KONU: 28 Mart 2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizden Sn. Rafet Bilgen
tarafından yöneltilen ve toplantı sonrasında cevaplandırılması kararlaştırılan sorulara, Boyner
Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. için (Şirket veya Grup), TTK’nun 437. maddesi ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal
Yönetim İlkeleri 1.3.5. nolu ilke kapsamında yazılı olarak verdiğimiz cevaplar aşağıda pay
sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:
Soru

: 71.5 milyon TL değerinde alacak değer düşüklüğü karşılığı ayrılmış bu
alacaklar hakkında bilgi alabilir miyiz? Bu alacaklar teminat altına alınmış
mıdır?

Cevap
: Ticari alacaklarımızın önemli bir kısmı bayilerden ve ilişkili şirketlerdendir. Grup,
bayileri üzerinde etkili bir kontrol sistemi kurmuştur ve bu işlemlerden doğan kredi riski Şirket
yönetimince takip edilmektedir. Grup’un bu işlemlerden doğan kredi riski, çok sayıda müşteriyle
çalışıldığı 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.
Ticari alacaklar fatura tutarları üzerinden kayıtlara alınmakta ve sonrasında ertelenmiş finansman
gelirinden netleştirilmiş olarak şüpheli ticari alacak karşılıkları düşüldükten sonraki tutarlar finansal
tablolarda yer almaktadır. Ticari alacağın tahsilatının mümkün olmadığı durumlar için, şüpheli ticari
alacak karşılığı tahmini yapılmaktadır.
Grup, gerçekleşmiş değer düşüklüğü zararları ile birlikte ticari alacakları belirli sebeplerle değer
düşüklüğüne uğramadığı durumlarda, TFRS 9 kapsamında ticari alacakları için beklenen kredi zarar
karşılığı metodunu kullanmaktadır. Beklenen kredi zarar karşılığı hesaplaması, Grup’un geçmiş kredi
zararı deneyimleri ve ileriye yönelik makroekonomik göstergelere dayanarak belirlediği, beklenen
kredi zarar oranı ile yapılmaktadır.
Grup’un tahsilatının mümkün olmadığını düşündüğü 71.759.219 TL tutarında şüpheli ticari alacağı ve
bu tutar için ayırdığı karşılık bulunmaktadır. Not 32 Kredi Riski Notu’nda belirtildiği üzere, bu
alacaklar için 150.000 TL tutarında teminat bulunmaktadır.

Soru

: Kredi kartı alacaklarını kırdırma giderleri 87 milyon TL olarak gözükmekte,
neden buna ihtiyaç görüldü, iskonto oranı neydi?

Cevap
: Alacaklarımızın iskonto edilerek vadesinden önce tahsil edilmesi nakit ve finansman
yönetimimizin bir parçasıdır. Bu kapsamda, kredi kartı alacaklarımız için uygulanan iskonto/kırdırma
oranı, kısa ve uzun vadeli banka kredilerimize uygulanan faiz oranlarının altındadır. Kredi kartı
alacaklarımız için ortalama iskonto/kırdırma oranı ticari sır niteliğinde olmakla birlikte, 2018 yılı için
finansal tablolar dipnot 7’de yer verilen Grup’un borçlanma oranları faiz aralığının alt bandına daha
yakın bir oran olduğunu belirtmek isteriz.

