıtlı genel müdürlük adresi “Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 22 
Bahçelievler/İstanbul” olup, üretim tesislerinin bulunduğu adresi: “Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi 2. Kısım Yıldırım Beyazıt Mahallesi Barbaros Caddesi No:71 Tekirdağ”dır.  

Şirket’in ana faaliyeti kombine yünlü mensucat üretimi, konfeksiyonu ve pazarlaması olup, iştirak 
ettiği AY Marka Mağazacılık A.Ş. (“AY Marka”), Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. (“BBM”) ve 
Beymen Mağazacılık A.Ş. (“Beymen”) ile perakende mağazacılık sektöründe, BYN Gayrimenkul 
Geliştirme A.Ş. (“BYN”) ve Altınyıldız Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. (“AYGM”) ile 
gayrimenkul sektöründe, Vista Sağlık Hizmetleri Ticaret Danışmanlık A.Ş. (“Vista”) ile sağlık 
sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, bağlı ortaklıkları Almanya’da yerleşik Alticom GmbH ve 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik Altınyıldız Corporation ile teksil ürünlerinin satış ve 
pazarlaması faaliyetlerini yurtdışında sürdürmektedir. Bundan sonra konsolide finansal tablolarda 
Şirket ve konsolide edilmiş bağlı ortaklıkları “Grup” olarak adlandırılacaktır. 

Ana faaliyet konusu kombine yünlü mensucat üretimi, konfeksiyonu, pazarlaması, perakende 
mağazacılık ve gayrimenkul geliştirme olan Grup, yurt çapında yaygın 322.204 metrekare perakende 
satış alanına sahiptir ve 312 mağazada (2012: 110 mağaza) faaliyet göstermektedir. 

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle ve bu tarihte sona eren döneme ait ara dönem konsolide finansal
tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 9 Eylül 2013 tarihinde yayınlanması için yetki 
verilmiştir. 

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar

İlişikteki ara dönem 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” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye 
Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları  (“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin 
ek ve yorumları esas alınmıştır. 

Grup, 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin konsolide finansal tablolarını SPK’nın 
Seri: XII, 14.1No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 “Ara 
Dönem Finansal Raporlama” standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem konsolide finansal 
tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu 
kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak 
hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede, ara dönemlerde tam set konsolide finansal tablo 
hazırlamayı tercih etmiştir. 

Şirket, 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, kanuni finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve 
yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem konsolide finansal tablolar, rayiç 
değerlerinden taşınan arsa ve binalar 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. 

Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi 

SPK’ nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK 
Muhasebe Standartları’na (UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo 
hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi 
uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından 
yayımlanmış 29 No.lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS / 
TMS 29”) uygulanmamıştır. 

İşletmenin sürekliliği varsayımı 

Konsolide finansal tablolar, Şirket’in ve konsolidasyona dâhil edilen bağlı ortaklıkların önümüzdeki 
bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini 
yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. 

2.2 Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartları 

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle 
geçerli yeni ve değiştirilmiş standartlar ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile 
tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı 
üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 

a) TMS 8 28. paragraf gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli standartlar, değişiklikler ve 
yorumlar:

- TMS 1 (değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu, Diğer Kapsamlı Gelir”, 1 Temmuz 2012 
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişikler 
sonucu ortaya çıkan temel gelişme işletmelerin diğer kapsamlı gelir altında gösterdiği hesapları 
daha sonraki dönemlerde potansiyel olarak gelir tablosu ile ilişkilendirilecek olarak gruplaması 
zorunluluğunun getirilmesidir. Değişiklik diğer kapsamlı gelirde hangi kalemlerin 
gösterileceğinden bahsetmemektedir. Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemekte olup Grup 
tarafından uygulanmış ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi 
olmamıştır. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.2 Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartları (devamı) 

- TMS 19 (değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklikler, koridor metodunu 
yürürlükten kaldırmakta ve finansal giderlerin net fonlama temelinde hesaplanmasını 
öngörmektedir.  Standart, geçmiş hizmet maliyetlerinin gelir tablosunda muhasebeleştirilmesi 
hükmünü içermektedir. Yeni bir kavram olan yeniden ölçümü, gelir tablosu yerine diğer 
kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmesini içermektedir. Değişikliğin Grup’un finansal durumu ve 
performansı üzerindeki etkisi geçmişe dönük olarak uygulanmış ve Not 2.5.’de açıklanmıştır. 

- TFRS 10 (değişiklik), “Konsolide Finansal Tablolar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, kontrol konseptini bir 
işletmenin konsolidasyon kapsamına alınması için belirleyici unsur kabul ederek var olan 
prensipleri geliştirmektedir. Söz konusu değişiklik Grup için geçerli değildir ve Grup’un 
finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 

- TFRS 11, “Müşterek Anlaşmalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, ortak düzenlemelerin yasal şekli yerine 
düzenlemenin sağladığı haklara ve yükümlülükleri vurgulayarak ortak düzenlemelere daha 
gerçekçi bir bakış açısı getirmektedir. Söz konusu değişiklik Grup için geçerli değildir ve 
Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 

- TFRS 12, “Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart ortak düzenlemeler, 
iştirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dışı araçlar da dahil olmak üzere diğer 
işletmelerde bulundurulan tüm paylara ilişkin açıklama yükümlülüklerini içermektedir. Grup 
söz konusu standarla ilgili sunuma ilişkin değişiklikleri 31 Aralık 2013 tarihli finansal 
tablolarda uygulayacaktır. 

- TFRS 10, 11 ve 12’ye geçiş rehberi (değişiklik), 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, geçiş TFRS 10, 11 ve 12’ye 
geçiş sürecinde düzeltilmesi gereken önceki dönem mali tablolarına limit getirip 
karşılaştırılması gereken mali tabloyu bir önceki yıl ile sınırlı tutmaktadır. Konsolide yapısı 
olmayan işletmeler için değişiklik karşılaştırmalı mali tablo sunumunu TFRS 12’nin ilk defa 
geçerli olacağı tarihe kadar kaldırmıştır. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve 
performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 

- TFRS 13, “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, tam bir makul değer tanımı ve tüm 
UFRS/TFRS’lerde uygulanacak tek bir ölçüm ve açıklamalar kaynağı sağlayarak tutarlılığın 
geliştirilmesi ve karmaşıklığın azaltılmasını amaçlamaktadır. Söz konusu değişikliğin Grup’un 
finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 

- TMS 27 (revize), “Bireysel Finansal Tablolar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, TMS 27’nin kontrol ile ilgili 
hükümlerinin yeni TFRS 10’da ele alınmasından sonra geride kalan bireysel finansal tablolar ile 
ilgili hükümleri içermektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı 
üzerinde etkisi olmamıştır. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)  

2.2 Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartları (Devamı) 

- TMS 28 (revize), “İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, yeni TFRS 11’in 
yayınlanmasının ardından özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilecek iş ortaklıkları ve iştirakler 
ile ilgili yükümlülükleri içermektedir. Söz konusu değişiklik Grup için geçerli değildir ve 
Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 

- TFRS 7 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, halihazırda geçerli olan 
dipnot açıklamalarının iyileştirilerek TFRS ve US GAAP finansal tablo hazırlayan şirketler 
arasındaki karşılaştırılabilirliğin arttırılması amacını taşımaktadır. Değişiklik sadece sunum 
esaslarını etkilemekte olup Grup tarafından uygulanmış ve Grup’un finansal durumu veya 
performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır. 

- TFRS 1 (değişiklik), “TFRS’nin İlk Defa Uygulanması - devlet kredileri”, 1 Ocak 2013 
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, 
ilk kez UFRS/TFRS uygulayan şirketlerin piyasa faiz oranından daha az bir maliyet ile 
kullandıkları devlet kredilerinin muhasebeleştirilmesini içermektedir. Söz konusu değişiklik 
Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi 
olmamıştır. 

- TFRS’ lerin geliştirilmesi projesi kapsamında, 2011 yılı içinde 5 tane standarda değişiklik 
getirilmiştir. TFRS 1, TMS 1, TMS 16, TMS 32 ve TMS 34. Bu değişiklikler 1 Ocak 2013 
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Söz konusu 
iyileştirmelerin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır. 

- TFRYK 20, “Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekupaj Maliyetleri”  
1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
Bu yorum, üretim sırasında oluşan sökme maliyetleri ile ilgili muhasebeleştirmeyi içermektedir. 
Söz konusu değişiklik Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı 
üzerinde etkisi olmamıştır. 

b) TMS 8 30. paragraf gereği, raporlama tarihi itibariyle yayınlanmış, henüz Grup tarafından 
erken uygulanmamış standartlar, değişiklikler ve yorumlar: 

Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için 
henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, 
yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların 
yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri 
yapacaktır. 

- TMS 32 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik ile TMS 32, “Finansal Araçlar: 
Sunum” standardında bulunan uygulama rehberi bilançoda bulunan finansal varlık ve finansal 
yükümlülüklerin netleştirilmesi konusunda daha açıklayıcı olması amacıyla güncellenmiştir. 
Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisinin 
olması beklenmemektedir. 
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2.2 Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartları (Devamı) 

- TFRS 9 “Finansal Araçlar ”, 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Finansal varlık ve yükümlülüklerin sınıflandırılması, 
ölçümü ve muhasebeleştirilmesine yer vermektedir. TMS 39’da yer alan finansal enstrümanların 
sınıflama ve ölçüm prensipleri yerine gelmiştir. Söz konusu standardın Grup’un finansal 
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

c) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK 
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar: 

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut TFRS standartlarındaki değişiklikler TMSK 
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni 
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır 
ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket ara dönem finansal tablolarında ve 
dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’ de yürürlüğe girdikten sonra 
yapacaktır. 

- UMS 36 (değişiklik), “Varlıklarda değer düşüklüğü”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne 
uğramış varlığın eğer gerçeğe uygun değeri ile satış maliyetinin farkı baz alınarak hesaplanmış 
ise, geri kazanılabilir tutarı ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar 
getirmektedir.

- UMS 39 (değişiklik), “Finansal Araçlar: muhasebeleştirilmesi ve ölçümü”, 1 Ocak 2014 
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu 
değişiklikler türevlerin tecditi ve finansal risklerden korunma muhasebesi ile ilgili olup, 
belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmelikler sebebiyle türevlerin tecdit edilmesi 
durumunda finansal risklerden korunma muhasebesine devam edilmesine izin vermektedir.

- UFRS 10 (değişiklik), “Konsolide Finansal Tablolar”, UFRS 12 ve UMS 27 “İştiraklerdeki 
Yatırımlar”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik ile birçok fon ve fon nitelikli şirketin iştirakleri 
konsolidasyondan hariç tutulacak, bunun yerine, bu iştirakleri makul değişiklikleri gelir 
tablosuna yansıtılmak suretiyle izlenecektir. Değişiklik iştiraklerdeki yatırımlar tanımlamasına 
giren şirketler için istisna getirmektedir. UFRS 12’ye de iştiraklerdeki yatırımlara ilişkin 
açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.  

2.3 TMS’ye uygunluk beyanı 

Grup, 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin konsolide finansal tablolarını 
SPK’nın Seri: II, 14.1 No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, 
TMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem 
konsolide finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara 
uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. 
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2.4 Fonksiyonel ve raporlama para birimi

Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faliyette bulundukları temel ekonomik çevrede 
geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal 
durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in fonksiyonel para birimi olan ve konsolide finansal 
tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir. Şirket’in 
bağlı ortaklıklarından Altınyıldız İtalya SRL ve Alticom GmbH’nin fonksiyonel para birimi 
Avro (“Avro”), Altınyıldız Corporation’ın işlevsel para birimi Amerikan Doları  
(“ABD Doları”)’dır. Konsolide finansal tablolar oluşturulurken, işlevsel para birimi Avro ve 
Amerikan Doları olan yurtdışında faaliyette bulunan bağlı ortaklıkların bilanço kalemlerinin 
Şirket’in fonksiyonel ve sunum para birimi olan TL’ye çevrilmesinde bilanço tarihinde geçerli 
olan kurlar, gelir tablosunun çevriminde ise dönem içinde oluşan ortalama kurlar esas alınmıştır. 
Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynaklar içerisindeki 
yabancı para çevrim farkları kalemi altında takip edilmektedir. 

Konsolidasyon kapsamındaki yurtdışı faaliyetlerinin çeviriminde kullanılan kurlar aşağıdaki 
gibidir:

30 Haziran 2013   31 Aralık 2012 30 Haziran 2012   31 Aralık 2011 

Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem
Döviz Cinsi Sonu Ortalaması Sonu Ortalaması Sonu Ortalaması Sonu Ortalaması 

ABD Doları 1,92480 1,80893 1,78260 1,79219 1,80650 1,79347 1,8889 1,6697 
Avro 2,51370 2,37524 2,35170 2,30433 2,27420 2,32682 2,4438 2,3215

2.5 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi 

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem
konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem 
konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler 
gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.  

Grup, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca 
düzenlenecek mali tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş 
dönemlere ait ara dönem konsolide finansal tablolarda cari dönemde yapılan gösterim 
değişikliklerine uygun olarak gerekli sınıflandırmaları yapmıştır. 

Grup, önceki dönem konsolide mali tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere 
yeniden düzenlenen TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” ve 21 Temmuz 2013  
tarihinde KGK tarafından yayınlanan “Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin 
Muhasebeleştirilmesi” başlıklı ilke kararının erken uygulaması ile ilgili yeniden düzenlemeler 
yapmıştır. Ayrıca önceki dönem konsolide finansal tablolarında tespit ettiği hataların etkilerini 
TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar” standardı 
uyarınca geriye dönük olarak düzeltmiştir. TMS 1 “Finansal Tabloların Sunuşu” standardı, 
önceki dönem finansal tabloların yeniden düzenlenmeleri halinde bilançonun üç dönem 
karşılaştırılmalı olarak sunulması gerektiğini belirtir. Bu nedenle, 30 Haziran 2013 tarihli 
konsolide bilanço, 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihli bilançoların yeniden düzenlenmiş halleri ile 
karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 
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2.5  Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı) 

Önceden
raporlanan

31 Aralık 2012 

SPK finansal
tablo format

değişikliğinin 
etkisi

KGK ilke
kararı ile 

ilgili
muhasebe
politikası 

değişikliği 

TMS 19
değişikliğinin 

etkisi

Önceki dönemlere
ilişkin düzeltme ve 

sınıflandırmalar  

Yeniden
düzenlenmiş 

31 Aralık 2012

VARLIKLAR

Dönen varlıklar 801.479.558 - - - (1.516.974) 799.962.584

Nakit ve nakit benzerleri 31.337.065 - - - 4.367.240 35.704.305
Ticari alacaklar 311.776.366 - - - (4.367.240) 307.409.126
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar 34.852.688 - - - - 34.852.688

- İlişkili olmayan taraflardan ticari 

alacaklar 276.923.678 - - - (4.367.240) 272.556.438

Diğer alacaklar 23.335.848 - - - - 23.335.848
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar 22.965.143 - - - - 22.965.143

- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacak 370.705 - - - - 370.705

Stoklar 382.989.005 - - - 14.328.947 397.317.952
Peşin ödenmiş giderler - 5.167.247 - - (1.516.974) 3.650.273

Diğer dönen varlıklar 51.611.274 (5.167.247) - - (14.328.947) 32.115.080
801.049.558 - - - (1.516.974) 799.532.584

Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar 430.000 - - - - 430.000

Duran varlıklar 493.224.074 - (246.371.207) - 934.166 247.787.033

Finansal yatırımlar 192.436 - - - - 192.436
Ticari alacaklar 32.062 - - - - 32.062
Diğer alacaklar 458.154 - - - - 458.154
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 306.966.390 - (246.371.207) - (4.417.705) 56.177.478
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 110.702.705 - - - 1.099.295 111.802.000
Maddi duran varlıklar 52.693.240 - - - (66.492) 52.626.748
Maddi olmayan duran varlıklar 20.171.272 - - - - 20.171.272
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar 20.171.272 - - - - 20.171.272

Peşin ödenmiş giderler - 1.580.862 - - - 1.580.862
Ertelenmiş vergi varlığı 426.953 - - - 4.319.068 4.746.021
Diğer duran varlıklar 1.580.862 (1.580.862) - - - -

TOPLAM VARLIKLAR 1.294.703.632 - (246.371.207) - (582.808) 1.047.749.617
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2.5  Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı) 

Önceden
raporlanan

31 Aralık 2012 

SPK finansal
tablo format

değişikliğinin 
etkisi

KGK ilke
kararı ile 

ilgili
muhasebe
politikası 

değişikliği 

TMS 19
değişikliğinin 

etkisi

Önceki dönemlere
ilişkin düzeltme 

ve
sınıflandırmalar  

Yeniden
düzenlenmiş 

31 Aralık 2012

YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa vadeli yükümlülükler 921.960.914 - - - (1.516.974) 920.443.940

Kısa vadeli borçlanmalar 433.181.786 (168.139.269) - - (1.516.974) 263.525.543
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli 
kısımları - 168.139.269 - - - 168.139.269
Diğer finansal yükümlülük 75.160.111 - - - - 75.160.111
Ticari borçlar 263.972.657 - - - (39.073.373) 224.899.284
- İlişkili taraflara ticari borçlar 168.779.644 - - - (39.073.373) 129.706.271

- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 95.193.013 - - - - 95.193.013

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında  
borçlar - 8.287.678 - - - 8.287.678

Diğer borçlar 22.006.077 (10.869.337) - - 39.073.373 50.210.113
- İlişkili taraflara diğer borçlar 10.718.559 - - - 39.073.373 49.791.932

- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 11.287.518  (10.869.337) - - - 418.181

Ertelenmiş gelirler - 118.709.545 - - - 118.709.545
Kısa vadeli karşılıklar 

- Diğer kısa vadeli karşılıklar 8.428.845 501.896 - - - 8.930.741

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 119.211.438 (116.629.782) - - - 2.581.656

Uzun vadeli yükümlülükler 128.475.719 - - 14.677.270 143.152.989

Uzun vadeli borçlanmalar 116.163.486 - - - - 116.163.486

Diğer borçlar - 37.472 - - - 37.472

Ertelenmiş gelirler - 42.374 - - - 42.374
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin  
   karşılıklar 12.146.316 - - - (820.283) 11.326.033
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü - - - - 15.497.553 15.497.553
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 165.917 (79.846) - - - 86.071

ÖZKAYNAKLAR 244.266.999 - (246.371.207) - (13.743.104) (15.847.312)

Ana ortaklığa ait özkaynaklar 244.266.999 - (246.371.207) - (13.743.104) (15.847.312)

Ödenmiş sermaye 40.000.000 - - - - 40.000.000
Sermaye düzeltme farkları 56.061.369 - - - - 56.061.369
Kar veya zararda yeniden
   sınıflandırılmayacak birikmiş diğer  
   kapsamlı gelirler veya giderler 74.881.785 - - - - 74.881.785
- Aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu - - - (8.944.772) (1.936.404) (10.881.176)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak  
   birikmiş diğer kapsamlı gelirler 

veya giderler

- Yabancı para çevirim farkları - - - - (425.270) (425.270)

Ortak kontrole tabi teşebbüs veya   
   işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi - - (246.371.207) - - (246.371.207)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 33.451.107 - - - - 33.451.107
Geçmiş yıllar karları 102.817.349 - - 6.352.901 (10.348.762) 98.821.488
Net dönem zararı (62.944.591) - - 2.591.871 (1.032.688) (61.385.408)

Kontrol gücü olmayan paylar - - - - - -

TOPLAM KAYNAKLAR 1.294.703.652 - (246.371.207) - (582.828) 1.047.749.617
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2.5  Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı) 

Önceden
raporlanan

30 Haziran 2012

SPK finansal
tablo format

değişikliğinin 
etkisi

KGK ilke
kararı ile 

ilgili
muhasebe
politikası 

değişikliği 

TMS 19
değişikliğinin 

etkisi

Önceki dönemlere
ilişkin düzeltme ve 

sınıflandırmalar  

Yeniden
düzenlenmiş 

30 Haziran 2012

Hasılat 268.626.899 - - - - 268.626.899
Satışların maliyeti (192.795.667) - - 1.122.509 1.046.389 (190.626.769)

Ticari faaliyetlerden brüt kar 75.831.232 - - 1.122.509 1.046.389 78.000.130

Pazarlama giderleri (-) (80.338.293) - - 497.411 857.314 (78.983.568)
Genel yönetim giderleri(-) (19.433.615 - - - 509.831 (18.923.784)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-) (361.541) - - - 13.768 (347.773)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 1.627.907 28.365.104 - - - 29.993.011
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) (5.517.999) (19.999.630) - - - (25.517.629)

Esas faaliyet zararı (28.192.309) 8.365.474 - 1.619.920 2.427.302 (15.779.613)

Özkaynak yöntemiyle değerlenen 
   yatırımların kar/(zararlarındaki) paylar 13.081.443 - - (4.406.465) 8.674.978
Yatırım faaliyetlerinden gelirler - 92.615 - - - 92.615
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) - (296.403) - - - (296.403)

Finansman geliri gideri öncesi
   faaliyet karı (15.110.866) 8.161.686 - 1.619.920 (1.979.163) (7.308.423)

Finansman gelirleri 50.567.374 (28.457.719) - - (166.548) 21.943.107
Finansman giderleri (-) (79.790.665) 20.296.033 - - 844.940 (58.649.694)

Sürdürülen faaliyetler vergi
   öncesi zararı (44.334.157) - - 1.619.919 (1.300.771) (44.015.010)

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (672.417) - - (323.984) (444.018) (1.440.419)

- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) (672.417) - - (323.984) (444.018) (1.440.419)

Dönem zararı (45.006.574) - - 1.295.935 (1.744.789) (45.455.429)

Dönem karının dağılımı      
- Kontrol gücü olmayan paylar - - - - - -
- Ana ortaklık payları (45.006.574) - - 1.295.935 (1.744.789) (45.455.429)
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.5  Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı) 

Önceden
raporlanan

31 Aralık 2011 

SPK finansal
tablo format

değişikliğinin 
etkisi

KGK ilke
kararı ile 

ilgili
muhasebe
politikası 

değişikliği 

TMS 19
değişikliğinin 

etkisi

Önceki dönemlere
ilişkin düzeltme ve 

sınıflandırmalar  

Yeniden
düzenlenmiş 

31 Aralık 2011

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar 770.246.846 - - - (156.858) 770.089.988

Nakit ve nakit benzerleri 20.807.728 - - - 3.003.557 23.811.285
Ticari alacaklar 306.729.121 - - - (3.003.557) 303.725.564
- İlişkili taraflardan ticari alacak. 34.320.600 - - - - 34.320.600

- İlişkili olmayan taraflardan  

ticari alacaklar 272.408.521 - - - (3.003.557) 269.404.964

Diğer alacaklar 1.950.540 - - - - 1.950.540
İlişkili taraflardan diğer alacaklar 1.824.400 - - - - 1.824.400

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 126.140 - - - - 126.140

Stoklar 389.373.746 - - - 19.275.188 408.648.934
Peşin ödenmiş giderler - 4.719.716 - - (156.858) 4.562.858
Diğer dönen varlıklar 48.841.711 (4.719.716) - - (19.275.188) 24.846.807

767.702.846 - - - (156.858) 767.545.988

Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar 2.544.000 - - -  2.544.000
-

Duran varlıklar 480.664.714 - (246.371.207) - 3.854.997 238.148.504

Finansal yatırımlar 190.527 - - - - 190.527
Ticari alacaklar 83.301 - - - - 83.301
Diğer alacaklar 549.210 - - - - 549.210
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 288.641.397 - (246.371.207) - - 42.270.190
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 106.334.735 - - - 1.098.414 107.433.149
Maddi duran varlıklar 62.008.993 - - - (66.492) 61.942.501
Maddi olmayan duran varlıklar 19.517.092 - - - - 19.517.092
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar 19.517.092 - - - - 19.517.092

Peşin ödenmiş giderler - 1.422.425 - - - 1.422.425
Ertelenmiş vergi varlığı 1.917.034 - - - 2.823.075 4.740.109
Diğer duran varlıklar 1.422.425 (1.422.425) - - - -

TOPLAM VARLIKLAR 1.250.911.560 - (246.371.207) - 3.698.139 1.008.238.492
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.5  Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı) 

Önceden
raporlanan

31 Aralık 2011 

SPK finansal
tablo format

değişikliğinin 
etkisi

KGK ilke
kararı ile 

ilgili
muhasebe
politikası 

değişikliği 

TMS 19
değişikliğinin 

etkisi

Önceki dönemlere
ilişkin düzeltme ve 

sınıflandırmalar  

Yeniden
düzenlenmiş 

31 Aralık 2011

YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa vadeli yükümlülükler 741.334.358 - - - (156.858) 741.177.497

Kısa vadeli borçlanmalar 268.917.957 (120.983.952) - - (156.858) 147.777.147
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli 
    kısımları - 120.983.952 - - - 120.983.952
Diğer finansal yükümlülükler 99.314.672 - - - - 99.314.672
Ticari borçlar 255.732.030 - - - - 255.732.030
- İlişkili taraflara ticari borçlar 113.109.195 - - - - 113.109.195

- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 142.622.835 - - - - 142.622.835

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında 
borçlar - 7.838.939 - - - 7.838.939

Diğer borçlar 25.978.915 (9.914.359) - - - 16.064.556
- İlişkili taraflara diğer borçlar 15.772.640 - - - - 15.772.640

- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 10.206.275 (9.914.359) - - - 291.916

Ertelenmiş gelirler - 81.364.931 - - - 81.364.931
Dönem karı vergi yükümlülüğü 2.726.710 - - - - 2.726.710
Kısa vadeli karşılıklar 7.193.803 105.340 - - - 7.299.143
Diğer kısa vadeli karşılıklar 7.193.803 105.340 - - - 7.299.143
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 81.470.268 (79.394.851) - - - 2.075.417

Uzun vadeli yükümlülükler 202.382.493 - - - 14.877.130 217.259.623

Uzun vadeli borçlanmalar 190.920.925 - - - - 190.920.925

İlişkili taraflara ticari borçlar 200.867 - - - - 200.867

Ertelenmiş gelirler - 211.863 - - - 211.863
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin  
   karşılıklar 10.639.221 - - - (451.407) 10.187.814
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü - - - - 15.328.537 15.328.537
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 621.480 (211.863) - - - 409.617

-
ÖZKAYNAKLAR 307.194.708 - (246.371.207) - (11.022.129) 49.801.372

Ana ortaklığa ait özkaynaklar 307.194.708 - (246.371.207) - (11.022.129) 49.801.372

Ödenmiş sermaye 40.000.000 - - - - 40.000.000
Sermaye düzeltme farkları 56.061.369 - - - - 56.061.369
Değer artış fonları 74.881.785 - - - - 74.881.785
Kar veya zararda yeniden
   sınıflandırılmayacak birikmiş diğer  
   kapsamlı gelirler veya giderler - - - - - -

-
- Aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu - - - (6.352.901) - (6.352.901)

Kar veya zararda yeniden
   sınıflandırılacak birikmiş diğer  
   kapsamlı gelirler veya giderler - - - - (673.371) (673.370)

- Yabancı para çevirim farkları - - - - (673.371) (673.370)

Ortak kontrole tabi teşebbüs veya  
    işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi - - (246.371.207) - - (246.371.207)
Kardan ayrılan kısıtlanmaış yedekler 33.451.107 - - - - 33.451.107
Geçmiş yıllar karları 74.769.445 - - 4.169.273 (9.778.860) 69.159.855
Net dönem karı 28.031.002 - - 2.183.628 (569.899) 29.644.731

Kontrol gücü olmayan paylar - - - - 3.698.139 -

TOPLAM KAYNAKLAR 1.250.911.560 - (246.371.207) - 3.698.139 1.008.238.492
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.5  Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı) 

i) TMS-19 “çalışanlara sağlanan faydalar” standardının etkisi

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu standarda göre; 
çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp ve kazançların diğer kapsamlı gelirde 
muhasebeleşmesi gerekmektedir. Grup, 31 Aralık 2012 tarihine kadar çalışanlara sağlanan 
faydalara ilişkin aktüeryal kayıp ve kazançları konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir 
tablosunda muhasebeleştirmiştir. İlgili standardın yeniden düzenlenmesi nedeniyle söz konusu 
değişikliği standardın belirlediği şekilde geçmişe dönük olarak uygulamış ve bu doğrultuda 
önceki dönemlerde konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarında yer alan 
aktüeryal kayıp ve kazançları konsolide özkaynaklar altında aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu 
altında muhasebeleştirmiştir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ertelenmiş vergi etkisi sonrası 
6.352.901 TL (31 Aralık 2011: 4.169.273 TL) tutarındaki aktüeryal kayıp geçmiş yıllar karları 
hesabından, 2.591.871 TL (31 Aralık 2011: 2.183.628 TL) tutarında aktüeryal kayıp net dönem 
zararı hesabından özkaynaklar altında “Aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu” hesabında 
muhasebeleştirilmiştir. 30 Haziran 2012 tarihli konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir 
tablosunda yer alan ertelenmiş vergi etkisi sonrası 1.295.935 TL tutarındaki aktüeryal kayıp 
ilgili hesaplardan çıkarılıp konsolide özkaynaklar altında “Aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu” 
hesabında muhasebeleştirilmiştir.  

ii) “Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi”ne ilişkin KGK ilke kararı ile 
ilgili muhasebe politikası değişikliği 

 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geriye dönük 
olarak uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu ilke kararına göre, ortak kontrole tabi 
işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (“pooling of interest”) yöntemi ile 
muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi gerekmektedir. Grup, bu 
ilke kararından önce gerçekleşmiş ortak kontrole tabi işletme birleşmelerini TFRS 3 “İşletme 
Birleşmeleri” standardı uyarınca muhasebeleştirmiştir. Bu ilke kararı uyarınca muhasebe 
politikasındaki söz konusu değişikliği ilke kararınn belirlediği şekilde geçmişe dönük olarak 
uygulamış, daha önceki dönemlerde gerçekleşmiş ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinden 
doğan 246.371.207 TL (31 Aralık 2011: 246.371.207 TL) tutarındaki şerefiyeyi konsolide 
özkaynaklar altında yer alan “Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri içeren birleşmelerin 
etkisi” hesabında muhasebeleştirmiştir. 

iii) SPK finansal tablo format değişikliğinin etkisi 

Grup, SPK’nın finansal tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş 
dönemlere ait ara dönem konsolide finansal tablolarda cari dönemde yapılan gösterim 
değişikliklerine uygun olarak aşağıdaki sınıflandırmaları yapmıştır: 

- Grup, 5.167.247 TL (31 Aralık 2011: 4.719.716 TL) tutarındaki kısa vadeli peşin ödenmiş 
giderlerini, diğer dönen varlıklar hesabından kısa vadeli peşin ödenmiş giderler hesabına; 
1.580.862 TL (31 Aralık 2011: 1.422.425 TL) tutarındaki uzun vadeli peşin ödenmiş giderlerini, 
diğer duran varlıklar hesabından uzun vadeli peşin ödenmiş giderler hesabına sınıflandırmıştır. 

- Grup, 168.139.269 TL (31 Aralık 2011: 120.983.952 TL) tutarındaki uzun vadeli 
borçlanmaların kısa vadeli kısımlarını, kısa vadeli borçlanmalar hesabından, uzun vadeli 
borçlanmaların kısa vadeli kısımları hesabına sınıflandırmıştır. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.5  Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı) 

iii) SPK finansal tablo format değişikliğinin etkisi (Devamı) 

- Grup, 118.143.244 TL (31 Aralık 2011: 80.986.950 TL) tutarındaki alınan avanslarını ve 
566.301 TL (31 Aralık 2011: 377.981 TL) tutarındaki gelecek aylara ait gelirlerini diğer kısa 
vadeli yükümlülükler hesabından kısa vadeli ertelenmiş gelirler hesabına; 42.374 TL  
(31 Aralık 2011: 211.864 TL) tutarındaki gelecek yıllara ait gelirlerini diğer uzun vadeli 
yükümlülükler hesabından uzun vadeli ertelenmiş gelirler hesabına sınıflandırmıştır. 

- Grup, 6.286.420 TL (31 Aralık 2011: 3.910.422 TL) tutarındaki personele borçlarını ve 
2.001.258 TL (31 Aralık 2011: 3.928.517 TL) tutarındaki sosyal güvenlik kesintilerine ilişkin 
borçlarını ilişkili olmayan taraflardan diğer borçlar hesabından çalışanlara sağlanan faydalar 
kapsamında borçlar hesabına sınıflandırmıştır. 

- Grup, 2.581.659 TL (31 Aralık 2011: 2.075.420 TL) tutarındaki ödenecek vergi ve fonlarını, 
ilişkili olmayan taraflardan diğer borçlar hesabından diğer kısa vadeli yükümlülükler hesabına 
sınıflandırmıştır.  

- Grup, 501.896 TL (31 Aralık 2011: 105.340 TL) tutarındaki gider karşılıklarını diğer kısa vadeli 
yükümlülükler hesabından diğer kısa vadeli karşılıklar hesabına sınıflandırmıştır. 

- Grup, 37.472 TL (31 Aralık 2011: Yoktur) tutarındaki alınan depozito ve teminatlarını, diğer 
uzun vadeli yükümlülükler hesabından diğer borçlar hesabına sınıflandırmıştır. 

- Grup, 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle sona eren döneme ait konsolide kar veya zarar ve diğer 
kapsamlı gelir tablolarında 10.743.764 TL tutarındaki esas faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı 
gelirini ve 17.713.955 TL tutarındaki vadeli satışlardan kaynaklanan finansman gelirini 
finansman gelirleri hesabından esas faaliyetlerden diğer gelirler hesabına, 92.615 TL tutarındaki 
maddi duran varlık satış karlarını esas faaliyetlerden diğer gelirler hesabından yatırım 
faaliyetlerinden gelirler hesabına, 296.403 TL tutarındaki maddi duran varlık satış zararlarını 
esas faaliyetlerden diğer giderler hesabından yatırım faaliyetlerinden giderler hesabına, 
6.605.001 TL tutarındaki esas faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı giderini ve 13.691.032 TL 
tutarındaki vadeli satışlardan kaynaklanan finansman giderini finansman giderleri hesabından 
esas faaliyetler diğer giderler hesabına sınıflandırmıştır.  

iv) Önceki dönem konsolide finansal tablolarda tespit edilen düzeltme ve sınıflandırmalar 

- Grup, 31 Aralık 2012 tarihli konsolide bilançosunda ilişkili olmayan ticari alacaklar hesabı 
içerisinde sınıflandırdığı 4.367.240 TL (31 Aralık 2011: 3.003.557 TL) tutarında takas çeklerini 
nakit ve nakit benzerleri içerisine, diğer dönen varlıklar içerisinde sınıflandırdığı 14.328.947 TL 
(31 Aralık 2011: 19.275.188 TL)  tutarındaki yoldaki stoklarını stoklar hesabına, diğer dönen 
varlıklar içerisinde sınıflandırdığı 1.516.974 TL (31 Aralık 2011: 156.858 TL) tutarındaki peşin 
ödenmiş tahvil finansman giderlerini kısa vadeli borçlanmalar hesabına, ilişkili taraflara ticari 
borçlar içerisinde sınıflandırdığı 39.073.373 TL tutarındaki ticari olmayan borçlarını ilişkili 
taraflara diğer borçlar hesabına, ertelenmiş vergi varlıkları içerisinde sınıflandırdığı  
4.254.619 TL (31 Aralık 2011: 4.117.752 TL) tutarında ertelenmiş vergi yükümlülüğünü 
ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesabına sınıflandırmıştır.  

- Grup, 31 Aralık 2012 tarihli konsolide bilançosunda maddi duran varlıklar olarak 
sınıflandırdığı, maliyet değeri 66.492 TL (31 Aralık 2011: 66.492 TL) tutarında olan yatırımları 
Antalya’daki arsa ve Unkapanı’ndaki dükkanı yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabına 
sınıflandırmıştır. Söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri bağımsız 
gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanan değerleme raporları kullanılarak 
belirlenmiş olup, hesaplanan 1.032.803 TL (31 Aralık 2011: 1.032.803 TL) tutarındaki gerçeğe 
uygun değer farkı ve 51.596 TL (31 Aralık 2011: 51.596 TL) tutarındaki gerçeğe uygun değer 
farkı ertelenmiş vergi yükümlülüğü sonucu geçmiş yıllar karları 981.207 TL artmıştır.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.5  Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı) 

iv) Önceki dönem konsolide finansal tablolarda tespit edilen düzeltme ve sınıflandırmalar 
(Devamı) 

- Grup’un, 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihli konsolide bilançolarında bağlı ortaklıkları BYN ve 
AYGM’nin gerçeğe uygun değerlerinden muhasebeleştirdiği gayrimenkullerinin değer artışları 
üzerinden %5 oranı ile hesapladığı ertelenmiş vergi yükümlülüğü bulunmaktadır. Vergi 
mevzuatı hükümlerine göre, ana faaliyet konusu gayrimenkul geliştirme ve işletmeciliği olan 
şirketler, aktiflerinde yer alan varlıkların satışından doğan kazançlardan %20 oranında kurumlar 
vergisi ödemek ile yükümlüdür. Grup, vergi istisnasını göz önünde bulundurarak geçmiş 
dönemlerde %5 oranı ile hesapladığı ertelenmiş vergi yükümlülüğünü %20 vergi oranını 
kullanarak yeniden hesaplamış, 11.242.934 TL (31 Aralık 2011: 11.210.785 TL) tutarında 
ertelenmiş vergi yükümlülüğünü konsolide bilançosunda muhasebeleştirmiştir. Söz konusu 
düzeltme sonucunda 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle geçmiş yıllar karı 11.210.785 TL (31 Aralık 
2011: 11.159.282 TL) azalmış olup, net dönem zararı 32.149 TL artmıştır  (31 Aralık 2011: 
51.503 TL). Bu düzeltme sonucunda, 30 Haziran 2012 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin 
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda net dönem zararı 190.444 TL 
artmıştır. 

- Grup, 31 Aralık 2012 tarihli konsolide bilançosunda konsolidasyon düzeltmeleri üzerinden 
hesaplamış olduğu toplam 280.101 TL (31 Aralık 2011: 1.152.800 TL) tutarında ertelenmiş 
vergi varlığını iptal etmiştir. Söz konusu düzeltme sonucunda geçmiş yıllar karı 1.152.800 TL 
(31 Aralık 2011: 372.647 TL) azalmış, net dönem zararı 1.432.901 TL artmıştır (31 Aralık 
2011: 1.525.447 TL).

- Grup, 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle hesapladığı kıdem tazminatı karşılıkları ve 
varsayılarnı yeniden gözden geçirmiştir, önceki dönem kıdem tazminatı hesaplamalarını geriye 
dönük olarak düzeltmiştir. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yeniden hesaplanan kıdem tazminatı 
karşılığı konsolide bilançoda muhasebeleştirilen karşılık tutarında 820,283 TL (31 Aralık 2011: 
451.407 TL) daha düşük olup, ertelenmiş vergi varlığı etkisi 164.056 TL’dir (31 Aralık 2011: 
90.281 TL). Söz konusu düzeltmeler sonucunda geçmiş yıllar karı 361.126 TL artmış (31 Aralık 
2011: 27.446 TL), net dönem zararı 295.101 TL azalmıştır (31 Aralık 2011: 333.680 TL). Bu 
düzeltme sonucunda 30 Haziran 2012 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin konsolide kar veya 
zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda net dönem zararı 1.014.295 TL azalmıştır. 

- Grup, önceki dönemlerde gelir tablosunda muhasebeleştirdiği yabancı para çevrim farklarını 
konsolide gelir tablolarından çıkararak diğer kapsamlı gelir tablosunda yabancı para çevrim 
farkları hesabında muhasebeleştirmiştir. Söz konusu düzeltmeler sonucunda 31 Aralık 2012 
tarihinde sona eren yıla ilişkin konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda net 
dönem zararı 425.270 TL (31 Aralık 2011: net dönem karı 673.371 TL artmıştır) azalmış,  
30 Haziran 2012 tarihinde sona eren döneme ilişkin konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı 
gelir tablosunda net dönem zararı 166.548 TL artmıştır. 

- Grup, önceki dönemlerde özkaynak yöntemiyle ile konsolide ettiği iştirakleri ile işlemlerinden 
kar marjı eliminasyonlarını 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren dönemde geriye dönük olarak 
düzeltmiştir. Söz konusu düzeltme sonucunda 30 Haziran 2012 tarihinde sona eren ara döneme 
ilişkin konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda net dönem zararı 2.402.092 
TL artmış, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ilişkin konsolide kar veya zarar ve diğer 
kapsamlı gelir tablosunda net dönem zararı 2.481.301 TL artmıştır (31 Aralık 2011: Yoktur). 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

Uygulanan konsolidasyon esasları 

Konsolide finansal tablolar, ana şirket olan Altınyıldız ile bağlı ortaklıkları AY Marka, BBM, 
Beymen, BYN ve AYGM’nin 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolarını 
içermektedir. Bağlı ortaklıklar, kontrolün Şirket’e transfer olduğu tarihten itibaren konsolide 
edilmektedir.

Konsolidasyona İlişkin Esaslar 

Konsolide finansal tablolar aşağıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre hazırlanan Grup hesaplarını 
içerir. Konsolidasyon kapsamına dâhil edilen şirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, 
SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygunluk ve Grup tarafından uygulanan muhasebe 
politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından, gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar 
yapılmıştır. Bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçları satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun 
olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde dâhil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır. 

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

Bağlı Ortaklıklar, Şirket’in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve Şirket’in 
üzerinde oy haklarına sahip olduğu hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının 
%50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu ya da (b) oy hakkının %50’den fazlasını kullanma 
yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili hâkimiyet etkisini 
kullanmak suretiyle, mali ve işletme politikalarını Şirket’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme 
yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder. 

Grup’un başka bir şirketi kontrol edip etmediğinin değerlendirilmesinde dönüştürülebilir veya 
kullanılabilir potansiyel oy haklarının varlığı da göz önünde bulundurulur. 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar, oy 
hakları ve etkin ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir: 

30 Haziran
2013

31 Aralık 
2012

Bağlı Ortaklık Ülke Faaliyet alanı 
Etkin ortaklık 

oranı (%)
Etkin ortaklık 

oranı (%)

AY Marka Türkiye Perakende Mağazacılık 99,99 99,99

BBM (1) Türkiye Perakende Mağazacılık 60,17 -

Beymen (1) Türkiye Perakende Mağazacılık 100,00 -

BYN Türkiye Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 99,99 99,99

AYGM Türkiye Gayrimenkul Geliştirme 99,99 99,99

Alticom GmbH (“Alticom”) Almanya Tekstil Ürünleri Satış ve Pazarlaması 100,00 100,00

Altınyıldız Corporation (“Altınyıldız Corp”) ABD Tekstil Ürünleri Satış ve Pazarlaması 100,00 100,00

A&Y LLC Dubai Tekstil Ürünleri Satış ve Pazarlaması 99,99 99,99

Altınyıldız Italia SRL (2) İtalya Tekstil Ürünleri Satış ve Pazarlaması 100,00 100,00

Altınyıldız Pars A.Ş. (3) İran Tekstil Ürünleri Satış ve Pazarlaması - 99,99
Vista Sağlık Hizmetleri Ticaret 

Danışmanlık A.Ş. (“Vista Sağlık”) Türkiye Sağlık Hizmetleri 99,99 99,99

(1) Şirket’in 31 Mayıs 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Citi Venture Capital International’ın bir kuruluşu olan  Fennella 
Sarl ile Beymen Mağazacılık A.Ş.’nin %50,01 ve Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.’nin %30,05 oranındaki paylarının satın alınması 
amacıyla hisse alım sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiş olup, söz konusu hisse alım sözleşmesi 31 Mayıs 2013 tarihinde 
imzalanmıştır (Not 3). 

(2) 5 Kasım 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Grup’un ana faaliyet konusu Tekstil Ürünleri Satış ve Pazarlaması olan İtalya’daki 
satış ofisi Altınyıldız İtalya SRL’nin kapatılmasına karar verilmiştir. Yasal işlemlerin uzamasından dolayı ilgili bağlı ortaklığın 
kapanışı 2013 yılı içerisinde gerçekleşecektir. 

(3) Altınyıldız Pars A.Ş. hisseleri 4 Nisan 2013 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile bedelsiz olarak LOM Renkli Giyim Ürünleri 
Pazarlama A.Ş.’ye devredilmiştir ve LOM Renkli Giyim Ürünleri Pazarlama A.Ş. içerisinde de tavsiye sürecindedir. 
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Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren 
konsolidasyon kapsamına alınır ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından 
çıkartılır. Bağlı ortaklıklar için uygulanan muhasebe politikaları Grup tarafından uygulanan muhasebe 
politikaları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla değiştirilir. 

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

Bağlı ortaklıklara ait bilançolar ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide 
edilmiş olup Şirket ve bağlı ortaklıkların sahip olduğu payların kayıtlı iştirak değerleri, ilgili 
özkaynaklar ile karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler 
ve bakiyeler konsolidasyon işlemi sırasında netleştirilmiştir. Grup’un sahip olduğu hisselerin kayıtlı 
değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu 
hesaplarından netleştirilmiştir. 

Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı paylar Grup’un özkaynağının içinde 
ayrı olarak belirtilir. Ana ortaklık dışı paylar, ilk işletme birleşmelerinde oluşan bu paylar ile birleşme 
tarihinden itibaren özkaynakta meydana gelen değişikliklerdeki ana ortaklık dışı payların toplamından 
oluşur. Konsolide edilen bir bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı paya düşen birikmiş zararları, söz konusu 
bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı özsermaye tutarını aşabilir. Bu durumda, birikmiş zarar ve ana 
ortaklık dışı paya düşecek daha sonraki cari yıl zararları, ana ortaklık dışı pay ile ilişkilendirilir. 

Özkaynak yöntemi

Grup’un iştirakleri ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları özkaynak yöntemine göre 
muhasebeleştirilmiştir. Bunlar, Grup’un genel olarak oy hakkının %20 ile %50’sine sahip olduğu veya 
Grup’un şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip 
olduğu kuruluşlardır. İştirakler bilançoda, maliyetlerine Grup’un, iştiraklerin net varlıklarındaki 
payında alım sonrası oluşan değişikliklerin eklenmesi ve varsa değer düşüklüğü karşılığının 
düşülmesiyle gösterilmektedir. Gelir tablosu Grup’un iştiraklerinin faaliyet sonuçlarındaki payını 
yansıtmaktadır. 

Grup'un doğrudan ve bağlı ortaklığı üzerinden dolaylı olarak pay sahibi olduğu iştirakler, Grup'un 
doğrudan ve dolaylı pay oranının toplamı dikkate alınarak özkaynak yöntemine göre 
muhasebeleştirilmektedir. Bağlı ortaklık üzerinden sahip olunan paya ilişkin efektif oran dikkate 
alınarak kontrol gücü olmayan paylar hesaplanmaktadır. 

Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlar konsolide bilançoda, alış maliyetinin üzerine Grup’un 
iştirakin net varlıklarındaki payına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi veya çıkarılması ve varsa 
değer düşüklüğü karşılığının düşülmesiyle gösterilmektedir. Konsolide gelir tablosu, Grup’un 
iştiraklerinin faaliyetleri sonucundaki payını yansıtmaktadır. İştirakin kar veya zararına henüz 
yansıtılmamış tutarların iştirakin özkaynaklarında ortaya çıkardığı değişiklikler de Grup’un iştirakteki 
payı oranında iştirakin defter değerinde düzeltme yapılmasını gerekli kılabilir. Bu değişikliklerden 
Grup’a düşen pay doğrudan Grup’un kendi özkaynaklarında muhasebeleştirilir. Grup ile iştirak 
arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar, Grup’un iştirakteki payı ölçüsünde 
düzeltilmiştir. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Grup’un özkaynak yönetimiyle 
muhasebeleştirilen iştirakleri ve müşterek yönetime tabi iş ortaklıkları ve etkin ortaklık oranları 
aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

İştirak  Ülke Faaliyet alanı 
Etkin ortaklık 

oranı (%)
Etkin ortaklık 

oranı (%)

İzkar Giyim Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“İzkar”) Türkiye Ticaret 49,60 -
Christian Dior İstanbul Mağazacılık A.Ş.      

(“Christian Dior”) Türkiye Ticaret 48,94 -
Nile Bosphorus Retail and Trading Company
   (“Nile Bosphorus”) Mısır Ticaret 33,33 -

Elif Co. For General Trading Ltd. (“Elif Co”) Irak Ticaret 50,00 -
Christian Louboutin Mağazacılık A.Ş. 

(“Christian Louboutin”) Türkiye Ticaret 29,99 -

Netleştirme 

Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip 
olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı 
sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir. 

Tahminlerin kullanılması 

Finansal tabloların SPK Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmasında Grup yönetiminin, bilanço 
tarihi itibariyle, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını, ortaya çıkması muhtemel yükümlülük ve 
taahhütlerini ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını etkileyecek varsayımlar ve 
tahminler yapması gerekmektedir. Buna bağlı olarak gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı 
olabilir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve 
gerçekleştikleri dönem gelir tablosunda raporlanmaktadır. 

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 önemli varsayımlar ve değerlendirmeler, ertlenen vergi varlıkları, karşılıklar, 
özel maliyetler üzerindeki değer düşüklüğü, maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü tespit 
çalışmaları, stokların net gerçekleşebilir değerine ilişkin karşılıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin 
gerçeğe uygun değeri ile ilgilidir. 

Gelirlerin muhasebeleştirilmesi 

Hasılat sunulan malın karşılığında alınan veya alınacak olan tutardan indirimler, iskontolar ve satışla 
ilgili vergilerin düşülmesi sonucu kalan tutarın gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Hasılat tutarı 
güvenilir bir biçimde ölçülebildiği, işleme ilişkin ekonomik faydanın Grup tarafından elde edilmesinin 
muhtemel olduğu, ve her bir Grup aktivitesiyle ilgili aşağıda belirtilen kriterlerin gerçekleşmesi 
durumunda hasılat olarak muhasebeleştirilir. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

Mal satışları - toptan 

Grup, toptan pazarda tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin üretimini ve satışını yapmaktadır. Mal satışı, 
grup içi bir şirket, toptancıya malları teslim ettiğinde, toptancının dağıtım kanalı üzerinde tam yetkisi 
olduğunda ve toptancının malları kabul etmesini engelleyecek, yerine getirilmeyen herhangi bir 
yükümlülüğün olmadığı durumlarda muhasebeleştirilir. Malların belirlenen yerlere nakledilmesi, 
malların kaybolma veya zarara uğrama riskinin toptancıya geçmiş olması ve satış sözleşmesine göre 
toptancının malları kabul etmesi, kabul etmeme hakkının ortadan kalkması veya Grup’un kabul edilme 
şartlarının hepsinin gerçekleştiğini gösterecek kadar objektif delil olduğu ana kadar teslimat 
gerçekleşmiş sayılmaz. Grup, geçmiş dönem tecrübelerini baz alınarak, muhasebeleştirilen hasılata 
ilişkin iskonto ve iade karşılığı hesaplayarak konsolide finansal tablolarında muhasebeleştirmiştir. 

Satış karşılığında nakit veya nakit benzerlerinin alındığı durumlarda hasılat, söz konusu nakit veya 
nakit benzerlerinin tutarıdır. Ancak, Grup’un toptan satışları büyük ölçüde vadeli olarak 
gerçekleştirilmekte ve satışların içerisinde önemli bir finansman unsuru bulunması durumunda, 
gerçeğe uygun bedel gelecekte oluşacak tahsilatların finansman unsuru içerisinde yer alan faiz oranı 
ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre, finansman geliri olarak ilgili dönemlere 
kaydedilmektedir.

Mal satışları - perakende 

Grup, perakende zincirlerinde faaliyet göstermektedir. Mal satışı, grup içi bir şirket, müşteriye malları 
sattığında muhasebeleştirilir. Perakende satışlar nakit veya kredi kartı karşılığında yapılır. Müşteriye 
ürünlerin satışı, Grup’un iade politikaları çerçevesinde belirlenen süre içinde iade hakkı ile satılır. 
Grup, iade politikaları çerçevesinde belirlenen süreleri dikkate alarak, muhasebeleştirilen hasılata 
ilişkin iskonto ve iade karşılığı hesaplayarak konsolide finansal tablolarında muhasebeleştirmiştir. 

Gayrimenkul kiralamalarından elde edilen kira gelirleri 

Kiralanan gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri, tahakkuk esasına göre kaydedilmektedir. Gelir, 
bu işlemle ilgili oluşan ekonomik faydaların Grup’a girişi mümkün görülüyorsa ve bu gelirin miktarı 
güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa gerçekleşir. Dönemsel kira indirimleri gerçekleştiği dönemlerde 
kira gelirlerinden netleştirilerek gösterilmiştir. 

Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı (“ASKGP”) çerçevesinde projelendirilen arsalar 

Grup, bağlı ortaklığı AYGM’nin arsası üzerine ofis, konut ve ticari ünitelerden oluşacak bir proje 
gerçekleştirmek üzere 29 Eylül 2010 tarihinde Fer Gayrimenkul İnşaat A.Ş. ile gelir paylaşımı 
sözleşmesi yapmıştır. Söz konusu arsa, inşaat şirketi ile yapılan gelir paylaşımı sözleşmelerine konu 
olması sebebiyle 30 Eylül 2011 tarihindeki gerçeğe uygun değerinden stoklara sınıflandırılmış olup, 
satış gerçekleşene kadar bu bedel üzerinden taşınmaktadır. Arsaların riskinin ve faydasının alıcıya 
(inşaat şirketinin müşterilerine) transfer olduğu ve gelir tutarının güvenilir bir şekilde hesaplanabildiği 
durumlarda gelir oluşmuş sayılır. 
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2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

Diğer gelirler 

Grup tarafından elde edilen diğer gelirler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde muhasebeleştirilir: 

- Kira ve isim hakkı gelirleri - ilgili sözleşmenin özü dikkate alınarak tahakkuk esasına göre, 
- Faiz gelirleri -  geçerli faiz oranı ve vadesine kalan süre içinde etkin faiz yöntemine göre,  
- Temettü gelirleri - temettü ödemesi almaya hak kazandığı tarihte muhasebeleştirilir. 

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzerleri, nakit, kredi kartı slipleri ve banka mevduatı ile tutarı belirli olan nakde 
kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip, değerindeki değişim riski önemsiz olan ve 
vadesi üç ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. 

Ticari alacaklar

Ticari alacaklar fatura tutarları üzerinden kayıtlara alınmakta ve sonrasında ertelenmiş finansman 
gelirinden netleştirilmiş olarak şüpheli ticari alacak karşılıkları düşüldükten sonra taşınmaktadır. 
Ertelenmiş finansman geliri netleştirilmiş ticari alacaklar, orijinal fatura değerinden kayda alınan 
alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarların etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile 
hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin çok büyük 
olmaması durumunda, orijinal fatura değerleri üzerinden gösterilmiştir. Ticari alacağın tahsilatının 
mümkün olmadığı durumlarda şüpheli ticari alacak karşılığı için tahmin yapılmaktadır. Şüpheli alacak 
tutarına karşılık ayrılmasına takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil 
edilmesi durumunda tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek diğer gelirlere 
kaydedilir.

Stoklar

Stoklar, net gerçekleşebilir değer veya maliyet değerinden düşük olanı ile değerlenmektedir. Maliyet 
belirleme yöntemi tüm stoklar için aylık ağırlıklı ortalama olup, yarı mamuller ve mamuller üretim 
maliyetlerinden pay almaktadır. Net gerçekleşebilir değer, satış fiyatından tahmini tamamlanma 
maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesi ile elde 
edilen tutardır. Kullanılamaz durumdaki stoklar ise kayıtlardan çıkarılmaktadır. Kredi maliyetleri stok 
maliyetlerine dahil edilmemektedir.

Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

TMS 40 “Yatırım amaçlı gayrimenkuller” standardı kapsamında; mal ve hizmetlerin üretiminde 
kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında satılmak yerine, kira elde etmek 
veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için elde tutulan araziler ve binalar “Yatırım amaçlı 
gayrimenkuller” olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerleri ile konsolide finansal tablolara 
yansıtılır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerden kaynaklanan 
kar veya zarar konsolide gelir tablosuna ilgili dönemde yansıtılmaktadır.

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin kayıtlardan çıkarılması, elden çıkarılmalarıyla, ya da bir yatırım 
amaçlı gayrimenkulün kullanımdan çekilmesiyle ve bunun elden çıkarılmasından ileriye dönük hiçbir 
ekonomik fayda beklenmiyorsa gerçekleşir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılması sonucu 
oluşan kar veya zararı elden çıkarma işleminin gerçekleştiği dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına 
yansıtılır.
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

Maddi duran varlıklar 

Bütün maddi duran varlıklar başlangıç olarak maliyet değerinden kaydedilir ve maliyet bedellerinden 
birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü karşılığı düşülerek kayıtlara yansıtılmaktadır. Maddi 
duran varlık satıldığı zaman bu varlığa ait maliyet ve birikmiş amortisman ilgili hesaplardan 
düşüldükten sonra oluşan gelir ya da gider gelir tablosuna dahil edilmektedir. 

Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler 
ve maddi varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran 
varlığın kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi masraflar, oluştukları dönemde 
gider kaydedilir. Yapılan harcamalar ilgili maddi varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik bir değer 
artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmektedir. 

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan veya idari amaçlı kullanılacak ve inşa edilme aşamasındaki 
varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal 
harçlar da dâhil edilir. Kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen 
varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri Grup’un ilgili muhasebe politikası uyarınca 
aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, 
kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulur. 

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyetleri üzerinden beklenen 
faydalı ömürlerine göre doğrusal metodla amortismana tabi tutulmaktadır. Maddi duran varlıklar için 
tahmini ekonomik ömürlerini yansıtan amortisman süreleri aşağıdaki gibidir: 

Ekonomik
 Ömür (Yıl) 

Makineler 5-15
Tesis ve cihazlar 3-20
Taşıt araç ve gereçleri 4-5 
Döşeme ve demirbaşlar 3-16 
Özel maliyetler 3-15

Ekonomik ömür, artık değer ve amortisman metodu tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası 
etkileri için her yıl düzenli olarak gözden geçirilmekte, bu süreçte kullanılan metodun ve amortisman 
süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydalar ile paralel olup olmadığına dikkat edilmekte ve 
tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 

Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve maddi duran varlığın 
kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri 
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut 
kullanımından gelecek net nakit akımları ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden yüksek 
olanı olarak kabul edilir. 

Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu 
oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve 
cari dönemde ilgili diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına yansıtılır. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

Yeniden değerlenmiş değerleri ile muhasebeleştirilmiş olan varlıklar satıldıklarında özsermaye maddi 
duran varlık değer artış fonları hesabı, geçmiş yıl karlarına transfer edilir. 

Maddi olmayan duran varlıklar 

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar 

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş 
değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarlarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen ekonomik 
ömürlerine göre doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfaya tabi tutulur. Beklenen ekonomik ömür ve itfa 
yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden 
geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Söz konusu maliyetler, 
alım maliyetlerini kapsamaktadır ve ekonomik ömürlerine göre (15 yıl) itfaya tabi tutulur. 

Bilgisayar yazılımları 

Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar 
geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, ekonomik ömürlerine 
göre (5 -15 yıl) itfaya tabi tutulur. 

Markalar

Ayrı olarak elde edilen markalar maliyet değerleriyle, işletme birleşmelerinin bir parçası olarak elde 
edilen markalar şirket birleşmesi tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile konsolide finansal tablolara 
yansıtılır. 

Markaların Grup’a net nakit girişi sağlaması beklenilen süre için öngörülebilir bir sınır olmaması 
nedeniyle, Grup, markaları sınırsız faydalı ömre sahip olarak değerlendirmiştir. 

İşletme birleşmeleri ve şerefiye 

İşletme birleşmeleri, ayrı tüzel kişiliklerin veya işletmelerin raporlama yapan tek bir işletme şeklinde 
birleşmesi olarak değerlendirilmektedir. İşletme birleşmeleri, TFRS 3 kapsamında, satın alma 
yöntemine göre muhasebeleştirilir (Not 3). 

İktisap maliyeti, alım tarihinde verilen varlıkların gerçeğe uygun değeri, çıkarılan sermaye araçları, 
değişimin yapıldığı tarihte varsayılan veya katlanılan yükümlülükler ve buna ilave iktisapla 
ilişkilendirilebilecek maliyetleri içerir. İşletme birleşmesi sözleşmesi gelecekte ortaya çıkacak olaylara 
bağlı olarak maliyetin düzeltilebileceğini öngören hükümler içerirse; bu düzeltmenin muhtemel olması 
ve değerinin tespit edilebilmesi durumunda, edinen işletme birleşme tarihinde birleşme maliyetine bu 
düzeltmeleri dahil eder. Alıma ilişkin maliyetler oluştukları dönemde giderleştirilir. Bağlı ortaklık 
alımı, iştirak edinimi ve iş ortaklıklarının kurulmasından ortaya çıkan şerefiye ödenen bedelin Grup‘un 
edinilen işletmedeki net tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerin gerçeğe uygun 
değerinin oranı ve edinilen işletmedeki işletmede ki kontrol gücü olmayan pay tutarını aşan kısmıdır. 
Değer düşüklüğü testi için şerefiye, nakit üreten birimlere dağıtılır. Dağıtım, şerefiyenin oluştuğu 
işletme birleşmesinden fayda sağlaması beklenen nakit üreten birimlere veya nakit üreten birim 
gruplarına yapılır. Şerefiye’nin dağıtıldığı her bir birim veya birim grubu işletme ici yönetsel 
amaçlarla, şerefiyenin izlendiği işletmenin en küçük varlık grubudur. Şerefiye faaliyet bölümleri 
bazında takip edilir. Şerefiyedeki değer düşüklüğü gözden geçirmeleri yılda bir kez veya olay veya 
şartlardaki değişikliklerin değer düşüklüğü ihtimalini işaret ettiği durumlarda daha sık yapılmaktadır. 
Şerefiyenin defter değeri kullanım değeri ve satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinin 
büyük olanı olan geri kazanılabilir değer ile karşılaştırılır. Herhangi bir değer düşüklüğü durumunda 
zarar derhal muhasebeleştirilir ve takip eden dönemde geri çevrilmez. 

Grup tarafından kontrol edilen işletmeler arasında gerçekleşen yasal birleşmeler TFRS 3 kapsamında 
değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, bu tür birleşmelerde şerefiye hesaplanmamaktadır. Ayrıca, 
yasal birleşmelerde taraflar arasında ortaya çıkan işlemler konsolide finansal tabloların hazırlanması 
esnasında düzeltme işlemlerine tabi tutulur.
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Finansal olmayan varlıkların değer düşüklüğü

Koşullardaki değişikliklerin, varlıkların taşıdıkları değer üzerinden paraya çevrilemeyebileceğine 
işaret etmesi durumunda, varlıkların taşınan değeri üzerinde değer düşüklüğü olup olmadığı 
değerlendirilir. Varlıkların taşıdıkları değerleri, paraya çevrilebilecek tutarı aştığında değer düşüklüğü 
karşılık gideri gelir tablosunda yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlığın net satış fiyatı ve 
kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, bir varlığın kullanımından ve ekonomik ömrü 
sonunda satılmasından elde edilmesi öngörülen gelecekteki nakit akımlarının şimdiki değerini, net 
satış fiyatı ise, satış hasılatından satış maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarı yansıtmaktadır. Nakit 
üreten birim diğer varlık veya varlık gruplarından büyük ölçüde bağımsız olarak sürekli kullanımından 
nakit girişi sağlanan en küçük ayrıştırılabilir varlık grubunu ifade etmektedir (Mağazalar). 

Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, 
değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla 
ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek ve varlığın hiç 
değer düşüklüğü muhasebeleştirilmemiş şekilde amortismana tabi tutulmaya devam edilerek 
bulunacak net defter değerini arttırmayacak şekilde geri çevrilir ve gelir olarak konsolide finansal 
tablolara yansıtılır. 

Finansal yatırımlar

Sınıflandırma

Grup, finansal varlıklarını şu şekilde sınıflandırmıştır: krediler ve alacaklar, satılmaya hazır finansal 
varlıklar, vadesine kadar elde tutulacak finansal varlıklar. Sınıflandırma, finansal varlıkların alınma 
amaçlarına göre yapılmıştır. Yönetim, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte 
yapar.

Alacaklar

Alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç olmayan 
finansal varlıklardır. Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklar, 12 aydan 
uzun ise duran varlıklar olarak sınıflandırılırlar. Alacaklar bilançoda ‘ticari ve diğer alacaklar’ olarak 
sınıflandırılırlar. 

Satılmaya hazır finansal varlıklar

Satılmaya hazır finansal varlıklar, bu kategoride sınıflandırılan ve diğer kategorilerin içinde 
sınıflandırılmayan türev araç olmayan varlıklardır. Yönetim, ilgili varlıkları bilanço tarihinden itibaren 
12 ay içinde elden çıkarmaya niyetli değilse söz konusu varlıklar duran varlıklar içerisinde 
sınıflandırılırlar. 
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Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve 
fonlama kabiliyeti dâhil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların 
sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve işletme kaynaklı 
krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 
etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedel üzerinden değerlenmektedir. 

Muhasebeleştirme ve ölçümleme

Düzenli olarak alınıp-satılan finansal varlıklar, alım-satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alım-
satım yapılan tarih, yönetimin varlığı alım satım yapmayı vaat ettiği tarihtir. Finansal varlıklar deftere 
ilk olarak gerçeğe uygun değerine işlem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. Finansal varlıklardan 
doğan nakit akım alım hakları sona erdiğinde veya transfer edildiğinde ve Grup tüm risk ve getirilerini 
transfer ettiğinde, finansal varlıklar defterlerden çıkartılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar müteakip 
dönemlerde gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilmektedirler. 

Krediler ve alacaklar etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleriyle 
muhasebeleştirilmektedir. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden parasal 
finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerde, finansal varlığın iskonto edilmiş 
değerindeki değişiklikler ile finansal varlığın kayıtlı değerindeki diğer değişikliklerden oluşan kur 
farkları analiz edilirler. Parasal finansal varlıklardan oluşan kur farkları gelir tablosuna, parasal 
olmayan finansal varlıklardan oluşan kur farkları özkaynaklara yansıtılır. Satılmaya hazır finansal 
varlıklar olarak kaydedilen parasal ve parasal olmayan finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki 
değişimler özkaynaklara yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal 
varlıklar, satıldığında veya değer düşüklüğü oluştuğunda özkaynaklarda gösterilen birikmiş gerçeğe 
uygun değer düzeltmeleri gelir tablosuna finansal varlıklardan doğan kar ve zararlar olarak aktarılır.  

Borsada işlem gören satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri piyasa alış fiyatlarına 
göre belirlenmektedir. Finansal varlıklar için aktif bir piyasanın (borsada işlem görmeyen menkul 
kıymetler) bulunmaması durumlarında, Grup ilgili finansal varlığın gerçeğe uygun değerini değerleme 
yöntemleri kullanarak hesaplamaktadır. Bu yöntemler piyasa verilerinden yararlanılarak muvazaasız 
benzer işlemlerin kullanılmasını, benzer enstrümanların gerçeğe uygun değerlerinin referans 
alınmasını indirgenmiş nakit akımları analizini ve opsiyon fiyatlandırma modelleri yöntemlerini içerir. 
Teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde 
belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer kaybı ile 
ilgili karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. 
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2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

Grup, bilanço tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup olmadığını 
değerlendirir. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerinin 
maliyetinin altına önemli ölçüde ve uzun süreli olarak düşmesi değer düşüklüğü göstergesi olarak 
değerlendirilir. Satılmaya hazır finansal varlıkların değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıtların varlığı 
durumunda ilgili finansal varlığın elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan oluşan 
toplam zarardan daha önce gelir tablosuna yansıtılan değer düşüklüğü tutarı çıkarıldıktan sonra kalan 
zarar özkaynaklardan çıkarılarak gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Sermaye araçları ile ilgili gelir 
tablosuna kaydedilen değer düşüklüğü giderleri, takip eden dönemlerde söz konusu değer düşüklüğünün 
ortadan kalkması durumunda dahi gelir tablosu ile ilişkilendirilmez. 

Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişiklikleri sebebiyle oluşan 
gerçekleşmemiş kazançlar ve zararlar, ertelenen vergi etkisi de yansıtıldıktan sonra net değerleri 
üzerinden özkaynaklar içinde ayrı bir kalem olan “finansal varlıklar değer artış fonu”nda 
muhasebeleştirilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklar konsolide finansal tablolardan 
çıkarıldıklarında, özkaynaklarda finansal varlıklar değer artış fonunda takip edilen ilgili kazanç veya 
zararlar konsolide gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlıkların elde etme maliyeti 
ile gerçeğe uygun değeri arasında oluşan olumsuz farklar ise kalıcı olması halinde konsolide gelir tablosu 
ile ilişkilendirilir.  

Ticari borçlar

Ticari borçlar, fatura tutarları üzerinden kayıtlara alınmakta ve sonrasında indirgenmiş değerleriyle 
taşınmaktadır. Taşınan ticari borç, mal ve hizmet alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış ya da 
faturalanmamış tutarın rayiç değerini yansıtmaktadır. 

Borçlanma maliyetleri

Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, işlem maliyetleri düşürülmüş gerçeğe uygun değerleri üzerinden 
kayda alınırlar. Müteakip dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş 
bedelleriyle değerlenir ve işlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet 
değeri arasındaki fark, konsolide kapsamlı gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti 
olarak yansıtılır. 

Finansman faaliyetlerinin içerisinde kur farkı gelirleri yer alması durumunda, söz konusu gelirler 
aktifleştirilmiş bulunan toplam finansman giderlerinden indirilir. 

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıklar söz konusu 
olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık 
kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dâhil edilmektedir. Diğer tüm 
borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde konsolide kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir. 

Banka kredilerine ilişkin kur farkları, faiz giderleri ile ilişkilendirildikleri sürece aktifleştirilirler. Faiz 
giderleriyle birlikte aktifleştirilecek kur farkı gelir ve giderleri şirketin kendi fonksiyonel para 
biriminde borçlanması halinde katlanacağı borçlanma giderleri ile hâlihazırda yabancı para cinsinden 
borçlanma yoluyla katlandığı borçlanma giderleri arasındaki değer farkı göz önünde bulundurularak 
belirlenir.
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2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

Kur değişiminin etkileri

Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede 
geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve 
faaliyet sonuçları, Şirket’in fonksiyonel para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para 
birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir. 

Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki 
para birimleri ya da ilgili işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri) gerçekleşen 
işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize 
endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL’ye 
çevrilmektedir.

Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden 
kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye 
çevrilmektedir.

Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden 
çevrilmeye tabi tutulmazlar.

Grup’un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda bilanço 
tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin 
gerçekleştiği tarihteki kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında önemli bir 
dalgalanma olmadığı takdirde (önemli dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar kullanılır), 
dönem içerisindeki ortalama kurlar kullanılarak çevrilir. Oluşan kur farkı özkaynak olarak 
sınıflandırılır ve Grup’un yabancı para çevrim farkları fonuna transfer edilir. Söz konusu çevrim 
farklılıkları yabancı faaliyetin elden çıkarıldığı dönemde gelir tablosuna kaydedilir. 

Grup’un yabancı para çevrimi için kullandığı kurlar ilgili dönem sonları itibariyle aşağıda 
sunulmuştur: 

ABD Doları/TL Avro/TL

30 Haziran 2013 1,9248 2,5137
31 Aralık 2012  1,7826 2,3517
31 Aralık 2011 1,8889 2,4438
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

Kiralama işlemleri 

Finansal kiralamalar

Finansal kiralama - Grup - kiracı olarak

Grup’un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve getirilerini üstüne aldığı maddi duran varlık kiralaması, 
finansal kiralama şeklinde sınıflandırılır. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin başlangıcında 
finansal kiralama konusu sabit kıymetin rayiç değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük 
olanını esas almak suretiyle maddi duran varlıklara dâhil edilmektedir. Kiralamadan doğan finansman 
maliyetleri kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde kira dönemine 
yayılmaktadır. Ayrıca, finansal kiralama konusu sabit kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak 
suretiyle amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama konusu sabit kıymetlerin değerinde bir 
azalma tespit edilirse değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. Finansal kiralama borçları ile ilgili faiz ve kur 
farkı giderleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Kira ödemeleri finansal kiralama borçlarından düşülür. 

Faaliyet kiralaması - Grup - kiracı olarak

Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, faaliyet 
kiralaması olarak sınıflandırılır. Faaliyet kiraları olarak (kiralayandan alınan teşvikler düşüldükten 
sonra) yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide gelir tablosuna gider 
olarak kaydedilir.

Hisse başına kazanç 

Hisse başına basit kazanç net dönem karının dönem içindeki hisselerin ağırlıklı ortalamasına 
bölünmesiyle hesaplanır. Dönem içerisinde içsel kaynaklardan sermaye artırımı yapılması halinde, 
hisselerin ağırlıklı ortalaması hesaplanırken yeni bulunan değerin dönem başı itibariyle de geçerli 
olduğu kabul edilir. 

Türkiye’deki şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve özkaynak enflasyon düzeltmesi 
farkları hesabından hisseleri oranında hisse dağıtarak (“bedelsiz hisseler”) sermayelerini arttırabilir. 
Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. 
Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, çıkarılan 
bedelsiz hisselerin geriye dönük olarak dikkate alınması suretiyle elde edilir. 

Karşılıklar, şarta bağlı varlıklar ve şarta bağlı yükümlülükler 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine 
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin 
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. 

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, 
bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi 
yoluyla hesaplanır. 
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2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

Paranın zaman değeri etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı, yükümlülüğün yerine 
getirilmesi için gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların 
bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda 
oluşan faiz oranı ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranı vergi 
öncesi olarak belirlenir ve gelecekteki nakit akımlarının tahmini ile ilgili riski içermez. 

İlişkili taraflar 

Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, üst düzey yönetim (genel müdürler, 
grup başkanları, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürleri) ve yönetim 
kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen ve önemli etkinliğe sahip bulunulan şirketler 
“ilişkili taraflar” olarak kabul edilmişlerdir. 

Reklam ve promosyon giderleri

Yeni ürünler için yapılan reklam kampanyalarını da içeren reklam, katalog ve promosyon harcamaları 
Grup’un ilgili varlıklara erişimi olduğu an giderleştirilir.

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler

Dönem vergi gideri ve ertelenen vergi

Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Vergi, doğrudan 
özkaynaklar altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, gelir tablosuna dahil 
edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir. 

Dönem vergi gideri, bilanço tarihi itibarıyla Grup’ un bağlı ortaklıklarının faaliyet gösterdiği ülkelerde 
yürürlükte olan vergi kanunları dikkate alınarak hesaplanır. 

Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide finansal 
tablolarda yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Bununla 
birlikte, işletme birleşmeleri dışında, hem ticari hem de mali karı veya zararı etkilemeyen varlık ve 
yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara alınması durumunda ertelenmiş vergi varlığı veya 
yükümlülüğü mali tablolara alınmaz. Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya 
bilanço tarihi itibarıyla yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi 
varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi 
oranları üzerinden hesaplanır. 

Başlıca geçici farklar, maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki farktan ve 
hâlihazırda vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider karşılıklarından doğmaktadır. 

Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir 
geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu 
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. 

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi 
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması 
durumunda ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir. 
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Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 

Grup, mevcut iş kanunu gereğince, emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış 
dışındaki nedenlerle işine son verilen ve en az bir yıl hizmet vermiş personele belirli miktarda kıdem 
tazminatı ödemekle yükümlüdür. 

Grup, ilişikteki finansal tablolarda kıdem tazminatı karşılığını projeksiyon metodunu kullanarak ve 
Grup’un personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş 
yıllarda kazandığı deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç 
oranı ile iskonto etmiştir.  

TMS 19’da 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 
geçerli olacak şekilde yapılan değişiklik sonucunda, çalışanlara sağlananan faydalara ilişkin 
yükümlülüklerle ilgili olarak yapılan hesaplamalarda ortaya çıkan aktüeryal kayıp ve kazançların, 
doğrudan kapsamlı konsolide gelir tablosu içerisinde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Bu 
çerçevede, kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasına ilişkin olarak, 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap 
döneminde ortaya çıkan hizmet ve faiz maliyetleri gelir tablosunda, aktüeryal kayıp ve kazançlar ise 
kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir. Bu değişiklik kapsamında, Şirket’in çalışanlara 
sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar altında muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğüne 
ilişkin 1 Ocak 2005 tarihinden sonraki dönemlere ait aktüeryal kayıp/kazanç tutarları kümülatif olarak 
tespit edilmiş ve 31 Aralık 2012 tarihli bilançoda geçmiş yıl karlarından çıkarılarak aktüeryal 
(kayıp)/kazanç fonu hesabında muhasebeleştirilmiştir (Not 2.5). 

Kullanılmamış izin hakları 

Konsolide finansal tablolarda tahakkuk etmiş olan kullanılmamış izin hakları, bilanço tarihi itibariyle 
çalışanların kullanmadıkları hak edilmiş izin günleri ile ilgili gelecekteki olası yükümlülüklerin 
tahmini toplam karşılığını ifade eder. 

Müşteri sadakat programı 

Grup’un sadakat programları müşterilere alışveriş yaparak puan biriktirme ve biriktirilen puanlar ile 
alışveriş yapabilme imkanı, ayrıca belirli dönemlerde indirim imkanı sağlamaktadır. Puanların 
karşılığı olan TL değer konsolide finansal tablolara ertelenmiş gelir olarak kaydedilmekte, müşterilerin 
puan kullanımıyla eş zamanlı olarak gelir kaydedilmektedir. Grup, raporlama dönemleri itibariyle 
kullanılmış puanların toplam kazanılmış puanlara oranı ile her bir program için kullanım oranları 
belirlemekte ve bu kullanım oranları doğrultusunda gerçekleşecek tahmini hasılatı gelir 
kaydetmektedir.

Hediye çekleri

Grup’un müşterilerine sattığı hediye çekleri bilançoda ertelenmiş gelirler kaleminde sınıflanmaktadır. 
Söz konusu hediye çekleri müşteri tarafından kullanıldığında ise satış geliri kaydedilmektedir. Grup 
ayrıca geçmiş verilere dayanarak hediye çeklerinin ne kadarının kullanılmayacağı yönünde bir 
tahminde bulunarak bu hediye çekleri için tahsis edilen tutarı da gelir olarak kaydeder. 
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Nakit akış tablosu

Grup, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasında 
değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, 
diğer finansal tabloların ayrılmaz bir parçası olarak nakit akım tablosu düzenlemektedir. Döneme 
ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri olarak sınıflandırılmaktadır. 

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları Grup’ un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 
akımlarını gösterir. 

Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları, Grup’ un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve 
finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. 

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’ un finansman faaliyetlerinde kullandığı 
kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Grup’un bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve bilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek 
olaylar, (düzeltme gerektiren olaylar) ara dönem konsolide finansal tablolarda yansıtılmaktadır. 
Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.  

Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması 

Grup’un, Yönetim tarafından performanslarını değerlendirme ve kaynak dağılımına karar vermek için 
kullandığı bilgileri içeren dört ana faaliyet bölümü bulunmaktadır. Grup’un bu faaliyet grupları tekstil 
ve hazır giyim, perakende mağazacılık, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi gruplarıdır. Bu bölümler 
risk ve getiri açısından farklı ekonomik durumlardan ve farklı coğrafi konumlardan etkilendikleri için 
ayrı ayrı yönetilmektedir. Grup Yönetimi, bölümlerin performansını değerlendirirken TFRS’ye göre 
hazırlanan finansal tablo faaliyet sonuçlarının incelenmesini yöntem olarak belirlemiştir. 

Bölümlere göre raporlama, Grup’un faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili merciine yapılan 
raporlamayla yeknesaklığı sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Grup’un faaliyetlere ilişkin karar 
almaya yetkili mercii, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınmasından ve 
bölümlerin performansının değerlendirilmesinden sorumludur.  

2.7 Önemli muhasebe tahmin ve varsayımları  

Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlık ve 
yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi 
boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların 
kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, 
diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak 
sürekli olarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere 
ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlardan farklılık gösterebilir. 
Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli 
düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 
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2.7 Önemli muhasebe tahmin ve varsayımları (Devamı) 

Grup vergiye esas finansal tabloları ile SPK raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal 
tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı 
ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Grup şirketlerinin gelecekte oluşacak karlardan 
indirilebilecek kullanılmamış mali zararlar ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş 
vergi varlıkları bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir 
tutarı mevcut koşullar altında tahmin edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar 
projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan zararlar, kullanılmamış zararların ve diğer vergi varlıklarının 
son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde 
bulundurulmuştur. 

i)  Ertelenen vergi varlıkları

Grup vergiye esas finansal tabloları ile SPK raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal 
tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı 
ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Grup şirketlerinin gelecekte oluşacak karlardan 
indirilebilecek kullanılmamış mali zararlar ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş 
vergi varlıkları bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir 
tutarı mevcut koşullar altında tahmin edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar 
projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan zararlar, kullanılmamış zararların ve diğer vergi varlıklarının 
son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde 
bulundurulmuştur. 

ii)  Karşılıklar

Not 2.6’da belirtilen muhasebe politikası gereğince, karşılıklar, Grup’un geçmiş olaylar sonucunda, 
elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü 
yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek 
miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır. Bu kapsamda Grup 30 
Haziran 2013 tarihi itibariyle aleyhine açılmış olan yasal takip ve tazminat davalarını değerlendirmiş 
olup, kaybetme olasılığının %50’den daha fazla olduğunu tahmin ettikleri için gerekli karşılığı 
ayırmıştır. 

iii)  Özel maliyetler üzerindeki tahmini değer düşüklüğü

Not 2.6’da belirtilen muhasebe politikası gereğince, maddi duran varlıklar elde etme maliyetinden 
birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. 
Grup, operasyonel performansını her bir mağaza bazında ayrı ayrı değerlendirmekte olup mağazaların 
faaliyetlerine son verip vermemeyi ürettikleri iskonto edilmiş nakit akım projeksiyonlarına göre karar 
vermektedir. Mağazaların nakit akım projeksiyonları her bir mağazanın kalan ekonomik ömrünü 
dikkate alarak Grup’un beş yıllık uzun vadeli planlarına uygun olarak hazırlanmaktadır. Bu kapsamda 
Grup kiracı olarak bulunduğu mağazalardaki özel maliyetler için bu mağazaların sürekliliğini göz 
önünde bulundurarak değer düşüklüğü tahmini yapmaktadır. 
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2.7 Önemli muhasebe tahmin ve varsayımları (Devamı) 

iv)  Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü tespit çalışmaları

Not 2.6’da belirtilen muhasebe politikası gereğince, faydalı ömrü sınırsız olarak belirlenmiş marka 
değeri ve benzeri maddi olmayan duran varlıklar itfa edilmez. Bu varlıkların kayıtlı değerinde 
herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığına yönelik değer düşüklüğü testi yapılır. Bu değer 
düşüklüğü testi, Grup’un on yıllık uzun vadeli planları çerçevesinde hesaplanan nakit akımlarının 
bugünkü değerinin defter değeri ile karşılaştırılması suretiyle yapılmaktadır. Grup, maddi olmayan 
duran varlıkların kayıtlı değeri için 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle bu kapsamda bir değer düşüklüğü 
testi yapmış ve herhangi bir değer düşüklüğü tespit etmemiştir (Not 16). 

v)  Stokların net gerçekleşebilir değerine ilişkin karşılıklar

Not 2.6’da belirtilen muhasebe politikası gereğince, stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleşebilir 
değerin düşük olanı ile değerlenir. Grup, stokların net gerçekleşebilir değerleri doğrultusunda 
stoklarının herhangi bir değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını her bilanço döneminde gözden 
geçirmektedir. Muhtelif stok türlerine göre, stokların satış müteakip dönemdeki satış fiyatları, satış 
maliyetlerine yönelik olarak yönetim tarafından tahminler ve varsayımlar yapılmaktadır. Yönetim, 
müteakip dönemlerdeki satış fiyatları tahminlerini mevcut fiyatları ve piyasa koşullarındaki fiyat 
dalgalanmalarını da dikkate alarak belirlemektedir. 

Piyasa koşullarında beklenmeyen değişikliklerin olması durumunda Grup’un tahmin ve varsayımlarına 
dayandırılarak hesaplanmakta olan değer düşüklüğü tahminlerinin farklılık göstermesi söz konusu 
olabilir.

vi) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri

Konsolide finansal tablolarda, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılan taşınmazların gerçeğe 
uygun değerinin bulunması esnasında kullanılan ekspertiz raporlarının temel varsayımları aşağıda 
belirtilmiştir: 

Grup’un, 2013 önceki dönemlerde maliyet değerinden taşınan Antalya’daki arsasının ve 
Unkapanı’ndaki dükkanın gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilebilmesi için, SPK lisansı olan bir 
değerleme firmasının rapoları kullanmıştır. Önceki dönem finansal tabloları 30 Haziran 2013 tarihi 
itibariyle tespit edilen gerçeğe uygun değer ile yeniden düzenlenmiştir (Not 2.5).  
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Konsolide finansal tablolarda, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılan taşınmazların gerçeğe 
uygun değerinin tespit edilmesi esnasında kullanılan ekspertiz raporlarının temel varsayımları olarak 
değerleme yöntemi, iskonto oranı, yıllık kira artış oranı, kapitalizasyon oranı (son değerin 
bulunmasında kullanılan iskonto oranı) ve emsal m² değerleri aşağıda tablo formatında gösterilmiştir.  

Ekspertiz Emsal
 raporu Değerleme İskonto Yıllık kira Kapitalizasyon m² değeri 
30 Haziran 2013  tarihi yöntemi oranı (*) artış oranı oranı TL (tam) 

Starcity AVM (a) 19.12.2012 Gelir indirgeme %10-%11 %3,00 - -
Antalya Arsa (b) 05.08.2013 Emsal karşılaştırma - - - 200 
Unkapanı Dükkan (c) 06.08.2013 Emsal karşılaştırma - - - 1.400 

a) Grup’un, 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller altında sınıflandırdığı, 
İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi’ndeki 34.119,06 m² yüzölçümlü alan üzerinde tesis edilmiş olan 
Starcity Alışveriş Merkezi (“Starcity AVM”) 15 Nisan 2010 tarihinde hizmete açılmıştır. 
Starcity AVM’nin mülkiyetine BYN Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. 2/5 oranında, Merkür İnşaat 
Ticaret A.Ş. 3/5 oranında sahiptir. Alışveriş merkezinin yönetim işleri Merkür İnşaat Ticaret 
A.Ş. tarafından yürütülmektedir. 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Starcity AVM, konsolide bilançolarda 
bağımsız değerleme şirketi Standart Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin 19 
Aralık 2012 tarihli değerleme raporu ile tespit edilmiş 276.730.000 TL’nin 2/5 oranına isabet 
eden 110.692.000 TL tutarındaki gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilmiştir. 

b) Grup’un 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller altında sınıflandırdığı, 
Antalya İli, Kepez İlçesi’ ndeki 4.647 m² yüzölçümlü arsası, SPK lisansı olan bir değerleme 
firması tarafından hazırlanan 5 Ağustos 2013 tarihli 2013/5900 numaralı ekspertiz raporu ile 
belirlenen 935.000 TL tutarında gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilmiştir. 

c) Grup’un 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller altında sınıflandırdığı, 
İstanbul İli, Fatih İlçesi’ ndeki 125 m² büyüklüğündeki dükkanı, Elit Gayrimenkul Değerleme 
A.Ş. tarafından hazırlanan 6 Ağustos 2013 tarihli 2013/5901 numaralı ekspertiz raporu ile 
belirlenen 175.000 TL tutarında gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilmiştir. 

vii)  Şüpheli alacak karşılığı

Grup’un, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu 
olması halinde ticari alacaklar için bir değer düşüklüğü karşılığı oluşturulur. Grup ticari alacak 
yaşlandırması ve müşterilerin ödeme performansını değerlendirir ve bunun sonucunda şüpheli alacak 
karşılığını belirler. Şüpheli alacak karşılığı müşterilerin geçmiş ödeme performanslarından ve mali 
durumlarından yola çıkarak oluşturulmuş bir muhasebe tahminidir.
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Grup, şirket satın almaları için satın alma metodu uygulanmaktadır. Yıl içinde satın alınan ya da 
satılan bağlı ortaklıklar konsolide mali tablolara alındıkları tarihten itibaren ya da satıldıkları tarihe 
kadar dahil edilmektedir.

Altınyıldız’ın özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirdiği müşterek yönetime tabi ortaklıkları 
Beymen Mağazacılık A.Ş. (“Beymen”) ve Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.’deki (“BBM”) iştirak 
oranları sırasıyla %49,99 ve %29,99 olup Beymen ve BBM’deki diğer ortağı Citi Venture Capital 
International (“CVCI”)’ın bir kuruluşu olan Fennella S.a.r.l.’dır (“Fennella”). Altınyıldız, 31 Mayıs 
2013 tarihinde, Fennella’nın Beymen’deki %50,00 ve BBM’deki %30,05 oranındaki hisselerine 
karşılık gelen kısmını satın almış ve hisse alımına ilişkin hisse devir sözleşmesini aynı tarihte Fennella 
ile imzalamıştır. 

Söz konusu işlem sonucunda gerçekleşen kontrol değişikliği, İşletme Birleşmeleri Standardı “TFRS - 
3” kapsamında, aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmesi şeklinde değerlendirilmiştir. Bu 
kapsamda 31 Mayıs 2013 tarihine kadar özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen Beymen ve 
BBM, 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren konsolide etmiş ve BBM’in halka açık kısmından 
kaynaklanan %39,96 oranındaki diğer ortakların payları, kontrol gücü olmayan paylar hesabında 
muhasebeleştirilmiştir. Buna göre, aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen 
işletme, daha önceden elinde bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak payını, birleşme tarihindeki 
gerçeğe uygun değeri ile yeniden ölçer ve sonuç olarak ortaya çıkan bir kazanç veya kayıp varsa bunu 
da kar veya zararda muhasebeleştirir. 

31 Mayıs 2013 tarihli hisse devir sözleşmesinin hükümlerine göre, Fennella’nın Beymen’de sahip 
olduğu %50,01 oranındaki payı için Altınyıldız minimum 287.000.000 ABD Doları bedel ödeyecektir. 
Bu bedelin 11.000.000 ABD Doları hisse devir tarihi olan 31 Mayıs 2013’de nakit olarak ödenmiş 
olup geriye kalan bakiye de iki taksit halinde 30.500.000 ABD Doları ve 245.500.000 ABD Doları 
olarak, sırasıyla, 2 Haziran 2014 ve 5 Haziran 2015 tarihlerinde ödenecektir. Bu ödemelere ek olarak, 
Beymen’in 2014 yılı finansal tabloları baz alınarak hesaplanacak değerin %50’sinin 266.680.000 ABD 
Doları olarak belirlenen minimum bedelden yüksek olması durumunda Fennella’ya ek ödeme 
yapılabilecek olup bu tutarın üst limiti 89.820.000 ABD Dolarını olarak belirlenmiştir. Fenella’nın 
Beymen’deki %50,00 oranındaki hissesinin Altınyıldız tarafından alımı için belirlenmiş olan tutardan 
vadeleri 2 Haziran 2014 ve 5 Haziran 2015 olan toplam 276.000.000 ABD Doları Altınyıldız’ın genel 
borçlanma maliyetleri göz önünde bulundurularak 31 Mayıs 2013 tarihine indirgenmesi sırasında 
Altınyıldız’ın ABD Doları cinsinden yaklaşık borçlanma oranı olan yıllık %6 olarak belirlenmiştir. 
Yapılan hesaplama sonucunda 28.915.808 ABD Doları (53.959.789 TL) tutarındaki fark gelir tablosu 
ile ilişkilendirilmeyerek TFRS - 3 kapsamında uygulanmakta olan satın alma muhasebeleştirmesi 
çerçevesinde şerefiye hesaplamasında dikkate alınmıştır. 

31 Mayıs 2013 tarihli hisse devir sözleşmesinin hükümlerine göre, Fennella’nın BBM’de sahip olduğu 
%30,05 oranındaki payı Altınyıldız 96.700.000 ABD Doları ödeyecek olup bu tutarın ödemesi  
5 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu ödemenin 31 Mayıs 2013 tarihine
indirgenmesi sırasında %6,00 oranı kullanılmış olup 10.706.012 ABD Doları (19.978.489 TL) 
tutarındaki fark gelir tablosu ile ilişkilendirilmeyerek TFRS - 3 kapsamında uygulanmakta olan satın 
alma muhasebeleştirmesi çerçevesinde şerefiye hesaplamasında dikkate alınmıştır. 



ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 

30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR 
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)  

39

NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı) 

Fennella’nın BBM’de 31 Mayıs 2013 itibariyle sahip olduğu %30,05 oranındaki hissesinin Altınyıldız 
tarafından satın alınması sonucunda Altınyıldız’ın BBM’deki hisse oranı %60,04’na çıkmış olup 6 
Eylül 2013 tarihinde SPK’nın Seri: IV, Tebliğ No:8 sayılı “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel 
Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi 
Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca “Nihai Çağrı Fiyatı” SPK tarafından 7.0835 TL olarak 
belirlenmiş olup, çağrı 9 Eylül 2013 tarihinde başlayacak olup 10 işgünü sürecektir. Söz konusu çağrı 
işleminden önce Altınyıldız, Haziran 2013 ayı içinde BBM’in diğer ortaklarından 1.880.131 TL 
bedelle %0,369 oranında BBM hissesi satın almıştır. Söz konusu satın alım işlemleri TFRS - 3 
kapsamında uygulanmakta olan satın alma muhasebeleştirmesi çerçevesinde şerefiye hesaplamasında 
dikkate alınmıştır.  

Söz konusu çağrı mükellefiyetinin, 31 Mayıs 2013 tarihli satın alımın parçası olarak nitelendirilmesine 
rağmen 9 Eylül 2013 tarihinde açıklanmış olan çağrı mükellefiyeti bu rapor tarihi itibariyle yeni 
açıklanmış olması ve yerine getirilecek olan çağrı mükellefiyetin güvenilir olarak tespit edilememesi 
nedeniyle Altınyıldız’ın 30 Haziran 2013 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolarda karşılık 
ayrılmamıştır. Çağrı mükellefiyetinin yerine getirilmesi sonrasında hazırlanacak olan finansal 
tablolarda söz konusu alımların etkisi Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler 
ve Hatalar “TMS - 8" çerçevesinde geriye yönelik olarak dikkate alınacak ve şerefiye hesaplamasına 
dahil edilecektir.

Altınyıldız, daha önceden elinde bulundurduğu Beymen ve BBM’deki özkaynak paylarını,  
31 Mayıs 2013 tarihinde gerçeğe uygun değerlerinin bulunması esnasında ekspertiz raporlarının temel 
varsayımları aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu çalışmalar SPK lisansına sahip bir değerleme firması 
tarafından yapılmıştır. 

%39,96 oranında hisseleri Borsa İstanbul’da (“BİST”) işlem gören BBM için “BİST Değeri” (şirketin 
kendi borsa fiyatları ile değerinin hesaplanması), “İndirgenmiş Nakit Akımları” ve “Net Aktif Değeri” 
yöntemlerini kullanılmış ve bu üç yönteme göre ortaya çıkan değerlerin tartılı ortalaması alınarak 
BBM’in piyasa değeri hesaplanmıştır. SPK’nın 23 Ağustos 2013 tarihli bülteninde belirtildiği üzere 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, Tebliğ No:8 sayılı “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel 
Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi 
Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca gerçeğe uygun değerleme çalışmasında SPK kararına 
göre hesaplanan çağrı fiyatının BİST değerinin tespiti için kullanılmasının daha doğru olduğu 
öngörülmüş (31 Mayıs değeri: 3.4329 ABD Doları) ve bu hesaplamaya göre BBM’in BİST değeri 
649.742 bin TL olarak hesaplanmış, BBM’nin değeri de yukarıda açıklanmış olan üç yöntemin tartılı 
ortalamasının hesaplanması sonucunda 615.736 bin TL olarak belirlenmiştir. 

Beymen’in 31 Mayıs 2013 tarihinde gerçeğe uygun değerinin bulunması için ise “İndirgenmiş Nakit 
Akımları”, “Emsal Şirket Çarpanları Yöntem” ve “Net Aktif Değer” yöntemleri kullanılmış ve bu üç 
yönteme göre ortaya çıkan değerlerin tartılı ortalaması alınarak Beymen’in piyasa değeri 1.012.978 
bin TL olarak belirlenmiştir. 
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NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı) 

Bu kapsamda Beymen ve BBM’in gerçeğe uygun değerinin yeniden ölçümünde kullanılan 
yöntemlerden olan “İndirgenmiş Nakit Akımları” yönteminde şirketlerin beş yıllık dönemi kapsayan 
finansal bütçeyi temel alan serbest nakit akım tahminleri esas alınmıştır. Beş yıllık dönemden sonraki 
tahmini serbest nakit akımları beklenen büyüme oranları kullanılarak hesaplanmıştır. Tahmini serbest 
nakit akımları iskonto edilerek peşin değerine indirgenmiştir. Faaliyette bulunulan piyasalardaki 
büyüme oranları, kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla ve fiyat indeksleri gibi bilgiler dış kaynaklardan 
edinilmiştir. Ticari mamul fiyatları, işletme sermayesi gereksinimleri ve sabit kıymet yatırımları gibi 
değişkenlerle ilgili tahminler Grup’un öngörüleri ve geçmiş dönem gerçekleşmelerine göre 
yapılmıştır. 

Sonuç olarak, Altınyıldız’ın 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle Beymen’deki %49,99 ve BBM’deki 
%29,99 oranındaki hisselerinin gerçeğe uygun değerlemeleri sonucunda oluşan sırasıyla,  
470.018.541 TL ve 155.593.774 TL tutarındaki gerçeğe uygun değer artış kazancı yatırım 
faaliyetlerinden gelirler altında “Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı” olarak 
muhasebeleştirilmiştir (Not 25). 

Yukarıda belirtilen tüm satın alma işlemleri şerefiye hesaplamasında toplu olarak dikkate alınmıştır. 
Beymen ve BBM’in hisselerinin satın alınması sonucunda iktisap edilen varlık ve yükümlülüklerin 
gerçeğe uygun değerleri, yönetimin en iyi tahmini doğrultusunda belirlenmiş olmakla beraber 
raporlama tarihi itibariyle bağımsız değerleme uzmanları ile başlatılmış olan gerçeğe uygun değer 
çalışmaları tamamlanmamıştır. Bu nedenle, Beymen ve BBM’in iktisap edinilen net varlıkları ile 
iktisap tutarı arasındaki fark 30 Haziran 2013 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolarda geçici 
olarak şerefiye hesabına yansıtılmıştır. Söz konusu çalışmalar sırasında tanımlanmış olan maddi 
olmayan duran varlıklar ağırlıklı olarak markalar, müşteri sadakat programları, kira ve bayi 
sözleşmelerinden oluşmakta olup, bu rapor tarihi itibariyle söz konusu maddi olmayan duran 
varlıkların makul değerlerinin tespiti sonuçlanmamış olmasından dolayı 30 Haziran 2013 tarihli ara 
dönem konsolide finansal tablolarda markalar, müşteri sadakat programları ve bayi sözleşmeleri 
muhasebeleştirilmemiştir.  

Söz konusu satın alım sırasında, TFRS - 3 kapsamında, satın alım muhasebesinin edinilen şirketin 
konsolide finansal tablolarında yer alan tüm bağlı ortaklık ve iştirakleri için yapılmasını 
gerektirmektedir. BBM, 7 Eylül 2012 tarihinde perakende sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni
Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“YKM”) hisselerinin %63’ünü ve 
YKM’nin %56,25 oranındaki iştiraki konumunda olan Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri 
Pazarlama A.Ş.’nin (“YKM Pazarlama”) hisselerinin ayrıca doğrudan %20,62’sini satın almıştır. Söz 
konusu satın alıma ilişkin makul değer belirleme çalışmaları 2013 yılında geçici olarak yapılmış 
olduğundan dolayı maddi olmayan duran varlıkların makul değerlerinde önemli ölçüde değişiklik 
olmayacağı öngörülmüştür. Buna karşılık YKM ve YKM Pazarlama’nın satıcı ortakları ile hisseleri 
satın alınan şirketlerin alındıkları tarihteki net varlıklarının ve işletme sermayesindeki değeri 
üzerindeki görüşmeler 30 Haziran 2013 tarhli ara dönem konsolide finansal tablolarının yayımlandığı 
tarih itibariyle nihai olarak sonuçlanmamıştır. 
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NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı) 

İktisaptan kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerin satın alma tarihlerindeki gerçeğe uygun değerleri 
aşağıdaki gibidir: 

Geçici gerçeğe uygun değerler BBM Beymen Toplam 

Nakit ve nakit benzerleri 141.284.478 32.338.563 173.623.041
Ticari alacaklar 49.830.290 53.069.375 102.899.665
Diğer alacaklar 794.214 56.642.854 57.437.068 
Stoklar 310.638.941 109.348.098 419.987.039
Peşin ödenmiş giderler 12.581.148 8.820.764 21.401.912 
Diğer dönen varlıklar 29.575.483 8.189.421 37.764.904 
Özkaynak yöntemi ile değerlenen finansal yatırımlar - 9.024.231 9.024.231 
Maddi duran varlıklar 131.782.194 56.910.075 188.692.269 
Maddi olmayan duran varlıklar 289.739.531 93.068.321 382.807.852 
Ertelenen vergi varlıkları 6.596.144 7.348.438 13.944.582 
Diğer uzun vadeli alacaklar - 65.403 65.403 
Finansal yatırımlar - 3.812 3.812 
Diğer duran varlıklar 1.030.286 - 1.030.286 
Finansal yükümlülükler (300.534.200) (102.608.735) (403.142.935)
Ticari borçlar (419.386.344) (98.755.340) (518.141.684)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar - (6.825) (6.825) 
Diğer borçlar (4.206) (6.757.795) (6.762.001) 
Ertelenmiş gelirler (15.670.228) (25.117.254) (40.787.482) 
Dönem karı vergi yükümlülüğü (3.499.600) (2.119.925) (5.619.525) 
Kısa vadeli karşılıklar - (5.435.481) (5.435.481) 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler - (10.402.531) (10.402.531) 
Uzun vadeli finansal yükümlülükler - (11.177.575) (11.177.575)
Uzun vadeli ertelenmiş gelirler - (11.936.805) (11.936.805) 
Diğer uzun vadeli yükümlülükler (5.868.983) - (5.868.983) 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (16.317.967) (2.210.719) (18.528.686) 
Uzun vadeli diğer borçlar - (67.429) (67.429) 
Ertelenen vergi yükümlülükleri (33.630.269) (17.042.433) (50.672.702)
Kontrol gücü olmayan paylar (16.011.713) - (16.011.713)

Net varlıklar toplamı 162.929.199 141.190.508 304.119.707

Elde edilen net varlıklar (A) 97.822.691 141.190.508 239.013.199 
Kontrol gücü olmayan paylar net varlıklar 65.106.508 - 65.106.508 

İlk sahip olunan hisselerin gerçeğe uygun değeri (B) (184.659.258) (506.387.734) (691.046.992) 

Toplam bedelin nakit ile ödenen kısmı (C) - (20.527.100) (20.527.100) 
Satın alma sonucu oluşan borç (D) (160.473.380) (461.083.811) (621.557.191) 
Koşullu ödeme tutarı (E) - (12.446.229) (12.446.229) 
Satın alınan nakit ve nakit benzerleri (F) 141.284.478 32.338.563 173.623.041 

Toplam ödenen net nakit (C+D+E+F) (19.188.903) (461.718.577) (480.907.479)

Şirket birleşmesiyle edinilen şerefiye (G) (*) 115.676.816  115.676.816 

Borsadan alınan hisselerin şerefiyesi (H) 1.834.441 - 1.834.441 

Şerefiye (-A-B-C-D-E+G+H) 364.821.204 859.254.366 1.224.075.570 

(*) BBM, YKM ve YKM Pazarlama için 166.652.295 TL ödemesine rağmen, 7 Eylül 2012 tarihinde imzalanan 
“Kapanış Protokolü” çerçevesinde alım sonrası şirket değerinin tespiti ile ilgili düzeltmeler sonrasında, satın alınan 
için ödenen bu tutarın şirket lehine değişebileceğini beklemektedir. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle YKM ve YKM 
Pazarlama’ya ait maddi duran varlıkların geçici makul değerleri üzerinde yapılan değişiklikler ve sözleşme uyarınca 
satıcılara yapılan ödenmeler sonucunda şerefiye, 115.676.816 TL olarak yeniden hesaplanmıştır. Kapanış net işletme 
sermayesine baz olan tutarlar üzerinde çalışmalar halen devam etmektedir. Nihai tutara bağlı olarak, satın alma için 
ödenen tutar, şerefiye hesaplamasına baz olan değerler ve buna bağlı olarak yıl sonunda bilançoda kalan ilgili 
bakiyeler değişebilecektir.  
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Koşullu ödeme tutarı, Beymen’in SPK Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanacak olan  
31 Aralık 2014 tarihli finansal tablolarından hesaplanacak olan Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar 
(“FAVÖK”) tutarının 10,5 katı ile çarpılıp net borçlarının düşülmesi ile bulunacak Beymen şirket 
değerinin %50’si ile 31 Mayıs 2013 tarihli hisse devir sözleşmesi ile belirlenmiş minimum bedel 
266.680.000 ABD Doları ile karşılaştırıp aradaki fark Fennella’ya ilave olarak ödenecektir. Söz 
konusu ödemenin değerlendirilmesinde üst sınır olarak 89.820.000 ABD Doları belirlenmiştir. 
Yapılması muhtemel koşullu ödeme Grup Yönetimi’nin yapmış olduğu en iyi tahminlere göre 
13.995.750 TL (7.500.000 ABD Doları) olarak tahmin edilmiş olup 31 Mayıs 2013 tarihine 
indirgenmesi sırasında %6,00 oranı kullanılmış olup 31 Mayıs 2013 tarihli satın alma muhasebesi 
uygulamasında 12.446.229 TL tutarı şerefiye hesaplamasında dikkate alınmıştır. TFRS - 3 
kapsamında, koşullu ödemelerin muhasebeleştirilmesinde, 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle 
muhasebeleştirilen tutar müteakip dönemde faiz oranındaki değişimler nedeniyle oluşacak olan farklar 
finansman giderleri olarak değerlendirilecek olup, operasyonel sonuçlardan dolayı oluşacak olan 
farklar faaliyet giderleri olarak muhasebeleştirilecektir. 

Altınyıldız, BBM’in %30,05 oranındaki hissesinin satın alınması sırasında uyguladığı satın alma 
muhasebesi uygulamasında kontrol gücü olmayan payları edinilen işletmenin net tanımlanabilir 
varlıklarının muhasebeleştirilen tutarlarındaki orantılı payı üzerinden hesaplamış olup BBM’nin 9 
Eylül 2012 tarihinde yapmış olduğu YKM ve YKM Pazarlama satın alımlarında sırasında hesaplamış 
olduğu 16.011.713 TL tutarındaki kontrol gücü olmayan payların, makul değer çalışmalarının bu rapor 
tarihi itibariyle sonuçlandırılmamış olması nedeniyle revize edilmemiştir. 

30 Haziran 2013 tarihinde şirket birleşmesi kapsamında elde edilen varlık ve yükümlülük tutarları 
ilgili notlarda şirket birleşmesi yoluyla edinilen tutar olarak belirtilmiştir. 

1 Haziran 2013 tarihinden itibaren, BBM ve Beymen’in konsolide edilmesinden dolayı 1 Ocak -  
30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar ve kapsamlı gelir tablosuna BBM ve 
Beymen satın alımının konsolide hasılata ve net dönem karına 170.704.819 TL ve 11.508.099 TL 
tutarında katkısı olmuştur. 
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NOT 4 - FİNANSAL BİLGİLERİN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI 

Grup’un iş faaliyetleri, sağladığı hizmet ve ürünlerin içeriğine bağlı olarak yönetilmekte ve organize 
edilmektedir. Grup’un iş alanları hakkındaki bilgiler, Grup’un 30 Haziran 2013 ve 2012 tarihleri 
itibariyle tekstil ve hazır giyim, perakende mağazacılık ve gayrimenkul geliştirme ve yönetimi ile 
sağlık hizmetleri (Vista’nın 30 Haziran 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle finansal tabloları konsolide 
seviyede önemsiz olması sebebiyle gayrimenkul geliştirme ve yönetimi faaliyetleri içerisinde 
sınıflandırılmıştır) faaliyetleri dönem performansı bilgilerini içermektedir. 

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle sona eren döneme ilişkin bölümlere göre finansal bilgiler aşağıdaki 
gibidir:

1 Ocak - 30 Haziran 2013
Tekstil&Hazır 

Giyim
Perakende

Mağazacılık 

Gayrimenkul
Geliştirme ve 

Yönetimi Dağıtılmamış Eliminasyon Toplam 

Hasılat 112.171.107 327.503.919 3.802.821 - (33.158.219) 410.319.628 
Satışların maliyeti (-) (103.892.322) (188.066.723) (492.364) - 33.057.594 (259.393.815) 

Brüt kar / (zarar) 8.278.785 139.437.196 3.310.457 - (100.625) 150.925.813

Pazarlama giderleri (-) (7.404.975) (111.976.786) (92.127) (5.074.145) 5.140.111 (119.407.922)
Genel yönetim giderleri (-) (11.881.749) (17.288.627) (2.291.435) (177.787) 13.831 (31.625.767)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-) (2.205.571) - - - - (2.205.571) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 12.030.652 10.276.792 610.456 - (1.987.169) 20.930.731 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) (14.843.765) (12.636.185) (695.020) - 1.849.125 (26.325.845) 

Esas faaliyet karı / (zararı) (16.026.623) 7.812.390 842.331 (5.251.932) 4.915.273 (7.708.561) 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 476.000 - - 625.612.315 - 626.088.315 
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) (90.000) - - - - (90.000) 
Özkaynak yöntemiyle değerlenen  
   yatırımların karlarından paylar 6.607.404 225.033 - - - 6.832.437 

Finansman gideri öncesi faaliyet
   karı/(zararı) (9.033.219) 8.037.423 842.331 620.360.383 4.915.273 625.122.191 

Finansaman gelirleri 5.379.018 2.057.318 1.564.121 - (3.813.829) 5.186.628
Finansaman giderler (-) (61.632.672) (18.386.945) (12.595.227) - 3.683.763 (88.931.081)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi
   karı / (zararı) (65.286.873) (8.292.204) (10.188.775) 620.360.383 4.785.207 541.377.738 

Dönem vergi gideri - (2.030.048) - - - (2.030.048)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri) 1.203.816 2.338.708 1.633.480 (1.050.386) - 4.125.618 

Sürdürülen faaliyetler dönem
   karı/(zararı) (64.083.057) (7.983.544) (8.555.295) 619.309.997 4.785.207 543.473.308 

30 Haziran 2013
Tekstil&Hazır 

Giyim
Perakende

Mağazacılık 

Gayrimenkul
Geliştirme ve 

Yönetimi Dağıtılmamış Eliminasyon Toplam 

Varlıklar ve yükümlülükler 
Bölüm varlıkları 1.267.047.084 1.559.210.941 367.088.558 657.871.071 (432.503.200) 3.418.714.454
Dağıtılmamış varlıklar - - - 21.372.907 - 21.372.907 

Toplam varlıklar 1.267.047.084 1.559.210.941 367.088.558 679.243.978 (432.503.200) 3.440.087.361 

Bölüm yükümlülükleri 1.389.651.984 1.361.924.474 295.071.692 - (280.072.556) 2.766.575.594
Dağıtılmamış yükümlülükler  - - - - 64.535.184 64.535.184 

Toplam yükümlülükler 1.389.651.984 1.361.924.474 295.071.692 - (215.537.372) 2.831.110.778

Diğer bölüm bilgileri       

Amortisman gideri 4.366.128 5.480.945 - - - 9.847.073

İtfa payı 106.190 1.922.571 - - - 2.028.761 
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NOT 4 - FİNANSAL BİLGİLERİN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI (Devamı) 

30 Haziran 2012 tarihi itibariyle sona eren döneme ilişkin finansal bilgiler aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak-30 Haziran 2012
Tekstil&Hazır 

Giyim
Perakende

Mağazacılık 

Gayrimenkul
Geliştirme ve 

Yönetimi Dağıtılmamış Eliminasyon Toplam 

Hasılat 149.775.549 148.946.046 3.521.185 - (33.615.881) 268.626.899 
Satışların maliyeti (-) (127.178.854) (97.166.140) (231.599) - 33.949.824 (190.626.769) 

Brüt kar / (zarar) 22.596.695 51.779.906 3.289.586 - 333.943 78.000.130

Pazarlama giderleri (-) (6.572.966) (72.533.648) (4.275) - 127.321 (78.983.568)
Genel yönetim giderleri (-) (9.820.916) (7.330.351) (1.778.385) - 5.868 (18.923.784)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-) (347.773) - - -  (347.773) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 21.535.256 9.867.201 10.173 - (1.419.619) 29.993.011 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) (15.383.792) (11.550.636) (10.997) - 1.427.796 (25.517.629) 

-

Faaliyet karı / (zararı) 12.006.504 (29.767.528) 1.506.102 - 475.309 (15.779.613) 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 92.615 - - - - 92.615 
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) (296.403) - - - - (296.403) 
Özkaynak yöntemiyle değerlenen  
   yatırımların karlarından paylar - - - - 8.674.978 8.674.978 

Finansman gideri öncesi faaliyet
   karı/(zararı) 11.802.716 (29.767.528) 1.506.102 - 9.150.287 (7.308.423)

Finansman gelirleri 15.185.416 1.569.515 8.693.880 - (3.505.704) 21.943.107
Finansman giderleri (-) (40.215.324) (18.271.091) (6.358.819) - 6.195.540 (58.649.694)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi
   karı / (zararı) (13.227.192) (46.469.104) 3.841.163 - 11.840.123 (44.015.010) 

Dönem vergi gideri - - - - - -
Ertelenmiş vergi gideri - - - (1.440.419) - (1.440.419) 

Sürdürülen faaliyetler dönem
   karı/(zararı) (13.227.192) (46.469.104) 3.841.163 (1.440.419) 11.840.123 (45.455.429) 

30 Haziran 2012
Tekstil&Hazır 

Giyim
Perakende

Mağazacılık 

Gayrimenkul
Geliştirme ve 

Yönetimi Dağıtılmamış Eliminasyon Toplam 

Varlıklar ve yükümlülükler 

Bölüm varlıkları 871.004.451 76.294.365 341.142.000 - (289.262.701) 999.178.115
Dağıtılmamış varlıklar - - - 1.461.518 - 1.461.518

Toplam varlıklar 871.004.451 76.294.365 341.142.000 1.461.518 (289.262.701) 1.000.639.633

Bölüm yükümlülükleri 632.968.511 305.026.284 256.330.942 (208.133.249) 986.192.488
Dağıtılmamış yükümlülükler  - - - 14.636.015 - 14.636.015

Toplam yükümlülükler 632.968.511 305.026.284 256.330.942 14.636.015 (208.133.249) 1.000.828.503

Diğer bölüm bilgileri   
Amortisman gideri 4.633.545 4.042.623 - - - 8.676.168
İtfa payı 90.243 23.908 - - - 114.151
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NOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle nakit ve nakit bezerlerinin detayları aşağıdaki 
gibidir:

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Kasa 3.993.055 62.067

Banka mevduatı  24.963.008 27.414.284

- Vadeli (*) - 18.292.645

- Vadesiz (**) 24.963.008 9.121.639

Kredi kartı alacakları 192.865.695 1.215.329

Tahsile verilen çekler 5.247.963 7.012.625

227.069.721 35.704.305

(*) Grup’un 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle vadeli mevduatı bulunmamaktadır (31 Aralık 2012 tarihi 
itibariyle Grup’un vadeli mevduatlarının ağırlıklı ortalama faiz oranı %8’dir). 

(**) Grup’un 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle 19.738.044TL tutarında bloke mevduatı bulunmaktadır  
(31 Aralık 2012: 2.456.556 TL). 

30 Haziran 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri 
değerler aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle nakit ve nakit benzerleri üzerindeki toplam sigorta teminat tutarlar
102.997.500 TL’dir (31 Aralık 2012: 7.014.550 TL). 

30 Haziran 2013 30 Haziran 2012

Nakit ve nakit benzerleri 227.069.721 21.941.261
Eksi: Bloke mevduatlardaki değişim (17.281.488) 1.581.724

209.788.233 23.522.985
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NOT 6 - FİNANSAL YATIRIMLAR VE ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN 
YATIRIMLAR

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle finansal yatırımlar ve özkaynak yöntemiyle 
değerlenen iştirak ve müşterek yöntemine tabi ortaklıklar detayları aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

 İştirak oranı İştirak tutarı  İştirak oranı İştirak tutarı

Doğu Yatırım Holding A.Ş. < %1 104.891 < %1 104.891
BBA Beymen Boğaziçi Alboy A.Ş. < %1 77.993 < %1 74.171
Alsis Sigorta Acentalığı A.Ş. < %1 11.370 < %1 11.370
Beymen Ayrıcalıklı Yapı  
   Geliştirme A.Ş. < %1 1.200 < %1 1.200
BNR Teknoloji A.Ş. < %1 700 < %1 700
Lom Renkli Giyim Ürünleri
   Pazarlama A.Ş. < %1 104 < %1 104

Toplam 196.258 192.436

Grup’un iştirak oranı %1’in altında olan finansal yatırımlarının tamamı maliyet bedelleri üzerinden 
muhasebeleştirilmiştir. 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 
Etkin

ortaklık 
oranı(%) Tutar

Etkin
ortaklık 

oranı(%) Tutar

Etkin
ortaklık 

oranı(%) Tutar

İştirakler

Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen

Izkar %49,60 886.024 - - - -
Christian Dior %48,94 2.014.119 - - - -
BBM - - %29,99 29.433.613 %29,99 29.995.129
Beymen - - %49,99 26.743.865 %49,99 12.275.061

Maliyet değeri ile muhasebeleştirilen 

Nile Bosphorus (*) %33,33 5.472.508 - - - -

Müşterek yöntemine tabi iş ortlıkları 

Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebelestirilen 

Christian Louboutin %30 870.180 - - - -
Elif Co (**) %50 - - - - -

9.242.831 56.177.478 42.270.190

(*) Nile Bosphorus 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 raporlama dönemleri itibariyle finansal tablolarını 
TFRS’ye uygun şekilde hazırlamamış ve Nile Bosphorus konsolide finansal tablolarda maliyet 
değerinden muhasebeleştirilmiştir. 

(**) Grup, 2013 yılında Elif Co.’dan kaynaklanan zarardan dolayı özsermaye yöntemiyle değerlenen 
yatırımın tutarları sıfır olarak göstermiştir. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Grup tarafından özkaynak 
yöntemi ile değerlenen yatırımlarına ait söz konusu yatırımın maliyet tutarını aşması nedeni ile mali 
tablolarla ilişkilendirilmemiş zararı 263.838 TL’dir.
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NOT 6 - FİNANSAL YATIRIMLAR VE ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN 
YATIRIMLAR (Devamı) 

Grup’un özsermaye yöntemiyle değerlenen yatırımların finansal bilgilerinin özeti aşağıdaki gibidir: 

BBM Beymen
2013 (*) 2012 2013 (*) 2012

Toplam varlıklar 898.922.373 858.267.827 349.617.190 263.333.789

Toplam yükümlülükler 779.954.838 730.529.664 276.596.413 203.157.863

Hasılat 522.563.426 935.090.980 214.256.161 464.104.397

Net dönem karı / (zararı) (3.230.705) 6.868.185 16.341.451 17.167.102

(*) 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle finansal bilgilerin özetini göstermektedir.  

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran
2013

31 Aralık 
2012

30 Haziran
2012

31 Aralık
2011

Dönem başı yatırımlar 56.177.478 42.270.190 42.270.190 31.064.394
Dönem karı ile ilişkilendirilen tutarlar (*) 7.556.402 15.833.119 10.688.924 -
Şirket birleşmesi yoluyla edinilen varlıklar 9.024.231 - - -
Konsolidasyon kapsam değişikliği  

sonucu özkaynak yöntemi ile
   değerlenen yatırımlardan çıkışlar (65.434.678) - - -
Özkaynaklarla ilişkilendirilen tutarlar 1.929.971 (1.936.404) - -
Özkaynak yeniden sınıflandırma etkisi (10.573) 10.573 - -
Özkaynak yöntemi ile değerlenen  
   yatırımlara girişler - - - 34.118.773
Özkaynak yöntemine geçiş etkisi - - - (22.912.977)

9.242.831 56.177.478 52.959.114 42.270.190

(*) Dönem karı ile ilişkilendirilen tutardan Grup içi işlem tutarları netlenmiştir. 

İzkar Christian Dior Elif Co Christian Louboutin 
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Toplam varlıklar 3.276.352 3.789.394 7.281.910 5.959.865 4.270.618 2.982.383 6.093.279 4.065.616

Toplam yükümlülükler 1.490.014 1.727.661 3.166.425 3.051.410 5.429.216 3.716.533 3.192.478 2.777.182

Hasılat 7.622.402 13.779.863 5.696.184 9.594.877 1.757.309 2.440.740 5.568.696 4.509.399

Net dönem karı / (zararı) 573.004 1.251.684 1.240.178 1.822.889 (750.751) (1.029.953) 1.612.362 1.238.432
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NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kısa vadeli finansal borçların detayları aşağıda 
sunulmuştur: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Kısa vadeli banka kredileri 443.470.893 127.820.277
Çıkarılmış kısa vadeli finansman bonosu (*) 145.165.017 135.705.266

588.635.910 263.525.543

(*) Grup, SPK’nın 1 Ekim 2012 tarihli onayına istinaden, vade başlangıcı 3 Ekim 2012 tarihi olan 
150.000.000 TL nominal vadeli finansman bonosunu nitelikli yatırımcılarına arz etmiştir. İhraç edilen 
finansman bonosunun vadesi 364 gün olup, sabit faiz oranı %11,77’dir. Söz konusu finansman 
bonosunun faizi ihraç tarihinde peşin ödenmiş olup ara dönem kupon ödemesi bulunmamaktadır. 

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları aşağıdaki gibidir; 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli ana para  
taksitleri ve faizleri 200.690.566 161.796.173

Uzun vadeli tahvillerin kısa vadeli kısımları 9.380.794 -
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 7.861.253 6.343.096

217.932.613 168.139.269

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle uzun vadeli finansal borçların detayları 
aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Uzun vadeli banka kredileri 177.142.904 110.943.051
Uzun vadeli çıkarılmış tahviller (*) 90.412.662 -
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar   4.300.802 5.220.435

271.856.368 116.163.486

(*) 6 Kasım 2012 tarihinde BBM tarafından ihraç edilen 100.000.000 TL nominal değerli, 36 ay vadeli, ayda 
bir faiz ve vade sonunda anapara ödemeli, gösterge DİBS + %4,50 faiz oranlı tahvilden oluşmaktadır.  
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle yıllık bileşik faiz oranı %9,90 olarak tespit edilmiştir. 
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NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)

Kısa ve uzun vadeli banka kredilerine ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013

Döviz cinsi Vade Faiz Aralığı (%) Kısa Vadeli Uzun Vadeli

TL krediler 2013-2014 %9-%15,75 535.188.072 137.952.066
ABD Doları krediler 2013-2014 %4,6-%9,4 55.532.478 7.935.031
Avro krediler 2013-2014 %5,8-%6,9 53.440.909 31.255.807

644.161.459 177.142.904

31 Aralık 2012 

Döviz cinsi Vade Faiz Aralığı (%) Kısa Vadeli Uzun Vadeli

TL krediler 2013-2014 %11,6 155.477.833 42.602.610
ABD Doları krediler 2013 %7,5-%9 90.514.275 -
Avro krediler 2013-2014 %8,6-%9 43.624.342 68.340.441

289.616.450 110.943.051

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle finansal borçların geri ödeme vadeleri aşağıdaki 
gibidir:

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

1 yıl içinde ödenecekler 644.161.459 289.616.450
2014 88.577.303 95.503.680
2015 50.637.304 7.144.560
2016 37.334.891 7.740.322
2017 ve sonrası 593.406 554.489

821.304.363 400.559.501

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle yukarıda detayı verilen banka kredilerine ilişkin Grup’un  
110.745.425 TL makul değer ile yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırmış olduğu AVM ve 
225.743.750 TL değerle fabrika arsası stoğu olarak sınıflandırılmış olduğu arsa üzerinde 40.000.000 
Avro ve 200.000.000 TL (31 Aralık 2012: 40.000.000 Avro ve 200.000.000 TL) tutarında ipotek, 
200.000.000 TL (31 Aralık: 2012: 200.000.000 TL) tutarında verilmiş teminat senedi (31 Aralık 2012: 
40.000.000 Avro ve 200.000.000 TL tutarında ipotek, 200.000.000 TL teminat senedi) bulunmaktadır. 
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NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)

Bağlı ortaklıklardan BBM’nin kullanmış olduğu 130.000.000 TL tutarındaki krediyle ilgili olarak 
bireysel finansal tabloları ile uyması gereken sözleşme şartları aşağıdaki gibidir: 

a) İlki 30 Nisan 2014 tarihinde yapılmak kaydıyla, her bir hesaplama tarihinde geçmiş mali yılı 
kapsayan hesaplama dönemi için kredi alanın faiz giderleri, vergi giderleri, amortisman ve itfa 
giderleri öncesi gelirlerinin borç servisine oranı hesaplanacaktır. Bu oranın (i) 2013 mali yılını 
kapsayan hesaplama dönemi için asgari 1,05, (ii) 2014 mali yılını kapsayan hesaplama dönemi 
için asgari 1,25, (iii) 2014 yılsonu ile son geri ödeme tarihi arasında geçen her bir hesaplama 
dönemi için asgari 1,75 olması gerekmektedir. 

b) Kredi alanın net borcunun faiz giderleri, vergi giderleri, amortisman ve itfa giderleri öncesi 
gelirlerine oranı (i) 2012 yılı için 2,5, (ii) 2013 yılı için 2 ve (iii) 2013 yılsonu ile son geri 
ödeme tarihi arasında geçen her bir yıl için 1,5 oranını aşmayacaktır. 2012 yılı için 2,5 oranına 
uyulmuştur. 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle finansal kiralama borçlarının detayı aşağıdaki 
gibidir:

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Toplam finansal kira ödemeleri 13.283.773 12.539.966

Gelecek yıllarda ödenecek faizler (-) (1.121.718) (976.435)

12.162.055 11.563.531

Vadesi 1 yıla kadar olan finansal kiralama yükümlülükleri 7.861.253 6.343.096

Vadesi 1 yıldan fazla olan finansal kiralama yükümlülükleri 4.300.802 5.220.435

12.162.055 11.563.531

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kısa vadeli finansal kiralama borçlarının döviz 
cinsinden detayları aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Avro 480.914 463.409
ABD Doları  4.536.263 4.581.146
TL 2.844.076 1.298.540

7.861.253 6.343.096
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NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)

Uzun vadeli finansal kiralama borçlarının döviz cinsinden detayı aşağıdaki gibidir: 

Yukarıda detayı verilen finansal kiralama borçlarına ilişkin 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle 
595.050 ABD Doları, 14.055 Avro ve 1.204.528 TL tutarında teminat senedi verilmiştir 
(31 Aralık 2012: 883.070 ABD Doları, 19.677 Avro ve 1.712.800 TL). 

NOT 8 - DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Grup’un 38.992.281 TL diğer finansal hükümlülükleri bulunmaktadır. 
(31 Aralık 2012: 75.160.111 TL) 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Grup’un diğer 
finansal yükümlülükler hesabının tamamı faktoring şirketlerine devredilen alacaklarına karşılık temin 
edilen tutarları ifade etmektedir. Grup, ticari alacaklarının bir kısmını yerel faktoring şirketlerine kabili 
rücu olarak devretmektedir. Grup söz konusu kırdırılan ticari alacaklarına ilişkin risklerini tamamıyla 
faktoring şirketine devretmediğinden ve vadesinden erken tahsil edilen alacaklara konu teşkil eden 
meblağların faktoring şirketleri tarafından herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen tahsil 
edilememesi halinde faktoring şirketlerinin mezkur meblağlar için Grup’a rücu etme hakları 
bulunduğundan kırdırma işlemine konu olan alacak tutarı ilişikteki konsolide finansal tablolardan 
çıkarılmamış, faktoring şirketlerinden temin edilen tutar ise ilişikteki konsolide finansal tablolara diğer 
finansal yükümlülük olarak yansıtılmıştır. 

NOT 9 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR 

Kısa vadeli ticari alacaklar 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Ticari alacaklar 201.256.820 145.390.824

Alacak senetleri (*) 107.124.830 137.637.173
Eksi: Değer düşüklüğü karşılığı (27.242.521) (6.350.495)
Eksi: Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş

finansman geliri (4.716.632) (4.121.064)

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar toplamı 276.422.497 272.556.438

İlişkili taraflardan ticari alacaklar 37.420.635 35.482.941
Eksi: İlişkili taraflara vadeli satışlardan kaynaklanan 
 tahakkuk etmemiş finansman geliri (352.576) (630.253)

İlişkili taraflardan ticari alacaklar toplamı 37.068.059 34.852.688

Toplam kısa vadeli ticari alacaklar 313.490.556 307.409.126

(*) Alacak senetlerinin 38.992.281 TL’lik kısmı faktoring kuruluşlarına devredilmiştir (31 Aralık 2012: 
75.160.111 TL). Bu işleme ilişkin faktoring borçları diğer finansal yükümlülükler içerisinde 
sınıflandırılmıştır (Not 8).

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Avro 45.246 262.775
ABD Doları 1.990.770 3.746.861
TL 2.264.786 1.210.799

4.300.802 5.220.435
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NOT 9 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) 

Uzun vadeli ticari alacaklar

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 19.942.024 35.000
Eksi: İlişkili olmayan taraflara vadeli satışlardan 
 kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman geliri (4.301.863) (2.938)

Toplam uzun vadeli ticari alacaklar 15.640.161 32.062

Ticari alacakların tahsil süresi ürün niteliğine ve müşteri ile yapılan sözleşmelere bağlı olarak 
değişmekte olup, toptan yurtiçi satışlarda hazır giyim için ortalama 100 gün (31 Aralık 2012: 90 gün), 
toptan yurtdışı satışlar için ortalama 30 gün (31 Aralık 2012: 53 gün), toptan yurtiçi satışlarda tekstil 
için ortalama 220 gün (31 Aralık 2012: 200 gün), toptan yurtdışı satışlar için ortalama 60 gündür.  
(31 Aralık 2012: 65 gün). Perakende satışlarda ortalama tahsilat süresi 71 gündür (31 Aralık 2012:  
62 gün).

Şüpheli ticari alacak karşılığının 30 Haziran 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle dönem içindeki 
hareketleri aşağıdaki gibidir: 

2013 2012

Dönem başı - 1 Ocak 6.350.495 5.711.052
Ayrılan karşılıklar 599.953 64.062
İşletme birleşmeleri ile edinilen alacaklar 21.796.622 -
Dönem içinde kayıtlardan silinenler (*) (642.113) -
Yıl içinde yapılan tahsilatlar (-) (862.436) -

Dönem sonu - 30 Haziran 27.242.521 5.775.114

(*) Tahsili mümkün olmayan ve kayıtlardan silinen şüpheli alacaklardan oluşmaktadır. 

Ticari borçlar

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Satıcılar 349.975.859 64.014.439
Borç senetleri 278.983.804 31.711.316
Eksi: İlişkili olmayan taraflardan vadeli alımlardan 
 kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman gideri (7.348.385) (532.742)

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar toplamı 621.611.278 95.193.013

İlişkili taraflara ticari borçlar 53.777.955 131.919.600
Eksi: İlişkili taraflardan vadeli alımlardan 
 kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman gideri (764.801) ( 2.213.329)

İlişkili taraflara ticari borçlar toplamı 53.013.154 129.706.271

Toplam ticari borçlar 674.624.432 224.899.284
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NOT 9 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) 

Ticari borçların ödeme vadesi tekstil yurtiçi alımlar için ortalama 140 gün (31 Aralık 2012: 133 gün), 
yurtdışı alımlar için ortalama 210 gün (31 Aralık 2012: 199 gün) olup, hazır giyim için yurtiçi alımlar 
ortalama 150 gün (31 Aralık 2012: 148 gün), yurtdışı alımlar ise ortalama 120 gündür  
(31 Aralık 2012: 116 gün). Perakende alımlarda ortalama ödeme süresi 151 gündür (31 Aralık 2012:  
142 gün).

NOT 10 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer ve borçların detayı aşağıdaki 
gibidir:

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Müşterilerden diğer alacaklar 3.530.886 209.265
Personelden alacaklar 426.473 111.505
Verilen depozito ve teminatlar 179.465 49.935
Diğer 150.255 -

Diğer alacaklar toplamı 4.287.079 370.705

İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Not 30) 69.919.561 22.965.143

74.206.640 23.335.848

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle uzun vadeli diğer alacakların detayları aşağıdaki 
gibidir:

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

İlişkili olmayan taraflara verilen depozito ve teminatlar 1.284.094 458.154
İlişkili taraflara verilen depozito ve teminatlar 65.403 -

Uzun vadeli diğer alacaklar toplamı 1.349.497 458.154

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer borçların detayları aşağıdaki 
gibidir:

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

İşletme satın alması ile ilgili kısa 
vadeli borçlar kısa vadeli kısmı 56.375.209 -

Diğer 8.307.864 418.181

Diğer borçlar toplamı 64.683.073 418.181

İlişkili taraflara diğer borçlar 15.850.084 49.791.932

Toplam diğer borçlar 80.533.157 50.210.113
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NOT 10 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle uzun vadeli diğer borçların detayları aşağıda 
sunulmuştur: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

İşletme satın alması ile ilgili uzun 
vadeli borçlar uzun vadeli kısmı 599.960.995 -

Alınan depozito ve teminatlar 127.492 -
Diğer - 37.472

Uzun vadeli diğer borçlar toplamı 600.088.487 37.472

NOT 11 - STOKLAR

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle stokların detayları aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Ticari mallar 442.668.404 43.468.371
Gayrimenkul stokları (*) 225.743.750 225.743.750
Mamuller 73.316.027 62.475.067
İlk madde ve malzeme 37.049.583 39.122.771
Yarı mamuller 22.152.001 27.505.472
Yoldaki mallar 20.353.754 -
Yardımcı malzemeler 5.598.264 344.059

826.881.783 398.659.490

Eksi: Stok değer düşüklüğü karşılığı (16.856.859) (1.341.538)

810.024.924 397.317.952

(*) Fabrika arsası, AYGM’nin Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. ile 29 Eylül 2010 tarihinde 
imzaladığı arsa payı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesine istinaden alınan inşaat imar iznini takiben  
30 Eylül 2011 tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile yatırım amaçlı gayrimenkullerden stoklara 
sınıflandırılandırılmıştır. 

1 Ocak - 30 Haziran 2013 hesap döneminde satışların maliyeti içerisinde giderleştirilen stok maliyeti 
258.901.449 TL’dir (1 Ocak - 30 Haziran 2012: 190.395.170 TL) (Not 21).

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle stoklar üzerindeki toplam sigorta teminat tutarları 822.718.815 TL’dir  
(31 Aralık 2012: 181.204.172 TL). 
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NOT 11 - STOKLAR (Devamı) 

30 Haziran 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle stok değer düşüklüğü karşılığının dönem içindeki 
hareketleri aşağıdaki gibidir: 

2013 2012

Dönem başı - 1 Ocak (1.341.538) (956.224)
Dönem içinde ayrılılan karşılık (3.308.153) (354.572)
İşletme birleşmesi ile edinilen stoklardan kaynaklanan artış (12.207.168) -

Dönem sonu - 30 Haziran (16.856.859) (1.310.796)

NOT 12 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 

Ertelenmiş gelirler - kısa vadeli 

30 Haziran 2013 30 Haziran 2012

Alınan sipariş avansları (*) 163.056.247 118.143.244
Ürün iade belgeleri (**) 12.002.903 -
Hediye çekleri 9.573.219 65.000
Müşteri sadakat puan gelirleri 9.459.656 -
Ertelenmiş satış gelirleri 3.058.193 -
Mağaza dekorasyon destek gelirleri 2.433.099 -
Diğer 2.314.069 501.301

201.897.386 118.709.545

(*) 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle tutarın 142.133.265 TL’lik kısmı gayrimenkul satış avanslarından 
oluşmaktadır ( 31 Aralık 2012: 115.067.786 TL). 

(**) Ürün iade belgeleri, perakende satışların iadelerinde müşterilere verilen ve bilanço tarihi itibariyle 
kullanılmamış olan iade mal fişlerinden oluşmaktadır. 

Ertelenmiş gelirler - uzun vadeli 

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle, 12.127.526 TL tutarındaki uzun vadeli ertelenmiş gelirler mağaza 
dekorasyon destek geirerinden oluşmaktadır.31 Aralık 2012 tarihi itibariyle uzun vadeli ertelenmiş 
gelirler 42.374 TL tutarında ertelenmiş banka gelirlerini içermektedir.  

Peşin ödenmiş giderler 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Verilen stok avansları 18.372.500 1.341.044
Peşin ödenmiş diğer giderler  4.966.945 1.255.513
Gelecek aylara ait kira giderleri 4.337.526 195.898
Gelecek aylara ait sigorta giderleri 3.179.850 857.818
Peşin ödenmiş vade farkı komisyonları 1.280.778 -
Diğer  835.867 -

32.973.466 3.650.273
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NOT 13 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 

Maliyet 1 Ocak 2013 İlaveler Transfer 30 Haziran 2013

Starcity AVM 110.692.000 53.425 - 110.745.425
Antalya arsa 935.000 - - 935.000
Unkapanı dükkan 175.000 - - 175.000

111.802.000 53.425 - 111.855.425

Maliyet 1 Ocak 2012 İlaveler Transfer 30 Haziran 2012

Starcity AVM 106.323.149 83.576 - 106.406.725
Antalya arsa 935.000 - - 935.000
Unkapanı dükkan 175.000 - - 175.000

107.433.149 83.576 - 107.516.725

Maliyet 1 Ocak 2011 İlaveler Transfer 30 Haziran 2011

Starcity AVM 106.234.000 - - 106.234.000
Antalya arsa 935.000 - - 935.000
Unkapanı dükkan 175.000 - - 175.000

107.344.000 - - 107.344.000

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin maliyet değerlerinin gerçeğe uygun 
değerleri ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir: 

Gayrimenkul Adı
Ekspertiz Rapor

Tarihi
Gerçeğe Uygun Değeri 

(TL)
Maliyet Değeri 

(TL)

Starcity AVM 31 Aralık 2012 110.692.000 76.747

Antalya arsa 5 Ağustos 2013 935.000 66.492

Unkapanı dükkan 6 Ağustos 2013 175.000 43.961
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NOT 14 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 

1 Ocak - 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren dönem içindeki maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş 
amortismanlara ilişkin hareket tablosu gibidir:  

Maliyet 1 Ocak 2013 İlaveler Çıkışlar (-) Transferler
Değer 

düşüklüğü (*)

İşletme 
birleşmeleri 
ile edinilen

varlıklar 30 Haziran 2013

Arazi ve arsalar - - - - - 62.933 62.933

Tesis, makine ve cihazlar 123.319.079 381.349 (1.280.223) - - 590.381 123.010.586

Demirbaşlar 11.622.611 1.345.097 (735.566) - - 73.414.659 85.646.801

Taşıtlar 405.797 - (21.000) - - 489.006 873.803

Özel maliyetler 62.745.360 1.727.406 - 232.466 (5.741.858) 100.974.641 159.938.015

Yapılmakta olan yatırımlar 2.390.809 4.821.878 (14.209) (232.466) - 13.160.649 20.126.661

200.483.656 8.275.730 (2.050.998) - (5.741.858) 188.692.269 389.658.799

Birikmiş amortisman (-)

Tesis, makine ve cihazlar 103.161.165 3.210.361 (991.137) - - - 105.380.389

Demirbaşlar 8.752.206 1.651.386 (29.576) - - 10.374.016

Taşıtlar 405.797 8.493 - - - - 414.290

Özel maliyetler 35.537.740 4.976.833 - - (1.907.496) - 38.607.077

147.856.908 9.847.073 (1.020.713) - (1.907.496) - 154.775.772

Net defter değeri 52.626.748 234.883.027

Maliyet 1 Ocak 2012 İlaveler Çıkışlar (-) Transferler
Değer 

düşüklüğü (*) 30 Haziran 2012

Tesis, makine ve cihazlar 122.347.918 546.702 (62.978) - - 122.831.642

Demirbaşlar 15.294.548 407.055 (179.722) - - 15.521.881

Taşıtlar 405.797 - - - - 405.797

Özel maliyetler 60.586.369 3.075.200 - 3.116.142 (6.072.070) 60.705.641

Yapılmakta olan yatırımlar 2.681.043 1.584.106 - (3.116.142) - 1.149.007

201.315.675 5.613.063 (242.700) - (6.072.070) 200.613.968

Birikmiş amortisman (-) 

Tesis, makine ve cihazlar 99.152.022 3.233.724 (51.782) - - 102.333.964

Demirbaşlar 11.974.761 522.238 (179.506) - - 12.317.493

Taşıtlar 405.797 - - - - 405.797

Özel maliyetler 27.840.594 4.920.206 - - (1.377.145) 31.383.655

139.373.174 8.676.168 (231.288) - (1.377.145) 146.440.909

Net defter değeri 61.942.501 54.173.059

(*) Net 3.834.362 TL tutarındaki değer düşüklüğü, 1 Ocak - 30 Haziran 2013 dönem kapanan mağazalara 
ilişkin kayıtlardan silinen özel maliyetlerden oluşmaktadır (30 Haziran 2012: 4.994.925 TL). 
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NOT 14 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle kaydedilen amortisman giderlerinin 4.267.793 TL’lik kısmı  
(30 Haziran 2012: 3.737.401 TL) pazarlama giderlerine, 3.987.911 TL’lik kısmı (30 Haziran 2012: 
4.292.124 TL) satışların maliyetine, 1.582.890 TL’lik kısmı (30 Haziran 2012: 642.905 TL) genel 
yönetim giderlerine ve 8.479 TL’lik kısmı (30 Haziran 2012: 3.738TL) araştırma ve geliştirme 
giderlerine dahil edilmiştir (Not 23). 

30 Haziran 2013 itibariyle maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta teminat tutarları sırasıyla 
660.564.664 TL (31 Aralık 2012: 477.458.906 TL)’dir. 

NOT 15 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

1 Ocak - 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle sona eren dönem içindeki maddi olmayan duran varlıklar ve 
ilgili birikmiş itfa paylarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:  

Maliyet
1 Ocak

2013 İlaveler Çıkışlar (-) Transferler

İşletme 
birleşmeleri 
ile edinilen

varlıklar
30 Haziran

2013

Haklar 6.640.525 51.295 - - 33.646.030 40.337.850

Markalar (*) 18.273.867 - - - 11.079.655 29.353.522

Lehte kira sözleşmeleri - - - - 203.264.970 203.264.970

Bayi iletişim ağı - - - - 18.280.565 18.280.565

Bilgisayar programları - 37.983 - - 1.962.649 2.000.632

24.914.392 89.278 - - 268.233.869 293.237.539

Birikmiş itfa payları (-)

Haklar 4.743.120 153.525 - - - 4.896.645

Lehte kira sözleşmeleri - 1.734.797 - - - 1.734.797

Bayi iletişim ağı - 106.767 - - - 106.767

Bilgisayar programları - 33.672 - - - 33.672

4.743.120 2.028.761 - - - 6.771.881

Net defter değer 20.171.272 286.465.658

Maliyet 1 Ocak 2012 İlaveler Çıkışlar (-) Transferler
30 Haziran

2012

Haklar 6.339.051 203.092 - - 6.542.143

Markalar (*) 18.273.867 - - - 18.273.867

24.612.918 203.092 - - 24.816.010

Birikmiş itfa payları (-)

Haklar 5.095.826 114.151 - - 5.209.977

Net defter değer 19.517.092 88.941 - - 19.606.033

(*) Marka değerlerinin 18.273.867 TL tutarındaki kısmı 1 Ekim 2010’da Boyner Holding’den 17.368.000 TL 
bedel karşılığında satın alınan T-Box, 15 Temmuz 2011’de Vincenzo Schilacci ve Step SRL’den 905.867 
TL bedel karşılığında satın alınan Divarese markalarından oluşmaktadır.
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NOT 15 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle kaydedilen amortisman giderlerinin 1.921.159 TL’lik kısmı  
(30 Haziran 2012: 43.597 TL) pazarlama giderlerine, 64.417 TL’lik kısmı (30 Haziran 2012:  
29.807 TL) genel yönetim giderlerine, 22.956 TL’lik kısmı (30 Haziran 2012: 40.747 TL) satışların 
maliyetine ve 20.229 TL’lik kısmı (30 Haziran 2012: Yoktur) araştırma ve geliştirme giderlerine dahil 
edilmiştir (Not 23).

Grup, 22 Mart 2012 tarihinde, T-Box satışlarına BBM ve internet kanallarında devam etmek üzere 
bünyesindeki toplam 18 adet T-Box mağazasını kapatma kararı almıştır. Bu mağazalardan 13’ü  
1 Ocak - 31 Aralık 2012 dönemi içerisinde, 5’i ise 1 Ocak - 30 Haziran 2013 döneminde kapatılmıştır. 

Grup, BBM ile 1 Ekim 2012 tarihinde 10 yıllık bir marka lisans sözleşmesi imzalayarak T-Box 
markasının satış ve üretim haklarını yıllık net ciro üzerinden alacağı lisans geliri karşılığında BBM’e 
devretmiştir. 

Grup’un BBM ile 1 Ekim 2012 tarihinde yapmış olduğu marka lisans sözleşmesi kapsamında, AY 
Marka’nın sahibi olduğu T-Box markalı ürünlerin üretimi, ürettirilmesi, pazarlama ve toptan 
perakende satış hakları BBM’e verilmesi ve karşılığında sözleşme süresi boyunca da BBM söz konusu 
ürünlerin satış cirosu üzerinden yıllık %7 oranında ücret ödenmesi hususunda anlaşmışlardır. Yıllık 
ücretlerin asgari sınırı sözleşmede belirlenmiş olan asgari cirolar ile sabitlenmiş olup yıllık satışların 
bu ciroların üzerinde gerçekleşmesi durumda AY Marka’nın elde edeceği gelir de aynı oranda 
artacaktır. Değer düşüklüğü testlerinde yıllık ciro artışı %15 olarak tahmin edilmiş olup söz konusu 
yöntemle hesaplanan royalti gelirleri %13,5 oranı kullanılarak iskonto edilmiştir. 

İskonto edilmiş nakit akımlarının hesaplanmasında kullanılan vergi sonrası iskonto oranının %1 daha 
yüksek/düşük olması (%13,5 yerine %14,5 veya %12,5), gerçeğe uygun değer hesaplamalarında  
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle 1.906.027 TL tutarında düşüşe 2.240.263 TL tutarında artışa sebep 
olmaktadır. 

Yukarıdaki varsayımlar kullanılarak yapılan değer düşüklüğü testleri sonucunda 30 Haziran 2013 
tarihi itibariyle marka değer düşüklüğü tespit edilmemiştir. Söz konusu markanın gerçeğe uygun 
değeri, defter değerinden yüksek olduğundan Şirket yönetimi kullanım değeri esasına göre geri 
kazanılabilir değer hesaplaması yapmamıştır. 
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NOT 16 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle 8.608.273 TL tutarındaki çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa 
vadeli karşılıklar ağırlıklı olarak kullanılmamış izin karşılığı, performans ve ikramiye karşılıklarından 
oluşmaktadır. 

Diğer kısa vadeli karşılıklar 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kısa vadeli borç karşılıklarının detayları 
aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

İade ve fiyat farkı karşılığı 9.347.342 8.428.845
Dava karşılıkları 2.411.000 501.896

11.758.342 8.930.741

Diğer kısa vadeli karşılıkların dönem içersindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak 2013

İşletme 
birleşmelerinden 

edinilen
karşılıklar İlaveler

Ödenen
karşılıklar 30 Haziran 2013

Dava karşılıkları 501.896 1.871.043 142.187 (104.126) 2.411.000

Satış iade karşılıkları 8.428.845 - 918.497 - 9.347.342
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NOT 16 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) 

Koşullu varlık ve yükümlülükler 

a) 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle verilmiş olan teminatlar dönemler 
itibariyle aşağıda sunulmuştur: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Verilen ipotekler (1) 251.560.947 294.068.000

Verilen teminat senetleri (2) 215.668.240 216.600.987

Verilen kefaletler (3) 371.777.131 162.604.206

Verilen teminat mektupları 2.262.808 385.254

841.269.126 673.658.447

(1) Yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde bulunan 20.000.000 Avro (50.274.000 TL) ve 200.000.000 TL 
ipotek tutarlarını içermektedir 

(2) Yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde bulunan 200.000.000 TL teminat senedi tutarını içermektedir. 
(3) Verilen kefaletlerin 296.251.513 TL’lik kısmı, Altınyıldız’ın, AY Marka ve AYGM’nin kullanmış 

oldukları krediler için bankalara vermiş olduğu kefalet tutarlarından oluşmaktadır. 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle verilmiş olan teminatların döviz cinsinden 
detayı aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Para birimi Orijinal Tutar TL Karşılığı Orijinal Tutar TL Karşılığı

TL 623.907.096 623.907.096 442.283.757 442.283.757

ABD Doları 18.642.353 35.882.817 11.814.679 21.060.847

Avro 72.195.950 181.479.213 89.430.558 210.313.843

841.269.126 673.658.447

Teminat, rehin, ipotek pozisyonu

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Grup’un teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) 
pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Grup tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler (TRİ)’ler

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı 544.358.633 511.054.241
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu 

TRİ’lerin toplam tutarı 296.251.513 162.604.206
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu 

temin amacıyla vermiş olduğu 2.500.000 -
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı - -

i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - -
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş 

olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  - -
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ’lerin 

toplam tutarı  - -
843.110.146 673.658.447
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NOT 16 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibari ile Grup’un vermiş olduğu diğer teminat, rehin ve 
ipotekleri bulunmamaktadır. 

Grup’un, Not 3’te açıklanan işletme birleşmelerine konu hisse devir sözleşmesine uyarınca doğan 
borcuna ilişkin BBM ve Beymen hisselerinin tamamı Fennella lehine rehinlidir. Söz konusu rehin 
şartı, işletme birleşmelerine konu borcun 5 Haziran 2015 yılına kadar tamamen ödenmesi sonucunda 
ortadan kalkacaktır. 

b) 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ticari alacaklar için alınmış teminatlar 
dönemler itibariyle aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Alınan teminat senetleri 91.697.943 36.624.278
Alınan teminat mektupları 49.500.686 7.106.440
Alınan ipotekler 34.708.000 23.808.000
Alınan kefalet ve aval 7.894.880 6.688.180
Alınan teminat çekleri 3.767.586 10.992.569

187.569.095 85.219.467

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ticari alacaklar için alınmış teminatların detayı 
aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Para birimi Orijinal Tutar TL Karşılığı Orijinal Tutar TL Karşılığı

TL 172.680.113 172.680.113 74.369.807 74.369.807

ABD Doları 5.060.332 9.740.131 5.015.333 8.940.333

Avro 2.048.313 5.148.851 811.891 1.909.327

187.569.095 85.219.467

NOT 17 - TAAHHÜTLER

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle operasyonel ve finansal kiralamalarla ilgili 
gelecekte yapılacak olan ödeme taahhütler aşağıdaki gibidir: 

Operasyonel araç kiralama taahhütleri:

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Bir yıl içerisinde 49.798.696 1.312.388
1 - 5 yıl arası 895.030 584.066

50.693.726 1.896.454
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NOT 17 - TAAHHÜTLER (Devamı) 

Operasyonel mağaza kiralama taahhütleri: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Bir yıl içerisinde 53.073.320 35.427.203

1 - 5 yıl arası 95.776.408 88.184.217
5 - 10 yıl arası 21.757.078 19.707.880

170.606.806 143.319.300

Finansal kiralama taahhütleri:

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Bir yıl içerisinde 7.861.253 6.343.097
1 - 5 yıl arası 4.300.802 5.220.435

12.162.055 11.563.532

Operasyonel ofis kiralama taahhütleri:

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Bir yıl içerisinde 10.171.390 11.204.010

1 - 5 yıl arası 16.174.118 22.649.434

26.345.508 33.853.444

Grup’un 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle ihracat taahhüt tutarı 25.452.096 ABD Doları’dır 
(31 Aralık 2012: 10.291.184 ABD Doları). 

NOT 18 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki kısa vadeli borçlar 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki kısa 
vadeli borçların detayı aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 11.915.805 2.001.258
Personele borçlar 10.335.283 6.286.420

22.251.088 8.287.678
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NOT 18 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı) 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki uzun vadeli karşılıklar 

Yürürlükteki İş Yasası hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş 
sözleşmesi sona erenlere hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. 
Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih,  
2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı Yasalar ile Değişik 60’ıncı Maddesi hükmü 
gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını 
ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, 
ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır. 

30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı her hizmet yılı için bir aylık maaş 
üzerinden 3.129,25 TL (31 Aralık 2012: 3.033,98 TL) tavanına tabidir. Kıdem tazminatı tavanı altı 
ayda bir revize edilmekte olup, Grup’ un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Temmuz 
2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3.254,44 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır (31 Aralık 2012:  
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3.129,25 TL). Kıdem tazminatı yükümlülüğü zorunluluk 
olmadığından dolayı herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı yükümlülüğü şirketin 
çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine 
göre hesaplanır. TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Haklar”, işletmenin yükümlülüklerini tanımlanmış 
fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını öngörür. 
Toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir. 
Aktüeryal (kayıp)/kazanç kapsamlı gelir tablosunda “Aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu” içerisinde 
muhasebeleştirilmiştir. 

Esas varsayım her hizmet yılı için azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. 
Dolayısıyla uygulanan iskonto oranı gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen 
reel faiz oranını ifade eder. Sonuçta 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ekli 
konsolide finansal tablolarda yükümlülükler çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası 
yükümlülüğün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. Bilanço tarihindeki karşılıklar yıllık  
%5 enflasyon (31 Aralık 2012: %5) ve %8,75 iskonto oranı (31 Aralık 2012: %8,75) varsayımlarına 
göre elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar 
neticesinde ödenmeyip Grup’a kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate 
alınmıştır. 

Kıdem tazminatı karşılığına ilişkin kapsamlı gelir tablosunda ve bilançoda yansıtılan tutarlar aşağıdaki 
tablolarda özetlenmiştir: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Dönem içinde giderleştirilen tutar (Not 16) 1.116.679 1.028.497
Kıdem tazminatına ilişkin finansman yükü 537.902 386.055

Kapanış bakiyesi 1.654.581 1.414.552

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Kıdem tazminatı karşılığı 20.372.877 11.326.033 10.187.814

20.372.877 11.326.033 10.187.814
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NOT 18 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı) 

Tanımlanan fayda planına ilişkin yükümlülüğün hareketleri aşağıdaki gibidir: 

2013 2012

Dönem başı - 1 Ocak 11.326.033 10.187.814
Hizmet maliyeti 1.116.679 1.028.497
Faiz maliyeti 537.902 386.055
Şirket birleşmesi ile edinilen yükümlülükler 7.895.204 -
Aktüeryal (kayıp)/kazanç 958.750 1.619.919
Ödenen tazminatlar (-) (1.461.691) (2.225.101)

Dönem sonu - 30 Haziran 20.372.877 10.997.184

NOT 19 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Diğer dönen varlıklar 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Devreden katma değer vergisi 58.304.081 23.184.442

Diğer KDV alacağı 9.591.495 8.815.096

Kamu idaresinden alacaklar 3.052.607 -

Gelir tahakkukları 1.748.311 -

Çalışanlara verilen avanslar 484.456 1.441

İş avansları 450.883 -

Peşin ödenen vergi ve fonlar ile diğer vergiler 42.628 37.556

Diğer 1.982.015 76.545

75.656.476 32.115.080

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Ödenecek vergi harç ve diğer kesintiler 8.026.567 2.237.164
Komisyon giderleri tahakkuku 1.533.615 -
Kira, elektrik, su, telefon, sigorta giderleri tahakkukları 514.714 -
Diğer 484.692 344.492

10.559.588 2.581.656
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NOT 20 - ÖZKAYNAKLAR

Şirket’in 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle yasal ödenmiş sermayesinin ortaklar 
bazında dökümü ve hisse oranları aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

Pay oranı  Tutar (TL) Pay oranı  Tutarı (TL) 

Boyner Holding A.Ş. %79,08 31.630.948 %79,08 31.630.948

Halka arz %20,80 8.320.000 %20,80 8.320.000

Diğer ortaklar (*) %0,12 49.052 %0,12 49.052

Ödenmiş sermaye %100,00 40.000.000 %100,00 40.000.000

Sermaye enflasyon düzeltme
   farkları 56.061.369 56.061.369

Toplam düzeltilmiş sermaye 96.061.369 96.061.369

(*) Sermayenin %10’undan daha azına sahip ortakların pay tutarı toplamını göstermektedir. 

Şirket’in 30 Haziran 2013, 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle kayıtlı sermaye tutarı 40.000.000 
TL olup, sermayesi her biri 1 Kr nominal değerde 4.000.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. 

Sermaye yedekleri

a) Birinci tertip yasal yedekler şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni 
net karın %5’i olarak ayrılır. 

b) İkinci tertip yasal yedekler ödenmiş olan sermayenin %5 ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Bu 
yedekler zarar ziyanı dağıtım yoluyla yapmak için kullanılabilir. 

Kanuni defterlerdeki birikmiş kârlar, yukarıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hükümler 
çerçevesinde dağıtılabilirler. 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler, yasal yedeklerden, iştirak satış kazançlarından ve yatırım amaçlı 
gayrimenkul satış kazançlarından oluşmuş olup aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Yasal yedekler 10.467.368 10.467.368
İştirak hissesi satış kazancı istisnasından

ayrılan kısıtlanmış yedekler (*) 1.080.833 1.080.833

Yatırım amaçlı gayrimenkulün satış kazancı 

istisnasından ayrılan kısıtlanmış yedekler (*) 21.902.906 21.902.906

33.451.107 33.451.107

(*) Vergi mevzuatı hükümlerine göre şirketlerin aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin ve yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin satışından doğan kazançların %75'lik kısmı, en az beş tam yıl süreyle pasifte özel bir 
fon hesabında tutulması kaydıyla kurumlar vergisinden istisnadır. İstisna edilen kazanç beş yıl içinde 
sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilemez veya işletmeden çekilemez. 
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NOT 20 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

Değer artış fonları 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, değer artış fonlarının hareket tablosu aşağıdaki 
gibidir:

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Fabrikanın kurulu olduğu araziye ilişkin değer artış fonu 78.824.810 78.824.810
Yatırım amaçlı gayrimenkule sınıflandırılan araziye  
   ilişkin değer artış fonu 15.722.470 15.722.470
Toplam değer artış fonu 94.547.280 94.547.280
Yatırım amaçlı gayrimenkulün satışından doğan özel fonun 
kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere sınıflanması (15.722.470) (15.722.470)
Ertelenmiş vergi etkisi (3.943.025) (3.943.025)

74.881.785 74.881.785

NOT 21 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ

Hasılat 

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

Yurtiçi satışlar 475.800.866 349.482.158 319.811.572 138.511.115
Yurtdışı satışlar 38.716.184 24.982.180 26.038.078 15.957.874
Diğer satışlar 310.076 37.358 321.290 24.062
Satışlardan iadeler (-) (50.778.489) (39.508.447) (48.618.877) (20.888.660)
Satış indirimleri (-) (26.676.640) (25.644.073) (1.884.112) (958.066)
Diğer indirimler (-) (27.052.369) (11.990.654) (27.041.052) (9.948.174)

410.319.628 297.358.522 268.626.899 122.698.151
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NOT 21 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ (Devamı)

Satışların maliyeti 

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

Direkt ilk madde ve malzeme giderleri 52.781.483 13.917.90348.710.079 23.117.342

Direkt işçilik giderleri 27.533.911 12.210.345 37.073.743 17.622.550

Genel üretim giderleri 29.188.839 14.558.314 29.452.468 14.198.422

Yarı mamul kullanımı 5.353.471 3.503.957 2.673.505 9.694.325

Dönem başı stok (+) 27.505.472 25.655.958 27.293.262 34.314.082

Dönem sonu stok (-) (22.152.001) (22.152.001) (24.619.757) (24.619.757)

Üretilen mamul maliyeti 110.786.300 53.389.958 121.981.199 55.433.200

Mamul stoklarında değişim 4.174.362 16.014.077 (14.324.154) (7.079.628)

Dönem başı stok (+) 61.133.529 72.973.244 54.919.423 62.163.949

Dönem sonu stok (-) (*) (56.959.167) (56.959.167) (69.243.577) (69.243.577)

I. Satılan malın maliyeti 114.960.662 69.404.035 107.657.045 48.353.572

Dönem başı ticari mal stoku (+) 43.468.371 47.448.639 48.228.602 48.834.190

Dönem içi alışlar (+) 137.526.681 103.645.658 75.093.976 27.311.522

Şirket birleşmesi ile edinilen stoklar (+) 405.114.140 405.114.140 - -

Dönem sonu ticari mal stoku (-) (442.168.405) (442.168.405) (40.584.453) (40.584.453)

II. Satılan ticari mal maliyeti 143.940.787 114.040.032 82.738.125 35.561.259

III. Satılan hizmet maliyeti 492.366 194.705 231.599 88.574

Satışların maliyeti (I+II+III) 259.393.815 183.638.772 190.626.769 84.003.405

(*) 11 no’lu dipnotta açıklanan stok değer düşüklüğü karşılığının etki arındırılmıştır. 

Genel üretim giderleri

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

Endirekt malzeme giderleri 7.821.593 3.765.692 7.879.131 3.598.178

Enerji giderleri 5.417.579 2.735.949 5.697.197 2.625.225

Bina ve makine kira gideri 4.882.227 2.459.197 4.486.294 2.241.662

Amortisman ve itfa payı giderleri 4.010.867 2.369.318 4.332.871 2.164.259

Endirekt işçilik giderleri 3.724.613 1.890.779 2.268.485 1.145.773

Hizmet giderleri 2.126.737 1.096.366 2.713.626 1.415.404

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 770.013 417.787 1.226.675 605.121

Bakım ve onarım giderleri 435.210 (176.774) 848.189 402.800

29.188.839 14.558.314 29.452.468 14.198.422
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NOT 22 - PAZARLAMA VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

Pazarlama giderleri 119.407.922 82.460.048 78.983.568 39.051.999
Genel yönetim giderleri 31.625.767 21.857.094 18.923.784 10.686.193
Araştırma ve geliştirme giderleri 2.205.571 552.604 347.773 154.358

153.239.260 104.869.746 98.255.125 49.892.550

Araştırma ve geliştirme giderleri 

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

Memur ücret ve giderleri 1.722.494 317.370 155.633 82.430

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 194.563 112.798 116.115 33.509

Hizmet işçiliği giderleri 107.788 43.806 9.407 4.916

Malzeme kullanım giderleri 74.117 28.408 48.757 25.788

Amortisman ve itfa payı giderleri 28.708 13.992 3.738 1.869

Seyahat giderleri 14.605 5.985 8.813 3.778

Sigorta gideri - - 3.256 1.685

Diğer 63.296 30.245 2.054 383

2.205.571 552.604 347.773 154.358

Pazarlama giderleri

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

Memur ücret ve giderleri 39.445.099 25.954.625 28.654.479 14.137.584

Kira giderleri 28.966.278 20.373.162 19.177.460 9.734.648

Marka mağazacılık ve ihracat giderleri 17.135.928 11.759.961 13.059.215 6.412.464

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 13.494.013 10.776.049 8.106.542 4.248.463

Amortisman ve itfa payı giderleri 6.188.952 5.832.660 3.780.998 1.893.907

Patent lisans giderleri 1.214.429 343.688 772.471 92.998

Malzeme kullanım giderleri 1.108.503 567.874 1.794.852 596.013

Seyahat giderleri 680.496 348.064 780.249 306.431

Temsil ve ağırlama giderleri 346.255 198.918 462.866 309.261

Hizmet işçiliği giderleri 286.560 127.912 647.157 289.054
Vergi, resim ve harç giderleri 281.999 273.168 278.367 74.861
Sigorta gideri 213.773 112.406 168.503 90.837
Diğer 10.045.637 5.791.561 1.300.409 865.478

119.407.922 82.460.048 78.983.568 39.051.999
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NOT 22 - PAZARLAMA VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı) 

Genel yönetim giderleri

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

Memur ücret ve giderleri 15.187.464 10.595.177 9.484.317 5.698.921
Holding hizmet payı 4.497.810 2.568.773 3.404.322 1.767.865
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 3.538.940 2.772.255 1.362.471 722.528
Kira giderleri 2.376.170 1.796.492 1.164.026 613.530
Vergi, resim ve harç giderleri 1.191.277 885.419 606.459 459.323
Amortisman ve itfa payı giderleri 1.647.307 874.021 672.712 344.487
Şüpheli alacak karşılık gideri  603.441 603.441 64.062 64.062
Seyahat giderleri 414.430 266.532 371.443 189.546
Hizmet işçiliği giderleri 342.842 169.535 351.459 165.027
Sigorta gideri 233.814 129.653 258.862 132.071
Diğer 1.592.272 1.195.796 1.183.651 528.833

31.625.767 21.857.094 18.923.784 10.686.193

NOT 23 - NİTELİKLERİNE GÖRE FAALİYET GİDERLERİ 

Personel giderleri

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

Pazarlama giderleri 39.445.099 25.954.625 28.654.479 14.137.584
Genel yönetim giderleri 15.187.464 10.595.177 9.484.317 5.698.921
Araştırma ve geliştirme giderleri 1.722.494 317.370 155.633 82.430
Satılan malın maliyeti 3.724.613 1.890.779 2.268.485 1.145.773

60.079.670 38.757.951 40.562.914 21.064.708

Amortisman giderleri ve itfa giderleri

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

Pazarlama giderleri 6.188.952 5.832.660 3.788.090 1.893.907
Genel yönetim giderleri 1.647.307 874.021 666.060 344.487
Araştırma ve geliştirme giderleri 28.708 13.992 3.739 1.869
Satılan malın maliyeti 4.010.867 2.369.318 4.332.872 2.164.259

11.875.834 9.089.991 8.790.761 4.404.522



ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 

30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR 
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)  

71

NOT 24 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER/(GİDERLER) 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

Kur farkı gelirleri  8.328.280 5.782.952 10.743.764 3.932.914

Reeskont gelirleri 8.162.610 (252.068) 17.713.955 954.523

Kira gelirleri 1.026.335 903.991 177.434 6.857

Komisyon gelirleri 842.392 822.562 35.935 17.185

Marka lisans gelirleri 324.642 230.421 - -

Fuar destek gelirleri 171.942 129.339 136.628 86.511

Reklamasyon gelirleri 90.000 - 236.705 120.887

Sigorta gelirleri 85.580 31.312 159.146 39.323

Banka gelirleri 42.372 21.186 264.944 133.588
Diğer 1.856.578 1.408.932 524.500 305.937

20.930.731 9.078.627 29.993.011 5.597.725

Esas faaliyetlerden diğer giderler 

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

Kur farkı giderleri 12.191.573 9.178.974 6.605.001 3.791.105
Reeskont giderleri 8.169.087 1.305.924 13.691.032 (1.080.025)
Kapanan mağaza giderleri 3.589.985 3.589.985 4.574.823 4.574.823
Komisyon giderleri 82.480 9.273 149.415 72.064
Diğer 2.292.720 2.292.012 497.358 484.959

26.325.845 16.376.168 25.517.629 7.842.926

NOT 25 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla  
   değer artışı  (Not 3) 625.612.315 625.612.315 - -
Sabit kıymet satış karları - - 92.615 92.615
Diğer 476.000 476.000 - -

626.088.315 626.088.315 92.615 92.615
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NOT 25 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER (Devamı) 

Yatırım faaliyetlerinden giderler 

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

Gayrimenkul satış zararı  90.000 - 190.000 190.000
Sabit kıymet satış zararı - - 106.403 106.403

90.000 - 296.403 296.403

NOT 26 - FİNANSMAN GELİRLERİ 

Finansman gelirleri

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

Kambiyo karları  4.301.069 1.728.712 21.908.278 9.005.483

Faiz gelirleri 885.559 91.440 34.829 18.527

5.186.628 1.820.152 21.943.107 9.024.010

NOT 27 - FİNANSMAN GİDERLERİ 

Finansman giderleri

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

Kredi faiz giderleri 37.572.606 22.622.619 32.445.397 18.327.262
Kambiyo zararları 26.357.500 24.904.597 7.881.921 3.478.002

Tahvil ve bono giderleri 10.235.123 5.505.248 - -

Vadeli alım faiz giderleri  6.131.450 5.708.608 2.069.336 1.049.989

Faktoring giderleri 4.045.203 1.336.579 12.636.997 7.307.624
Kredi kartı komisyonları 3.477.504 2.452.416 3.012.547 1.480.321
Çalışanlara sağlanan faydalara  
   ilişkin faiz maliyeti 537.902 217.892 386.055 193.027
Diğer 573.793 506.142 217.441 96.068

88.931.081 63.254.101 58.649.694 31.932.293
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NOT 28 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

a) Kurumlar vergisi

Türkiye’de kurumlar vergisi oranı 2013 yılı için %20’dir (31 Aralık 2012: %20). Bu oran, kurumların 
ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi 
yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin düşülmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır.  

Dönem karı vergi yükümlülüğü aşağıdaki gibidir : 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Hesaplanan kurumlar vergisi 2.030.048 -
Peşin ödenen vergiler (-) (1.312.307) -
Şirket birleşmesi ile edinilen ödenecek  

kurumlar vergisi 5.619.525 -

6.337.266 -

Kapsamlı gelir tablosunda yer alan vergi gelir ve giderleri aşağıda özetlenmiştir : 

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

Cari dönem kurumlar vergisi gideri (2.030.048) (2.030.048) - 35.923

Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 4.125.618 2.800.367 (1.440.419) (890.735)

Toplam vergi geliri/(gideri) 2.095.570 770.319 (1.440.419) (854.812)

Kapsamlı gelir tablosunda yer alan kurumlar vergisi karşılığı hesaplaması aşağıda özetlenmiştir: 

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

Vergi öncesi kar 541.377.738 571.048.539 (44.015.008) (30.566.855)

%20 oranında kurumlar vergisi (108.275.548) (114.209.708) 8.803.002 6.113.371
Kanunen kabul edilmeyen giderler (2.562.810) (2.176.629) (872.929) (478.701)
Vergiden istisna gelirler 386.373 386.373 - -
Üzerinden ertelenmiş vergi varlığı 
   hesaplanmayan geçmiş dönem  
   zararları (16.488.373) (11.313.292) (12.441.922) (8.596.977)
Üzerinden ertelenmiş vergi varlığı 
   hesaplanmayan diğer düzeltme  
   kayıtları 721.716 262.420 455.141 550.398
Üzerinden ertelenmiş vergi varlığı 

hesaplanmayan konsolidasyon
düzeltmeleri 126.143.890 125.650.833 2.616.289 1.557.097

Diğer 2.170.322 2.170.322 - -

Toplam vergi gideri 2.095.570 770.319 (1.440.419) (854.812)
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NOT 28 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

b) Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri: 

Ertelenmiş vergi varlıkları, yükümlülükleri, gelirleri ve giderleri ile ertelenmiş vergi hesaplamalarına temel teşkil eden geçici farklar aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Geçici

zamanlama
farkları 

Ertelenmiş vergi 
varlıkları/ 

(yükümlülükleri)

Geçici
Zamanlama

farkları 

Ertelenmiş vergi 
varlıkları/ 

(yükümlülükleri)

Geçici
Zamanlama

farkları 

Ertelenmiş 
vergi varlıkları/ 

(yükümlülükleri)

Maddi / maddi olmayan duran varlıklar 280.245.794 (54.877.105) 30.744.789 (6.148.961) 31.483.469 (6.296.696)
Ticari borç/alacak ve senetleri reeskontu, net (2.733.626) 420.047 (2.068.158) 413.632 (6.554.868) 1.310.973
Stoklar (10.299.329) 2.059.867 (2.778.899) 555.780 (2.831.040) 566.208
Finansal borçlar (621.458) 114.426 127.777 (25.555) 127.353 (25.471)
Çalışanlara sağlanan faydalar (28.267.977) 5.653.596 (11.326.033) 2.265.207 (10.187.814) 2.037.563
Şüpheli alacak karşılığı (11.499.022) 2.299.805 (5.782.092) 1.156.418 (5.522.736) 1.104.547
Dava karşılıkları (1.187.602) 237.520 - - - -
Satış iadeleri karşılığı (1.754.889) 350.978 (8.428.845) 1.685.769 (7.193.803) 1.438.761
Kullanılmayan hediye çekleri karşılığı (410.296) 82.059 - -
Satış primleri (499.018) 99.804 - -
Gelecek aylara ait gelirler (17.374.807) 3.474.962 - -
Geçmiş yıl vergi zararı (32.270.973) 6.454.195 (5.928.090) 1.185.618 (3.602.110) 720.422
Borç karşılıkları 8.477.313 1.716.377 (152.500) 30.500
Gelir tablosu ile ilişkilendirilen gayrimenkul değerleme farkı 68.266.689 (13.653.338) 64.173.807 (12.679.973) 60.154.758 (12.016.846)
Müşteri sadakat puan ertelenmiş gelir (9.459.655) 1.891.931 - -
Diğer (1.788.058) 512.599 (4.050.159) 810.033 (2.860.558) 572.111

Ertelenmiş vergi varlığı / (yükümlülüğü), net (43.162.277) (10.751.532) (10.588.428)

Ertelenmiş vergi varlığı - 21.372.907 - 4.746.021 - 4.740.109
Ertelenmiş vergi (yükümlülüğü) - (64.535.184) - (15.497.553) - (15.328.537)
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NOT 28 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki ertelenmiş vergi 
varlık/(yükümlülükleri) hareketleri aşağıdaki gibidir: 

2013 2012

Dönem başı - 1 Ocak (10.751.532) (10.588.428)

Dönem vergi geliri/(gideri) 4.125.618 (1.440.419)
Özsermaye hesabında muhasebeleştirilen tutar 191.750 323.984
Diğer 890.735
Şirket birleşmesi ile edinilen ertelenmiş 
   vergi (yükümlülüğü)/varlığı, net (36.728.113) -

Dönem sonu - 30 Haziran (43.162.277) (10.814.128)

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

Her raporlama tarihi itibariyle, kayıtlara yansıtılmayan ertelenmiş vergi varlığı yeniden gözden 
geçirilmektedir. Gelecekte elde edilecek mali karın ertelenmiş vergi varlığının kazanılmasına imkan 
vermesinin muhtemel olması durumunda, önceki dönemlerde kayıtlara yansıtılmayan ertelenmiş vergi 
varlığı kayıtlara yansıtılır. 

NOT 29 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ/(KAYIP) 

Hisse başına kazanç, net dönem karının/(zararının) Altınyıldız hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı 
ortalama hisse adedine bölünmesiyle hesaplanır.  

1 Ocak -
30 Haziran

2013

1 Nisan -
30 Haziran

2013

1 Ocak -
30 Haziran

2012

1 Nisan -
30 Haziran

2012

Cari dönem karı/(zararı) (TL) 541.476.683 569.822.232 (45.455.429) (31.421.667)

Ağırlıklı ortalama hisse adedi (*) 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

Ana Ortaklığa ait
hisse başına kazanç/(kayıp) (TL) 13,54 14,25 (1,14) (0,79)

(*) 1 TL nominal değerdeki hisseye isabet eden. 
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NOT 30 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

a) 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki 
gibidir:

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012
Ticari Diğer Ticari Diğer

Hissedarlardan alacaklar

Boyner Holding A.Ş.  1.999.263 26.014.126 27.969 22.965.143

Bağlı ortaklıklardan alacaklar

Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.  - - 11.621.185 -

YKM A.Ş. - - 1.674.063 -

Beymen Mağazacılık A.Ş. - - 1.326 -

İştiraklerden alacaklar

Nile Bosphorus Retail And Trnd. Comp. 2.695.163 - - -

Christian Dior İstanbul Mağazacılık A.Ş 2.415 - - -

İş ortaklarından alacaklar

Elif Co. For General Trading Ltd. 6.608.817 - - -

İzkar Giyim Tic Ve San AŞ. 652.920 - - -

Christian Louboutin 298.555 - - -

Christian Louboutin Mağazılık A.Ş 74.993 - - -

Diğer ilişkili taraflardan alacaklar

BR Mağazacılık A.Ş. 11.720.798 - 14.445.979 -

Fırsat Teknoloji A.Ş. 5.078.218 43.905.435 1.947.803 -
Ran Konfeksiyon Tekstil Deri ve Yan Ürünler

Ith.ve İhr. Turizm Ltd. 4.673.162 - 5.022.717 -

Kamran Habif ( Era Mağazacılık ) 3.015.258 - - -
BBA Beymen Boğaziçi Alboy Mağazacılık 

Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. 180.619 - 111.646 -
Nişantaşı Turizm İşletmeleri A.Ş. 37.361 - - -
Vista şahıs ortaklardan alacaklar 29.585 - - -
Latife Boyner 767 - - -
Lerzan Boyner 165 - - -

Toplam 37.068.059 69.919.561 34.852.688 22.965.143
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NOT 30 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

b) 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara borçlar aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 
Ticari Diğer Ticari Diğer

Hissedarlara borçlar

Boyner Holding A.Ş. 1.985.646 15.850.084 970.779 49.363.416

Bağlı Ortaklara borçlar 

Beymen Mağazacılık A.Ş. - - 8.999.703 -

Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. - - 1.189 -

İştiraklere borçlar 

Christian Dior İstanbul Mağazacılık A.Ş 30.608 - - -

Diğer ilişkili taraflara borçlar 

BNR Teknoloji A.Ş. 42.201.658 - 118.943.473 -

BR Mağazacılık A.Ş. 4.045.044 - -

Alsis Sigorta Acentalığı A.Ş. 2.516.962 - 566.420 -

Alsis Sağlık 1.534.083 - -
BBA Beymen Boğaziçi Alboy 
   Mağazacılık Teks. San. ve Tic. A.Ş 682.499 - 224.707 -
Boğaziçi Yatçılık ve Turizm  
   Yatırımları ve Ticaret A.Ş. 13.540 - - -

Back up Bireysel 1.760 - - -

Sağlık Tekstil 1.354 - - -
Temettü borçları - - - 428.516

53.013.154 15.850.084 129.706.271 49.791.932



ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 

30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR 
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)  

78

NOT 30 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

c) 30 Haziran 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflara yapılan satışların ve 
ilişkili taraflardan yapılan alımların şirket bazında detayı aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 30 Haziran 2012

Alımlar Mal Hizmet Faiz/Diğer Mal Hizmet Faiz/Diğer

Ortaklar

Boyner Holding A.Ş. 198.537 31.047 689.226 - 4.077.882 941.363

Bağlı Ortaklar

Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.  4.977.048 - 311.751 - 3.341 6.446.963

Beymen Mağazacılık A.Ş. 2.021.384 150.000 - 1.011.648 - 141.885

İş ortaklıkları

İzkar Giyim Tic. ve San. A.Ş. 804.925 - - - - -

Diğer ilişkili taraflar 

BR Mağazacılık A.Ş. 21.254.416 83.672 519.031 510.015 25.000 -

Fırsat Teknoloji A.Ş. 3.532.005 545 833.398 - - -

Ran Konfeksiyon Tekstil Deri Yan

   Ürünler Ith. ve İhr. Turizm Ltd. 1.142.904 158.516 - 795.522 8.384 55.937

Fırsat Elektronik A.Ş. 926.960 - -

Boğaziçi Yatçılık ve Turizm  
   Yatırımları ve Ticaret A.Ş. - - - - 53.100 -

H.F. Boyner Bıraderler Eksport A.Ş. 1.618 - - - - -
Boyner Bireysel Ürünler Satış ve  
   Paz. A.Ş. 428 - - - - -
BBA Beymen Boğaziçi Alboy  
   Mağazacılık Teks.San. ve Tic. A.Ş. - - - - - 8.185

Benetton Giyim San.Tic. A.Ş. - - - 2.132 - 93.466

Alsis Sigorta Acentalığı A.Ş. - - - - 1.974.171 -

BNR Teknoloji A.Ş. - - - - 115.841 149.415

Nişantaşı Turizm İşletmeleri A.Ş. - 49.330 - - - -

Era Mağazacılık A.Ş. 1.022.328 253.749 - - - -

Bofis Turizm ve Ticaret A.Ş. - - - - 348.222 -

35.882.553 726.859 2.353.406 2.319.317 6.605.941 7.837.214
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NOT 30 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

d) 30 Haziran 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflara yapılan satışların ve 
ilişkili taraflardan yapılan alımların şirket bazında detayı aşağıdaki gibidir (Devamı): 

30 Haziran 2013 30 Haziran 2012

Satışlar Mal Hizmet Faiz/Diğer Mal Hizmet Faiz/Diğer

Ortaklar

Boyner Holding A.Ş. 17.251 6.074.380 2.782.601 - 751.538 36.334
Bağlı Ortaklar 
Beymen Mağazacılık A.Ş. 679.352 - 1.112.255 2.969.743 - -
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. - - 850.000 5.304.196 81.345 -
Diğer ilişkili taraflar
BR Mağazacılık A.Ş. 2.909.673 60.150 75 18.027.062 48.423 -

Fırsat Teknoloji A.Ş.  22.340 - - 2.689.883 7.170 -
Alsis Sigorta Acentalığı A.Ş. - 2.133.140 1.570.546 - 39583 -
BBA Beymen  Boğaziçi  Alboy 

Mağazacılık Teks.San. ve Tic. A.Ş - - 126.986 - - 37.373
Ran Konfeksiyon Tekstil Deri
  ve Yan Ürünler Ith. ve İhr.  

Turizm Ltd. - - 90.313 59.112 224.579 -
Benetton Giyim San.Tic. A.Ş. - - - 124.120 17.830 -
BNR Teknoloji A.Ş. - 108.117 123.646 - - -

H.F. Boyner Biraderler Export A.Ş - - - - - -
Boğaziçi Yatçılık ve Turizm 

Yatırımları ve Tic. A.Ş. - 54.000 1.500 - - -

Era Mağazacılık A.Ş. - - 3.070.367 - - -
Nişantaşı Turizm İşletmeleri A.Ş. - 1.105 - - - -

3.628.616 8.430.892 9.728.289 29.174.116 1.170.468 73.707

e) Grup, üst düzey yönetim kadrosunu yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür
yardımcıları olarak belirlemiştir. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle üst yönetime 6.632.155 TL 
tutarında ücret ve menfaat sağlanmıştır  (30 Haziran 2012: 6.722.503 TL). 

NOT 31 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
DÜZEYİ 

Grup’un finansal araçlardan kaynaklanan riskler ile ilgili yönetim politikalarına ve uygulamalarına 
ilişkin detaylar aşağıda sunulmaktadır : 

i. Fonlama riski

Varolan ve muhtemel borç yükümlülüklerinin fonlama riski, fonlama imkanı yüksek borç verenlerden 
yeterli fonlama taahhütlerinin sağlanması yoluyla yönetilmektedir. 

ii. Kredi riski

Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak 
yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. 
Grup, kredi riskini belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların 
güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. 
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NOT 31 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
DÜZEYİ (Devamı) 

ii. Kredi riski (Devamı) 

Ticari alacakların önemli bir kısmı bayilerden ve ilişkili şirketlerdendir. Grup, bayileri üzerinde etkili 
bir kontrol sistemi kurmuş olup bu işlemlerden doğan kredi riski yönetimce takip edilmektedir. 
Grup’un kredi riski çok sayıda müşteriyle çalıştığı için dağılmış durumdadır. İlişkili olmayan 
şirketlerden olan riskin yönetiminde alacakların mümkün olan en yüksek oranda teminat altına 
alınması ilkesi ile banka teminatları, kredi sigortaları, gayrimenkul ipoteği ve çek-senet teminatları 
alınmaktadır. 

Yapılan yurtdışı satışların tahsilatı ise akreditif, teminat mektubu ya da peşin ödeme yöntemleri ile 
teminat altına alınmaktadır. 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, finansal araç türleri itibariyle Grup’un maruz 
kaldığı kredi risklerini gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013

Bankalardaki
mevduat

 Ticari alacaklar  Diğer alacaklar 

 İlişkili taraf Diğer taraf  İlişkili taraf Diğer taraf 
Diğer

Raporlama tarihi itibariyle maruz
kalınan azami kredi riski (1)

(Dipnot 6,10,11) 37.068.059 292.062.658 69.984.964 5.571.173 24.963.008 202.106.712
- Azami riskin teminat ile güvence

altına alınmış kısmı (Dipnot 16) - 43.669.783 - - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer  
    düşüklüğüne uğramamış finansal  

varlıkların net defter değeri (2) 21.346.453 194.254.595 69.984.964 5.571.173 24.963.008 -

Teminat ile güvence altına alınmış 
kısmı - 15.502.825 - - - -

B. Koşulları yeniden görüşülmüş  
bulunan, aksi takdirde vadesi

    geçmiş veya değer düşüklüğüne  
uğramış sayılacak - 21.995.682 - - - -

- Teminat ile güvence altına 
alınmış kısmı(3) - 21.995.682 - - - -

- - - - - -
C. Vadesi geçmiş ancak değer 
    düşüklüğüne uğramamış  

varlıkların net defter değeri 15.721.606 75.812.381 - - - -
- Teminat ile güvence altına 

alınmış kısmı - 16.543.123 - - - -

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

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 27.029.615 - - - -

- Değer düşüklüğü (-) - (27.029.615) - - - -
- Teminat ile güvence altına 

alınmış kısmı - - - - - -
- E. Finansal durum tablosu dışı 

kredi riski içeren unsurlar - - - - - -

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

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

(3) Grup’un, koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak 
alacaklarına karşılık temin etmiş olduğu, 15.752.682 TL tutarında teminat senedi ve 6.243.000 TL tutarında ipotek bulunmaktadır. 
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NOT 31 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
DÜZEYİ (Devamı) 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, finansal araç türleri itibariyle Grup’un maruz 
kaldığı kredi risklerini gösteren tablo aşağıdaki gibidir (TL): 

ii. Kredi riski

 31 Aralık 2012 

Bankalardaki
mevduat

 Ticari alacaklar  Diğer alacaklar 

 İlişkili taraf Diğer taraf  İlişkili taraf Diğer taraf Diğer 

Raporlama tarihi itibariyle maruz
kalınan azami kredi riski (1)

(Dipnot 6,10,11) 34.852.688 276.955.740 22.965.143 828.859 27.414.284 3.922.781

- Azami riskin teminat ile güvence
altına alınmış kısmı (Dipnot 16) - 85.219.467 - - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer 
düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri (2) 34.852.688 234.408.378 22.965.143 828.859 27.414.284 3.922.781

B. Koşulları yeniden görüşülmüş 
bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne 
uğramış sayılacak  - 22.387.813 - - - -

- Teminat ile güvence altına alınmış 
kısmı(3) - 22.387.813 - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer 
düşüklüğüne uğramamış varlıkların 
net defter değeri - 20.159.549 - - - -

- Teminat ile güvence altına alınmış 
kısmı - 560.280 - - - -

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

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 6.350.495 - - - -

- Değer düşüklüğü (-) - (6.350.495) - - - -
- Teminat ile güvence altına alınmış 

kısmı - - - - - -

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

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

(3) Grup’un, koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak 
alacaklarına karşılık temin etmiş olduğu, 29.800.000 TL tutarında teminat senedi ve 6.243.000 TL tutarında ipotek bulunmaktadır 



ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 

30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR 
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)  

82

NOT 31 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
DÜZEYİ (Devamı) 

ii. Kredi riski (Devamı) 

Grup’un vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıklarının yaşlandırma tablosu 
aşağıdaki gibidir: 

Ticari alacaklar 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Vadesi üzerinden 1 - 30 gün geçmiş 25.031.394 7.855.608
Vadesi üzerinden 1 - 3 ay geçmiş 19.298.897 7.182.944
Vadesi üzerinden 3 - 12 ay geçmiş 10.542.772 2.931.346
Vadesi üzerinden 12 ay üzeri geçmiş 20.939.318 2.189.651

Toplam 75.812.381 20.159.549

Teminat ile güvence altına alınmış kısmı  16.543.123 560.280

iii. Likidite riski

Şirket’in fon kaynağı olarak bankaları, satıcılarını ve hissedarlarını kullanma hakkı vardır. Şirket, 
stratejisi dahilinde belirlenen hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan fonlama şartlarındaki 
değişimleri saptayarak ve izleyerek likidite riskini sürekli olarak değerlendirmektedir. 

Şirket, tahmini ve fiili nakit akışlarını düzenli olarak izleyerek ve finansal varlıkların ve 
yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla fonların ve borçlanma rezervinin sürekliliğini 
sağlayarak likidite riskini yönetmektedir. 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, Grup’un finansal yükümlülüklerinden 
kaynaklanan likidite riskini gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013
Sözleşme 

uyarınca nakit 
çıkışlar toplamıSözleşme uyarınca vadeler Defter değeri 3 aydan kısa

3 - 12 ay
arası

1 - 5 yıl 
arası

Türev olmayan finansal
yükümlülükler

Finansal borçlar 1.078.424.891 1.152.808.689 431.391.963 400.066.312 321.350.414
Ticari borçlar ve ilişkili 

taraflara borçlar 674.624.432 766.214.468 444.974.735 319.874.733 1.365.000

Diğer finansal yükümlülükler 38.992.281 38.992.281 26.676.621 12.315.660 -

Diğer borçlar (Not 11) 680.621.644 756.860.493 9.018.581 74.669.804 673.172.108

2.472.663.248 2.714.875.931 912.061.900 806.926.509 995.887.522

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle 3 aydan kısa vadeli sözleşmeli nakit çıkışları içinde sınıflandırılmış 
olan açık kredilerin toplam tutarı 25.401.531 TL'dir (31 Aralık 2011: 55.983.840 TL). 
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iii. Likidite riski (Devamı) 

31 Aralık 2012

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamıSözleşme uyarınca vadeler

Defter
değeri

3 aydan
kısa

3 - 12 ay
arası

1 - 5 yıl
arası

Türev olmayan finansal
yükümlülükler

Finansal borçlar 547.828.298 590.991.538 199.866.305 282.144.048 108.981.185
Ticari borçlar ve ilişkili 

taraflara borçlar 129.706.271 130.239.014 82.913.984 47.325.030 -

Diğer Finansal Yükümlülükler 77.827.838 93.099.007 1.017.043 88.937.631 3.144.333

Diğer Borçlar (Not 11) 50.210.113 52.423.442 22.656.851 29.766.591 -

805.572.520 866.753.001 306.454.183 448.173.300 112.125.518

iv. Fiyat riski

Grup fiyat riskine maruz kalmamak için, satış, maliyet ve karlılık analizleri yapıp değişen piyasa 
şartlarını da göz önünde bulundurarak fiyat riskini kontrol altına almaktadır. 

v. Yabancı para riski 

Grup, dövizli kredilerinden ve yurtdışı borçlarından dolayı kur riski taşımaktadır. Yurtdışı satışlardan 
ve iç piyasadan dövizli alacakları nedeniyle kur riski belli oranda azalmaktadır. 

Net döviz pozisyonunun öz kaynaklara olan oranı yönetim tarafından düzenli olarak kontrol altında 
tutulmaktadır. 

Yurtdışından yapılan alımların bir kısmının yurt içi kaynaklardan karşılanarak, kur riskinin bir ölçüde 
azaltılması hedeflenmektedir. 
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NOT 31 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

v. Yabancı para riski (Devamı) 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle döviz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 

TL Karşılığı  
(Fonksiyonel para

birimi) ABD Doları Avro GBP CHF IRR

TL Karşılığı  
(Fonksiyonel para

birimi) ABD Doları Avro GBP CHF

IRR

1. Ticari Alacaklar 31.245.890 13.154.473 1.852.835 433.118 - - 22.611.229 5.265.978 5.433.102 155.730 - -

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 10.914.276 1.964.610 2.827.234 8.868 - - 22.154.576 10.783.851 1.176.830 41.716 42 303.970.231

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - 11.932.194 5.989.465 530.135 3.015 - -
3. Diğer 30.433.524 7.195.566 6.515.228 69.117 1.953 - 118.148 2.742 48.161 - - -

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 72.593.690 22.314.649 11.195.297 511.103 1.953 - 56.816.147 22.042.036 7.188.228 200.461 42 303.970.231

5. Ticari Alacaklar 671.158 - 267.000 - - - - - - - - -
6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - - - - - - - - - -
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - 376.155 89.621 15.860 - - 1.240.300.000

7. Diğer 7.591.663 3.944.131 - - - - - - - - - -

8. Duran Varlıklar (5+6+7) 8.262.821 3.944.131 267.000 - - 376.155 89.621 15.860 - - 1.240.300.000
9. Toplam Varlıklar (4+8) 80.856.511 26.258.780 11.462.297 511.103 1.953 - 57.192.302 22.131.657 7.204.088 200.461 42 1.544.270.231

10. Ticari Borçlar 126.268.419 20.354.638 34.605.946 13.659 32.000 - 80.353.321 28.136.292 12.695.771 3.542 - 2.290.555.601

11. Finansal Yükümlülükler 114.001.911 31.207.783 21.455.691 - - - 139.183.172 53.346.472 18.747.183 - - -
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 56.452.472 29.292.556 27.911 - - - 191.496 - 51.360 - - -

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 1.314.812 68.823 470.359 - - - 714.916 176.333 94.095 62.457 - -

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 298.037.614 80.923.800 56.559.907 13.659 32.000 - 220.442.905 81.659.097 31.588.409 65.999 - 2.290.555.601
14. Ticari Borçlar - - - - - - - - -
15. Finansal Yükümlülükler 41.219.051 5.152.741 12.452.184 - - - 72.350.074 2.101.908 29.171.753 - - -

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 599.974.511 311.700.434 5.377 - - - - - - - - -

16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - 12.645 - 5.377 - - -
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 641.193.562 316.853.175 12.457.561 - - - 72.362.719 2.101.908 29.177.130 - - -

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 939.231.176 397.776.975 69.017.468 13.659 32.000 - 292.805.624 83.761.005 60.765.539 65.999 - 2.290.555.601

19. Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-
19b) - - - - - - - - - - - -

19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı - - - - - - - - - - - -

19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı - - - - - - - - - - - -

20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) (858.374.665) (371.518.195) (57.555.171) 497.444 (30.047) - (235.613.322) (61.629.348) (53.561.451) 134.462 42 (746.285.370)

21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23)  
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (896.399.852) (382.657.892) (64.070.399) (428,327) (32.000) - (247.312.258) (67.534.843) (54.056.135) 193.904 42 (1.986.585.370)

22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri - - - - - - - - - - - -

23. Döviz Varlıklarının Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - - - - - - - - - -

24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - - - - - - - - -

25. İhracat 44.718.151 12.883.357 8.374.526 487.044 - - 62.510.613 10.816.280 14.828.772 427.656 - -
26. İthalat 243.657.861 25.923.509 83.187.073 396.435 32.739 - 128.546.590 51.516.825 15.314.538 121.359 5.777 -
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NOT 31 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
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v. Yabancı para riski (Devam) 

Döviz kuru duyarlılık analizi 

30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle aşağıda detayı verilen döviz türleri karşısında 
Türk Lirasında olası %10’luk bir değer değişimi Grup’un karını aşağıda verilen tutarlarda 
azaltacak/arttıracaktır. Bu analiz özellikle faiz oranları gibi değişkenlerin sabit kalacağı varsayımına 
dayanmaktadır. 

30 Haziran 2013

Kar/Zarar Özkaynaklar
Yabancı paranın 
değer kazanması 

Yabancı paranın 
değer kaybetmesi 

Yabancı paranın 
değer kazanması 

Yabancı paranın 
değer kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde: 

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (71.509.822) 71.509.822 - -

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

3- ABD Doları Net Etki (1+2) (71.509.822) 71.509.822 - -

Avro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde: 

4- Avro net varlık/yükümlülüğü (14.467.643) 14.467.643 - -

5- Avro riskinden korunan kısım (-) - - - -

6- Avro Net Etki (4+5) (14.467.643) 14.467.643 - -

Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değişmesi halinde: 

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü 145.711 (145.711) - -

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

9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) 145.711 (145.711) - -

TOPLAM (3+6+9) (85.831.754) 85.831.754 - -

31 Aralık 2012 

Kar/Zarar Özkaynaklar
Yabancı paranın 
değer kazanması 

Yabancı paranın 
değer kaybetmesi 

Yabancı paranın 
değer kazanması 

Yabancı paranın 
değer kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde: 

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (10.986.048) 10.986.048 - -

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

3- ABD Doları Net Etki (1+2) (10.986.048) 10.986.048 - -

Avro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde: 

4- Avro net varlık/yükümlülüğü (12.596.047) 12.596.047 - -

5- Avro riskinden korunan kısım (-)   - - - -

6- Avro Net Etki (4+5) (12.596.047) 12.596.047 - -

Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değişmesi halinde: 

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü 20.762 (20.762) - -

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

9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) 20.762 (20.762) - -

TOPLAM (3+6+9) (23.561.333) 23.561.333 - -
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vi. Faiz haddi riski

Grup, faiz doğuran varlık ve borçları sebebiyle faiz riskine maruz kalmaktadır. Grup’un faaliyetleri, 
faize duyarlı varlıklar ve borçları farklı zaman veya miktarlarda itfa oldukları ya da yeniden 
fiyatlandırıldıklarında, faiz oranlarındaki değişim riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı 
riski, faiz oranı duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal 
tedbirlerle yönetim tarafından sürekli kontrol edilerek yönetilmektedir. 

Finansal borçların piyasadaki faiz oranı dalgalanmalarından en az düzeyde etkilenmesi için, bu 
borçların “sabit faiz/değişken faiz” ve “TL/yabancı para” dengesi, hem kendi içinde hem de aktif 
yapısı ile uyumlu olarak yapılandırılmaktadır. 

Faiz riski duyarlılık analizi 

Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar - 18.292.645
Finansal yükümlülükler 302.980.779 416.729.913

Değişken faizli finansal araçlar 
Finansal varlıklar 208.392.799 -
Finansal yükümlülükler 422.764.393 132.615.359

30 Haziran 2013 tarihindeki TL, ABD Doları ve Avro para birimi cinsinden olan değişken faizli 
kredilerin yenileme tarihlerindeki faizi 100 baz puan daha yüksek/düşük olup diğer tüm değişkenler 
sabit kalsaydı, değişken faizli kredilerden oluşan yüksek/düşük faiz gideri sonucu vergi öncesi dönem 
karı 2.337.442 TL (31 Aralık 2012: 2.511.869 TL) daha düşük/yüksek olacaktı. 

vii. Sermaye riski yönetimi

Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve 
sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un 
faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. 

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenen temettü tutarını 
değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak 
için varlıklarını satabilir. 



ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON  
FABRİKALARI A.Ş. 

30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR 
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)  

87

NOT 31 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
DÜZEYİ (Devamı) 

Grup sermayeyi finansal borç/toplam özkaynaklar oranını kullanarak izler. Bu oran net borç 
toplamının toplam özkaynağa bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin 
toplam finansal borç (uzun ve kısa vadeli) tutarından düşülmesiyle hesaplanır. 

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Finansal borç 1.350.281.259 663.991.784

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (227.069.721) (35.794.305)

Net finansal borç 1.123.211.538 628.287.479

Toplam özkaynak 608.976.583 (15.847.312)

Net finansal borç/toplam özkaynak oranı %84 (%3.965)

NOT 32 - FİNANSAL ARAÇLARIN GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI 

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

30 Haziran 2013 31 Aralık 2012

Kayıtlı değer Piyasa değeri Kayıtlı değer Piyasa değeri

Finansal varlıklar

Nakit ve nakit benzerleri 227.069.721 227.069.721 35.704.305 35.704.305

Diğer ticari alacaklar 281.139.129 276.422.497 272.556.438 272.556.438

İlişkili taraflardan ticari alacaklar 37.420.635 37.068.059 34.852.688 34.852.688

Diğer alacaklar 4.287.079 4.287.079 370.705 370.705

İlişkili taraflardan diğer alacaklar 69.919.561 69.919.561 22.965.143 22.965.143

Diğer dönen varlıklar (*) - - 77.986 77.986

Uzun vadeli ticari alacaklar 19.942.024 15.640.161 32.062 32.062

Uzun vadeli diğer alacaklar 1.349.497 1.349.497 458.154 458.154

Uzun vadeli finansal yatırımlar 9.242.831 9.242.831 56.177.478 56.177.478

Finansal yükümlülükler

Finansal borçlar-kısa vadeli (806.568.523) (806.568.523) (433.181.786) (433.181.786)

Diğer finansal yükümlülükler (38.992.281) (38.992.281) (75.160.111) (75.160.111)

Ticari borçlar (628.959.663) (621.611.278) (95.193.013) (95.193.013)

İlişkili taraflara ticari borçlar (53.777.955) (53.013.154) (129.706.271) (129.706.271)

İlişkili taraflara diğer borçlar (15.850.084) (15.850.084) (49.791.932) (49.791.932)

Finansal borçlar-uzun vadeli (271.856.368) (271.856.368) (116.163.486) (116.163.486)
İlişkili olmayan taraflara uzun vadeli

ticari borçlar (716.623.137) (664.771.560) - -

Net (1.882.257.534) (1.831.663.842) (474.484.666) (474.484.666)

(*) Verilen avanslar, devreden KDV, diğer KDV, gelecek aylara ait giderler ve peşin ödenen vergi ve fonlar 
gibi finansal olmayan araçlar, diğer cari/dönen varlıklar içerisine dahil edilmemiştir.
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NOT 33 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

- Grup, 19 Ağustos 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, yurtiçinde, vadesi 3 yılı 
aşmayacak, nominal değeri 250.000.000 TL tutarını geçmeyecek tutarda borçlanma aracı ihraç 
etmeye karar vermiştir. Borçlanma aracı SPK’nın onayını takiben bir yıl içerisinde ihraç 
edilecektir. Grup, SPK’ya başvuru yapılması ve ihraç için gerekli aracılık işlemleri için Ak 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi görevlendirmiştir. 

- Not 3’te açıklanan işletme birleşmeleri işlemi sebebiyle ortaya çıkan çağrıda bulunma 
yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin çağrı bilgi formunun 5. maddesi (a) ve (b) 
bendlerinde açıklandığı üzere; çağrı fiyatı 3,4329 ABD Doları olarak hesaplanmıştır. Zorunlu 
çağrının 9 Eylül 2013 tarihinde başlaması sebebiyle; 2 Ağustos 2013 tarihinden sonraki her gün 
için, Amerikan Doları cinsinden işlemler için haftalık LIBOR oranlarının %30 fazlası dikkate 
alınarak hesaplanan 37 günlük faizin çağrı fiyatına eklenmesi suretiyle çağrı fiyatı 3,4336 ABD 
doları olarak güncellenmiştir. Alım fiyatının döviz bazlı olması sebebi ile, 31 Mayıs 2013 
tarihinde T.C. Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından açıklanan döviz alış kuru olan 1,8842 TL 
ile 6 Eylül 2013 tarihinde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru olan 2,0630 TL'den 
yüksek olanı kullanılarak hesaplanan nihai çağrı fiyatı 7,0835 TL olarak belirlenmiştir. Çağrı  
9 Eylül 2013 tarihinde başlayacak ve 10 iş günü sürecektir. 

- Boyner Holding A.Ş.'nin %99,98 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı BBA Beymen Alboy 
Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., tüm net varlıklarları ile Altınyıldız’ın %99,92 payına sahip 
olduğu bağlı ortaklığı AYGM'ye birleşme yoluyla devrolmuştur. Söz konusu birleşme işlemi  
29 Ağustos 2013 tarihinde ticaret sicil gazetesinde tescil ettirilmiştir. 

………………


