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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

 

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Genel Kurulu’na 

 

A. Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 

 

1. Görüş 

 

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklığının (hep birlikte 

“Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2019 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona 

eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ve konsolide diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide 

özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de 

dâhil olmak üzere konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş 

bulunuyoruz.  

 

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar Grup’un 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla konsolide 

finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve 

konsolide nakit akışlarını Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TFRS”) uygun olarak, tüm önemli 

yönleriyle, gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

 

2. Görüşün Dayanağı 

 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 

tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim 

Standartları’na (“BDS’lere”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki 

sorumluluklarımız, raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız 

Denetimine İlişkin Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından 

yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ile konsolide finansal tabloların 

bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup’tan bağımsız 

olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da 

tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, 

görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

 

3. Kilit Denetim Konuları 

 

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait konsolide finansal tabloların 

bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak konsolide 

finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve konsolide finansal tablolara ilişkin görüşümüzün 

oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.
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Kilit Denetim Konuları Kilit denetim konuları için yapılan bağımsız 

denetim çalışmalarımız 

Stok değer düşüklüğü  

 

Grup, hızla değişen müşteri talepleri ve moda 

trendlerinden önemli ölçüde etkilenen lüks hazır 

giyim ürünlerinin üretim ve satışını 

gerçekleştirmekte ve 31 Aralık 2019 tarihi 

itibarıyla Not 1’de belirtildiği üzere 155 mağazada 

faaliyet göstermektedir.  

 

Grup’un 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla  

441.847.766 milyon TL tutarındaki stokları, elde 

etme maliyeti veya net gerçekleşebilir değerin 

düşük olanı ile değerlenmektedir. Buna bağlı 

olarak, yönetimin stok değer düşüklüğü karşılığı 

değerlendirme süreci belirli varsayım ve 

tahminlere dayandığından önem kazanmaktadır.  

 

Stokların değerini doğrudan etkileyen etkin stok 

yönetimi, stok sayım sonuçları ve stok devir hızı, 

Grup yönetimi tarafından takip edilen kritik 

konulardandır.  

 

31 Aralık 2019 tarihli konsolide finansal durum 

tablosu açısından stok tutarlarının önemli 

seviyede olması ve stok değerlemelerinin 

varsayımlar içermesi nedeniyle bu konu 

denetimimiz açısından kilit önemde bir konudur. 

 

Grup’un stok değer düşüklüğü ile ilgili muhasebe 

politikalarına ve tutarlarına ilişkin açıklamalar 

Not 2.6 ve 7’de yer almaktadır.  

 

 

Grup’un stok sayım prosedürleri ve sayımların 

sıklığı göz önünde bulundurularak sayıma iştirak 

edilmesi gereken mağaza ve depo adetleri 

belirlenmiştir. Stokların adetlerinin testi için farklı 

bölgelerden seçilen mağaza ve depoların periyodik 

sayımlarına iştirak edilmiştir. 

 

Stokların değerlemesine yönelik maliyetin 

belirlenmesi ve sisteme tanınması, sistemin siparişi, 

faturayı ve irsaliyeyi eşleştirmesi, periyodik olarak 

stok sayımlarının ve sayım sonuçlarının kayıtlar ile 

mutabakatlarının yapılması gibi önemli kontroller 

test edilerek stok değerleme hesaplamasında 

kullanılan elde etme bedeli ve adetlerinin 

doğruluğu denetlenmiştir. Ayrıca stokların birim 

maliyetleri için örnekler seçilerek depolara giriş ve 

çıkış hareketleri, sevk irsaliyeleri ve faturalar ile 

eşleştirmek suretiyle doğrulamalar yapılmıştır. 

 

31 Aralık 2019 tarihi itibariyle hazırlanmış stok 

yaşlandırma çalışmasındaki hesaplamaya baz 

alınan süreler, örnekler seçilmek suretiyle stokların 

mağazalara sevkiyat tarihleri ile karşılaştırılarak 

doğrulanmıştır.  

 

31 Aralık 2019 tarihli net gerçekleştirilebilir değer 

hesaplamasında kullanılan satış fiyatları ise 

örnekler seçilerek belli satış fiyatlarının onaylanan 

güncel en düşük satış fiyatları ile tutarlılığı kontrol 

edilerek test edilmiştir. 

 

Stok tutarındaki değişimi denetlemek için ayrıca 

analitik incelemeler de yapılmıştır. Bu çalışmalarda 

mağaza ve depoların metrekare değişimlerinin stok 

tutarlarındaki değişimlerle tutarlılığı 

değerlendirilmiştir. Mağaza ve depo metrekareleri 

detay testler ile doğrulanmıştır.  

 

Bunlara ek olarak, Not 7’de yer alan açıklamaların 

TFRS kapsamında yeterliliği tarafımızca 

değerlendirilmiştir. 
 
  



 

 

Kilit Denetim Konuları Denetimde konunun nasıl ele alındığı 

Hasılatın denetimi   
 
Hasılat, perakende sektöründe doğal olarak en 
önemli finansal tablo kalemi olmasının yanı sıra, 
yıl içerisinde uygulanan stratejilerin sonuçlarının 
yönetim tarafından değerlendirilmesi ve 
performans takibi açılarından en önemli 
performans kriteridir.  
 
Hasılat sunulan malın karşılığında alınan veya 
alınacak olan tutardan indirimler, iskontolar ve 
satışla ilgili vergilerin düşülmesi sonucu kalan 
tutarın gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. 
 
Mağaza sayısına paralel olarak işlem hacminin 
yüksek olması ve 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap 
dönemine ait konsolide kâr veya zarar tablosu 
açısından hasılatın önemli seviyede olması 
nedeniyle, hasılat bir kilit denetim konusu teşkil 
etmektedir. 
 
Grup’un hasılat ile ilgili muhasebe politikalarına 
ve tutarlarına ilişkin açıklamalar Not 2.6 ve 15’de 
yer almaktadır. 

 
Uyguladığımız denetim prosedürleri, hasılatın 
muhasebeleştirmesi sürecine ilişkin önemli iç 
kontrollerin test edilmesi, analitik incelemeler ve 
detay testlerin kombinasyonundan oluşmaktadır. 
Ayrıca hasılata yönelik bilgi teknolojilerine ilişkin 
kontroller yapılarak kullanılan sistemlerden 
güvence elde edilmiştir. 
 
Hasılatın muhasebeleştirilmesi süreci yönetim 
zincirinde süreç sahipleri ile görüşülmüş ve sürece 
ilişkin önemli kontroller tespit edilmiştir. 
 
Söz konusu kontrollerin işleyiş etkinliklerine ilişkin 
yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek için 
testler tasarlanmış ve uygulanmıştır. Bu testler 
aşağıdaki doğrulamaları içermektedir: 
 
- Satış kaydının muhasebe departmanının onayı 

olmadan muhasebe sistemine aktarılamaması 
 
- Satış kaydının muhasebe sistemine otomatik 

olarak aktarılması  
 
- Satış fiyatlarının kasalara otomatik olarak 

aktarılması  
 
- İade ve değişimlerin aylık bazda kontrol 

edilerek tutarlılığının değerlendirilmesi 
 
- Mağazalardaki işlemlerin her günün sonunda 

muhasebe sistemine aktarılması ve gün sonu 
raporlarının kasa föyü ve pos detayı ile teyit 
edilmesi 

 
Uygulanan kontrol testleri ile satışların tamlığı, 
gerçekleşmesi ve dönemselliği doğrulanmıştır. 
 
Kontrol testleri ile sağlanan güvenceye ilave olarak 
satışlardaki değişimi analiz etmek için analitik 
incelemeler de yapılmıştır. Analitik incelemelerde 
yeni açılan mağazaların ve mevcut mağazaların 
satış artışına etkileri ayrı ayrı değerlendirilmiş ve 
brüt satış karı yüzdeleri karşılaştırmalı olarak 
incelenmiştir. 
 
Buna ek olarak, konsolide finansal tablolarda yer 
alan açıklamaların TFRS kapsamında yeterliliği 
tarafımızca değerlendirilmiştir. 

 

  



 

 

Kilit Denetim Konuları Denetimde konunun nasıl ele alındığı 

TFRS 16, Kiralamalar Standardının ilk 
uygulanması  

 

 

TFRS 16 Kiralamalar Standardı (“TFRS 16”)  
1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
Yeni standardın uygulanması ile birlikte, Grup’un 
yılsonu konsolide finansal tablolarında 
232.291.538 TL tutarında kullanım hakkı 
varlıkları ve 251.870.723 TL tutarında kiralama 
yükümlülükleri oluşmuştur. Grup, TFRS 16’ya ilk 
geçişte TFRS 16’ya uygun olarak basitleştirilmiş 
geçiş uygulamasını kullanmayı tercih etmiş ve 
önceki yıl için karşılaştırılabilir tutarları yeniden 
düzenlememiştir. 
 
TFRS 16’nın uygulanması sonucunda 
muhasebeleştirilen tutarlar konsolide finansal 
tablolar açısından önemli seviyededir. Buna 
ilaveten, kullanım hakkı varlıkları ve kiralama 
yükümlülükleri hesaplaması yönetimin önemli 
tahmin ve varsayımlarını içermektedir. Bu 
varsayımların önemli bir bölümü; nakit 
akışlarının bilanço tarihine indirgenmesinde 
kullanılan yıllık iskonto oranı, kiralama süresi ve 
ortak alan giderlerini de içeren kira 
faturalarından, ilgili giderin ayrıştırılmasında 
kullanılan oranlardır.  
 
Bu sebepler dikkate alındığında, TFRS 16’nın ilk 
kez uygulanmasının konsolide finansal tablolar ve 
notlar üzerindeki etkileri denetimimiz 
bakımından önemli bir konu olarak belirlenmiştir.  
 
TFRS 16’nın uygulanmasına ilişkin muhasebe 
politikaları, tahminler, varsayımlar ve ilgili 
tutarları içeren açıklamalar Not 2.5.1’de yer 
almaktadır. 
 

 
Denetimimiz sırasında, TFRS 16’nın uygulanması 
ve konsolide finansal tablolara ve konsolide 
finansal tablolara ilişkin notlara etkileri ile ilgili 
aşağıdaki denetim prosedürleri uygulanmıştır: 
 

• TFRS 16 Standardına geçiş süreciyle ilgili olarak 
finansal raporlamayı etkileyen önemli 
süreçlerin anlaşılması ve süreçlerde yer alan 
kontrollerin test edilmesi, 

 

• Grup yönetiminden temin edilen kontrat 
listelerinin tamlığının ve hizmet veya kira 
kontratı olup olmadığının test edilmesi, 

 

• Grup tarafından kira kontratı olarak 
tanımlanan sözleşmelerin TFRS 16 kapsamında 
olup olmadığının değerlendirilmesi, 

 

• Grup tarafından seçilmiş olan basitleştirilmiş 
uygulamaların TFRS 16 geçiş hükümlerine 
uygunluğunun kontrol edilmesi, 

 

• TFRS 16 kapsamına giren kira kontratlarını 
dikkate alarak; kira tutarları üzerinden faiz 
oranı ve kira artış oranı vb. girdiler kullanılıp 
hesaplanarak konsolide finansal tablolarda 
muhasebeleştirilen, kullanım hakkı varlıkları ve 
ilgili kiralama yükümlülüklerinin örnekler 
seçilmesi suretiyle yeniden hesaplanması, 

 

• Kullanım hakkı varlık ve kiralama 
yükümlülüklerinin hesaplanmasına konu olan 
kontratların örneklem yöntemiyle seçilerek, bu 
hesaplamalarda kullanılan kira kontratlarının 
süresi ve eğer varsa, uzatma opsiyonlarına 
ilişkin hususların doğru değerlendirildiğinin 
kontrat hükümleri ile uygunluğunun kontrol 
edilmesi,  

 

• TFRS 16 uygulamasına ilişkin konsolide 
finansal tablo notlarında yer alan açıklamaların 
kontrol edilmesi ve bu notlarda yer verilen 
bilgilerin TFRS gereklilikleri göz önünde 
bulundurulmak suretiyle yeterliliğinin 
değerlendirilmesi. 

  



 

 

4. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara 

İlişkin Sorumlulukları 

 

Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir 

biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için 

gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 

 

Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 

değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup’u tasfiye etme ya da 

ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını 

kullanmaktan sorumludur. 

 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup’un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 

 

5. Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin 

Sorumlulukları 

 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 

 

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine 

ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. 

BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir 

güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. 

Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo 

kullanıcılarının bu konsolide tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde 

bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 

 

BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki 

muhakememizi kullanmakta ve meslekî şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca: 

 

• Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve 

değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta 

ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; 

muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini 

içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir 

yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir. 

  



 

 

• Grup’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun 

denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. 

 

• Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminleri 

ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

 

• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin 

ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı 

hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasının kullanılmasının uygunluğu hakkında sonuca 

varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, 

finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması 

durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız 

denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, 

gelecekteki olay veya şartlar Grup’un sürekliliğini sona erdirebilir. 

 

• Konsolide finansal tabloların açıklamaları dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu 

tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp 

yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 

 

• Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Grup içerisindeki işletmelere veya 

faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 

edilmektedir. Grup denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden 

sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz. 

 

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak 

üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst 

yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 

 

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş 

bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar 

ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız. 

 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait konsolide finansal 

tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını 

belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu 

kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını 

aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi 

raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.   



 

 

B. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler 

 

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket’in 

1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas 

sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa 

rastlanmamıştır. 

 

2. TTK’nın 402. Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim 

kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir. 

 

3. TTK’nın 398. Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi 

ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 5 Mart 2020 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na 

sunulmuştur.  

 

 

PwC Bağımsız Denetim ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 

 

 

 

 

Adnan Akan, SMMM 

Sorumlu Denetçi 

 

İstanbul, 5 Mart 2020 
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KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)  

 

1 

   Bağımsız Bağımsız 

  denetimden geçmiş denetimden geçmiş 

VARLIKLAR  Notlar  31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Dönen varlıklar   592.694.652 524.980.961 

 

Nakit ve nakit benzerleri 4 24.489.172 47.989.131 

Ticari alacaklar  76.271.488 90.014.452 

- İlişkili taraflardan ticari alacaklar 6, 22 9.042.642 10.064.320 

- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 6 67.228.846 79.950.132 

Diğer alacaklar  126.437 89.525 

- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  126.437 89.525 

Stoklar 7 441.847.766 346.582.991 

Peşin ödenmiş giderler  24.115.706 21.070.774 

- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler 11 24.115.706 21.070.774 

Diğer dönen varlıklar  25.844.083 19.234.088 

- İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar 8 25.844.083 19.234.088 

 

Duran varlıklar  529.888.635 259.183.204 

 

Diğer alacaklar  130.726 121.898 

- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  130.726 121.898 

Maddi duran varlıklar 9 290.458.866 253.590.908 

Kullanım hakkı varlıkları 2.5.1 232.291.538 - 

Maddi olmayan duran varlıklar  7.007.505 5.470.398 

- Diğer maddi olmayan duran varlıklar 10 7.007.505 5.470.398 

 

TOPLAM VARLIKLAR  1.122.583.287 784.164.165 

 

1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, 5 Mart 2020 tarihli Yönetim 

Kurulu toplantısında onaylanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Takip eden notlar, konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.  
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   Bağımsız Bağımsız 

  denetimden geçmiş denetimden geçmiş 

KAYNAKLAR Notlar  31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Kısa vadeli yükümlülükler  542.170.882 439.629.614 

 

Kısa vadeli borçlanmalar  110.030.348 72.929.745 

- İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar 5 110.030.348 72.929.745 

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları  131.472.375 73.820.962 

- İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli  

      borçlanmaların kısa vadeli kısımları 5 41.879.324 73.820.962 

- Kiralama işlemlerinden borçlar 2.5.1 89.593.051 - 

Ticari borçlar   241.215.444 178.528.726 

- İlişkili taraflara ticari borçlar 6,22 9.420.145 6.570.263 

- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 6 231.795.299 171.958.463 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 13 5.046.210 4.804.419 

Diğer borçlar   2.052.178 1.553.988 

- İlişkili taraflara diğer borçlar 22 853.706 487.304 

- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar  1.198.472 1.066.684 

Ertelenmiş gelirler  30.927.664 93.187.540 

- İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler 11 30.927.664 93.187.540 

Dönem karı vergi yükümlülüğü 21 10.832.304 6.398.301 

Kısa vadeli karşılıklar 12 5.805.166 3.991.905 

- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 13 5.125.161 3.439.370 

- Diğer kısa vadeli karşılıklar  680.005 552.535 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler  4.789.193 4.414.028 

- İlişkili olmayan taraflardan diğer  kısa vadeli yükümlülükler 8 4.789.193 4.414.028 

 

Uzun vadeli yükümlülükler  256.271.673 76.819.935 

Uzun vadeli borçlanmalar  177.829.417 1.679.964 

- İlişkili olmayan taraflardan  

      uzun vadeli borçlanmalar 5 15.551.745 1.679.964 

- Kiralama işlemlerinden borçlar 2.5.1 162.277.672 - 

Ertelenmiş gelirler  56.316.169 53.226.971 

İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler 11 56.316.169 53.226.971 

Uzun vadeli karşılıklar  21.877.352 15.716.904 

- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin  

 uzun vadeli karşılıklar 13 21.877.352 15.716.904 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 21 248.735 6.196.096 

 

ÖZKAYNAKLAR  324.140.732 267.714.616 

 

Ana ortaklığa ait özkaynaklar  324.127.030 267.701.436 

 

Ödenmiş sermaye 14 160.000.000 160.000.000 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak  

   birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler 14 67.158.539 71.564.275 

- Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları   72.793.560 73.146.224 

- Tanımlanmış fayda planları yeniden  

       ölçüm kazançları  (5.635.021) (1.581.949) 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler  8.680.319 5.832.963 

Geçmiş yıllar zararları  4.442.916 (28.878.596) 

Net dönem karı  83.845.256 59.182.794 

 

Kontrol gücü olmayan paylar  13.702 13.180 

 

TOPLAM KAYNAKLAR  1.122.583.287 784.164.165 

 

 

 

Takip eden notlar, konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 
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 Bağımsız Bağımsız 

 denetimden geçmiş denetimden geçmiş 

 Notlar 2019 2018 

 

KAR VEYA ZARAR KISMI 

Hasılat 15 1.280.972.428 907.088.847 

Satışların maliyeti (-) 15 (611.185.596) (421.485.205) 

 

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR  669.786.832 485.603.642 

 

Pazarlama giderleri (-) 16 (422.058.542) (345.285.490) 

Genel yönetim giderleri (-) 16 (54.952.090) (42.081.909) 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 18 40.289.940 37.438.941 

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 18 (22.988.210) (22.259.331) 

 

ESAS FAALİYET KARI  210.077.930 113.415.853 

  

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 20 20.533 19.447 

Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) 20 (418.926) - 

 

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ  

   FAALİYET KARI  209.679.537 113.435.300 

 

Finansman gelirleri  19 5.337.560 20.838.327 

Finansman giderleri (-) 19 (111.786.267) (61.128.008) 

 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ 

   ÖNCESİ KARI  103.230.830 73.145.619 

 

Dönem vergi gideri 21 (24.319.145) (14.484.416) 

Ertelenmiş vergi geliri 21 4.934.093 521.824 

 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI  83.845.778 59.183.027 

 

DÖNEM KARI  83.845.778 59.183.027 

 

Dönem karının dağılımı 

Kontrol gücü olmayan paylar  522 233 

Ana ortaklık payları  83.845.256 59.182.794 

 

Pay başına kazanç 23 0,524 0,370 

 

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 23 0,524 0,370 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takip eden notlar, konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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 Bağımsız Bağımsız 

 denetimden geçmiş denetimden geçmiş 

 Notlar 2019 2018 

 

Dönem Karı 83.845.778 59.183.027 

 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar (4.053.072) 14.605.191 

 

Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları 9 - 19.940.230 

Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları 

   ertelenmiş vergi etkisi 9 - (2.038.046) 

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları 13 (5.066.340) (4.121.241) 

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm  

   ertelenmiş vergi etkisi  1.013.268 824.248 

 

DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER) (4.053.072) 14.605.191 

 

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 79.792.706 73.788.218 

 

Toplam kapsamlı gelir dağılımı 

Kontrol gücü olmayan paylar 522 233 

Ana ortaklık payları 79.792.184 73.787.985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takip eden notlar, konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 
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  Ana ortaklığa ait özkaynaklar  

 Kar veya Zararda Yeniden     

  Sınıflandırılmayacak     

  Birikmiş Diğer Kapsamlı 

  Gelirler ve Giderler  

  Maddi duran Tanımlanmış Kardan   

  varlık yeniden  fayda planları ayrılan Geçmiş Net Ana ortaklığa Kontrol gücü  

 Ödenmiş değerleme  yeniden ölçüm kısıtlanmış yıllar  dönem ait olmayan Toplam 

 sermaye  artışları kazançları yedekler zararları karı özkaynaklar paylar özkaynaklar 

 

1 Ocak 2018 160.000.000 55.562.840 1.715.044 1.779.690 (33.788.218) 39.648.156 224.917.512 12.947 224.930.459 

 

Transferler  - - - 4.053.273 35.594.883 (39.648.156) - - - 

Temettü ödemesi - - - - (31.004.061) - (31.004.061) - (31.004.061) 

Maddi duran varlık  

   değer artış fonu transferi (Not 9) - (318.800) - - 318.800 - - - - 

Toplam kapsamlı gelir/(gider) - 17.902.184 (3.296.993) - - 59.182.794 73.787.985 233 73.788.218 

 

31 Aralık 2018 160.000.000 73.146.224 (1.581.949) 5.832.963 (28.878.596) 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616 

 

1 Ocak 2019 160.000.000 73.146.224 (1.581.949) 5.832.963 (28.878.596) 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616 

 

Transferler  - - - 2.847.356 56.335.438 (59.182.794) - - - 

Temettü ödemesi - - -  (23.366.590) - (23.366.590) - (23.366.590) 

Maddi duran varlık  

   değer artış fonu transferi (Not 9)  - (352.664) - - 352.664 - - - - 

Toplam kapsamlı gelir/(gider) - - (4.053.072) - - 83.845.256 79.792.184 522 79.792.706 

 

31 Aralık 2019 160.000.000 72.793.560 (5.635.021) 8.680.319 4.442.916 83.845.256 324.127.030 13.702 324.140.732 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takip eden notlar, konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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 Bağımsız Bağımsız 

 denetimden geçmiş denetimden geçmiş 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

 Notlar 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 
 

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI  188.925.586 90.030.073 
 

Dönem karı  83.845.778 59.183.027 
 

Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler  266.494.802 193.800.631 
 

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 9, 10, 2.5.1 102.760.091 27.960.696 

Değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler  6.100.425 1.024.441 

   Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler 7 5.458.249 772.252 

   Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler 6,18 642.176 252.189 

Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler  8.186.580 3.142.225 

   Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 

      ile ilgili düzeltmeler  7.788.030 2.922.198 

   Dava ve/veya ceza karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 12 398.550 (51.053) 

   Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltmeler  - 271.080 

Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler  84.990.398 40.138.087 

   Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 19 (1.578.202) (1.539.782) 

   Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 19 85.290.300 33.379.788 

   Vadeli alımlardan ve satışlardan kaynaklanan  

     ertelenmiş finansman gideri, net   1.278.300 8.298.081 

Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler 19 2.393.239 - 

Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan  

   kazançlar ile ilgili düzeltmeler 20 398.393 (19.447) 

   Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan 

      kazançları ile ilgili düzeltmeler 20 398.393 (19.447) 

Kar (zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler  42.280.624 107.592.037 

Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler 21 19.385.052 13.962.592 
 

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler  (161.414.994) (162.953.585) 
 

Stoklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler 7 (100.723.024) (143.097.301) 

Ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler 6 9.355.155 13.386.035 

   İlişkili olmayan ticari alacaklardaki azalış  8.806.824 5.682.640 

   İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış  548.331 7.703.395 

Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler  (45.740) (51.790) 

   İlişkili olmayan taraflardan faaliyetler ile ilgili  

  diğer alacaklardaki artış  (45.740) (51.790) 

Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)  (3.044.932) (3.246.697) 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki 

   (azalış)  241.791 (2.582.016) 

Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler  65.012.907 15.425.990 

   İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış  62.163.025 17.229.723 

   İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/(azalış)  2.849.882 (1.803.733) 

Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler  639.333 287.193 

   İlişkili olmayan taraflara diğer borçlardaki artış  131.788 312.304 

   ilişkili taraflara diğer borçlardaki artış/ (azalış)  507.545 (25.111) 

İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/ (azalış) ile ilgili düzeltmeler  (6.505.910) (11.671.319) 

   Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki artış  (6.609.995) (11.364.912) 

   Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki (azalış)/artış  104.085 (306.407) 

Ertelenmiş gelirlerdeki (azalış)  (59.170.678) 96.754.654 

Vergi ödemeleri  (19.885.142) (14.525.975) 

Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler  (5.008.130) (2.733.601) 

Kira ödemeleri  (42.280.624) (110.898.758) 
 

 
 
 
 
 

Takip eden notlar, konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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 Bağımsız Bağımsız 

 denetimden geçmiş denetimden geçmiş 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

 Notlar 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDE KAYNAKLANAN 

       NAKİT AKIŞLARI  (73.924.418) (60.701.328) 

  

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından  

   kaynaklanan nakit çıkışları  (76.635.012) (61.817.127) 

Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları 9 (73.114.597) (59.190.772) 

Maddi olmayan duran varlıkların  

   alımından kaynaklanan nakit çıkışları 10 (3.520.415) (2.626.355) 

Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişi  2.710.594 1.115.799 

  

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI  (138.436.869) (36.219.414) 

  

Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri  805.778.212 520.028.609 

Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları  (786.958.251) (493.865.069) 

Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç  

   ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 2.5.1 (92.199.976) - 

Ödenen temettüler  (23.366.590) (30.516.757) 

Alınan faiz  1.642.460 1.513.591 

Ödenen faiz  (43.332.724) (33.379.788) 

  

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ 

       NET AZALIŞ (A+B+C)  (23.435.701) (6.890.669) 

  

D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 47.924.873 54.815.542 

 

DÖNEM SONU NAKİT VE 

       NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D) 4 24.489.172 47.924.873 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden notlar, konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

 

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (“Şirket” veya “Vakko Tekstil”), 1962 yılında 

İstanbul’da tescilli ve Türk Ticaret Kanunu’na tabii bir sermaye şirketi olarak kurulmuştur. Şirket’in 

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla nihai ana ortağı Vakko Holding A.Ş.’dir. Şirket’in 

adresi Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:35 Üsküdar/İstanbul’dur. 

 

Şirket’in ana faaliyet konusu emprime baskı ve hazır giyim üretimi ve satışı olup, lüks perakende 

sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket mağazacılık faaliyetlerini Vakko, Vakkorama, Vakko Butik 

W Collection, Vakko Wedding, Vakko Home ve diğer marka ortaklıkları ile sürdürmektedir.  

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlı olup, halka açık hisseleri, 3 Nisan 1998 tarihinden 

itibaren Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmektedir. 

 

Şirket, lüks hazır giyim ticareti ve perakende satışı yapmak üzere 4 Nisan 2011 tarihinde kurulan Trent 

Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (“Trent Hazır Giyim”) %99,90 oranında iştirak etmiştir. 

Trent Hazır Giyim’in finansal sonuçları 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihli finansal tablolarda tam 

konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmiştir. Konsolide finansal tablolarda Şirket ve konsolide 

edilmiş bağlı ortaklığı birlikte “Grup” olarak adlandırılacaktır. 

 

1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, 5 Mart 2020 tarihli Yönetim 

Kurulu toplantısında onaylanmıştır. Konsolide finansal tablolar, Genel Kurul'da onaylanması sonucu 

kesinleşecektir. 

 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Grup’un mağaza sayısı 155’tir (31 Aralık 2018: 138). 

 

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde çalışan ortalama 

personel sayısı kategorilerine göre aşağıdaki tablodaki gibidir: 

 

 1 Ocak - 1 Ocak - 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

İdari personel ve mağaza personeli 2.190 2.037 

Fabrika personeli 205 167 

 

 2.395 2.204 

 

 

NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 

 

Grup’un konsolide finansal tabloları, SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” 

(“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

(“KGK”) tarafından yayımlanan uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Muhasebe 

Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar 

esas alınarak hazırlanmıştır. TMS/TFRS, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda (“UFRS”) 

meydana gelen değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla tebliğler aracılığıyla güncellenmektedir. 
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NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 

 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

 

Konsolide finansal tablolar, KGK tarafından 2 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan “TMS Taksonomisi 

Hakkında Duyuru” ile SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde 

belirlenmiş olan formatlara uygun olarak sunulmuştur. 

 

Şirket ve bağlı ortaklığı, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının 

hazırlanmasında, SPK, tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi 

mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. 

Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin 

ve yeniden değerlenen arsa ve yerüstü düzenleri dışında, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni 

kayıtlara TMS, uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar 

yansıtılarak düzenlenmiştir. 

 

İşletmenin sürekliliği varsayımı 

 

Konsolide finansal tablolar, Şirket’in ve konsolidasyona dâhil edilen bağlı ortaklığının 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 Fonksiyonel ve raporlama para birimi  

 

Grup’un fonksiyonel ve raporlama para birimi Türk Lirası’dır (“TL”). Yabancı para işlemler, işlem 

tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve 

yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları kullanılarak çevrilmiştir. Yabancı paraya 

dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan bu kur farkı geliri veya gideri konsolide 

kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır. 

 

2.3 Uygulanan konsolidasyon esasları 

 

Konsolide finansal tablolar, ana şirket olan Vakko Tekstil ile bağlı ortaklığı Trent Hazır Giyim’in  

31 Aralık 2019 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.  



VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 

 

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT  

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR 
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)  

 

10 

NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 

 

2.3 Uygulanan konsolidasyon esasları (Devamı) 

 

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. 

 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklık, oy hakları ve etkin 

ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir: 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

   Etkin ortaklık Etkin ortaklık 

Bağlı Ortaklık Ülke Faaliyet alanı oranı (%) oranı (%) 

 

Trent Hazır Giyim Türkiye Perakende Mağazacılık 99,90 99,90 

 

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 ortaklığa ait bilançolar ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide 

edilmiş olup Şirket ve bağlı ortaklıklığının sahip olduğu payların kayıtlı iştirak değerleri, ilgili 

özkaynaklar ile karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklıklığı 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 ortaklıklığın 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. 
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NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 

 

2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 

hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla geçerli 

yeni ve değiştirilmiş standartlar ve 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. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara 

getirilen değişiklikler ve yorumlar: 

 

- TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik iki konuya açıklık getirmiştir: 

bir finansal varlığın sadece anapara ve anaparaya ilişkin faizi temsil edip etmediği dikkate 

alınırken, erken ödenen bedelin hem negatif hem de pozitif nakit akışları olabileceği ve itfa 

edilmiş maliyet ile ölçülen finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo dışı bırakılma sonucu 

doğurmadan değiştirildiğinde, ortaya çıkan kazanç veya kaybın doğrudan kar veya zararda 

muhasebeleştirilmesi konusunu doğrulamaktadır. Kazanç veya kayıp, orijinal sözleşmeye dayalı 

nakit akışları ile orijinal etkin faiz oranından iskonto edilmiş değiştirilmiş nakit akışları arasındaki 

fark olarak hesaplanır. Bu, farkın TMS 39’dan farklı olarak enstrümanın kalan ömrü boyunca 

yayılarak muhasebeleştirilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Grup’un konsolide 

finansal tablo dipnotları üzerinde bir etkisi olmamıştır. 

 

- TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 

tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Şirketlerin 

özkaynak metodunu uygulamadığı uzun vadeli iştirak veya müşterek yönetime tabi yatırımlarını, 

TFRS 9 kullanarak muhasebeleştireceklerini açıklığa kavuşturmuştur. 

 

- TFRS 16, “Kiralama işlemleri”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 15, ‘Müşteri sözleşmelerinden hasılat’ standardı ile 

birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yeni standart mevcut TMS 17 rehberliğinin 

yerini alır ve özellikli kiralayanlar açısından muhasebesinde geniş kapsamlı bir değişiklik yapar. 

Şu anki TMS 17 kurallarına göre kiralayanlar bir kiralama işlemine taraf olduklarında bu işlem 

için finansal kiralama (bilanço içi) ya da faaliyet kiralaması (bilanço dışı) ayrımı yapmak 

zorundalar. Fakat TFRS 16’ya göre artık kiralayanlar neredeyse tüm kiralama sözleşmeleri için 

gelecekte ödeyecekleri kiralama yükümlülüklerini ve buna karşılık olarak da bir varlık kullanım 

hakkını bilançolarına yazmak zorunda olacaklardır. UMSK kısa dönemli kiralama işlemleri ve 

düşük değerli varlıklar için bir istisna öngörmüştür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler 

açısından uygulanabilir. Kiraya verenler için muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. Ancak 

UMSK’nın kiralama işlemlerinin tanımını değiştirmesinden ötürü (sözleşmelerdeki içeriklerin 

birleştirilmesi ya da ayrıştırılmasındaki rehberliği değiştirdiği gibi) kiraya verenler de bu yeni 

standarttan etkileneceklerdir. Bu durumda, yeni muhasebe modelinin kiraya verenler ve 

kiralayanlar arasında birtakım değerlendirmelere neden olacağı beklenmektedir. TFRS 16’ya göre 

bir sözleşme belirli bir süre için belirli bir tutar karşılığında bir varlığın kullanım hakkını ve o 

varlığı kontrol etme hakkını içeriyorsa o sözleşme bir kiralama sözleşmesidir ya da kiralama 

işlemi içermektedir. Grup’un konsolide finansal tabloları üzerindeki etkisi Not 2.5.1’de detaylı 

açıklanmıştır. 
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NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 

 

2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 

 

- TFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler’; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu 

tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum TMS 12 Gelir 

Vergileri standardının uygulamalarındaki bazı belirsizliklere açıklık getirmektedir. UFRS Yorum 

Komitesi daha önce vergi uygulamalarında bir belirsizlik olduğu zaman bu belirsizliğin TMS 

12’ye göre değil TMS 37 ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ standardının 

uygulanması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştu. TFRS Yorum 23 ise gelir vergilerinde 

belirsizlikler olduğu durumlarda ertelenmiş vergi hesaplamasının nasıl ölçüleceği ve 

muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama getirmektedir. Vergi uygulaması belirsizliği, bir şirket 

tarafından yapılan bir vergi uygulamasının vergi otoritesince kabul edilir olup olmadığının 

bilinmediği durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, özellikle bir giderin indirim olarak kabul edilmesi 

ya da iade alınabilir vergi hesaplamasına belirli bir kalemin dahil edilip edilmemesiyle ilgili vergi 

kanunda belirsiz olması gibi. TFRS Yorum 23 bir kalemin vergi uygulamalarının belirsiz olduğu; 

vergilendirilebilir gelir, gider, varlık ya da yükümlülüğün vergiye esas tutarları, vergi gideri, 

alacağı ve vergi oranları da dahil olmak üzere her durumda geçerlidir. 

 

- 2015 - 2017 yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrası yıllık raporlama dönemleri için 

geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri içermektedir: 

 

• TFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”; kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha önce 

edindiği payı yeniden ölçer. 

• TFRS 11, ‘Müşterek Anlaşmalar’; müşterek kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette 

daha önce edindiği payı yeniden ölçmez 

• TMS 12, ‘Gelir Vergileri’; işletme, temettülerin gelir vergisi etkilerini aynı şekilde 

muhasebeleştirir. 

• TMS 23, ‘Borçlanma Maliyetleri; bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa 

hazır hale gelmesi için yapılan her borçlanmayı, genel borçlanmanın bir parçası olarak 

değerlendirir. 

 

- TMS 19 ‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar’; planda yapılan değişiklik, küçülme veya yerine getirme 

ile ilgili iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrasında olan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. 

Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri gerektirir: 

 

• Planda yapılan değişiklik, küçülme ve yerine getirme sonrası dönem için; cari hizmet 

maliyeti ve net faizi belirlemek için güncel varsayımların kullanılması. 

 

• Geçmiş dönem hizmet maliyetinin bir parçası olarak kar veya zararda muhasebeleştirme, 

ya da varlık tavanından kaynaklanan etkiyle daha önce finansal tablolara alınmamış olsa 

bile, fazla değerdeki herhangi bir azalmanın, yerine getirmedeki bir kazanç ya da zararın 

finansal tablolara alınması. 
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NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 

 

2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 

 

b. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar 

ve değişiklikler: 

 

- TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten 

sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1, “Finansal Tabloların Sunuluşu” 

ve TMS 8, “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar” daki 

değişiklikler ile bu değişikliklere bağlı olarak diğer TFRS’lerdeki değişiklikler aşağıdaki gibidir:  

 

i)  TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı  

ii)  Önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi ve 

iii)  Önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1 ‘deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi  

 

- TFRS 3’teki değişiklikler – işletme tanımı; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme tanımı revize edilmiştir. 

UMSK tarafından alınan geri bildirimlere göre, genellikle mevcut uygulama rehberliğinin çok 

karmaşık olduğu düşünülmektedir ve bu işletme birleşmeleri tanımının karşılanması için çok fazla 

işlemle sonuçlanmaktadır. 

 

- TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 ‘deki değişiklikler- Gösterge faiz oranı reformu; 1 Ocak 2020 

tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu 

değişiklikler gösterge faiz oranı reformu ile ilgili olarak belirli kolaylaştırıcı uygulamalar sağlar. 

Bu uygulamalar korunma muhasebesi ile ilgilidir ve IBOR reformunun etkisi genellikle riskten 

korunma muhasebesinin sona ermesine neden olmamalıdır. Bununla birlikte herhangi bir riskten 

korunma etkinsizliğinin gelir tablosunda kaydedilmeye devam etmesi gerekir. IBOR bazlı 

sözleşmelerde korunma muhasebesinin yaygın olması göz önüne alındığında bu kolaylaştırıcı 

uygulamalar sektördeki tüm şirketleri etkileyecektir. 

 

- TFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri”; 1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeşitli uygulamalara izin veren 

TFRS 4’ün yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta sözleşmeleri ile isteğe bağlı katılım özelliğine 

sahip yatırım sözleşmeleri düzenleyen tüm işletmelerin muhasebesini temelden değiştirecektir.   

 

Grup, yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip gerekli olanları 

uygulayacaktır. 
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NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 

 

2.5 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler 

 

Grup’un konsolide finansal durumu, performansı veya nakit akımları üzerindeki işlemlerin ve olayların 

etkilerinin konsolide finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu doğuracak 

nitelikte olması durumunda muhasebe politikalarında değişiklik yapılır. İsteğe bağlı olarak muhasebe 

politikalarında yapılan değişikliklerin önceki dönemleri etkilemesi durumunda, söz konusu politika hep 

kullanımdaymış gibi konsolide finansal tablolarda geriye dönük olarak uygulanır. Yeni bir standardın 

uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz konusu standardın şayet varsa 

geçiş hükümlerine uygun olarak geriye ya da ileriye dönük olarak uygulanır. Herhangi bir geçiş 

hükmünün yer almadığı değişiklikler geriye dönük olarak uygulanır. 

 

2.5.1 TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı 

 

Grup - kiracı olarak 

 

Grup, bir sözleşmenin başlangıcında, sözleşmenin kiralama niteliği taşıyıp taşımadığını ya da kiralama 

işlemi içerip içermediğini değerlendirir. Sözleşmenin, bir bedel karşılığında tanımlanan varlığın 

kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre için devretmesi durumunda, bu sözleşme kiralama 

niteliği taşımaktadır ya da bir kiralama işlemi içermektedir. Grup, bir sözleşmenin tanımlanan bir 

varlığın kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre için devredip devretmediğini değerlendirirken 

aşağıdaki koşulları göz önünde bulundurur: 

 

a) Sözleşmenin tanımlanan varlık içermesi; bir varlık genellikle sözleşmede açık veya zımni bir 

şekilde belirtilerek tanımlanır. 

b) Varlığın işlevsel bir bölümünün fiziksel olarak ayrı olması veya varlığın kapasitesinin tamamına 

yakınını temsil etmesi. Tedarikçinin varlığı ikame etme yönünde aslî bir hakka sahip olması ve 

bundan ekonomik fayda sağlaması durumunda varlık tanımlanmış değildir. 

c) Tanımlanan varlığın kullanımından sağlanacak ekonomik yararların tamamına yakınını elde etme 

hakkının olması 

d) Tanımlanan varlığın kullanımını yönetme hakkının olması. Grup, varlığın nasıl ve ne amaçla 

kullanılacağına ilişkin kararların önceden belirlenmiş olması durumunda varlığın kullanım 

hakkına sahip olduğunu değerlendirmektedir. Grup varlığın kullanımını yönetme hakkına 

aşağıdaki durumlarda sahip olmaktadır: 

 

i. Grup’un, kullanım süresi boyunca varlığı işletme hakkına sahip olması (veya varlığı kendi 

belirlediği şekilde işletmeleri için başkalarını yönlendirmesi) ve tedarikçinin bu işletme 

talimatlarını değiştirme hakkının bulunmaması veya 

ii. Grup’un, kullanım süresi boyunca varlığın nasıl ve ne amaçla kullanılacağını önceden 

belirleyecek şekilde varlığı (ya da varlığın belirli özelliklerini) tasarlamış olması. 

 

Grup, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal tablolarına bir kullanım hakkı varlığı ve bir kira 

yükümlülüğü yansıtır. 
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NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 

 

2.5 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler (Devamı) 

 

2.5.1 TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı (Devamı) 

 

Kullanım hakkı varlığı 

 

Kullanım hakkı varlığı ilk olarak maliyet yöntemiyle muhasebeleştirilir ve aşağıdakileri içerir: 

 

a) Kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı, 

b) Kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden alınan tüm 

kiralama teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar, 

c) Grup tarafından katlanılan tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetler ve 

 

Grup maliyet yöntemini uygularken, kullanım hakkı varlığını: 

 

a) birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş ve 

b) kira yükümlülüğünün yeniden ölçümüne göre düzeltilmiş maliyeti üzerinden ölçer. 

 

Grup, kullanım hakkı varlığını amortismana tabi tutarken TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında 

yer alan amortisman hükümlerini uygular. Tedarikçinin, kiralama süresinin sonunda dayanak varlığın 

mülkiyetini Grup’a devretmesi durumunda veya kullanım hakkı varlığı maliyetinin Grup’un bir satın 

alma opsiyonunu kullanacağını göstermesi durumunda, Grup kullanım hakkı varlığını kiralamanın fiilen 

başladığı tarihten dayanak varlığın faydalı ömrünün sonuna kadar amortismana tabi tutar. Diğer 

durumlarda, Grup kullanım hakkı varlığını, kiralamanın fiilen başladığı tarihten başlamak üzere söz 

konusu varlığın faydalı ömrü veya kiralama süresinden kısa olanına göre amortismana tabi tutar. 

 

Grup kullanım hakkı varlığının değer düşüklüğüne uğramış olup olmadığını belirlemek ve belirlenen 

herhangi bir değer düşüklüğü zararını muhasebeleştirmek için TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

standardını uygular. 

 

Kira yükümlülüğü 

 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, Grup kira yükümlülüğünü o tarihte ödenmemiş olan kira 

ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçer. Kira ödemeleri, bu oranın kolaylıkla belirlenebilmesi 

durumunda, kiralamadaki zımnî faiz oranı kullanılarak iskonto edilir. Grup, bu oranın kolaylıkla 

belirlenememesi durumunda, Grup’un alternatif borçlanma faiz oranını kullanır. Alternatif borçlanma 

oranı, Grup şirketlerinin kontrat tarihlerindeki borçlanma oranları dikkate alınarak belirlenmiştir. 

 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil olan kira ödemeleri, dayanak 

varlığın kiralama süresi boyunca kullanım hakkı için yapılacak ve kiralamanın fiilen başladığı tarihte 

ödenmemiş olan aşağıdaki ödemelerden oluşur: 

 

a) Sabit ödemelerden her türlü kiralama teşvik alacaklarının düşülmesiyle elde edilen tutar, 

b) Bir endeks ya da orana bağlı olan, ilk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya 

oran kullanılarak yapılan değişken kira ödemeleri, 

c) Grup’un satın alma opsiyonunu kullanacağından makul ölçüde emin olması durumunda bu 

opsiyonun kullanım fiyatı ve 

d) Kiralama süresinin Grup’un kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon kullanacağını göstermesi 

durumunda, kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri. 
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NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 

 

2.5 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler (Devamı) 

 

2.5.1 TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı (Devamı) 

 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra Grup, kira yükümlülüğünü aşağıdaki şekilde ölçer: 

 

a) Defter değerini, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak şekilde artırır, 

b) Defter değerini, yapılmış olan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltır ve 

c) Defter değerini yeniden değerlendirmeleri ve yeniden yapılandırmaları yansıtacak şekilde ya da 

revize edilmiş özü itibarıyla sabit olan kira ödemelerini yansıtacak şekilde yeniden ölçer. 

 

Kiralama süresindeki her bir döneme ait kira yükümlülüğüne ilişkin faiz, kira yükümlülüğünün kalan 

bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanarak bulunan tutardır. Dönemsel faiz oranı, kolaylıkla 

belirlenebilmesi durumunda, kiralamadaki zımnî faiz oranıdır. Grup, bu oranın kolaylıkla 

belirlenememesi durumunda, Grup’un alternatif borçlanma faiz oranını kullanır. Kiralamanın fiilen 

başladığı tarihten sonra, Grup, kira yükümlülüğünü, kira ödemelerindeki değişiklikleri yansıtacak 

şekilde yeniden ölçer. Grup, kira yükümlülüğünün yeniden ölçüm tutarını, kullanım hakkı varlığında 

düzeltme olarak finansal tablolarına yansıtır. 

 

Grup’un kira yükümlülüğünü oluşturan kontratların süresi 1 ile 10 yıl arasında değişmektedir. 

 

Uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları 

 

Kiralama yükümlülüğü, sözleşmelerdeki uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları dikkate alınarak 

belirlenmektedir. Sözleşmelerde yer alan uzatma ve erken sonlandırma opsiyonlarının büyük kısmı 

Grup ve kiralayan tarafından müştereken uygulanabilir opsiyonlardan oluşmaktadır. Grup kiralama 

süresini, söz konusu uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları ilgili sözleşmeye göre Grup’un 

inisiyatifindeyse ve opsiyonların kullanımı makul derecede kesinse kiralama süresine dâhil ederek 

belirlemektedir. Grup’un, makul derecede kesin olmadığı için kiralama yükümlülüğüne dahil edilmeyen 

uzatma ve erken sonlandırma opsiyonu içeren önemli seviyede kira kontratı bulunmamaktadır. Eğer 

şartlarda önemli bir değişiklik olursa yapılan değerlendirme yönetim tarafından gözden geçirilmektedir. 

Cari dönemde yapılan değerlendirmeler sonucunda, uzatma ve erken sonlandırma opsiyonlarının 

kiralama süresine dahil edilmesi nedeniyle oluşan kiralama yükümlülüğü veya varlık kullanım hakkı 

bulunmamaktadır. 

 

Değişken kira ödemeleri 

 

Grup’un kiralama sözleşmelerinin bir kısmından kaynaklanan kira ödemeleri değişken kira 

ödemelerinden oluşmaktadır. TFRS 16 standardı kapsamında yer almayan söz konusu değişken kira 

ödemeleri, ilgili dönemde gelir tablosuna kira gideri olarak kaydedilmektedir.  
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NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 

 

2.5 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler (Devamı) 

 

2.5.1 TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı (Devamı) 

 

Kolaylaştırıcı uygulamalar  

 

Kiralama süresi 12 ay ve daha kısa olan kısa vadeli kiralama sözleşmeleri ile Grup tarafından düşük 

değerli olarak belirlenen bilgi teknolojileri ekipman kiralamalarına (ağırlıklı olarak yazıcı, dizüstü 

bilgisayar, mobil telefon vb.) ilişkin sözleşmeler, TFRS 16, “Kiralamalar” standardının tanıdığı istisna 

kapsamında değerlendirilmiş olup, bu sözleşmelere ilişkin ödemeler oluştukları dönemde gider olarak 

muhasebeleştirilmeye devam edilmektedir. Makul ölçüde benzer özelliklere sahip kiralamalardan 

oluşan bir portföye (benzer bir ekonomik ortamdaki benzer bir varlık sınıfı için geri kalan kiralama 

süresi benzer olan kiralamalar gibi) tek bir iskonto oranı uygulanmıştır. 

 

Grup - kiralayan olarak  

 

Grup’un kiralayan olarak kiralamalarının tamamı operasyonel kiralamadır. Operasyonel kiralamalarda, 

kiralanan varlıklar, konsolide bilançoda yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi duran varlıklar veya diğer 

dönen varlıklar altında sınıflandırılır ve elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, eşit 

tutarlarda konsolide gelir tablosuna yansıtılır. Kira gelirleri kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile 

konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır.  

 

Grup, bir kiralama bileşeniyle birlikte bir ya da daha fazla ilave kiralama niteliği taşıyan veya taşımayan 

bileşen içeren bir sözleşme için, sözleşmede yer alan bedeli, TFRS 15, “Müşterilerle yapılan 

sözleşmelerden doğan hasılat” standardını uygulayarak dağıtır. 

 

TFRS 16 Kiralamalar standardına ilk geçiş 

 

Grup, TMS 17, “Kiralama İşlemleri” standardının yerini alan TFRS 16, “Kiralamalar” standardını, ilk 

uygulama tarihi olan 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla, standardın ilk defa uygulanmasının kümülatif 

etkisiyle geriye dönük olarak (“kümülatif etki yöntemi”) konsolide finansal tablolarında 

muhasebeleştirmiştir. Söz konusu yöntemin ilgili standartta tanımlanan basitleştirilmiş geçiş uygulaması 

kapsamında, finansal tabloların karşılaştırmalı bilgilerinde ve geçmiş yıllar karlarında yeniden 

düzenleme gerekmemektedir. 

 

TFRS 16 “Kiralamalar” standardının ilk uygulaması kapsamında, 1 Ocak 2019 tarihinden önce TMS 17 

“Kiralama İşlemleri” standardına uygun olarak faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılan kiralama 

taahhütlerine ilişkin konsolide finansal tablolarda “kiralama yükümlülüğü” muhasebeleştirilmiştir. 

Sözkonusu kira yükümlülüğü, geçiş tarihi itibarıyla gerçekleşmemiş kira ödemelerinin, Grup’un ilk 

uygulama tarihindeki alternatif borçlanma faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş bugünkü değeri 

üzerinden ölçülmüştür. Kullanım hakkı varlıkları ise, ilgili standartta yer alan basitleştirilmiş geçiş 

uygulaması kapsamında, kiralama yükümlülüklerine (peşin ödemesi yapılmış veya tahakkuk etmiş kira 

ödemelerinin tutarına göre düzeltilmiş) eşit bir tutar üzerinden muhasebeleştirilmiştir. 
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NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 

 

2.5 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler (Devamı) 

 

2.5.1 TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı (Devamı) 

 

İlk uygulama tarihinden önce TMS 17 kapsamında takip edilen faaliyet kiralaması taahhütleri ile  

1 Ocak 2019 itibarıyla TFRS 16 kapsamında konsolide finansal tablolarda muhasebeleştirilen kira 

yükümlülüklerinin mutabakatı aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Ocak 2019 
 

TMS 17 kapsamında faaliyet kiralaması taahhütleri 444.068.405 

- Kısa vadeli kiralamalar (-)  - 

- Düşük değerli kiralamalar (-) - 

- Hizmet kapsamında değerlendirilen sözleşmeler (-) - 

- Değişken kira yükümlülüklerine ilişkin değerlendirilen sözleşmeler (-) 42.280.624 

- Uzatma ve erken sonlandırma opsiyonlarına ilişkin düzeltmeler - 

 

TFRS 16 kapsamında toplam kiralama yükümlülüğü  

   (iskonto edilmemiş) 401.787.781 
 

TFRS 16 kapsamında toplam kiralama yükümlülüğü  

   (alternatif borçlanma oranı ile iskonto edilmiş) 273.298.287 
 

- Kısa vadeli kiralama yükümlülüğü  82.972.183 

- Uzun vadeli kiralama yükümlülüğü 190.326.104 
 

Grup’un, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla kira yükümlülüklerine uygulanan, tüm para birimlerindeki 

alternatif borçlanma oranlarının ağırlıklı ortalaması yıllık %20,95’tir. 
 

1 Ocak ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla konsolide finansal tablolarda muhasebeleştirilen kullanım 

hakkı varlıklarının, varlık grupları bazında detayları aşağıdaki gibidir: 
 

 Binalar Araçlar Toplam 
 

1 Ocak 2019 269.095.298 4.202.989 273.298.287 

Dönem içi girişler 25.860.559 772.525 26.633.084 

Dönem içi amortisman giderleri (65.519.204) (2.120.629) (67.639.833) 
 

31 Aralık 2019 229.436.653 2.854.885 232.291.538 

 

1 Ocak ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla konsolide finansal tablolarda muhasebeleştirilen kiralama 

işlemlerinden borçların, hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Ocak   Kira   31 Aralık  

 2019 Girişler Faiz ödemesi Sınıflama Kur farkı 2019 

 

Kiralama yükümlülüğü 
   kısa dönemli 82.972.183 1.211.996 6.892.938 (92.199.976) 90.474.610 241.300 89.593.051 

Kiralama yükümlülüğü 
   uzun dönemli 190.326.104 25.421.088 37.005.090 - (90.474.610) - 162.277.672 

 

 273.298.287 26.633.084 43.898.028 (92.199.976) - 241.300 251.870.723 
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NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 
 

2.5 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler (Devamı) 
 

2.5.1 TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı (Devamı) 
 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kiralama işlemlerinden borçların geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık 2019 
 

1 yıl içinde ödenecekler    89.593.051 

1-5 yıl içinde ödenecekler    139.600.740 

5 yıl üzerinde ödenecekler   22.676.932 
 

   251.870.723 
 

2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti  
 

Hasılatın muhasebeleştirilmesi 
 

Grup, taahhüt edilmiş bir mal veya hizmeti müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü yerine 

getirdiğinde veya getirdikçe hasılatı finansal tablolara alır. Bir varlığın kontrolü müşterinin eline 

geçtiğinde veya geçtikçe varlık devredilmiş olur. 
 

Grup, aşağıda yer alan 5 temel prensip doğrultusunda hasılatı finansal tablolara almaktadır: 
 

- Müşteri sözleşmelerinin belirlenmesi 

- Sözleşmelerdeki performans yükümlülüklerinin belirlenmesi 

- Sözleşmelerdeki işlem fiyatının belirlenmesi 

- İşlem fiyatının sözleşmelerdeki performans yükümlülüklerine dağıtılması 

- Her performans yükümlülüğü yerine getirildiğinde hasılatın muhasebeleştirilmesi 
 

Grup, aşağıdaki şartların tamamının karşılanması durumunda müşterisi ile yaptığı bir sözleşmeyi hasılat 

olarak muhasebeleştirir: 
 

- Sözleşmenin tarafları sözleşmeyi (yazılı, sözlü ya da diğer ticari teamüllere uygun olarak) 

onaylamış ve kendi edimlerini yerine getirmeyi taahhüt etmiştir, 

- Devredilecek mal veya hizmetlerle ilgili her bir tarafın haklarını tanımlanabilmektedir, 

- Devredilecek mal veya hizmetler için yapılacak ödeme koşullarını tanımlanabilmektedir, 

- Sözleşme özü itibarıyla ticari niteliktedir, 

- Grup’un müşteriye devredilecek mal veya hizmetler karşılığı bedel tahsil edecek olması 

muhtemeldir. Grup, bir bedelin tahsil edilebilirliğinin muhtemel olup olmadığını 

değerlendirirken, sadece müşterinin bu bedeli vadesinde ödeyebilme kabiliyetini ve buna ilişkin 

niyetini dikkate alır. 
 

Mal satışları - perakende 
 

Grup, perakende sektüründe 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. Grup, 

kampanyalar kapsamında müşterilere verilen iade çeklerine ilişkin hasılatı, çekler kullanılana kadar 

bilançoda ertelenmiş gelir olarak kaydetmektedir. 
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NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 
 

2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 

Mal satışları - toptan 
 

Grup’un edim yükümlülükleri, toptan pazarda tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin satışından 

oluşmaktadır. Grup, satılan mal veya hizmetin kontrolünü aynı anda müşteriye devretmekte ve hasılat, 

edim yükümlülüğü yerine getirildiği an muhasebeleştirilmektedir.  
 

Sözleşme başlangıcında Grup, müşteriyle yaptığı sözleşmede taahhüt ettiği mal veya hizmetleri 

değerlendirir ve müşteriye devretmek için verdiği her bir taahhüdü ayrı bir edim yükümlülüğü olarak 

tanımlar. Grup ayrıca, sözleşme başlangıcında, her bir edim yükümlülüğünü zamanla ya da zamanın 

belli bir anında yerine getirip getirmediğini belirler. 
 

Başka bir taraf mal veya hizmetin müşteriye sağlanmasına müdahil olduğunda, Grup, taahhüdünün 

niteliğinin belirlenen mal veya hizmetleri bizzat sağlamaya (asil) veya diğer tarafça sağlanan bu mal 

veya hizmetlere aracılık etmeye (vekil) yönelik bir edim yükümlülüğü olduğunu belirler. Grup, 

belirlenmiş mal veya hizmetleri, o mal veya hizmetleri müşteriye devretmeden önce kontrol ediyorsa 

asildir. Söz konusu durumda edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde (veya getirdikçe), devredilen 

belirlenmiş mal veya hizmetler karşılığında hak etmeyi beklediği bedelin brüt tutarı kadar hasılatı 

finansal tablolara alır. Grup, edim yükümlülüğü belirlenmiş mal veya hizmetlerin başka bir tarafça temin 

edilmesine aracılık etmekse ise vekil durumundadır ve söz konusu edim yükümlülüğü için hasılatı 

finansal tablolara yansıtmaz. 
 

Grup, işlem fiyatını tespit etmek için sözleşme hükümlerini ve ticari teamüllerini dikkate alır. İşlem 

fiyatı, Grup’un üçüncü şahıslar adına (örneğin bazı satış vergileri) tahsil edilen tutarlar hariç taahhüt 

ettiği mal veya hizmetleri müşteriye devretmesi karşılığında hak etmeyi beklediği bedeldir. Grup, işlem 

fiyatını her bir edim yükümlülüğüne (ya da farklı mal veya hizmete), müşteriye taahhüt edilen mal veya 

hizmetlerin devri karşılığı hak etmeyi beklediği bedeli gösteren bir tutarda dağıtmaktadır. Bu dağıtımda 

Grup, işlem fiyatını sözleşmede belirlenen her edim yükümlülüğüne, nispi bir müstakil satış fiyatı 

üzerinden dağıtır, bu dağıtımda Grup, sözleşmedeki her bir edim yükümlülüğünün temelini oluşturan 

farklı mal veya hizmetlerin sözleşme başlangıcındaki müstakil satış fiyatını tespit eder ve işlem fiyatını 

bu müstakil satış fiyatlarına orantılı olarak dağıtır.  
 

Sözleşmede taahhüt edilen mal veya hizmetlerin tek başına satış fiyatları toplamının sözleşmede bunlar 

için taahhüt edilen bedeli aşması durumunda, müşteri mal veya hizmetin satın alınması karşılığında 

indirim almış demektir. İndirimin sözleşmede düzenlenen edim yükümlülüklerinin tamamına değil 

yalnızca bir veya birkaçına ilişkin olduğu gözlemlenebilir göstergelerin bulunduğu durumlar haricinde, 

Grup, indirimi sözleşmedeki tüm edim yükümlülüklerine orantılı bir şekilde dağıtır. 
 

Diğer gelirler 
 

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

- Faiz gelirleri - geçerli faiz oranı ve vadesine kalan süre içinde etkin faiz yöntemine göre, temettü 

gelirleri, temettü ödemesi almaya hak kazandığı tarihte muhasebeleştirilir. 
 

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.  
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NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 

 

2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

 

Tahminlerin kullanılması 

 

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin 

tutarlarını, koşullu varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan 

gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. 

Buna bağlı olarak Grup geleceğe yönelik tahmin ve varsayımlarda bulunmaktadır. Gerçekleşmiş 

sonuçlar tahminlerden farklı olabilir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler 

yapılmakta ve gerçekleştikleri dönem gelir tablosunda raporlanmaktadır. 

 

Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve 

bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde 

bulundurularak yapılan önemli varsayımlar ve değerlendirmeler, arsa ve arazilerin gerçeğe uygun 

değeri, özel maliyetler üzerindeki değer düşüklüğü ve stokların net gerçekleşebilir değeri ile ilgilidir. 

 

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 ilk olarak makul değerleri ile kaydedilir ve sonraki dönemlerde etkin faiz yöntemi 

kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir (Not 6). Grup’un, ödenmesi gereken 

meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar 

için spesifik risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili 

mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil 

edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin 

faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. 

 

Değer düşüklüğüne uğramış alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, ilgili alacak tutarının 

tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan değer düşüklüğü 

alacak karşılığından düşülerek kar veya zarar tablosuna gelir olarak kaydedilir. 

 

Grup, konsolide finansal tablolarında itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen ve önemli bir 

finansman bileşeni içermeyen (1 yıldan kısa vadeli olan) ticari alacaklarının değer düşüklüğü 

hesaplamaları kapsamında TFRS 9 standardında tanımlanan “basitleştirilmiş yaklaşımı” uygulamayı 

tercih etmiştir. Söz konusu yaklaşım ile Grup, ticari alacakların belirli sebeplerle değer düşüklüğüne 

uğramadığı durumlarda (gerçekleşmiş değer düşüklüğü zararları haricinde), ticari alacaklara ilişkin zarar 

karşılıklarını “ömür boyu beklenen kredi zararlarına” eşit bir tutardan ölçmektedir.  

 

Grup, ticari alacaklara ilişkin beklenen kredi zararlarının ölçümünde bir karşılık matrisi kullanmaktadır.  

İlgili matriste ticari alacakların vadelerinin aşıldığı gün sayısına bağlı olarak belirli karşılık oranları 

hesaplanmakta ve söz konusu oranlar her raporlama döneminde gözden geçirilerek, gerektiği 

durumlarda, revize edilmektedir. Beklenen kredi zarar karşılıklarındaki değişim gelir tablosunda “esas 

faaliyetlerden diğer gelirler/giderler” hesabında muhasebeleştirilmektedir. 
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NOT 2 -  KONSOLİDE 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. Arsa ve yeraltı ve yerüstü 

düzenlemeleri daha sonra bağımsız uzmanlarca değerlenip rayiç değerine getirildikten sonra ilgili yeraltı 

ve yerüstü düzenlemeleri için amortisman düşülerek gösterilmiştir. Grup, koşullarda bir değişiklik 

olmadığı sürece bina ve arsalarını 3 yılda bir değerlettirmektedir. Diğer bütün maddi duran varlıklar 

maliyet bedellerinden birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü karşılığı düşülerek yansıtılmıştır. 

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. Yeniden değerlenmiş 

varlıkların satılması durumunda, bu varlığa ait yeniden değerleme fon tutarı geçmiş yıllar karlarına 

aktarılmaktadır. 

 

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. 

 

Maddi duran varlıkların defter değerlerinin yeniden değerleme sonucunda artışı, vergi sonrası diğer 

kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve özkaynaklarda maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışı 

hesabında ertelenmiş vergi etkisi düşülerek kaydedilir. Aynı varlığın değerindeki azalış önceki yeniden 

değerleme farkını tersine çevirdiği ölçüde diğer kapsamlı gelir ile ilişkilendirilip özkaynaklarda maddi 

duran varlıklar yeniden değerleme artışı hesabından düşülür, bundan sonraki azalmalar gelir tablosunda 

gider olarak muhasebeleştirilir. 

 

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyetleri veya yeniden 

değerlenmiş tutarları 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) 

Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri 5-15 

Binalar 40-50 

Özel maliyetler 3-15 

Tesis, makine ve cihazlar 5-15 

Taşıtlar 3-5 

Mobilya ve demirbaşlar 4-5 

Diğer maddi duran varlıklar  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 muhasebeleştirilmektedir. 
 

Yeniden değerlenmiş değerleri ile muhasebeleştirilmiş olan varlıklar satıldıklarında özkaynaklar maddi 

duran varlıklar yeniden değerleme artışı hesabı, geçmiş yıl karlarına transfer edilir. 
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NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 
 

2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 

Maddi olmayan duran varlıklar 
 

Satın Alınan Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 

Haklar ve benzeri 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 (4 - 15 yıl) itfaya tabi tutulur. 
 

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 varlıklar 
 

Sınıflandırma ve ölçüm 
 

Grup, finansal varlıklarını; itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen, gerçeğe uygun değeri kar 

veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal 

varlıklar olarak üç sınıfta muhasebeleştirmektedir. Sınıflandırma, finansal varlıklardan faydalanma 

amaçlarına göre belirlenen iş modeli ve beklenen nakit akışları esas alınarak yapılmaktadır. Yönetim, 

finansal varlıklarının sınıflandırmasını finansal varlıkları satın aldığı tarihte yapar. 
 

(a) İtfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen varlıklar 
 

Yönetimin sözleşmeye dayalı nakit akışlarını tahsil etme iş modelini benimsediği ve sözleşme şartlarının 

belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içerdiği, sabit 

veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal varlıklar, 

itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen varlıklar olarak sınıflandırılır. Vadeleri bilanço 

tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklar, 12 aydan uzun ise duran varlıklar olarak 

sınıflandırılırlar. İtfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen varlıklar, bilançoda “ticari 

alacaklar”, “diğer alacaklar” ve “nakit ve nakit benzerleri” kalemlerini içermektedir. 
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NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 
 

2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 

Değer düşüklüğü 
 

Grup, konsolide finansal tablolarda yer alan itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen ticari 

alacakları önemli bir finansman bileşeni içermediği için değer düşüklüğü hesaplamaları için 

kolaylaştırılmış uygulamayı seçerek karşılık matrisi kullanmaktadır. Bu uygulama ile Grup, ticari alacaklar 

belirli sebeplerle değer düşüklüğüne uğramadığı durumlarda, beklenen kredi zarar karşılığı methodunu 

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. 
 

(b) Gerçeğe uygun değeri muhasebeleştirilen varlıklar 
 

Yönetimin sözleşmeye dayalı nakit akışlarını tahsil etme ve/veya satış yapma iş modelini benimsediği 

varlıklar gerçeğe uygun değerinden muhasebeleştirilen varlıklar olarak sınıflandırılır. Yönetim, ilgili 

varlıkları bilanço tarihinden itibaren 12 ay içinde elden çıkarmaya niyetli değilse söz konusu varlıklar 

duran varlıklar olarak sınıflandırılırlar. Grup özkaynağa dayalı finansal yatırımlar için ilk 

muhasebeleştirme sırasında; daha sonra muhasebeleştirme yöntemini değiştiremeyeceği şekilde, yatırımın 

gerçeğe uygun değer farkının diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar veya kâr veya zarar 

tablosuna yansıtılan finansal varlıklar arasında bir seçim yapar: 
 

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 toplam 
finansman giderlerinden indirilir. 
 

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. 
 

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.  
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NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 
 

2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 

İlişkili taraflar 
 

(a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Grup ile ilişkili sayılır: 
 

Söz konusu kişinin, 

(i) Grup üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,  

(ii) Grup üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda, 

(iii) Grup veya Grup’un bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması 

durumunda. 

(b)  Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde taraf, Grup ile ilişkili sayılır: 

(i) Tarafın, Grup ile aynı grubun üyesi olması halinde,  

(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) 

iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde, 

(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde, 

(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz 

konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde, 

(v) İşletmenin, Grup’un ya da Grup ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak 

işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Grup’un kendisinin 

böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de Grup ile ilişkilidir, 

(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol 

edilmesi halinde, 

(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin 

bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici 

personelinin bir üyesi olması halinde. 
 

İlişkili taraf işlemleri, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın, kaynakların, hizmetlerin ve 

yükümlülüklerin ilişkili taraflar arasında transfer edildiği işlemlerdir. 
 

Reklam ve promosyon giderleri 
 

Yapılan reklam kampanyalarını da içeren reklam, katalog ve promosyon harcamaları Grup'un ilgili 

kataloglara erişimi olduğunda veya reklam ve promosyon harcaması yapıldığı an giderleştirilir. 
 

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 
 

Dönem vergi gideri ve ertelenmiş 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. 
 

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. 
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NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 
 

2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

 

Başlıca geçici farklar, maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki farktan ve 

hâlihazırda vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider karşılıklarından doğmaktadır. 

 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir 

geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu 

farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. 

 

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. 

 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 

 

Kıdem tazminatı karşılığı, Grup'un Türk İş Kanunu uyarınca personelin emekliye ayrılmasından 

doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder. 

Türkiye’de geçerli olan çalışma hayatını düzenleyen yasalar ve Türk İş Kanunu uyarınca, Grup, en az 

bir yıllık hizmetini tamamlayan kendi isteği ile işten ayrılması veya uygunsuz davranışlar sonucu iş 

akdinin feshedilmesi dışında kalan sebepler yüzünden işten çıkarılan, vefat eden veya emekliye ayrılan 

her personeline toplu olarak kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Tanımlanmış sosyal yardım 

yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan karşılık öngörülen yükümlülük yöntemi kullanılarak 

hesaplanır. Çalışanlara sağlananan faydalara ilişkin yükümlülüklerle ilgili olarak yapılan 

hesaplamalarda ortaya çıkan hizmet ve faiz maliyetleri gelir tablosunda, aktüeryal kayıp ve kazançlar 

ise kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir. 

 

Kullanılmamış izin hakları 

 

Konsolide finansal tablolarda tahakkuk etmiş olan kullanılmamış izin hakları, bilanço tarihi itibarıyla 

çalışanların kullanmadıkları hak edilmiş izin günleri ile ilgili gelecekteki olası yükümlülüklerin tahmini 

toplam karşılığını ifade eder. 

 

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. Hediye çeklerinin son 

kullanım tarihi bir yıldır. 

 

Değişim kartları 

 

Grup perakende satış müşterilerinin iadelerinde değişim kartı vermektedir ve bu kartlara ilişkin tutarlar 

bilançoda ertelenmiş gelirler kaleminde sınıflanmakta ve söz konusu değişim kartları müşteri tarafından 

kullanıldığında ise satış geliri kaydedilmektedir. Değişim kartlarının kullanım süresi bir yıl olup, Grup 

geçmiş verilere dayanarak ne kadarının kullanılmayacağı yönünde bir tahminde bulunarak bu değişim 

kartlarına için tahsis edilen tutarı da gelir olarak kaydeder.  
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NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 
 

2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 

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) konsolide finansal tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen 

olaylar belli bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.  
 

2.7 Önemli muhasebe değerlendirme, 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. 
 

Konsolide finansal tablolara yansıtılan önemli tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek 

yorumlar ve bilanço tarihinde var olan ya da ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz 

önünde bulundurularak yapılan yapılan varsayımlar aşağıdaki gibidir: 
 

i) Arsa ve yerüstü düzenlerinin gerçeğe uygun değerleri 
 

Grup, arsalar ve yerüstü düzenlerinin gerçeğe uygun değerleriyle gösterilmesi hususunda TMS 16’da 

izin verilen uygulama yöntemlerinden yeniden değerleme modelini seçmiştir. İlgili varlıklar  

en son 19 Şubat 2019 tarihinde 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ‘‘emsal satış karşılaştırılması yöntemi’’ 

ile yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olup, çalışmalar SPK’nın yetkilendirdiği değerleme şirketi olan 

Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yürütülmüştür. Arsa ve yerüstü düzenleri, yapılan 

değerlemelerde belirtilen makul değerleri esas alınarak 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal 

tablolara yansıtılmıştır. Yeniden değerlemelerin sıklığı, yeniden değerleme konusu varlığın gerçeğe 

uygun değerlerindeki değişimlere bağlıdır. Yeniden değerlenen varlığın gerçeğe uygun değerinin 

taşınan değerinden önemli ölçüde farklılaşması durumunda, varlık tekrar yeniden değerlenir. Böyle bir 

durum bulunmadığında ilgili varlık ortalama iki yılda bir yeniden değerlenir. Grup, bu kapsamda,  

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarda arsalar ve yerüstü düzenlerinin 

gerçeğe uygun değerlerinin müteakip dönemde yapılan değerleme tutarı ile önemli farklılık 

göstermediği varsayılmıştır (Not 9). 
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NOT 2 -  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 (Devamı) 
 

2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 

ii) Stokların net gerçekleşebilir değerine ilişkin karşılıklar 
 

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. Piyasa koşullarında beklenmeyen değişikliklerin olması durumunda 

Grup’un tahmin ve varsayımlarına dayandırılarak hesaplanmakta olan değer düşüklüğü tahminlerinin 

farklılık göstermesi söz konusu olabilir. 
 

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. Bu kapsamda Grup kiracı olarak bulunduğu mağazalardaki özel maliyetler için bu 

mağazaların sürekliliğini göz önünde bulundurarak değer düşüklüğü tahmini yapmakta ve kayıtlarına 

yansıtmaktadır. 
 

 

NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 

Faaliyet bölümleri, Grup’un faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili organlara veya kişilere sunulan iç 

raporlama ve stratejik bölümler ile tutarlı olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bölümlere tahsis 

edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla 

Grup’un faaliyetlerine ilişkin stratejik karar almaya yetkili organlar ve kişiler, Grup’un üst düzey 

yöneticileri olarak tanımlanmıştır.  
 

Grup, stratejik kararlarını Grup’un tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde almaktadır. Grup’un üst düzey 

yöneticileri karar alma aşamalarında Grup’un faaliyet gösterdiği alanları değerlendirmiş ve buna göre 

ilgili faaliyet alanlarının bireysel olarak toplam faaliyetler içerisinde ayrı raporlamayı gerektirecek kadar 

önem arz etmediğine karar vermiştir. Bu nedenle, TFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”ndeki ilgili hükümler 

doğrultusunda, Grup’un, tek bir raporlanabilecek faaliyet bölümü bulunmakta olup, finansal bilgiler 

faaliyet bölümlerine göre raporlanmamıştır. 
 

 

NOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayları aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 
 

Nakit 275.836 370.538 

Banka 16.816.470 40.422.237 

   - Vadesiz mevduatlar  14.966.470 3.107.963 

   - Vadeli mevduatlar 1.850.000 37.314.274 

Diğer nakit ve nakit benzerleri (*) 7.396.866 7.196.356 
 

 24.489.172 47.989.131 
 

(*) Diğer nakit ve nakit benzerleri kredi kartı alacaklarından oluşmaktadır. 
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NOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Devamı) 

 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla vadeli mevduatlar üç aydan kısa vadeye sahiptir ve faiz 

oranları aşağıdaki gibidir: 

 

     31 Aralık 2019   31 Aralık 2018  

  Vadeli Yıllık Etkin Vadeli Yıllık Etkin 

  Mevduat-TL Faiz (%) Mevduat-TL Faiz (%) 

 

TRY 1.850.000 10,25 894.999 21,5 

Avro - - 28.606.838 2,54 

ABD Doları - - 7.812.437 4,78 

 

 1.850.000  37.314.274  

 

Nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzeri kalemler aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Hazır değerler 24.489.172 47.989.131 

Eksi: Faiz tahakkukları - (64.258) 

 

 24.489.172 47.924.873 

 

 

NOT 5 - BORÇLANMALAR 

 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla kısa ve uzun vadeli finansal borçların detayları aşağıda 

sunulmuştur: 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Kısa vadeli banka kredileri 110.030.348 72.929.745 

 

Kısa vadeli finansal borçlanmalar 110.030.348 72.929.745 

 

Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları 41.879.324 73.820.962 

 

Uzun vadeli finansal borçlanmaların kısa vadeli kısımları 41.879.324 73.820.962 

 

Uzun vadeli banka kredileri  15.551.745 1.679.964 

 

Uzun vadeli finansal borçlanmalar  15.551.745 1.679.964 
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NOT 5 - BORÇLANMALAR (Devamı) 

 

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

 

   Ağırlıklı ortalama  

31 Aralık 2019 Para birimi etkin faiz oranı Bakiye 

 

Kısa vadeli krediler TL %13,62 110.030.348 

Uzun vadeli kredilerin  

   kısa vadeli kısımları TL %12,79 41.879.324 

Uzun vadeli krediler TL %12,72 15.551.745 

 

   167.461.417 

 

   Ağırlıklı ortalama  

31 Aralık 2018 Para birimi etkin faiz oranı Bakiye 

 

Kısa vadeli krediler TL %24,87 72.929.745 

Uzun vadeli kredilerin  

   kısa vadeli kısımları TL %16,18 73.820.962 

Uzun vadeli krediler TL %13,43 1.679.964 

 

   148.430.671 

 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla banka kredilerinin geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 
 

1 yıl içinde ödenecekler   151.909.672 146.750.707 

2-3 yıl  15.551.745 1.679.964 
 

  167.461.417 148.430.671 

 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla net borçlanmaların mutabakatı aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Nakit ve nakit benzerleri  24.489.172 47.989.131 

Bir yıl içinde ödenecek borçlanmalar  (151.909.672) (146.750.707) 

Bir yıldan sonra ödenecek borçlanmalar  (15.551.745) (1.679.964) 

 

  (142.972.245) (100.441.540) 

 

 Borçlanma Borçlanma Nakit ve nakit Net 

2019 1 yıla kadar 1 yıldan uzun benzerleri finansal borç 

 

1 Ocak 2019 (146.750.707) (1.679.964) 47.989.131 (100.441.540) 

Nakit akış etkisi (5.158.965) (13.871.781) (23.499.959) (42.530.705) 

 

31 Aralık 2019 (151.909.672) (15.551.745) 24.489.172 (142.972.245) 
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NOT 5 - BORÇLANMALAR (Devamı) 

 

 Borçlanma Borçlanma Nakit ve nakit  Net 

2018 1 yıla kadar 1 yıldan uzun benzerleri  finansal borç 

 

1 Ocak 2018 (108.731.096) (13.536.035) 54.853.609 (67.413.522) 

Nakit akış etkisi (38.019.611) 11.856.071 (6.864.478) (33.028.018) 

 

31 Aralık 2018 (146.750.707) (1.679.964) 47.989.131 (100.441.540) 

 

 

NOT 6 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR 

 

Kısa vadeli ticari alacaklar 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Müşteri cari hesapları  66.728.861 83.477.436 

Alacak senetleri 5.569.299 4.113.197 

 

 72.298.160 87.590.633 

 

Eksi: Değer düşüklüğü karşılığı  (3.746.612) (3.104.436) 

Eksi: Vadeli satışlardan kaynaklanan 

   tahakkuk etmemiş finansman geliri (1.322.702) (4.536.065) 

 

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 67.228.846 79.950.132 

 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar 9.363.308 10.858.333 

Eksi: Vadeli satışlardan kaynaklanan 

   tahakkuk etmemiş finansman geliri (320.666) (794.013) 

 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 22) 9.042.642 10.064.320 

 

 76.271.488 90.014.452 

 

31 Aralık 2019 tarihi itibariyla ticari alacakların ortalama vadesi 96 gün olup, ortalama faiz oranı yıllık 

%11’dir (2018: 100 gün, faiz oranı yıllık %23).  

 

Ticari alacak değer düşüklüğü karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

  2019 2018 

 

Dönem başı - 1 Ocak 3.104.436 3.000.777 

Dönem gideri (Not 18) 642.176 252.189 

Tahsilatlar - (148.530) 

 

Dönem sonu - 31 Aralık  3.746.612 3.104.436 
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NOT 6 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) 

 

Kısa vadeli ticari borçlar 

 

  31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Satıcılar cari hesapları, brüt 234.232.902 180.023.866 

Eksi: Vadeli alımlardan kaynaklanan 

   tahakkuk etmemiş finansman gideri (2.437.603) (8.065.403) 

 

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar  231.795.299 171.958.463 

 

İlişkili taraflar cari hesapları, brüt 9.659.971 6.982.321 

Eksi: Vadeli alımlardan kaynaklanan 

   tahakkuk etmemiş finansman gideri (239.826) (412.058) 

 

İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 22) 9.420.145 6.570.263 

 

 241.215.444 178.528.726 

 

Ticari borçların ortalama ödeme süresi 134 gün olup ortalama faiz oranı yıllık %11’dir (31 Aralık 2018: 

145 gün, faiz oranı yıllık %23). 

 

 
NOT 7 - STOKLAR 
 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla stokların detayları aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 
 
İlk madde ve malzeme 43.135.745 49.403.532 
Yarı mamuller 13.631.452 16.750.079 
Mamuller 50.695.585 37.544.586 
Ticari mallar 346.012.240 249.053.801 

 
 453.475.022 352.751.998 
 
Eksi: Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (11.627.256) (6.169.007) 
 

 441.847.766 346.582.991 
 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla stoklar üzerindeki toplam sigorta teminat tutarları 326.070.000 TL’dir  
(31 Aralık 2018: 289.490.130 TL). 
 

Stok değer düşüklüğü karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 

  2019 2018 
 

Dönem başı - 1 Ocak 6.169.007 5.396.755 

Dönem içinde ayrılan karşılık 5.458.249 772.252 

 

Dönem sonu - 31 Aralık  11.627.256 6.169.007 
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NOT 8 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

i) Diğer dönen varlıklar 
 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 
 

Devreden Katma Değer Vergisi 23.604.925 17.916.158 
İş avansları 2.154.251 892.795 
Diğer KDV 33.958 - 
Diğer 50.949 425.135 
 

 25.844.083 19.234.088 
 

ii) Diğer kısa vadeli yükümlülükler 
 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 
 

Ödenecek vergi ve harçlar 4.331.893 3.827.863 
Gider tahakkukları 375.267 515.852 
Diğer 82.033 70.313 
 

 4.789.193 4.414.028 

 
 

NOT 9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren yıllar içindeki maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş 

amortismanlara ilişkin hareketler aşağıdaki gibidir:  
 

Maliyet/Yeniden 1 Ocak   31 Aralık 

   değerlenmiş tutarlar 2019 İlaveler Çıkışlar (-) Transferler(*) 2019 

 

Arazi ve arsalar 91.500.000 - - - 91.500.000 

Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri 5.706.976 614.898 - - 6.321.874 

Binalar 53.057.430 772.940 - 59.760 53.890.130 

Özel maliyetler 130.849.516 40.064.959 (11.317.412) 4.203.641 163.800.704 

Tesis, makine ve cihazlar 16.718.431 367.855 (30.650) - 17.055.636 

Taşıtlar 997.836 112.372 (950.083) - 160.125 

Mobilya ve demirbaşlar 90.279.573 24.681.542 (1.822.228) 1.434.361 114.573.248 

Yapılmakta olan yatırımlar 2.118.910 6.500.031 (428.617) (5.706.992) 2.483.332 

Diğer maddi duran varlıklar 1.759.371 - - - 1.759.371 

 

 392.988.043 73.114.597 (14.548.990) (9.230) 451.544.420 

 

Birikmiş amortisman (-)      

 

Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri 1.421.067 392.241 - - 1.813.308 

Binalar 11.707.835 1.479.595 - - 13.187.430 

Özel maliyetler 62.333.159 18.858.306 (9.607.604) - 71.583.861 

Tesis, makine ve cihazlar 12.614.473 676.077 (30.650) - 13.259.900 

Taşıtlar 174.295 - - - 174.295 

Mobilya ve demirbaşlar 50.792.543 11.687.017 (1.801.749) - 60.677.811 

Diğer maddi duran varlıklar 353.763 35.186 - - 388.949 

 

 139.397.135 33.128.422 (11.440.003) - 161.085.554 

 

Net defter değeri 253.590.908    290.458.866 

 

(*) Not 10.  
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NOT 9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

 
     Yeniden  

Maliyet/Yeniden 1 Ocak   değerleme 31 Aralık 

   değerlenmiş tutarlar 2018 İlaveler Çıkışlar (-) Transferler kazançları 2018 

 

Arazi ve arsalar 72.000.000 - - - 19.500.000 91.500.000 

Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri 5.266.746 - - - 440.230 5.706.976 

Binalar 52.885.930 171.500 - - - 53.057.430 

Özel maliyetler 97.977.482 30.702.590 - 2.169.444 - 130.849.516 

Tesis, makine ve cihazlar 14.177.186 2.553.414 (12.169) - - 16.718.431 

Taşıtlar 160.125 837.711 - - - 997.836 

Mobilya ve demirbaşlar 69.987.956 20.185.231 (1.394.442) 1.500.828 - 90.279.573 

Yapılmakta olan yatırımlar 1.048.856 4.740.326 - (3.670.272) - 2.118.910 

Diğer maddi duran varlıklar 1.759.371 - - - - 1.759.371 

 

 315.263.652 59.190.772 (1.406.611) - 19.940.230 392.988.043 

 

Birikmiş amortisman (-)  

 

Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri 1.071.839 349.228 - - - 1.421.067 

Binalar 10.529.537 1.178.298 - - - 11.707.835 

Özel maliyetler 47.831.884 14.501.275 - - - 62.333.159 

Tesis, makine ve cihazlar 12.061.501 562.635 (9.663) - - 12.614.473 

Taşıtlar 160.125 14.170 - - - 174.295 

Mobilya ve demirbaşlar 41.083.884 10.009.255 (300.596) - - 50.792.543 

Diğer maddi duran varlıklar 318.577 35.186 - - - 353.763 

 

 113.057.347 26.650.047 (310.259) - - 139.397.135 

 

Net defter değeri 202.206.305     253.590.908 

 

Not 2.7’da belirtildiği üzere, arsalar ve yer altı ve yer üstü düzenleri, bağımsız bir değerleme şirketi 

tarafından tespit edilen makul değerleri üzerinden TMS 16 “Maddi duran varlık” standardı uyarınca 

kabul edilen yeniden değerleme modeli baz alınarak konsolide finansal tablolarına yansıtmaktadır.  

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarda arsalar ve yerüstü düzenlerinin 

gerçeğe uygun değerleri, müteakip dönemde yapılan değerleme tutarı ile aynı olup, gerçeğe uygun 

değerinde değişim olmamıştır. 

 

Arsa ve yerüstü düzenleri değer tespiti sonucu oluşan yeniden değerleme artışları, özkaynaklar altındaki 

“Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları” hesabı alacaklandırılarak kayıtlara alınır. Yeniden 

değerlenen varlıkların taşınan değerleri üzerinden hesaplanan amortisman (gelir tablosuna yansıtılan 

amortisman) ile bu varlıkların elde etme maliyetleri üzerinden hesaplanan amortisman arasındaki fark 

her yıl ertelenmiş vergi etkisi netlendikten sonra maddi duran varlık yeniden değerleme artışlarından, 

geçmiş yıllar kar/zararına transfer edilir. Aynı uygulama maddi duran varlık çıkışlarında da geçerlidir.  
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NOT 9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

 

Yeniden değerleme modeliyle muhasebeleştirilen arsa ve yerüstü düzenlerine ilişkin yeniden değerleme 

artışlarının, 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren yıllara ait hareketleri aşağıda yer almaktadır: 

 

  2019 2018 

 

1 Ocak  73.146.224 55.562.840 

 

Yeniden değerlemeden kaynaklanan değer artışı - 19.940.230 

Yeniden değerlemeden kaynaklanan değer artışı 

   ertelenmiş vergi etkisi  - (2.038.046) 

Maddi duran varlık yeniden değerleme 

   artışlarından kaynaklanan amortismanın  

   geçmiş yıllar faaliyet sonuçlarına transferi  (352.664) (318.800) 

 

31 Aralık   72.793.560 73.146.224 

 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta teminat tutarı 

418.460.000 TL (31 Aralık 2018: 366.750.776 TL)’dir. 

 

Grup’un 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıkları üzerinde teminat, 

rehin ve ipotek bulunmamaktadır. 

 

 

NOT 10 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren yıllar içindeki maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili 

birikmiş itfa paylarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:  
 

Maliyet 1 Ocak 2019 İlaveler Çıkışlar (-) Transferler (*) 31 Aralık 2019 

 

Haklar 8.646.136  3.520.415  (859) 9.230 12.174.922 

Diğer 179.149 - - - 179.149 

 

 8.825.285  3.520.415  (859) 9.230 12.354.071 

 

Birikmiş itfa payı (-) 

 

Haklar 3.175.829 1.991.836 (157) - 5.167.508 

Diğer 179.058 - - - 179.058 

 

 3.354.887 1.991.836 (157) - 5.346.566 

 

Net defter değeri 5.470.398    7.007.505 

 
(*) Not 9. 
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NOT 10 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

 
Maliyet 1 Ocak 2018 İlaveler Çıkışlar (-) Transferler 31 Aralık 2018 

 

Haklar 6.019.781  2.626.355 - - 8.646.136 

Diğer 179.149 - - - 179.149 

 

 6.198.930 2.626.355 - - 8.825.285 

 

Birikmiş itfa payı (-) 

 

Haklar 1.865.180 1.310.649 - - 3.175.829 

Diğer 179.058 - - - 179.058 

 

 2.044.238 1.310.649 - - 3.354.887 

 

Net defter değeri 4.154.692    5.470.398 

 

 

NOT 11 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 

 

i) Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler: 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Verilen sipariş avansları 21.899.581 18.245.243 

Gelecek aylara ait giderler 2.216.125 2.825.531 

 

 24.115.706 21.070.774 

 

ii) Kısa vadeli ertelenmiş gelirler: 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Dekorasyon destek gelirleri 20.511.121 17.342.719 

Müşteri değişim kartı 4.812.712 2.581.269 

Müşteri hediye kartı 3.126.686 3.292.739 

Alınan sipariş avansları 2.477.145 69.970.813 

 

 30.927.664 93.187.540 

 

iii) Uzun vadeli ertelenmiş gelirler: 

 

  31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Dekorasyon destek gelirleri  56.316.169 53.226.971 

 

 56.316.169 53.226.971  
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NOT 12 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Kısa vadeli karşılıklar 
 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla kısa vadeli karşılıkların detayları aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 
 
Birikmiş izin karşılıkları 3.925.161 3.439.370 
Prim karşılıkları 1.200.000 - 
Dava karşılıkları 680.005 281.455 
Diğer karşılıklar - 271.080 

 
 5.805.166 3.991.905 

 
Koşullu varlık ve yükümlülükler 
  31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 
 
Grup tarafından verilen  
Teminat-Rehin-İpotekler (“TRİ”) 
 
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş  

   olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  40.072.760 108.866.815 
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen 

   ortaklıklar lehine vermiş olduğu  
     TRİ’lerin toplam tutarı  - - 

C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi  
   amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin  
   amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  - - 

D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı 
i) Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplamı  - - 
ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer şirket 
    lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  - - 
iii) C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine 
    vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  - - 

 
  40.072.760 108.866.815 

 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ' lerin Grup’un 

özkaynaklarına oranı %0’dır. 

 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla alınan teminatların detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

  

Teminat mektupları 27.147.917 13.377.930 

İpotekler 7.996.700 7.996.700 

Teminat çekleri ve senetleri 5.232.561 5.719.333 

Nakit teminatlar 1.188.040 1.052.180 

 

 41.565.218 28.146.143  
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NOT 13 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

 

a) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli 

   faydalara ilişkin karşılıklar 

 

Kullanılmamış izin karşılıkları 3.925.161 3.439.370 

Prim karşılıkları 1.200.000 - 

 

 5.125.161 3.439.370 

 

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli  

   faydalar kapsamında borçlar 

 

Ödenecek sosyal güvenlik primleri 4.826.633 4.258.461 

Personele borçlar 219.577 545.958 

 

 5.046.210 4.804.419 

 

b) Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

Çalışanlara sağlanan uzun vadeli 

   faydalara ilişkin karşılıklar 

 

Kıdem tazminatı karşılıkları 21.877.352 15.716.904 

 

 21.877.352 15.716.904 

 

Grup, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılan, istifa ve 

kötü davranış dışındaki nedenlerle iş ilişkisi kesilen, askerlik hizmeti için çağrılan veya vefat eden 

personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat, her hizmet yılı 

için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2019 itibarıyla 6.017,60 TL  

(31 Aralık 2018: 5.434,42 TL) ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize olup, 

konsolide kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan 

6.730,15 TL (1 Ocak 2019: 6.017,60 TL) olan tavan tutarı göz önüne alınmıştır. 
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NOT 13 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı) 

 

Grup yönetimi geçmiş deneyimlerinden edindiği bilgilere dayanarak kıdem tazminatı almaya hak 

kazanacak çalışanların hak kazandıkları menfaatleri TMS 19 uyarınca, bilanço tarihinde geçerli olan 

devlet tahvili oranları kullanılarak hesaplanan reel oran bazında iskonto işlemine tabi tutmuş ve 

indirgenmiş net değerleri üzerinden konsolide finansal tablolarına yansıtmıştır. Hesaplamada kullanılan 

varsayımlar aşağıdaki gibidir: 

 

 2019 2018 

 

Net yıllık iskonto oranı (%) 4,96 4,55 

Emeklilik olasılığı (%)  76,36 83,00 

 

Kıdem tazminatı karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 

 

  2019 2018 

 

1 Ocak 15.716.904 11.559.165 

 

Yıl içindeki artış 3.409.136 1.589.326 

Faiz maliyeti 2.693.102 1.329.304 

Aktüeryal kayıp/(kazanç) 5.066.340 4.121.241 

Yıl içinde ödenen (5.008.130) (2.882.132) 

 

31 Aralık 21.877.352 15.716.904 

 

 

NOT 14 - ÖZKAYNAKLAR 

 

Sermaye 

 

Şirket’in 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ödenmiş sermayesinin ortaklar bazında dökümü ve 

hisse oranları aşağıdaki gibidir: 

 

     31 Aralık 2019   31 Aralık 2018  

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

 

Vakko Holding A.Ş.  86,22 137.950.830 86,22 137.950.830 

Diğer (*) 13,78 22.049.170 13,78 22.049.170 

 

Ödenmiş sermaye 100,00 160.000.000 100,00 160.000.000 

 
(*) Sermayenin %10’undan daha azını temsil eden ortaklıkların toplamını göstermektedir. 

 

Şirket’in imtiyazlı hisse senetleri yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur). 
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NOT 14 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya karlar 

 

Gelir tablosu ile ilişkilendirilmeyerek doğrudan özkaynaklara aktarılan değer artış/(azalışları) aşağıda 

belirtilen fonda izlenmektedir: 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları, net 72.793.560 73.146.224 

Tanımlanmış fayda planları yeniden  

   ölçüm kazançları, net (5.635.021) (1.581.949) 

 

 67.158.539 71.564.275 

 

Kar yedekleri - geçmiş yıl kar/zararları 

 

Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde 

dağıtılabilirler. 

 

Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye 

ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin 

%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş 

sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler 

ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun 

dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 

 

Şirket’in Vergi Usul Kanunu’na göre tuttuğu kayıtlarında kardan kısıtlanmış yedeklerin tarihi değerleri 

aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Kardan kısıtlanmış yedekler 9.912.991 6.174.418 

 

 9.912.991 6.174.418 

 

Kar Payı Dağıtımı 

 

Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren  

II-19.1 no’lu Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar. 

 

Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve 

ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, 

asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım 

politikalarında belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar payları eşit veya farklı tutarlı taksitler 

halinde ödenebilecektir ve finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kar payı avansı 

dağıtılabilecektir.  

 

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay 

sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi 

dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar 

payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.  
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NOT 15 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ 

 

 2019 2018 

 

Yurtiçi satışlar 1.661.815.567 1.182.207.682 

Yurtdışı satışlar 13.424.692 1.843.250 

 

Brüt satışlar 1.675.240.259 1.184.050.932 

 

Satışlardan iadeler (-) (261.860.694) (173.840.710) 

Satış indirimleri (-) (132.407.137) (103.121.375) 

 

Hasılat 1.280.972.428 907.088.847 

 

Satılan mamullerin maliyeti (83.289.868) (58.608.419) 

Satılan ticari malların maliyeti (521.643.664) (360.515.255) 

Diğer satışların maliyetleri (6.252.064) (2.361.531) 

 

Satışların maliyeti (611.185.596) (421.485.205) 

 

Brüt kar 669.786.832 485.603.642 

 

 

NOT 16 - PAZARLAMA GİDERLERİ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

 

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 

 2019 2018 

 

Personel 189.322.343 141.499.969 

Amortisman ve ifta payları (Not 17) 97.402.461 23.548.806 

Kira (*) 42.280.624 107.592.037 

Reklam 25.589.935 19.984.554 

Ambalaj 11.647.517 8.364.664 

Taşıma ve ulaşım 9.587.067 6.712.403 

Enerji 9.286.342 5.728.972 

Ofis 6.412.442 7.065.412 

Temizlik ve güvenlik 4.170.766 3.236.175 

Komandatura 3.586.069 2.951.024 

Seyahat 3.046.672 3.142.701 

Diğer 19.726.304 15.458.773 

 

 422.058.542 345.285.490 

 
(*) 1 Ocak -31 Aralık 2019 hesap dönemine ait 42.280.624 TL tutarındaki kira gideri TFRS 16 “Kirlamalar” 

standardı kapsamında, değişken kira yükümlülüklerine sahip olduğu için kapsam dışı bırakılan kira 

ödemelerinden oluşmaktadır. 
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NOT 16 - PAZARLAMA GİDERLERİ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı) 

 

Genel yönetim giderleri 

 2019 2018 

 

Personel 28.443.251 21.314.059 

Amortisman ve itfa payları (Not 17) 4.369.899 3.663.490 

Temizlik ve güvenlik  3.105.241 2.448.275 

Bilgi işlem  2.945.798 1.979.358 

Seyahat 2.029.749 1.159.326 

Danışmanlık 1.975.045 1.063.136 

Bakım onarım 1.849.050 1.563.528 

Enerji 1.577.696 1.061.100 

Temsil ağırlama 913.321 748.356 

Ofis 835.728 641.619 

İletişim ve posta 826.514 717.559 

Vergi, resim ve harç 771.732 1.757.355 

Sigorta 299.330 105.436 

Araç giderleri 274.099 1.091.988 

Diğer 4.735.637 2.767.324 

 

 54.952.090 42.081.909 

 

 

NOT 17 - NİTELİKLERİNE GÖRE FAALİYET GİDERLERİ 

 

Personel giderleri 

 

 2019 2018 

 

Pazarlama giderleri 189.322.343 141.499.969 

Genel yönetim giderleri 28.443.251 21.314.059 

Satılan malın maliyeti 20.231.318 15.652.188 

 

 237.996.912 178.466.216 

 

Amortisman giderleri ve itfa giderleri 

 2019 2018 

 

Pazarlama giderleri 97.402.461 23.548.806 

Genel yönetim giderleri 4.369.899 3.663.490 

Satılan malın maliyeti 987.731 748.400 

 

 102.760.091 27.960.696 

 

1 Ocak -31 Aralık 2019 hesap dönemine ait 102.760.091 TL tutarındaki amortisman ve itfa giderlerinin, 

67.639.833 TL (31 Aralık 2018: Yoktur) tutarındaki kısmı kullanım hakkı varlıklarına ilişkin, 

35.120.258 TL (31 Aralık 2018: 27.960.696 TL) tutarındaki kısmı ise maddi ve maddi olmayan duran 

varlıkların amortisman ve itfa giderlerinden oluşmaktadır. 
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NOT 18 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 

 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 

 2019 2018 

 

Mağaza dekorasyon destek gelirleri 16.274.214 12.826.407 

Vadeli satışlardan kaynaklanan faiz geliri 14.611.485 12.862.768 

Banka promosyon gelirleri 2.162.426 2.113.794 

Kira gelirleri 1.735.264 2.003.802 

Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelirleri 1.104.218 1.684.397 

Kullanılmayan hediye/değişim kart geliri 848.240 3.383.074 

Kampanya katılım geliri 615.339 658.488 

Sigorta tazminat gelirleri 525.678 61.150 

Diğer 2.413.076 1.845.061 

 

 40.289.940 37.438.941 

 

Esas faaliyetlerden diğer giderler 

 2019 2018 

 

Vadeli alımlardan kaynaklanan faiz gideri 18.103.759 21.160.849 

Kapanan mağaza giderleri 3.135.424 - 

Ticari alacak değer düşüklüğü gideri (Not 6) 642.176 252.189 

Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı giderleri 580.526 665.118 

Diğer 526.325 181.175 

 

 22.988.210 22.259.331 

 

 

NOT 19 - FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ 

 

Finansman gelirleri 

 2019 2018 

 

Kur farkı geliri  3.759.358 19.298.545 

Faiz gelirleri 1.578.202 1.539.782 

 

 5.337.560 20.838.327 

 

Finansman giderleri 

 

Kredi faiz giderleri  85.290.300 33.379.788 

Kredi kartı komisyon giderleri 21.112.537 13.004.201 

Kur farkı gideri 2.393.239 12.682.834 

Diğer 2.990.191 2.061.185 

 

 111.786.267 61.128.008 

 

Finansman giderleri, net  106.448.707 40.289.681  
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NOT 20 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER 
 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 

 2019 2018 
 

Maddi duran varlık satış karı 20.533 19.447 
 

 20.533 19.447 

 

Yatırım faaliyetlerinden giderler 

 2019 2018 
 

Maddi duran varlık satış zararı 418.926 - 
 

 418.926 - 

 

 

NOT 21 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 

a) Kurumlar vergisi 
 

Grup, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir. 
 

Kurumlar vergisi oranı %22’dir (2018: %22). Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu 

takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar 

tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibarıyla oluşan kazançlar 

üzerinden %22 oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç 

üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. 
 

Türkiye’de vergi mevzuatı, ana ve bağlı ortaklığın konsolide vergi beyannamesi doldurmasına izin 

vermemektedir. Bu yüzden finansal tablolara yansıtılan vergi karşılığı, şirket bazında hesaplanmıştır. 
 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak 

kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi 

dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.  
 

Kapsamlı gelir tablosunda yer alan vergi giderleri aşağıda özetlenmiştir: 
 

 2019 2018 
 

Cari dönem kurumlar vergisi gideri (24.319.145) (14.484.416) 

Ertelenmiş vergi gideri 4.934.093 521.824 
 

 (19.385.052) (13.962.592) 

 

Cari dönem kurumlar vergisi yükümlülüğü 
 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla vergi yükümlülüğü detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Ödenecek kurumlar vergisi ve gelir vergisi 24.319.145 14.484.416 

Eksi: peşin ödenen vergiler (-) (13.486.841) (8.086.115) 
 

 10.832.304 6.398.301 
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NOT 21 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

 

Kapsamlı gelir tablosunda yer alan vergi geliri karşılığı hesaplaması aşağıda özetlenmiştir: 

 

Vergi giderinin mutabakatı: 

 2019 2018 

 

Vergi öncesi kar 103.230.830 73.145.619 

 

%22 oranında kurumlar vergisi (22.710.783) (16.092.036) 

Ar-Ge teşvik istisnası etkisi 3.724.625 2.961.412 

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergi etkisi (508.203) (768.466) 

Diğer 109.309 (63.502) 

 

Toplam vergi gideri (19.385.052) (13.962.592) 

 

b) Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri: 

 

Ertelenmiş vergi varlıkları, yükümlülükleri, gelirleri ve giderleri ile ertelenmiş vergi hesaplamalarına 

temel teşkil eden geçici farklar aşağıdaki gibidir: 

 
  31 Aralık 2019   31 Aralık 2018  

 Toplam  Toplam  

 geçici Varlık/ geçici Varlık/ 

 farklar (yükümlülük) farklar (yükümlülük) 

 

Kıdem tazminatı karşılığı 21.877.352 4.375.470 15.716.904 3.143.381 

TFRS 16 düzeltmesi 19.579.185 4.307.421 - - 

Stok değer düşüklüğü karşılığı 13.627.256 2.997.996 8.169.007 1.797.182 

Bayi satış iade karşılığı 3.566.111 784.544 - - 

İzin karşılığı 3.925.161 863.535 3.439.370 756.661 

Ticari alacaklar reeskontu 1.399.909 307.980 5.145.542 1.132.019 

Prim karşılığı 1.200.000 264.000 - - 

Ticari alacak değer  

   düşüklüğü karşılığı 779.168 171.417 136.991 30.138 

Diğer 592.042 130.249 173.468 38.163 

 

Ertelenmiş vergi varlığı  14.202.612  6.897.544 

 

Maddi duran varlık değerlemesi (82.592.863) (8.378.126) (82.592.863) (8.378.126) 

Maddi ve maddi olmayan duran    

   varlıkların kayıtlı değerleri ile  

   vergi matrahı arasındaki net fark (18.361.553) (4.039.542) (10.002.949) (2.200.649) 

Borçlar reeskontu (5.947.950) (1.308.549) (8.477.461) (1.865.041) 

Hediye ve exchange kart gelir tahakkuku (3.296.045) (725.130)  (2.953.744) (649.824) 

 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü  (14.451.347)  (13.093.640) 
 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, net (248.735)  (6.196.096) 
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NOT 21 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 
 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki ertelenmiş vergi varlık ve 

yükümlülükleri hareketleri aşağıdaki gibidir: 

  2019 2018 
 

1 Ocak (6.196.096) (5.504.122)  
 

Dönem vergi gideri 4.934.093 521.824 

Özsermaye hesabında muhasebeleştirilen tutar 1.013.268 (1.213.798) 
 

31 Aralık  (248.735) (6.196.096) 

 

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. 
 

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları 

ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve 2020 yılları 

için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır. Söz konusu kanun kapsamında, 31 Aralık 

2019 tarihli finansal tablolarda ertelenmis vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici farkların 2020 

yıllarında vergi etkisi oluşturacak kısmı için %22 vergi oranı ile, geçici farkların 2021 ve sonraki 
dönemlerde vergi etkisi oluşturacak kısmı için ise %20 oranı ile hesaplanmıştır. 
 

 

NOT 22 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 

a) 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar: 
 

Prnv Giyim Ticaret ve Sanayi A.Ş. 5.460.723 8.177.374 

Radyo Grubu 3.049.407 1.872.479 

Gvl Hediye Elektronik Hizmetleri  

   Sanayi ve Ticaret A.Ş. 441.712 14.467 

Diğer 90.800 - 
 

 9.042.642 10.064.320 

 

b) 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara borçlar aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

İlişkili taraflara ticari borçlar: 
 

Vakko Gıda A.Ş. 2.297.054 3.506.748 

Vakko Hediyelik Eşya Ticaret A.Ş. 1.438.457 1.403.177 

Radyo Grubu 3.131.100 1.615.657 

Birebir Retail Ayakk Haz. Giy. Aks.  

   Tic. ve San. A.Ş. 1.956.101 - 

Diğer  597.433 44.681 

 

 9.420.145 6.570.263 
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NOT 22 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

 

c) 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara diğer borçlar aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

İlişkili taraflara diğer borçlar: 

 

Ortaklara borçlar 853.706 487.304 

 

 853.706 487.304 

 

d) 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren yıllarda ilişkili taraflara yapılan satışların ve ilişkili 

taraflardan yapılan alımların şirket bazında detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 1 Ocak -  1 Ocak -  

  31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

İlişkili taraflara satışlar 

 

Prnv Hazır Giyim Tic. ve San. A.Ş. 4.297.095 4.259.664 

Vakko Gıda A.Ş. 639.336 659.067 

Gvl Hediye El. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 416.781 - 

Diğer     328.111 169.903 

 

 5.681.323 5.088.634 

 

 1 Ocak -  1 Ocak -  

  31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

İlişkili taraflardan alımlar 

 

Birebir Retail Ayakkabı Hazır Giyim  9.360.627 - 

Vakko Gıda A.Ş. 9.046.877 8.260.964 

Vakko Hediyelik Eşya İç ve Dış Ticaret A.Ş. 5.455.655 3.615.508 

Prnv Hazır Giyim Tic.ve San.A.Ş.                      3.949.434 - 

Diğer 763.443 177.407 

 

 28.576.036 12.053.879 

. 
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NOT 22 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

 
  1 Ocak - 31 Aralık 2019   1 Ocak - 31 Aralık 2018  

Diğer satışlar Hizmet Kira Diğer Hizmet Kira Diğer 

       

Vakko Gıda A.Ş. 1.846.390 3.228.790 38.336 895.792 2.010.193 26.692 

Radyo Grubu 738.150 1.003.140 413.498 611.239 1.061.230 516.073 

PrnvHazır Giyim Tic. ve San. A.Ş. 487.206 2.357.179 1.683.062 65.365 3.470.103 2.656.506 

Espas Organizasyon Hizmetleri        

   Ticaret A.Ş. 100.550 18.000 7.610 38.946 36.000 4.771 

Vakko Hediyelik Eşya Ticaret A.Ş. 34.839 577.195 - 225.056 526.703 - 

Enternasyonel Sanat ve Moda  

   Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 75.938 - - 61.448 - - 

Birebir Retail Ayakkabı  

   Hazır Giyim Aksesuar  

   Ticaret ve Sanayi A.Ş.  35.646 45.000 14.054 26.491 51.000 478 

Güç Telekom Medya ve İletişim 

   Ticaret A.Ş. 1.995 15.848 3.990 27.031 10.621 - 

Güç Dijital Platform Uydu Altyapı 

   İşletmeciliği A.Ş. - - 7.252 17.123 - 7.957 

Diğer 4.019 22.468 147.513 6.951 73.437 274.511 

 

 3.324.733 7.267.620 2.315.315 1.975.442 7.239.287 3.486.988 

 
  1 Ocak - 31 Aralık 2019   1 Ocak - 31 Aralık 2018  

Diğer alımlar Hizmet Kira Diğer Hizmet Kira Diğer 
       

 

Radyo Grubu 2.937.216 - 371.288 3.471.427 61.330 165.155 

Enternasyonel Sanat ve Moda   

   Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.    1.544.870 - 48.303 1.125.216 - 16.021 

Vakko Gıda A.Ş. 717.355 - 63.472 2.086.804 34.474 318.886 

Vakko Holding A.Ş. 34.160 - 938.635 46.830 - - 

Vakko Hediyelik Eşya  

   İç ve Dış Tic. A.Ş. 3.962 - 119.406 145.240 23.462 115.652 

Güç Seyahat Hizmetleri ve  

   Turizm Ticaret A.Ş.  - - - - - 758 

Diğer 66.326 - 167.255 33.315 - 36.177 

 

 5.303.889 - 1.708.359 6.908.832 119.266 652.649 
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NOT 22 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 

e) 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla ortaklara yapılan kar payı ödemeleri 

aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Kar payı ödemeleri: 

 

Vakko Holding A.Ş. 18.857.305 25.020.896 

Diğer(*) 1.289.198 5.495.861 

 

 20.146.503 30.516.757 

 
(*) Sermayenin %10’undan daha azını temsil eden ortaklıkların toplamını göstermektedir. 
 

f) Grup, üst düzey yönetim kadrosunu yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür 

yardımcıları olarak belirlemiştir. 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap döneminde üst yönetime  

7.618.737 TL tutarında ücret ve menfaat sağlanmıştır (1 Ocak - 31 Aralık 2018: 6.277.499 TL).  

 

 

NOT 23 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ  

 2019 2018 

 

Cari dönem karı (TL) 83.845.256 59.182.794 

 

Ağırlıklı ortalama hisse adedi 160.000.000 160.000.000 

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (TL) 0,524 0,370 

 

 

NOT 24 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 

DÜZEYİ 

 

Yabancı para riski 

 

Grup, yurtdışı borçlarından dolayı kur riski taşımaktadır. Yurtdışı satışlardan alacakları nedeniyle kur 

riski belli oranda azalmaktadır. Net döviz pozisyonunun özkaynaklara olan oranı yönetim tarafından 

düzenli olarak kontrol altında tutulmaktadır. 

 

Tekstil ve konfeksiyon bölümünde, yurtdışından yapılan alımların bir kısmının yurt içi kaynaklardan 

karşılanarak, kur riskinin bir ölçüde azaltılması hedeflenmektedir. 
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NOT 24 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla döviz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2019   31 Aralık 2018  
 TL Karşılığı  ABD Doları Avro GBP CHF TL Karşılığı  ABD Doları Avro GBP JPY 

 
1.  Ticari Alacaklar 1.144.701 - 172.120 - - 813.454 - 134.946 - - 
2a.  Parasal Finansal Varlıklar   
    (Kasa, Banka hesapları dahil)  11.744.685 798.165 1.051.090 203 1.882 36.927.285 1.534.324 4.781.640 4.755 - 
2b.  Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - - - - - 
3.  Diğer - - - - - - - - - - 
4.  Dönen Varlıklar (1+2+3) 12.889.386 798.165 1.223.210 203 1.882 37.740.740 1.534.324 4.916.586 4.755 - 
5.  Ticari Alacaklar - - - - - - - - - - 
6a.  Parasal Finansal Varlıklar - - - - - - - - - - 
6b.  Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - - - - - 
7.  Diğer - - - - - - - - - - 
8.  Duran Varlıklar (5+6+7) - - - - - - - - - - 
9.  Toplam Varlıklar (4+8) 12.889.386 798.165 1.223.210 203 1.882 37.740.740 1.534.324 4.916.586 4.755 - 
10.  Ticari Borçlar 3.639.323 32.448 512.763 4.680 - 3.659.273 61.452 547.898 4.998 - 
11.  Finansal Yükümlülükler - - - - - - - - - - 
12a.  Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - - - - 
12b.  Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 1.188.040 200.000 - - - 1.052.180 200.000 - - - 
13.  Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 4.827.363 232.448 512.763 4.680 - 4.711.453 261.452 547.898 4.998 - 
14.  Ticari Borçlar - - - - - - - - - - 
15. Finansal Yükümlülükler - - - - - - - - - - 
16a.  Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - - - - 
16b.  Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - - - - 
17.  Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) - - - - - - - - - - 
18.  Toplam Yükümlülükler (13+17) 4.827.363 232.448 512.763 4.680 - 4.711.453 261.452 547.898 4.998 - 
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) 8.062.023 565.717 710.447 (4.477) 1.882 33.029.287 1.272.872 4.368.688 (243) - 
21.  Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık 
   /(Yükümlülük) Pozisyonu (TFRS 7.B23)  
    (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 9.250.063 765.717 710.447 (4.477) 1.882 34.081.466 1.472.872 4.368.688 (243) - 
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 12.150.713 - 1.827.010 - - 1.192.356 - 197.803 - - 
26.  İthalat 1.918.567.331 52.622.761 239.180.967 1.964.980 - 335.391.006 12.493.838 44.319.627 376.302 - 
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NOT 24 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 

DÜZEYİ (Devamı) 
 

Döviz kuru duyarlılık analizi 
 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla 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. 
 

  Kar/(Zarar)  

 Yabancı paranın Yabancı paranın 

 değer kazanması değer kaybetmesi 

31 Aralık 2019 
 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde: 

 

ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü) 336.047 (336.047) 
 

ABD Doları Net Etki (1) 336.047 (336.047) 
 

Avro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde: 

Avro net varlık/(yükümlülüğü) 472.490 (472.490) 
 

Avro Net Etki (2) 472.490 (472.490) 
 

Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10  

   değişmesi halinde: 
 

Diğer döviz net varlık/(yükümlülüğü) (2.335) 2.335 
 

Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (3) (2.335) 2.335 
 

TOPLAM (1+2+3) 806.202 (806.202) 

 

  Kar/(Zarar)  

 Yabancı paranın Yabancı paranın 

 değer kazanması değer kaybetmesi 

31 Aralık 2018 
 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde: 

 

ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü) 669.645 (669.645) 

 

ABD Doları Net Etki (1) 669.645 (669.645) 

 

Avro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde: 

Avro net varlık/(yükümlülüğü) 2.633.445 (2.633.445) 

 

Avro Net Etki (2) 2.633.445 (2.633.445) 

 

Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10  

   değişmesi halinde: 

 

Diğer döviz net varlık/(yükümlülüğü) (161) 161 

 

Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (3) (161) 161 

 

TOPLAM (1+2+3) 3.302.929 (3.302.929) 
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NOT 24 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 

DÜZEYİ (Devamı) 
 

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. Grup prosedürleri uyarınca kredili çalışmak isteyen tüm 
müşteriler kredi inceleme aşamalarından geçirilmekte ve gerekli teminatlar alınmaktadır. Ayrıca 
alacaklar sürekli incelenerek Grup’un şüpheli kredi/alacak riski minimize edilmektedir. Ticari alacaklar, 
Grup yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve 
uygun miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir (Not 6). 
 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, finansal araç türleri itibarıyla Grup’un maruz kaldığı kredi 

risklerini gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 

 
  31 Aralık 2019  

 Ticari alacaklar Diğer alacaklar  

 İlişkili Diğer İlişkili Diğer Bankalardaki Kredi 

 taraf taraf taraf taraf mevduat Kartı 

 

Raporlama tarihi itibarıyla 

   maruz kalınan azami kredi riski (1) 9.042.642 67.228.846 - 257.163 16.816.470 7.396.866 
 

- Azami riskin teminat ile  

   güvence altına alınmış kısmı  - 10.174.610 - - - - 
 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer  

   düşüklüğüne uğramamış finansal  

   varlıkların net defter değeri (2) 3.581.919 66.570.256 - 257.163 16.816.470 7.396.866 

- Teminat ile güvence altına  
   alınmış kısmı - 9.516.020 - - - - 

 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş  
   bulunan, aksi takdirde vadesi  

   geçmiş veya değer düşüklüğüne  

   uğramış sayılacak  - - - - - - 
 

- Teminat ile güvence altına  

   alınmış kısmı - - - - - - 
 

C. Vadesi geçmiş ancak değer  

   düşüklüğüne uğramamış  
   varlıkların net defter değeri 5.460.723  658.590 - - - - 

 

- Teminat ile güvence altına  
   alınmış kısmı - 658.590 - - - - 

 

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

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 3.746.612 - - - - 

- Değer düşüklüğü (-) - (3.746.612) - - - - 
 

- 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 itibarıyla maruz kalınan azami kredi riskini gösteren tutarlardır.  

 

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

  



VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 

 

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT  

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR 
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)  

 

53 

NOT 24 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 

DÜZEYİ (Devamı) 

 

Kredi riski (Devamı) 

 
  31 Aralık 2018  

 Ticari alacaklar Diğer alacaklar  

 İlişkili Diğer İlişkili Diğer Bankalardaki Kredi  

 taraf taraf taraf taraf mevduat Kartı 

 

Raporlama tarihi itibarıyla 

   maruz kalınan azami kredi riski (1) 10.064.320 79.950.132 - 211.423 40.422.237 7.196.356 

 

- Azami riskin teminat ile  

   güvence altına alınmış kısmı  - 28.146.143 - - - - 
 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer  

   düşüklüğüne uğramamış finansal  
   varlıkların net defter değeri (2) 1.886.946 79.465.444 - 211.423 40.422.237 7.196.356 

- Teminat ile güvence altına  

   alınmış kısmı - 27.661.455 - - - - 
 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş  

   bulunan, aksi takdirde vadesi  
   geçmiş veya değer düşüklüğüne  

   uğramış sayılacak  - - - - - - 

 
- Teminat ile güvence altına  

   alınmış kısmı - - - - - - 

 
C. Vadesi geçmiş ancak değer  

   düşüklüğüne uğramamış  

   varlıkların net defter değeri 8.177.374 484.688 - - - - 
 

- Teminat ile güvence altına  

   alınmış kısmı - 484.688 - - - - 
 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan  

   varlıkların net defter değerleri  
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 3.104.436 - - - - 

- Değer düşüklüğü (-) - (3.104.436) - - - - 

 
- 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 itibarıyla maruz kalınan azami kredi riskini gösteren tutarlardır.  

 

(2) Daha önce tahsilat sorunu yaşanmamış veya gecikmeli olsa da tahsilat yapılmış müşterilerden oluşmaktadır. 
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NOT 24 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 

DÜZEYİ (Devamı) 
 

Kredi riski (Devamı) 
 

Vadesi geçmiş ama değer kaybına uğramamış ticari alacakların yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık 2019   31 Aralık 2018  

 İlişkili şirketler Diğer şirketler İlişkili şirketler Diğer şirketler 

 

30 günden az - 221.304 - 484.688 

30 - 60 gün - 399.191 - - 

60 - 120 gün - 26.694 - - 

120 gün ve üzeri 5.460.723 11.401 8.177.374 - 
 

 5.460.723 658.590 8.177.374 484.688 
 

Likidite riski  
 

Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi 

kuruluşlarının vermiş olduğu kredilerin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle 

düşürülmektedir. 
 

Finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden vade tarihine kadar geçen 

süre dikkate alınarak gösterilmiştir.  
 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, Grup’un finansal varlıklarından ve yükümlülüklerinden 

kaynaklanan likidite riskini gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 
  Sözleşme     

  uyarınca     

  nakit     

 Defter çıkışlar 3 aydan 3 - 12 ay 1 - 5 yıl 5 yıl  

Sözleşme uyarınca vadeler değeri toplamı kısa arası arası üzeri 

 

Türev olmayan finansal  

   yükümlülükler 

Borçlanmalar 419.332.140    517.993.830  77.118.846  178.956.799  232.190.604  29.727.581 

Ticari borçlar 241.215.444 243.653.047  90.331.276  153.321.771  - - 

Diğer borçlar  2.052.178 2.052.178 2.052.178 - - - 

 

 662.599.762    763.699.055 169.502.300    332.278.570 232.190.604  29.727.581 

 

31 Aralık 2018 
  Sözleşme     

  uyarınca     

  nakit     

 Defter çıkışlar 3 aydan 3 - 12 ay 1 - 5 yıl 5 yıl 

Sözleşme uyarınca vadeler değeri toplamı kısa arası arası üzeri 

 

Türev olmayan finansal  

   yükümlülükler 

Borçlanmalar 148.430.671 157.779.190 52.993.938 103.074.710 1.710.542 - 

Ticari borçlar 178.528.726 187.006.187 87.103.443 99.902.744 - - 

Diğer borçlar  1.553.988 1.553.988 1.553.988 - - - 

 

 328.513.385 346.339.365 141.651.369 202.977.454 1.710.542 - 
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NOT 24 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 

DÜZEYİ (Devamı) 

 

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. 

 

Faiz oranı riski 
 

Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır. 

Grup, belirli bir dönemde vadesi dolacak veya yeniden fiyatlandırılacak varlık ve yükümlülüklerin 

zamanlama uyumsuzlukları veya farklılıklarından dolayı faiz riskine maruzdur. Grup, bu riskini risk 

yönetimi stratejileri uygulayarak varlık ve yükümlülüklerin faiz değişim tarihlerini eşleştirerek 

yönetmektedir.  

 

Sermaye riski yönetimi 

 

Grup’un sermaye yönetiminin birincil amacı, hisse değerlerini maksimize etmek ve işletmelerini 

desteklemek adına, güçlü kredi derecesini ve sağlıklı sermaye oranlarının devamlılığını sağlamaktır. 

Grup, ekonomik koşulların değişimi ışığında, sermaye yapısını yönetmekte ve düzeltmeler yapmaktadır.  

 

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. 31 Aralık 2019 itibarıyla herhangi bir hedef, politika ya da süreç değişikliği 

yapılmamıştır.  

 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla konsolide net borç/özkaynak oranları aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 

 

Borçlanmalar 167.461.417 148.430.671 

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (24.489.172) (47.989.131) 

 

Net borçlanmalar 142.972.245 100.441.540 

 

Toplam özkaynaklar 324.140.732 267.714.616 

 

Net borçlanmalar/Özkaynaklar oranı  %44 %38 
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NOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARIN GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI 

 

Gerçeğe uygun değer ölçümleri 

 

Grup, finansal tablolarında gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan finansal araçlarını her finansal araç 

sınıfının değerleme girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi kullanarak, aşağıdaki şekilde 

sınıflandırmaktadır.  

 

Seviye 1: Belirlenen finansal araçlar için aktif piyasada işlem gören (düzeltilmemiş) piyasa fiyatı 

kullanılan değerleme teknikleri  

Seviye 2: Dolaylı veya dolaysız gözlemlenebilir girdi içeren diğer değerleme teknikleri  

Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen değerleme teknikleri  
 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, Grup’un gerçeğe uygun değer ile takip ettiği finansal araçları 

bulunmamaktadır. 

 

 

NOT 26 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

 

Yoktur. 

 

 

 

…………………. 


