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2016 Yılına İlişkin Genel Bilgi ve Çalışmalar 

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 

 
 
 



Yönetim Kurulu Ba şkanı’ndan mesaj 
 
Değerli hissedarlarımız,  
1934 yılında Vitali Hakko liderliğinde Şen Şapka olarak başladığımız bu yolda, bugün 1700’e 
yakın çalışan, farklı markalarımızın çatısı altında 96 mağaza ile Türk moda sektörüne yön 
vermeye devam ediyoruz. 79 yıllık geçmişimizle Türkiye’nin ilk lüks markası olarak, 
kurulduğumuz günden bu yana perakende sektöründe bir çok ilke imza attık, “Moda Vakko’dur” 
sloganıyla modanın ve lüksün öncülüğünü yaptık. Bu başarı, Vitali Hakko’nun değerlerini 
yaşatmak, çok çalışmak ve her zaman yeniliklerin peşinde koşmakla gerçekleşti.  
 
Kuruluşumuzdan bu yana faaliyet gösterdiğimiz moda endüstrisine katkıda bulunmak ve en 
kıymetli varlığımız olan Vakko dostlarını her zaman daha iyi hissettirmek için yeni fikirler 
geliştirmeyi amaç edindik. Bunun için de, sadece sunduğumuz ürünlerle değil Vakko dostlarına 
Vakko mağazalarında yaşattığımız konfor ve ayrıcalıklar dünyası ile fark yaratıyor, ulusal ve 
uluslararası yeni projeler geliştiriyoruz. Ülkemizin köklü markası olarak Vakko dünyasını 
büyütüp geliştirirken, moda sektörünü sanat, spor, eğitim, çevre gibi alanlardaki projelerimizle 
buluşturup sosyal sorumluluk bilincimizle toplumsal hayatın gelişimine de katkı sağlıyoruz  
 
2016’da büyümeye devam ettik… 
 
2016 yılında, yaptığımız doğru ve stratejik hamlelerin, sektöre ve Vakko Dostlarına sunduğumuz 
yeniliklerin neticesinde gösterdiğimiz büyümenin altını çizmek gerektiğine inanıyorum. Bundan 
sonraki süreçte de Vakko’yu ve moda sektörünü daha ileriye taşımak adına gideceğimiz yolda 
azim ve kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, Vakko çatısı altında yürütülen 
bu çalışmaları gönülden destekleyen, katkısı olan siz değerli paydaşlarımıza verdiğiniz destek 
için teşekkür ediyor, önümüzdeki yıl sizlerle yine başarılı bir Vakko yılının sonuçlarını 
paylaşmayı temenni ediyorum.  
 
 
Cem Hakko 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 

  



Genel Bilgiler 
 

 

A- GENEL BİLGİLER 
 

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
 

31.12.2016 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu 
 
Şirket Hakkında Genel Bilgiler  

 
Temelleri 1934 yılında atılan Vakko, perakende mağazacılık sektöründe faaliyet 
göstermektedir. Şirket hisselerinin %16’sı halka açık olup %10 ve üstü hisse payına sahip tek 
ortak bulunmaktadır (Vakko Holding A.Ş.: %86,22). 

 
31.12.2016 31.12.2015 

Adı Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı 
 
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

Toplam sermaye 100,00% 160.000.000 100,00% 160.000.000 
 

(*)  Sermayenin % 10’undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. 
 
Şirket, mağazalar haricindeki ana faaliyetlerini Vakko Moda Merkezi (ticari merkez) ve 
Vakko Üretim Merkezi’nde sürdürmektedir. Söz konusu lokasyonlara ait adres ve iletişim 
bilgileri aşağıda sunulmuştur. 

 
Merkez (Vakko Moda Merkezi): 
Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Cad. No:35 
Üsküdar-İSTANBUL 
Telefon: 0216 554 07 00 
Fax: 0216 474 40 15 

 
Üretim ve Lojistik Depoları (Vakko Üretim Merkezi): 
1673. Sokak No:25, Koza Mahallesi Esenyurt -İSTANBUL 
Telefon: 0212 622 55 00 
Fax: 0212 672 33 88 

 
Şirket’in 19.04.2016 günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde 1 yıllığına 
seçilen Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur. 



Yönetim Kurulu: 

 

Cem Hakko (Yönetim Kurulu Başkanı) 
Jeff Hakko (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) 
Alber Elhadef (Yönetim Kurulu Üyesi) 
Jaklin Güner (Yönetim Kurulu Üyesi) 
Bülent Ahmet Turan (Yönetim Kurulu Üyesi) 
Tuncer Akgün (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 
Jeffi Jozef Medina (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 

 
Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde; Denetim Komitesi 
Başkanlığı’na Bağımsız Üye Tuncer Akgün’ün ve Üyeliğine Bağımsız Üye Jeffi Jozef 
Medina’nın seçilmelerine karar verilmiştir. 

 
Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına ise Jeffi Jozef Medina’nın, 
Üyeliklerine ise Tuncer Akgün ve Bülent Ahmet Turan’nın seçilmelerine karar verilmiştir. Bu 
komitede görevli kişiler aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi 
fonksiyonlarını da yerine getirmektedir. 

 
Sirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21/05/2013 tarihli ve 135 sayılı kararı ile Türk Ticaret 
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan hükümler 
gözönünde bulundurularak, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin 
oluşturulması amaçlarıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Riskin 
Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Bu komiteye baskanlık etmek üzere Yönetim 
Kurulu Bagımsız Üye Jeffi Jozef Medina ve üye olarak da Tuncer Akgün atanmıstır. 

 
Ayrıca, 19.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; Sermaye Piyasası Kurul 
tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ 
gereği, Denetim’den Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının 
denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçimine karar verilmiştir. 

 
Şirketin 19.04.2016 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin 
Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve diğer bilgilere Şirket internet sitesi olan 
www.vakko.com.tr  üzerinde “Yatırımcı İlişkileri” kısmından ulaşılabilir. 

 

Konsolidasyona Tabi Ortaklık Bilgisi 
 

Konsolidasyona dahil olan şirketler, konsolidasyon yöntemi ve pay oranları aşağıdaki gibidir; 
 

31.12.2016 31.12.2015 
Ortaklık Yöntemi Etkin ortaklık payı (%) 

 
 

Trent Hazır Giyim San. ve Tic. A.Ş.  Tam konsolidasyon 99,90 99,90 
 
 



Şirket’in Yıllık Performansına İlişkin Genel Bilgiler 
 
Şirket, 2016 yılında 2015 yılına kıyasla net konsolide hasılatta yaklaşık %15’lik, brüt karda ise 
%20’lik büyüme gerçekleştirmiştir. 

 
  31.12.2016 31.12.2015 
Hasılat 520.383.120 451.389.108 

Satışların Maliyeti (-) -249.990.920 -226.602.419 

Brüt Kar 270.392.200 224.786.689 

Brüt Kar Marjı 52% 50% 

 

Şirket’in 2016 yılı pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinde bir önceki yıla göre %17,7 artış, 
genel yönetim giderlerinde ise %15,9’luk bir artış olmuştur. Şirket, 2016 yılı hasılat tutarının 
%7’sini esas faaliyet karı olarak korumuştur (31.12.2015: %6). Şirket’in esas faaliyet karı bir 
önceki yıla gore % 25,4 artış göstermiştir. 
 

Sonuç olarak; Şirket, 2016 yılında karını 2015 yılına gore 3,2 kat arttırarak 15.135.882 TL kar 
elde etmiştir (31.12.2015: 3.592.880 TL).  
 

2016 yılı sonu itibarıyla toplam varlıklar 442.656.163 TL seviyesindedir (31.12.2015 
itibarıyla 379.557.475 TL). Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.’nin 2016 
yılı itibarıyla dönen varlıklarının toplam varlıklar içindeki oranı yaklaşık %60,8 ile yıllar 
içerisindeki yüksek seviyesini korumaktadır (31.12.2015: %58). Dönen varlıklar 2016 yılı 
sonu itibarıyla 269.319.498 TL seviyesindedir (31.12.2015 itibarıyla 219.576.783 TL). 
 

2016 yılı itibarıyla, toplam kaynaklar içerisinde özsermaye kalemleri yaklaşık %42’lik orana 
sahiptir (31.12.2015: %43,4). Şirketin toplam özsermayesi ise 2016 yılı sonunda 186.756.838 
TL seviyelerindedir (31.12.2015: 164.984.667 TL) 

Şirket’in 31.12.2016 tarihi itibarıyla oluşan daha detaylı bilanço, gelir tablosu gibi rakamsal 
büyüklükleri ile dipnotlar ve diğer ilgili haberlerine Şirket’in internet sitesi olan 
www.vakko.com.tr adresinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” bölümünden ulaşmak 
mümkündür. 

 
Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi Uygulamaları 

 
Şirket’in, bulunduğu konum ve kullandığı finansal araçlar itibarıyla maruz kalabileceği riskler 
genel olarak piyasa riski, kur riski, faiz riski, likidite riski ve karşı taraf riski olarak 
sıralanabilir. Şirket, söz konusu riskleri sınırlamak için çeşitli politikaları sürdürmektedir. 

 
Şirket faaliyetlerini yürütürken oluşabilecek net işletme sermayesi ihtiyacını özkaynaklar ve 
gerekli olması durumunda kısa vadeli kredilerle finanse etmektedir. Likidite riskine karşılık 
olarak, kredilerin vade dağılımı yakınen takip edilmekte olup gerektiği durumlarda kısa vadeli 
kredilerin uzun vadeye yayılması politikaları uygulanmaktadır. 

 
 
 
 
 



 
Mamul alımlarının önemli bir kısmının yurtdışından yapılması nedeniyle Şirket, kurdan 
kaynaklanacak maliyet değişkenliklerini kontrol altına alabilmek ve satış fiyatlarını bu 
değişkenlikten kurtarmak için uygun fiyat bulunması halinde euro ve dolar alımı 
yapabilmektedir. 

 
Şirket satış gelirleri arasında çoğunluk paya sahip olan perakende satışlarının ödemelerini 
büyük bir oranda kredi kartı aracılığıyla sağlamaktadır. Bu alacaklardan doğabilecek tahsilat 
riskinin ödeme tipinin banka kredi kartı olması dolayısıyla göz ardı edilebilir seviyede olduğu 
düşünülmektedir. Bunun yanısıra, çeşitli nedenlerle ilişkide bulunduğu Bayileri ve Toptan 
Müşterileri ile işlemleri yürütürken, karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskine 
karşılık olarak ortalama riski kısıtlama ve genellikle teminat mektubu ve ipotek alınması 
suretiyle alacağın teminatlandırılması yoluna gitmektedir. Bu sayede karşı taraf riski 
azaltılmaya çalışılmaktadır. 
 
Toplu Sözleşme Uygulamaları 
 
Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi 
İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında XXIV. dönem grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden 
olumlu sonuç alınmış olup 36 ay süreli olarak 01/04/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girmiştir.  

 
İmzalanan sözleşme ile birlikte 01/04/2016 tarihinde çalışan işçilere fiili çalıştıkları süre esas 
alınarak kıdem zammı yapılmıştır.  
Ücret zammı da ilk yılın tamamı için %5, ikinci yılın ilk altı ayı için %4, ikinci altı ayı için 
%4, üçüncü yılın ilk altı ayı için%4, ikinci altı ayı içinse %4 olacak şekilde kararlaştırılmıştır. 
 
Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri 

2016 yılında değişiklik gerçekleşmemiştir. 

Yıllık Dönem İtibarıyla Sektör Gelişmeleri, Yatırım ve Temettü Politikaları 
 
Şirket, bulunduğu perakende mağazacılık sektöründe müşterilerine lüks segmentte ürün 
pazarlaması ile iştigal etmektedir. Bu alanda köklü yapısı sayesinde sektörde önemli bir yere 
sahiptir. 

 
Şirket kendisine pozitif katkı sağlayacağını düşündüğü lokasyonlarda bulunma stratejisine 
sahip olarak, 2016 yılı içerisinde de bazı önemli lokasyonlarda mağaza açılışlarını 
gerçekleştirmiştir. Şirket yılsonu itibariyle 96 Grup mağazasına ulaşmıştır. 

 
Şirket kendisine pozitif katkı sağlayacağını düşündüğü lokasyonlarda bulunma stratejisine 
sahip olarak, 2017 yılı içerisinde de önemli lokasyonlarda mağaza açılışı yapmayı 
planlamaktadır. 

 
Şirket’in temettü politikasına ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesi olan www.vakko.com.tr 
üzerinden Yatırımcı İlişkileri köşesi – Diğer Bildirimler başlığı altında ulaşılabilir. 



Çıkarılmı ş Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Nedenleri 
 

 

2016 yılı içerisinde gerçekleşmemiştir. 
 
Yürütme Kurulu Üyeleri ve Mesleki Tecrübeleri 

 
2016 yılı içerisinde görev yapan Yürütme Kurulu kadrosu özet mesleki tecrübeleri ile birlikte 
aşağıda sunulmuştur: 

 

Jaklin Güner (CEO) 
 

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Jaklin Güner, iş 
hayatına Arçelik’te başladı.  Ardından ITCF – Set Group’ta yeniden yapılanma ve 
yatırımların yeniden projelendirilmesini yürüten Güner, 1997 yılında YKM bünyesine katıldı. 

1997-2012 yılları arasında YKM’de sırasıyla Sistem Direktörü, Tedarik Zinciri Koordinatörü, 
Genel Müdür ve CEO olarak birçok yeni projeyi hayata geçiren Güner,  Mayıs 2012’de 
Ziylan Grup’ta CEO olarak görev aldı. Jaklin Güner 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren Vakko 
CEO ‘su olarak görev yapmaktadır. 

Perakende sektörünün önde gelen derneklerinde de aktif olarak rol alan Jaklin Güner halen 
Birleşik Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. Kariyer hayatında birçok başarıya imza 
atan ve 2008 Perakende Güneşi Ödülleri’nde “En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü”ne 
layık görülen Jaklin Güner, Capital ve Fortune dergileri tarafından düzenlenen araştırmalarda 
da “Türkiye’nin En Güçlü İş Kadınları” arasında yer almıştır. 

 

Bülent Ahmet Turan (CEO Yardımcısı) 
 

1982 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Bülent Turan, 1983 
yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde MBA yaptı. Kariyerine Deloitte Touche 
Tohmatsu -DRT YMM A.Ş.'de Auditor ve Yönetim Danışmanı olarak başladı. Temmuz 1993 
yılında Vakko Grubuna Stratejik Planlama ve Bütçe Müdürü olarak katıldı. Temmuz 2006'da 
Vakko Tekstil Genel Koordinatörlüğü'ne atanan Turan, 2014 yılından bu yana görevine CEO 
Yardımcısı olarak devam etmektedir. 
 

Özgür Karagözoğlu (Mali İşler Grup Başkanı) 
 

University of Texas’da Makine Mühendisliği bölümünde lisans, University of Michigan 
Makine Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans ve Boğaziçi Üniversitesi’nde Executive 
MBA yapan Özgür Karagözoğlu, iş hayatına 2001 yılında ABD’de başladı. 2003 yılında 
Türkiye’ye dönen Karagözoğlu  sırasıyla Eczacıbaşı Holding’de Stratejik Planlama Müdürü, 
YKM’de Stratejik Planlama, Bütçe ve Finans Grup Müdürü, 2012-2015 yılları arasında ise 
Ziylan Grup’ta Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev aldı. 2015 yılında 
Vakko Grubuna katılan Karagözoğlu halen Mali İşler Grup Başkanı olarak görev 
yapmaktadır.  
 

Bahise Kurt (IT & Operasyon Grup Başkanı) 
 

1987 yılında İ.T.Ü. Matematik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1987-1989 yılları 
arasında Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş.'de yazılım uzmanı ve proje yöneticisi olarak görev 
yaptı. Vakko firmasında 1989-1998 yılları arasında Bilgi Sistemleri Müdürü, 1998-1999 
yılları arasında Bilgi Sistemleri Direktörü, 1999-2007 yılları arasında Bilgi Sistemleri 
Koordinatörü olarak görev yaptı. 2007 yılından beri IT&Operasyon Grup Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir. 

 
 



Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 
 

 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 
 
SPK tarafından detayları belirlenen ‘Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması ve hayata 
geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açısından 
önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Vakko 
Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) tarafından benimsenmiş olup, uyum 
konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu konudaki çalışmaları önümüzdeki dönemde de devam 
edecektir. 

 
BÖLÜM I – Pay Sahipleri 

 
1. Pay sahipleri ile İlişkiler Birimi  

 
Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.’de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler 
Grup Başkanlığı Birimi bünyesinde yürütülmektedir. Pay sahipleri, Birime ilişkin 
yöneltecekleri soruları yatirimci@vakko.com.tr adresini kullanarak iletebilirler. Birimin 
yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır: 

 
• Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği 

dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi, 
• Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi, 
• SPK’nın ilgili tebliğleri dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB ve 

SPK’ya bildirilmesi, 
• Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun 

hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ili şkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul’un 
onayına sunulması, 

• Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip 
edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması. 

• Telefon ile gelen soruların cevaplanması 
• Aracı kurum ve bankalar ile bilgilendirme toplantılarının yapılması 

 
2016 yılı içerisinde şirket hakkında ilgili birime çok az başvuruda bulunulmuştur. Pay 
sahipleri ile kendilerinden talep olmadığı için çok az ilişki olmaktadır. Bu sebeple bir birim 
kurulmamıştır. Fakat az da olsa gelen tüm talepler çok kısa sürede tatmin edici seviyede 
cevaplanmakta veya yerine getirilmektedir. 

 
 
2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı  

 
Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.’de, bilgi alma ve inceleme hakkının 
kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Sorulan soruların ticari sır 
kapsamına girip girmediği ve ortaklık paylarına ait fiyatların seyri konusundaki soru ve 
konular dışındakiler değerlendirilerek yazılı/sözlü olarak cevaplandırılmaktadır. 2016 yılı 
içerisinde çok az başvuru gerçekleşmiştir. 

 
Pay sahipleri kullanımı için yatirimci@vakko.com.tr adresi mevcuttur. 



 

3. Genel Kurul Bilgileri  
 
2016 yılı içinde Olağan Genel Toplantısı yapılmıştır. Genel Kurullar’a çoğunluğun katılımı 
sağlanmıştır. 

 
Şirket hisseleri hamiline yazılı olup nama yazılı pay sahipleri bulunmamaktadır. Genel Kurul 
toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket ana 
sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul’un yapılması 
için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB ve SPK’ya açıklamalar yapılarak kamuoyu 
bilgilendirilmektedir. 

 
Ayrıca kanunda öngörülen süreler öncesinde Genel Kurul’un toplanacağı yer, gündem, varsa 
ana sözleşme değişiklik taslakları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı günlük gazetede 
yayımlanır. Bu ilanda ilgili döneme ait faaliyet raporu ve bağımsız denetimden geçmiş mali 
tabloların incelemeye açık olduğu adres belirtilmektedir. 

 
Genel Kurul’da söz alan her hissedar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket 
yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Genel Kurul 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır. 

 
Pay sahiplerimiz, Genel Kurul’a katılım konusunda herhangi bir güçlükle karşılaşmamaktadır. 
Bu yönde herhangi bir şikayet alınmamıştır. 

 
Genel Kurul Tutanakları ve Hazirun Cetveli şirket merkezinde ve www.vakko.com.tr Şirket 
internet adresinin “Yatırımcı İlişkileri” kısmında hissedarların incelemesine açıktır. 

 
 
4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları  

 
Şirkette oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmede bir imtiyaz bulunmamaktadır. 

 
 
5. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı 

 
Şirket kurumsal sitesinde açıklanan ana sözleşmesinde belirlenen esaslara göre tespit edilen 
dağıtılabilir karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası 
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine 
Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 

 
Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul onayına sunduğu kar dağıtım önerileri , Şirket’in büyüme 
stratejileri, karlılık durumu, Pay Sahiplerinin beklentileri, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik 
durum ve beklentileri ile dikkate alınarak belirlenir. 

 
Kar payı ödeme kriterleri mevzuata uygun gerçekleştirilmektedir. Kar dağıtım politikasına 
Şirket Kurumsal internet sitesi olan www.vakko.com.tr adresi üzerinden Yatırımcı İlişkileri – 
Diğer Bildirimler kısmından ulaşılabilir. 

 
 
6. Payların Devri 

 
Ana sözleşmede, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve 
pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.  



BÖLÜM II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık  
 

 

7. Şirket Bilgilendirme Politikası  
 
Şirket’in bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesi olan www.vakko.com.tr üzerinden 
duyurulmuştur. Bilgilendirme politikasının takip ve gözetiminden Mali İşler Grup Başkanlığı 
sorumludur. 

 
 
8. Özel Durum Açıklamaları 

 
2016 yılı içerisinde az sayıda Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Yıl içerisinde yapılan tüm 
özel durum açıklamalarına Şirket’in kurumsal internet sitesi olan www.vakko.com.tr 
üzerinden ulaşılabilir (Yatırımcı İlişkileri – Haberler). Duyurular zamanında 
gerçekleştirilmi ştir. Bu nedenle SPK’nın uyguladığı herhangi bir yaptırım söz konusu 
olmamıştır. 

 
Şirketimizin hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote değildir. 

 
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 

 
Şirketimizin internet sitesi mevcuttur. www.vakko.com.tr adresi ile faaliyettedir. Şirkete 
ili şkin hisse senedi değer grafiği, bilanço, gelir tablosu, dipnotlar, yıllık faaliyet raporları, 
Yönetim Kurulu faaliyet raporları, haberler (özel durum açıklamaları), ana sözleşme, Genel 
Kurul bilgilerine ve diğer bilgilere bu adresten ulaşılmaktadır. 

 
 
10. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması 

 
Şirket’in %10 üstü ortaklığa sahip tek ortağı olarak Vakko Holding A.Ş. bulunmaktadır. 

 
 
11. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması  

 
Şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket 
çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem 
verilmektedir. 

 
Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu 
edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler ‘Şirket Bilgisi’ olarak kabul edilir. 
Tüm çalışanlar Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.’de çalışırken ve 
sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. 

 
İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler MKK ekranları aracılığıyla duyurulmuş ve 
güncel halde tutulmaktadır. 

 
Güncel liste bu raporun Ek-1’inde bulunmaktadır. 



BÖLÜM III – Menfaat Sahipleri  
 

 

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi  
 
Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda telekomünikasyon 
araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. 

 
 
13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

 
Başlıca menfaat sahipleri arasında çalışanlar, yatırımcılar, satıcılar, müşteriler ve devlet yer 
almaktadır. Şirket içi duyurular, genel kurul öncesi ve sonrası yapılan ilanlar, genel kurul 
toplantıları, resmi kurumlara yapılan bildirimler (vergi dairesi, sosyal sigorta kurumu gibi), 
özel bildirimler aracılığı ile menfaat sahipleri yönetim hakkında bilgilendirilmektedir. 

 
 
14. İnsan Kaynakları Politikası 

 
Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına 
ili şkin kriterler  belirlenmiştir. İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız; 

 
• Doğru işe doğru insan 
• Eşit işe eşit ücret 
• Başarıya bağlı liyâkat 
• Herkes için eşit fırsat 

 
ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet 
ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları 
sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur. 

 
 
15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler  

 
Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında sonsuz müşteri memnuniyeti öncelikli ve 
vazgeçilmez hedefimizdir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir. 

 
 
16. Sosyal Sorumluluk 

 
Şirketimiz faaliyetlerini çevreye saygı prensibi altında yürütmektedir. Doğaya karşı olan bu 
saygımızdan dolayı Şirketimiz aleyhinde açılmış herhangi bir dava söz konusu değildir. 
 
 

17. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 
 
SPK mevzuatına uygun Yönetim Kurulu yapısı oluşturulmuş ve 7 üyesiyle faaliyet 
göstermektedir. 
 



BÖLÜM IV – Yönetim Kurulu  
 

 

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri  
 
Yönetim Kurulu’nda 2 bağımsız üye bulunmakta olup çoğunluğu icrada görevli olmayan 
üyeler oluşturmaktadır. 

 
 
19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi 

 
Şirketimizin vizyonu dünya çapında VAKKO markasını yaymak ve yerleştirmektir. 
Misyonumuz ise Vakko konsepti içinde sonsuz müşteri memnuniyetidir. Şirketimizin vizyon 
ve misyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu tarafından 
değerlendirilmektedir. 

 
 
20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 

 
Yönetim Kurulu, risk yönetimine ilişkin çalışmaları Riskin Erken Saptanması Komitesi ve 
Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile denetlemektedir. Bunun yanısıra Şirket içerisinde İç 
Denetim Birim Yöneticiliği oluşturulmuş ve ataması yapılmıştır. Sirket Iç Denetim Birimi, 
bağımsızlık ilkesi geregi Sirket organizasyon yapısında, Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyelerinden olusan Denetim Komitesi’ne dogrudan raporlama yapmakta ve mevcut Denetim 
Komitesi Iç Tüzügü çerçevesinde görevlerini yerine getirmektedir. 

 
 
21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları  

 
Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça 
belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir. VAKKO 
Yönetim Kurulu, Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, en fazla üç yıllık süre için seçilen 
yeterli sayıda üyeden oluşmaktadır. 

 
Şirket'in iş ili şkileri, Şirket'in pay sahiplerini temsil eden ve pay sahiplerine karşı  sorumlu 
olan Yönetim Kurulu'nun talimatı altında yönetilir. Kurul'un sorumluluk ve yetkileri, bunlarla 
sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakilerden oluşmaktadır: 

 
• Şirket'in vizyonunu oluşturmak, yerel ve uluslararası iş stratejilerini onaylamak ve  kısa 

ve uzun vadeli hedefleri belirlemek; 
• Yürütme Kurulu’nun faaliyetlerini yönlendirmek; 
• Şirket'in yıllık bütçesini ve iş planlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri onaylamak; 
• Şirket'in stratejik ve mali performansını denetlemek ve gerekli olduğu durumlarda 

düzeltici tedbirlerin alınmasını temin etmek; 
• Şirket'in yıllık faaliyet planında belirtilmeyen önemli harcamaları kontrol etmek; 
• Mevzuata uygun olarak, 3 aylık finansal sonuçları, denetçi raporunu ve Şirket tarafından 

önceden kabul edilen muhasebe ilkelerindeki değişiklikleri veya finansal sonuçların 
raporlanması yönteminde veya zamanlamasında meydana gelecek her türlü önemli 
değişikli ği onaylamak; 

• Mevzuata uygun olarak, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını denetlemek ve Genel 
Kurul'daki sunum için bu raporu son hale getirmek. 

 
 
 



 

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 
 
Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim 
Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır. 

 
 
23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı 

 
Şirket yönetim kurulu üyeleri için şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı, her sene 
gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 334 ve 335’inci maddeleri çerçevesinde değerlendirilmekte ve gerekli izin ve 
yetkiler verilmektedir. 

 
 
24. Etik Kurallar  

 
Kurumsal Yönetimde Şirket’in , Yürütme Kurulu Başkanı ve Yardımcıları ile diğer Genel 
Müdürler ve Finans Bölüm Yöneticileri önemli roller üstlenmektedirler. Şirkete uygulanan 
ilgili mevzuat, yasa ve düzenlemeler uyarınca VAKKO aşağıdaki etik kuralları kabul etmiştir. 

 
Bu etik kurallar caydırıcı etkiye sahip olmak ve üst düzey yöneticilerin benimsemesi ve 
savunması beklenen ilkeler koymak amacına yöneliktir. 

 
Bu etik kurallara yapılacak her türlü değişiklik ve üst düzey yöneticilerin açık veya açık 
olmayan istisna durumları, yürürlükteki mevzuat, yasa ve düzenlemeler gereğince 
açıklanacaktır. Açık istisna durumu, bu etik kuralların hükümlerinden önemli şekilde  
ayrılmak ve açık olmayan istisna durumu ise şirketin üst düzey yöneticisinin kendisince 
öğrenilmiş bu etik kurallardan önemli şekilde ayrılma haline karşı makul bir süre içinde  
önlem almaması olarak tanımlanmaktadır. 

 
VAKKO Yönetim Kurulu; VAKKO Yürütme Kurulu Başkanının ve Üyelerinin, diğer Grup 
Başkan ve Direktörleri ile Finans Bölüm Yöneticilerinin: 

 
• Kişisel ilişkileri veya mali veya ticari menfaatleri ve VAKKO’ ya karşı sorumlulukları 

arasında doğan veya doğabilecek menfaat çatışmalarını etik bir şekilde  değerlendirmek 
dahil olmak üzere dürüst ve güvenilir davranacaklarını; 

• Kamuya açıklanan veya şirketin kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine 
gönderilen tüm raporlar ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır 
açıklamalar yapacaklarını; 

• VAKKO’nun kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, 
yönetmelikler ve kurallara uygun davranacaklarını; 

• Bu etik kuralların sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini 
ve VAKKO’nun tüm faaliyetlerinde yasalara ve VAKKO politikalarına uygunluğun 
temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edeceklerini; beyan eder. 

 

Yönetim Kurulu dahilindeki Denetim Komitesi, Yürütme Kurulu Başkanının ve Yardımcıları 
ile diğer Genel Müdür Yardımcıları ve Finans Bölüm Yöneticileri tarafından kendisine 
bildirilen bilinen veya kuşkulanılan ihlalleri inceleyerek bu etik kuralları somut durumlara 
uygular. Denetim Komitesi kendisine bildirilen ihlalleri soruşturmak için gerekli tüm 
tedbirleri alır. İhlalin sabit olduğu durumda Yönetim Kurulu uygun gördüğü disiplin 
cezalarını alır (veya alınmasına izin verir). Bunlar, ciddi ihlal hallerinde işten çıkarma veya 
adli makamlar nezdinde dava açmayı da içerebilir. 
 
 



 

25. Yönetim Kurulunda Olu şturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
 
Yönetim Kurulu gözetiminde Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl. A.Ş. faaliyetlerini 
yürütmekle sorumlu olan Yürütme Kurulu yapılanması bulunmaktadır. Yürütme Kurulu, 
Yönetim Kurulu’ndan aldığı talimatları uygun şekilde yerine getirmektedir. Yürütme Kurulu 
prensip olarak haftada en az bir kez olmak üzere gündemin gerektirdiği sıklıkta 
toplanmaktadır. 

 
Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını yerine getirirken komite çalısmalarından 
faydalanmaktadır. Komiteler tarafından yapılan çalısmalar sonucu alınan kararlar Yönetim 
Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai kararı Yönetim Kurulu almaktadır. Yönetim 
Kurulu’nda Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması 
Komitesi kurulmustur. 

 

26. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar 
 
31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan 
ücret ve benzeri kısa vadeli menfaatlerin toplam tutarı 4.545.222 TL’dir. 

 
Yıl İçerisinde Geçerli Olan Satış Koşulları  

 
Perakende mağazacılık sektöründe yer alan Vakko’nun satışları içerisinde perakende satışlar 
büyük yer tutmaktadır. Satışlar içerisinde de büyük pay kredi kart ödemeli satışlara yöneliktir. 
Vakko, Vakkorama, V2K Designers, H2O Outlet ve W mağazalarımızda kredi kartı ile taksitli 
satış seçenekleri mevcuttur. 

 
Ayrıca büyük mağaza ve diğer perakendeci müşterilere ortalama 5 ay vadeli toptan ürün satışı 
yapılmaktadır. 



 

İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri  
 
Faaliyet alanı; ipek, yünlü, pamuklu, suni ve sentetik ipliklerden imal edilen her çeşit kumaşın 
boya, apre, emprime ve konfeksiyon ürünlerinin üretilmesi olan Vakko Tekstil, bu ürünleri 
üretmek üzere aynı lokasyonda farlı iki üretim birimine sahiptir. 

 
Bunlardan ilki olan konfeksiyon işletmesi yaklaşık 5.500 metrekarelik bir alanda faaliyet 
göstermektedir. Vakko stilistleri tarafından tasarlanan ürünler modelistler tarafından 
çalışılmakta ve işletmede butik tarzda üretime konu olmaktadır. Üretim kalitesini sürdürmek 
amacıyla üretim, yurtdışı danışmanlar desteğinde yürütülmektedir. Her aşamada kalite 
kontrole tabi tutulan ürünler, Vakko standartlarına göre paketlenerek mağazalara 
gönderilmektedir. 

 
Diğer üretim birimi olan emprime işletmesi ise yaklaşık 6.000 metrekarelik  bir  alanda 
faaliyet göstermektedir. Bu işletme içerisinde Vakko eşarpları üretilmekte, ham olarak tedarik 
edilen hazır giyim ve dekorasyon kumaşları boya, emprime ve apreleme gibi kumaş terbiye 
işlemlerinden geçirilmektedir. Baskı işleminin bir bölümü tamamen el işçiliğine dayalı baskı 
masalarında, bir bölümü ise modern teknoloji ile üretilmiş tam ve yarı otomatik baskı 
tezgahlarında gerçekleştirilmektedir. 

 
Emprime işletmesinde üretilen Vakko eşarpları, ürünlerde insan sağlığına zararlı (kanserojen, 
allerjik, ağır metal ve diğer) maddelerin bulunmadığını belgeleyen uluslararası sertifikaya 
sahiptir. 

 
İşletmeler, teknolojik gelişmeler ve artan ihtiyaçlar çerçevesinde her daim kendini geliştiren 
ve makine yatırımlarını sürdüren niteliktedir. 

 
Araştırma Geliştirme Faaliyetleri  

 
Şirket 2016 yılında Ar-Ge kapsamında harcama yapmamıştır. 
 

İç Denetim Bölümü 
 
Şirket, faaliyetlerinin mevzuata, genel kabul görmüş ilkelere ve Vakko standart ve 
prosedürlerine uyumunu arttırmak amacıyla İç Denetim Birim Yöneticiliği pozisyonunu 
oluşturmuştur. 

 
Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi 

Yıl içerisinde 6.924 TL tutarında bağış yapılmıştır. 

İşletmenin Gelişimi Hakkında Öngörüler  

Raporun muhtelif kısımlarında belirtildiği üzere, 2016 Vakko için satış hasılatı anlamında bir 
büyüme yılı olmuştur. Satış hasılatındaki büyüme ile birlikte, Şirket 2016 yılını da kar ile kar 
ile tamamlamıştır. 

 
2017 yılında Şirket’in yeni lokasyonlarda mağaza açma çalışmalarının süreceği söylenebilir. 
Bu çalışmalar neticesinde gelir/(gider) kombinasyonunun olumlu seyretmesi beklenmekte olup, 
gelecek yıllarda Şirket karında olumlu gelişmeler hedeflenmektedir. 
 



 

EK-1 İçsel Bilgilere Erişimi Olan Ki şi Listesi 
 

Ad Soyad Ünvan 
Cem Hakko Yönetim Kurulu Başkanı 

Jeff Hakko Yönetim Kurulu Üyesi 

Alber Elhadef Yönetim Kurulu Üyesi 
Tuncer Akgün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Jeffi Jozef Medina Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Jaklin Güner CEO 

Bülent Ahmet Turan CEO Yardımcısı 
Özgür Karagözoğlu Mali İşler Grup Başkanı 

Bahise Kurt Operasyon ve IT Grup Başkanı 
Emrah İnel Yatırım Kiralama & Satış Grup Başkanı 
Mehmet Sadettin Tanseli Danışman 
İlknur Zorluer Genel Muhasebe Birim Yöneticisi 

Semahat Ceylan Cari Hesaplar Birim Yöneticisi 
Aslı Sadettinoğlu Mağazacılık Birim Yöneticisi 
Burcu Bektaşoğlu İç Denetim Birim Yöneticisi 
Cihan Özevin Bütçe Raporlama & Finans Direktörü 

Rahşan Arsoy Bütçe Planlama Yöneticisi 
Rıfat Elhadef İhracat Geliştirme Direktörü 
Haluk Şensoy Ürün Planlama Direktörü 

Hülya Sargın IT Birim Yöneticisi 

Erdem Eşsiz IT Birim Yöneticisi 
Şeref Taşkın Yeminli Mali Müşavir 
Hıraç Sarafoğlu Dış Denetmen 
Adnan Akan Sorumlu Denetçi 
Selma Canbul Çorum Kıdemli Denetçi 
Aysun Gül Kılıç Denetçi 
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B- ÇALI ŞMALAR  
 

1- Şirketin Kısa Tanıtımı  
 

Türkiye’nin öncü moda markası Vakko’nun temeli, 1934’de Vitali Hakko tarafından “Şen 
Şapka” adıyla kurulan küçük bir şapkacı dükkanına dayanıyor. “Şen Şapka” 1938 yılında 
Vakko’ya dönüştükten sonra Türk ipeği, pamuğu ve yünüyle son moda eşarplar üretmeye 
başladı.  Vakko, günümüzde de benzersiz bir ustalıkla üretmeye devam ettiği ilk Türk 
emprimeleri için 1948 yılında İstanbul Kurtuluş’ta küçük bir ipek baskı atölyesi kurdu. 
"Moda Vakko"dur sloganıyla hazır giyim sektörüne yeni bir bakış açısı getiren Vakko, 
1955'te dönemin modasının sergilendiği Türkiye'nin ilk defilesini düzenledi. İlk Vakko 
mağazası ise 1962 yılında Beyoğlu’nda açıldı ve bu mağaza Türkiye giyim dünyasını 
yepyeni bir olgu ile tanıştırdı. Vakko Beyoğlu, o güne kadar açılan en büyük mağaza 
olmanın yanı sıra, yeni bir konsept olan üst kalite, lüks giyim ve üstün müşteri hizmetinin 
de öncülüğünü yaptı.  

 
1968’de, Merter’de 36 bin m2 toplam ve 29 bin m2 kapalı alanıyla Vakko Fabrikası inşa 
edildi. Çeşitli noktaları ünlü Türk sanatçılarının tablo ve heykelleriyle bezenen ve 
içerisinde bir sanat galerisi de bulunan Vakko Fabrikası, Vakko’nun sanata verdiği 
önemin ve desteğin ilk adımı oldu.  
 
Vakko, ikinci mağazasını 1973’te Ankara’da açtı. 1979'da Vakko İzmir, 1982’de ise 
Türkiye’nin ilk gençlik mağazası Vakkorama, İstanbul’da açıldı. Vakkorama, müzik, 
sanat ve spor gibi farklı aktiviteleri de içeren yapısıyla kısa sürede adeta bir gençlik 
merkezi haline geldi. Renkli ve dinamik tarzı ile her sezon modayı kendine özgü bir 
yorumla yeniden tanımlayan Vakkorama, bugün 20 mağazasıyla gençliğin buluşma 
noktası olmaya devam ediyor. 

 
Türkiye’nin ve Türk malının tüm dünyaya tanıtılması vizyonuna sahip olan Vakko, bu 
yolda önemli kilometre taşlarından birini 1981 yılında, Paris, Londra, Roma, Viyana ve 
Brüksel gibi önemli başkentlerde düzenlenen “Anadolu Güneşi” moda ve sanat gösterisi 
ile yaptı. Şirket; 
Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunma vizyonunu, 2004 yılında Türkiye’de 
gerçekleştirilen Nato Zirvesi toplantısının akşam yemeği organizasyonu ve diğer bir çok 
üst düzey toplantıda da sergiledi. 
 
1989 yılında Vakko Chocolate,  1990’da Vakko Perfume ve daha sonraki yıllarda Vakko 
Wedding,Vakkorama H2O, V2K designers, W Collection, Vakko Home, Vakko Cruise 
gibi markalar Vakko bünyesine katıldı.   

 

 
 
Üretime verdiği değerle, değişen dünya koşulları ve gelişen teknolojileri de göz önüne 
alan Vakko, Kasım 2008’de Merter’deki fabrikasını Esenyurt’a taşıyarak Vakko’nun 
modadaki öncü duruşunu yansıtan Vakko Üretim Merkezi’ni faaliyete geçirdi. Vakko’nun 
imza ürünleri olan gömlek, kravat ve eşarp, kumaşın boyama ve emprime safhalarından 
baskısına kadar el emeği ve büyük bir özenle Vakko Üretim Merkezi’nde üretiliyor.  
 



19 

 

 

Farklı markalar ve zengin bir koleksiyona sahip Vakko’da, Vakko Üretim Merkezi’nde 
üretilenlerin yanı sıra dünyaca  ünlü tasarımcı ve markaların ürünleri de yer alıyor.  
 
Vakko, 2010 yılında yönetim ofisini Nakkaştepe’deki Vakko Moda Merkezi adını verdiği 
yeni binasına taşıdı. Vakko Moda Merkezi moda, teknoloji ve sanatı bir araya getiren 
yapısı, Türkiye’de ve dünyada ilkleri temsil eden özel tasarımıyla birçok ödüle layık 
görüldü. En son Newyork merkezli American Institute of Architects (AIANY) tarafından 
düzenlenen tasarım yarışmasında “Onur Ödülü” alan Vakko Moda Merkezi, 2011’de 
dünyaca ünlü Wallpaper dergisi tarafından "Dünyanın En İyi Çalışma Alanı”, Arch Daily 
“Yılın Binası” yarışmasında “ofis” kategorisinde “Dünyanın En İyi Çalışma Alanı” 
kategorisinde birincilik, 2013’de Architizer A+ Awards’ta ise “Dünyanın En İyi Ofis 
Binası” ödüllerinin sahibi oldu. 
 
Vakko, 2012 yılında, Türkiye’nin en kapsamlı ve güncel kavramsal uygulamalı sanat 
kitapları ve belgelerine sahip kütüphanesi olan Vitali Hakko Kreatif Endüstriler 
Kütüphanesi'ni hayata geçirdi. Böylece, Türkiye’de ilk kez bir moda markası, bu denli 
kapsamlı ve güncel bir koleksiyonla, bir özel kütüphaneyi halka sunmuş oldu. 
 
1996 yılında Türkiye'nin en prestijli beş markasından biri seçilen Vakko, 2015 yılında 
DORinsigth Araştırma Şirketi'nin yaptığı araştırmada lüks denince yerli marka 
sıralamasında ilk akla gelen marka oldu. Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi de 
Türkiye’de ve uluslararası alanda perakende sektörünün en büyük ve en önemli 
etkinliklerinden biri olan Perakende Günleri 2015 kapsamında düzenlenen Perakende 
Güneşi Ödülleri’nde “Özel Ödül”ün sahibi oldu. 
 
“Moda Vakko’dur” sloganı ile bütünleşen ve lüks denildiğinde akla gelen ilk marka olan 
Vakko, 75 yılı aşkın geçmişinden miras kalan değerlerini; bugünün teknolojisi ve hızlanan 
tüketim alışkanlıkları ile birleştirerek, bundan sonraki dönemde de ayrıcalıklı ve 
kişiselleştirilmi ş hizmetler sunmaya devam etmeyi hedefliyor. Türkiye’de lüks moda 
markalarının marka çeşitlili ği üzerine odaklanan yapılarının tersine Vakko, kendi 
markasına yatırım yapmak ve Vakko markasını büyütmek üzerine kurulu bir strateji ile 
hareket ediyor. Vakko Eau de Cologne, Vakko Tea Atelier, Vakko Patisserie Petit Four ve 
Vakko Coffee Atelier Vakko Dostlarına her zaman en iyisini sunmayı ilke edinen 
Vakko’nun en son yenilikleri arasında yer alıyor. 

 
Önemli Uyuşmazlıklar  
 

Bulunmamaktadır. 
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VAKKO TEKST İL VE HAZIR G İYİM SANAY İ İŞLETMELER İ A.Ş. 
 
31 ARALIK 2016, 2015 VE 2014 TARİHLER İ İTİBARIYLA 
KONSOLİDE BİLANÇOLAR 
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)  
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   Yeniden  Yeniden 
   düzenlenmiş düzenlenmiş 
   (Not 2.8) (Not 2.8) 
  Bağımsız Bağımsız Bağımsız 
  denetimden geçmiş denetimden geçmiş denetimden geçmiş 
VARLIKLAR  Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Ar alık 2014 
 
Dönen varlıklar  269.319.498 219.576.783 224.608.013 
 
Nakit ve nakit benzerleri 3 44.854.772 24.156.094 42.930.932 
Ticari alacaklar 5 73.552.065 61.707.171 59.210.106 
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar 5, 21 7.028.131 3.696.088 3.274.454 
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 5 66.523.934 58.011.083 55.935.652 
Diğer alacaklar  79.559 546.942 277.984 
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar 21 - 460.377 127.484 
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  79.559 86.565 150.500 
Stoklar 6 129.814.049 113.623.752 102.075.011 
Peşin ödenmiş giderler  15.545.656 13.497.049 12.514.420 
- İlişkili olmayan taraflara  
          peşin ödenmiş giderler 10 15.545.656 13.497.049 12.514.420 
Diğer dönen varlıklar 7 5.473.397 6.045.775 7.599.560 
İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar  5.473.397 6.045.775 7.599.560 
 
Duran varlıklar  173.336.665 159.980.692 164.981.307 
 
Diğer alacaklar  58.198 58.198 58.198 
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  58.198 58.198 58.198 
Maddi duran varlıklar 8 170.778.238 155.727.060 160.491.152 
Maddi olmayan duran varlıklar  2.500.229 927.795 521.486 
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar 9 2.500.229 927.795 521.486 
Peşin ödenmiş giderler  - 151.674 294.000 
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler  - 151.674 294.000 
Ertelenmiş vergi varlığı 20 - 3.115.965 3.616.471 
 
TOPLAM VARLIKLAR  442.656.163 379.557.475 389.589.320 

 
1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, 8 Mart 2017 tarihli Yönetim 
Kurulu toplantısında onaylanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 



VAKKO TEKST İL VE HAZIR G İYİM SANAY İ İŞLETMELER İ A.Ş. 
 
31 ARALIK 2016, 2015 VE 2014 TARİHLER İ İTİBARIYLA 
KONSOLİDE BİLANÇOLAR 
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)  

 

2 

   Yeniden  Yeniden 
   düzenlenmiş düzenlenmiş 
   (Not 2.8) (Not 2.8) 
  Bağımsız Bağımsız Bağımsız  
  denetimden geçmiş denetimden geçmiş denetimden geçmiş  
KAYNAKLAR Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Ar alık 2014 
 
Kısa vadeli yükümlülükler  197.415.303 149.258.670 169.703.234 
 

Kısa vadeli borçlanmalar 4 53.829.787 17.469.516 98.104.794  
- İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar 53.829.787 17.469.516 98.104.794 
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 4 50.721.791 56.263.584 19.202.751 
- İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli  

borçlanmaların kısa vadeli kısımları  50.721.791 56.263.584 19.202.751 
Ticari borçlar  5 69.246.815 57.967.836 35.247.015 
- İlişkili taraflara ticari borçlar 5, 21 814.757 1.014.765 776.154 
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 5 68.432.058 56.953.071 34.470.861 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 13 5.559.531 2.488.576 2.155.022 
Diğer borçlar   703.911 581.591 463.851 
- İlişkili taraflara diğer borçlar 21 71 71 71 
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar  703.840 581.520 463.780 
Ertelenmiş gelirler  10.716.909 8.635.554 8.179.053 
- İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler 10 10.716.909 8.635.554 8.179.053 
Dönem karı vergi yükümlülüğü  218.399 762.301 423.711 
Kısa vadeli karşılıklar 11 3.053.829 2.722.092 3.462.304 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin  

kısa vadeli karşılıklar 11,13 2.657.689 2.527.285 3.290.245 
- Diğer kısa vadeli karşılıklar 11 396.140 194.807 172.059 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler  3.364.331 2.367.620 2.464.733 
- İlişkili olmayan taraflardan diğer  
          kısa vadeli yükümlülükler 7 3.364.331 2.367.620 2.464.733 
 
Uzun vadeli yükümlülükler  58.484.022 65.314.138 58.659.386 
 
Uzun vadeli borçlanmalar  36.943.839 49.711.786 45.389.065 
- İlişkili olmayan taraflardan  

   uzun vadeli borçlanmalar 4 36.943.839 49.711.786 45.389.065 
Ertelenmiş gelirler  7.118.655 2.661.849 1.913.348 
- İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler 10 7.118.655 2.661.849 1.913.348 
Uzun vadeli karşılıklar  14.090.889 12.940.503 11.356.973 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin  
  uzun vadeli karşılıklar 13 14.090.889 12.940.503 11.356.973 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 20 330.639 - - 
 
ÖZKAYNAKLAR  186.756.838 164.984.667 161.226.700 
 
Ana ortaklığa ait özkaynaklar  186.744.204 164.973.583 161.219.882  
 
Ödenmiş sermaye 14 160.000.000 160.000.000 160.000.000 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak  
   birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler 14 59.069.776 52.758.356 52.593.269 
- Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları  8 58.968.578 50.787.173 50.787.173 
- Tanımlanmış fayda planları yeniden  
       ölçüm kazançları  101.198 1.971.183 1.806.096 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler  1.779.690 1.779.690 1.779.690 
Geçmiş yıllar zararları  (49.239.594) (53.153.077) (53.153.077) 
Net dönem karı  15.134.332 3.588.614 - 
 
Kontrol gücü olmayan paylar  12.634 11.084 6.818 
 
TOPLAM KAYNAKLAR  442.656.163 379.557.475 389.589.320 

 
Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 



VAKKO TEKST İL VE HAZIR G İYİM SANAY İ İŞLETMELER İ A.Ş. 
 
31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLER İNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE 
AİT KONSOL İDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI  
 (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)  

 

3 

  Yeniden 
  düzenlenmiş 
 Bağımsız (Not 2.8) bağımsız 
 denetimden denetimden 
 geçmiş geçmiş 
 Notlar  31 Aralık2016 31 Aralık 2015 
 
KAR VEYA ZARAR KISMI 
Hasılat 15 520.383.120 451.389.108 
Satışların maliyeti (-) 15 (249.990.920) (226.602.419) 
 
TİCARİ FAAL İYETLERDEN BRÜT KAR  270.392.200 224.786.689 
 
Pazarlama giderleri (-) 16 (210.211.782) (178.504.626) 
Genel yönetim giderleri (-) 16 (30.409.819) (26.232.806) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 18 13.603.237 15.976.318 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 18 (5.588.772) (5.913.716) 
 
ESAS FAALİYET KARI  37.785.064 30.111.859 
  
Yatırım faaliyetlerinden gelirler  7.932 - 
Yatırım faaliyetlerinden giderler  - (193.462) 
 
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ  
   FAAL İYET KARI  37.792.996 29.918.397 
  
Finansman gelirleri  19 8.851.100 1.703.913 
Finansman giderleri (-) 19 (27.798.349) (26.526.507) 
 
SÜRDÜRÜLEN FAAL İYETLER VERG İ 
   ÖNCESİ KARI  18.845.747 5.095.803 
 
Dönem vergi gideri 20 (474.871) (1.043.715) 
Ertelenmiş vergi gideri 20  (3.234.994) (459.208) 
 
SÜRDÜRÜLEN FAAL İYETLER DÖNEM KARI  15.135.882 3.592.880 
 
DÖNEM KARI  15.135.882 3.592.880 
 
Dönem karının dağılımı 
Kontrol gücü olmayan paylar  1.550 4.266 
Ana ortaklık payları  15.134.332 3.588.614 
 
Pay başına kazanç  0,095 0,022 
 
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç  0,095 0,022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.



VAKKO TEKST İL VE HAZIR G İYİM SANAY İ İŞLETMELER İ A.Ş. 
 
31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLER İNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE 
AİT KONSOL İDE DİĞER KAPSAMLI GEL İR TABLOLARI  
 (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)  

 

4 

  Yeniden 
  düzenlenmiş 
 Bağımsız (Not 2.8) bağımsız 
 denetimden denetimden 
 geçmiş geçmiş 
 Notlar  31 Aralık2016 31 Aralık 2015 
 
Dönem Karı 15.135.882 3.592.880 
 
Diğer Kapsamlı Gelir   
 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar 
 
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları 9.192.451 - 
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları  
   ertelenmiş vergi etkisi (679.106) - 
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıp/(kazançları) (2.337.481) 206.358 
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm  
   ertelenmiş vergi etkisi 467.496 (41.271) 
 
DİĞER KAPSAMLI GEL İR 6.643.360 165.087 
 
TOPLAM KAPSAMLI GEL İR 21.779.242 3.757.967 
 
Toplam kapsamlı gelir dağılımı 
Kontrol gücü olmayan paylar 1.550 4.266 
Ana ortaklık payları 21.777.692 3.753.701 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 



VAKKO TEKST İL VE HAZIR G İYİM SANAY İ İŞLETMELER İ A.Ş. 
 
31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLER İNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT 
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DE ĞİŞİM TABLOLARI 
 (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)  
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  Ana ortaklığa ait özkaynaklar  
 Kar veya Zararda Yeniden     
  Sınıflandırılmayacak     
  Birikmi ş Diğer Kapsamlı 
  Gelirler ve Giderler  
  Maddi duran Tanımlanmış Kardan  Net 
  varlık yeniden  fayda planları ayrılan Geçmiş dönem Ana ortaklığa Kontrol gücü  
 Ödenmiş değerleme  yeniden ölçüm kısıtlanmış yıllar  karı ait toplam olmayan Toplam 
 sermaye  artışları kazançları yedekler zararları /(zararı) özkaynaklar paylar özkaynaklar 
 
1 Ocak 2015 daha önce raporlanan 160.000.000 50.787.173 3.509.822 1.779.690 (50.981.844) - 165.094.841 6.818 165.101.659 
 
Düzeltmelerin etkisi (Not 2.8) - - (1.703.726) - (2.171.233) - (3.874.959) - (3.874.959) 
 
1 Ocak 2015 (yeniden düzenlenmiş)  160.000.000 50.787.173 1.806.096  1.779.690 (53.153.077) -  161.219.882 6.818  161.226.700 
 
Transferler  -  -  -  - -  -  -  -  - 
Toplam kapsamlı gelir  -  - 165.087  -  -  3.588.614 3.753.701  4.266 3.757.967 
 
31 Aralık 2015  160.000.000  50.787.173  1.971.183  1.779.690 (53.153.077)  3.588.614 164.973.583  11.084 164.984.667 
 
1 Ocak 2016 daha önce raporlanan 160.000.000 50.787.173 4.496.598 1.779.690 (50.981.844) 4.729.919 170.811.536 11.084 170.822.620 
 
Düzeltmelerin etkisi (Not 2.8) - - (2.525.415) - (2.171.233) (1.141.305) (5.837.953) - (5.837.953) 
          
1 Ocak 2016 (yeniden düzenlenmiş) 160.000.000 50.787.173 1.971.183 1.779.690 (53.153.077) 3.588.614  164.973.583 11.084  164.984.667 
 
Transferler   -  -  -  - 3.588.614 (3.588.614)  -  -  - 
Temettü ödemesi  -  -  -  - (7.071)  - (7.071)  - (7.071) 
Maddi duran varlık  
   değer artış fonu transferi (Not 8)  - (331.940)  -  - 331.940  -  -  -  - 
Toplam kapsamlı gelir  - 8.513.345 (1.869.985)  -  15.134.332  21.777.692 1.550  21.779.242 
 
31 Aralık 2016  160.000.000  58.968.578  101.198  1.779.690 (49.239.594)  15.134.332  186.744.204  12.634  186.756.838 
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 Yeniden 
 düzenlenmiş 

 Bağımsız (Not 2.8) 
 denetimden bağımsız denetimden 
 geçmiş geçmiş 

 1 Ocak - 1 Ocak - 
 Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 
 
A. İŞLETME FAAL İYETLER İNDEN KAYNAKLANAN  
     NAKİT AKI ŞLARI 40.660.757 43.255.733 
 
Dönem net karı  15.135.882 3.592.880 
 
Dönem net zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler  37.994.580 35.199.382 
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 7, 8 15.557.774 13.404.037 
Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler  846.190 2.867.828 
   Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler 6 554.125 2.481.383 
   Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler  292.065 386.445 
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 11 1.815.361 3.738.314 
   Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 1.614.028 3.715.566 
   Dava ve/veya ceza karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler  201.333 22.748 
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 19 16.073.322 13.492.818 
   Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler  (1.264.097) (521.529) 
   Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler  16.859.225 14.497.933 
   Vadeli alımlardan ve satışlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman geliri, net 478.194 (483.586) 
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan   
   kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler  (7.932) 193.462 
   Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan 
     kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler  (7.932) 193.462 
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler 20 3.709.865 1.502.923 
 
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler  (12.469.705) 4.463.471  
Stoklardaki artışla ilgili düzeltmeler 6 (16.744.422) (14.030.124) 
Ticari alacaklardaki azalış  ile ilgili düzeltmeler 5 (12.191.715) (2.497.065) 
   İlişkili olmayan ticari alacaklardaki azalışla ilgili düzeltmeler  (8.859.672) (2.075.431) 
   İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki   
     (azalış) ilgili düzeltmeler  (3.332.043) (421.634) 
Diğer alacaklardaki (artış) azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler  460.377 (332.893) 
   İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki   
     azalış ilgili düzeltmeler  460.377 (332.893) 
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler  7.006 63.935 
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalışla ilgili düzeltmeler - (1.896.933) (840.303) 
Diğer dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler 7 572.378 1.122.340 
Ertelenmiş gelirdeki artışla ilgili düzeltmeler 10 6.538.161 1.205.002 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki    
   artışla ilgili düzeltmeler 13 3.070.955 333.554 
Ticari borçlardaki (artış) ile ilgili düzeltmeler  10.800.786 22.720.821 
   İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler  11.000.794 22.482.210 
   İlişkili taraflara ticari borçlardaki    
     azalış/artışla ilgili düzeltmeler  (200.008) 238.611 
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki azalış artışla ilgili düzeltmeler  (448.273) 117.740 
   Faaliyetlerle ilgili ilişkili olmayan taraflara diğer borçlardaki   
     azalış/artışla ilgili düzeltmeler  (448.273) 117.740 
Diğer yükümlülüklerdeki azalışla ilgili düzeltmeler 7 996.711 (97.010)  
Vergi ödemeleri  (1.018.774) (705.125) 
Şüpheli alacak tahsilatları 5 54.756 91.238 
Kıdem tazminatı ödemeleri 13 (2.670.718) (2.688.639) 
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 Yeniden 
 düzenlenmiş 

 Bağımsız (Not 2.8) 
 denetimden bağımsız denetimden 
 geçmiş geçmiş 

 1 Ocak - 1 Ocak - 
 Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 
  
B. YATIRIM FAAL İYETLER İNDE KULLANILAN    
    NAKİT AKI ŞLARI  (22.981.005) (9.239.716) 
  
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından  
   kaynaklanan nakit çıkışları  (23.131.598) (9.541.550) 
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları 8 (21.063.100) (8.931.882) 
Maddi olmayan duran varlıkların  
   alımından kaynaklanan nakit çıkışları 9 (2.068.498) (609.668) 
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişi  150.593 301.834 
  
C. FİNANSMAN FAAL İYETLER İNDEN SAĞLANAN  
    /FAALİYETLER İNDE (KULLANILAN) NAK İT AKI ŞLARI  3.018.926 (52.790.855) 
  
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 4 340.827.605 243.908.691 
Kredilerden nakit girişleri  340.827.605 243.908.691 
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 4 (322.777.074) (283.160.415) 
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları  (322.777.074) (283.160.415) 
Kontrol dışı paylara ödenen temettü  (7.071) - 
Alınan faiz  1.264.097 521.426 
Ödenen faiz  (16.288.631) (14.060.557) 
  
NAK İT VE NAK İT BENZERLER İNDEK İ 
   NET ARTIŞ/(AZALI Ş) (A+B+C)  20.698.678 (18.774.838) 
  
D. DÖNEM BAŞI NAK İT VE NAK İT BENZERLER İ 3 24.133.996 42.930.932 
 
E. BLOKE MEVDUATTAK İ DEĞİŞİM  (10.933) (22.098)  
  
DÖNEM SONU NAK İT VE 
    NAKİT BENZERLER İ (A+B+C+D+E) 3 44.821.741 24.133.996 
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NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAAL İYET 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 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla nihai ana ortağı Vakko Holding A.Ş.’dir. Şirket’in 
adresi Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:35 Üsküdar/İstanbul’dur. 
 
Şirketin 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 ve Vakko Wedding markaları 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.’ne (“Trent Hazır Giyim”) %99,90 oranında iştirak etmiştir. 
Trent Hazır Giyim’in finansal sonuçları 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihli finansal tablolarda tam 
konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmiştir. Konsolide finansal tablolarda Şirket ve konsolide 
edilmiş bağlı ortaklığı birlikte “Grup” olarak adlandırılacaktır. 
 
Grup'un SPK’nın Seri: XI, No: 29, “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar 
Tebliğ” (Tebliğ)’ine göre (bundan sonra “SPK Muhasebe Standartları” olarak anılacaktır) hazırlanmış 
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide finansal tabloları 8 Mart 2017 tarihinde 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.  
 
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Grup’un mağaza sayısı 96’dır (31 Aralık 2015: 86). 
 
31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde çalışan ortalama 
personel sayısı kategorilerine göre aşağıdaki tablodaki gibidir: 
 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 
 
İdari personel ve mağaza personeli 1.456 1.364 
Fabrika personeli 225 213 
 
 1.681 1.577 
 
 
NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 
 
Konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden 
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş 
olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıştır. TMS’ler; Türkiye Muhasebe 
Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları 
içermektedir.  
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 
Grup’un konsolide finansal tabloları ve notları, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile 
açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. 
 
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve finansal 
tablolarını SPK tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına (“SPK Finansal Raporlama 
Standartları”) uygun olarak hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansal 
tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, KGK tarafından yayımlanmış TMS 29 
“Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı uygulanmamıştır. 
 
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 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 TMS’ye Uygunluk Beyanı 
 
Grup, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarını SPK’nın Seri: II, 14.1 
No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde hazırlamıştır. Konsolide finansal 
tablolar ve notlar SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu 
kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. 
 
2.3 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. 
 
2.4 Uygulanan konsolidasyon esasları 
 
Konsolide finansal tablolar, ana şirket olan Vakko Tekstil ile bağlı ortaklığı Trent Hazır Giyim’in  
31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolarını içermektedir. Bağlı ortaklıklar, 
kontrolün Şirket’e transfer olduğu tarihten itibaren konsolide edilmektedir. 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.4 Uygulanan konsolidasyon esasları 
 
Konsolidasyona İlişkin Esaslar 
 

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

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

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

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

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklık, oy hakları ve 
etkin ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 
   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 netleştirilmi ştir. Şirket ile bağlı ortaklıklığı arasındaki grup içi 
işlemler ve bakiyeler konsolidasyon işlemi sırasında netleştirilmi ştir. Grup’un sahip olduğu hisselerin 
kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu 
hesaplarından netleştirilmi ştir. 
 
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) 
 
2.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti 
 
Gelirlerin muhasebeleştirilmesi 
 
Hasılat sunulan malın karşılığında alınan veya alınacak olan tutardan indirimler, iskontolar ve satışla 
ilgili vergilerin düşülmesi sonucu kalan tutarın gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Hasılat tutarı 
güvenilir bir biçimde ölçülebildiği, işleme ilişkin ekonomik faydanın Grup tarafından elde edilmesinin 
muhtemel olduğu, ve her bir Grup aktivitesiyle ilgili aşağıda belirtilen kriterlerin gerçekleşmesi 
durumunda hasılat olarak muhasebeleştirilir. 
 
Mal satışları - perakende 
 
Grup, perakende zincirlerinde faaliyet göstermektedir. Mal satışı, 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. 
 
Mal satışları - toptan 
 
Grup, toptan pazarda tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin satışını yapmaktadır. Mal satışı, Grup 
toptancıya malları teslim ettiğinde, toptancının dağıtım kanalı üzerinde tam yetkisi olduğunda ve 
toptancının malları kabul etmesini engelleyecek, yerine getirilmeyen herhangi bir yükümlülüğün 
olmadığı durumlarda muhasebeleştirilir. Malların belirlenen yerlere nakledilmesi, malların kaybolma 
veya zarara uğrama riskinin toptancıya geçmiş olması ve satış sözleşmesine göre toptancının malları 
kabul etmesi, kabul etmeme hakkının ortadan kalkması veya Grup’un kabul edilme şartlarının 
hepsinin gerçekleştiğini gösterecek kadar objektif delil olduğu ana kadar teslimat gerçekleşmiş 
sayılmaz. Grup, geçmiş dönem tecrübelerini baz alınarak, muhasebeleştirilen hasılata ilişkin iskonto 
ve iade karşılığı hesaplayarak konsolide finansal tablolarında muhasebeleştirmiştir. 
 
Satış karşılığında nakit veya nakit benzerlerinin alındığı durumlarda hasılat, söz konusu nakit veya 
nakit benzerlerinin tutarıdır. Ancak, Grup’un toptan satışları büyük ölçüde vadeli olarak 
gerçekleştirilmekte ve satışların içerisinde önemli bir finansman unsuru bulunması durumunda, 
gerçeğe uygun bedel gelecekte oluşacak tahsilatların finansman unsuru içerisinde yer alan faiz oranı 
ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre, esas faaliyetlerden diğer gelir olarak 
ilgili dönemlere kaydedilmektedir. 
 
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) 
 
2.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
Tahminlerin kullanılması 
 
Konsolide finansal tabloların SPK Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmasında Grup yönetiminin, 
bilanço tarihi itibarıyla, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını, ortaya çıkması muhtemel 
yükümlülük ve taahhütlerini ve raporlama dönemi itibarıyla gelir ve gider tutarlarını etkileyecek 
varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Buna bağlı olarak gerçekleşmiş sonuçlar 
tahminlerden farklı olabilir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler 
yapılmakta ve gerçekleştikleri dönem gelir tablosunda raporlanmaktadır. 
 
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 ve özel maliyetler üzerindeki değer düşüklüğü ve stokların net gerçekleşebilir değerine ilişkin 
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  
 
Bilanço tarihi itibarıyla ticari alacaklar fatura tutarları üzerinden kayıtlara alınmakta ve sonrasında 
ertelenmiş finansman gelirinden netleştirilmi ş olarak şüpheli ticari alacak karşılıkları düşüldükten 
sonra taşınmaktadır. Ertelenmiş finansman geliri netleştirilmi ş ticari alacaklar, orijinal fatura 
değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarların etkin faiz yöntemi ile 
iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, faiz tahakkuk 
etkisinin çok büyük olmaması durumunda, orijinal fatura değerleri üzerinden gösterilmiştir. Ticari 
alacağın tahsilatının mümkün olmadığı durumlarda şüpheli ticari alacak karşılığı için tahmin 
yapılmaktadır. Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasına takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının 
veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından 
düşülerek diğer gelirlere kaydedilir. 
 
Maddi duran varlıklar 
 
Maddi duran varlıklar başlangıç olarak maliyet değerinden kaydedilir ve maliyet bedellerinden 
birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü karşılığı düşülerek kayıtlara yansıtılmaktadır. Maddi 
duran varlık satıldığı zaman bu varlığa ait maliyet ve birikmiş amortisman ilgili hesaplardan 
düşüldükten sonra oluşan gelir ya da gider gelir tablosuna dahil edilmektedir.  
 
Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler 
ve maddi varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran 
varlığın kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi masraflar, oluştukları dönemde 
gider kaydedilir. Yapılan harcamalar ilgili maddi varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik bir değer 
artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmektedir. 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan veya idari amaçlı kullanılacak ve inşa edilme aşamasındaki 
varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal 
harçlar da dâhil edilir. Kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen 
varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri Grup’un ilgili muhasebe politikası uyarınca 
aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, 
kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulur. 
 
Arazi ve arsalar ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıklar maliyetleri üzerinden 
beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal metodla amortismana tabi tutulmaktadır. Maddi duran 
varlıklar için tahmini ekonomik ömürlerini yansıtan amortisman süreleri aşağıdaki gibidir: 
 
 Ekonomik 
 Ömür (Yıl) 
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri 5-15 
Özel maliyetler 3-15 
Binalar 40-50 
Tesis, makine ve cihazlar 5-15 
Mobilya ve demirbaşlar 4-5 
Taşıtlar 3-5 
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 muhasebeleştirilir. 
 
Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve maddi duran varlığın 
kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri 
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut 
kullanımından gelecek net nakit akımları ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden yüksek 
olanı olarak kabul edilir. 
 
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu 
oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve 
cari dönemde ilgili diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına yansıtılır. 
 
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. 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
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 
ili şkilendirilebilmesi 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 
 
Grup, finansal varlıklarını şu şekilde sınıflandırmıştır: krediler ve alacaklar, satılmaya hazır finansal 
varlıklar, vadesine kadar elde tutulacak finansal varlıklar. Sınıflandırma, finansal varlıkların alınma 
amaçlarına göre yapılmıştır. Yönetim, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte 
yapar. 
 
Alacaklar 
 
Alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç olmayan 
finansal varlıklardır. Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklar, 12 aydan 
uzun ise duran varlıklar olarak sınıflandırılırlar. Alacaklar bilançoda ‘ticari ve diğer alacaklar’ olarak 
sınıflandırılırlar. 
 
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 
 
Satılmaya hazır finansal varlıklar, bu kategoride sınıflandırılan ve diğer kategorilerin içinde 
sınıflandırılmayan türev araç olmayan varlıklardır. Yönetim, ilgili varlıkları bilanço tarihinden itibaren 
12 ay içinde elden çıkarmaya niyetli değilse söz konusu varlıklar duran varlıklar içerisinde 
sınıflandırılırlar. 
 
Düzenli olarak alınıp-satılan finansal varlıklar, alım-satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alım-
satım yapılan tarih, yönetimin varlığı alım satım yapmayı vaat ettiği tarihtir. Finansal varlıklar deftere 
ilk olarak gerçeğe uygun değerine işlem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. Finansal varlıklardan 
doğan nakit akım alım hakları sona erdiğinde veya transfer edildiğinde ve Grup tüm risk ve getirilerini 
transfer ettiğinde, finansal varlıklar defterlerden çıkartılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar müteakip 
dönemlerde gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilmektedirler.  
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 

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

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

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

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. 
 

Banka kredilerine ilişkin kur farkları, faiz giderleri ile ilişkilendirildikleri sürece aktifleştirilirler. Faiz 
giderleriyle birlikte aktifleştirilecek kur farkı gelir ve giderleri şirketin kendi fonksiyonel para 
biriminde borçlanması halinde katlanacağı borçlanma giderleri ile hâlihazırda yabancı para cinsinden 
borçlanma yoluyla katlandığı borçlanma giderleri arasındaki değer farkı göz önünde bulundurularak 
belirlenir.  
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
Kiralama İşlemleri 
 
Finansal Kiralamalar 
 
Finansal kiralama - Grup - kiracı olarak 
 
Grup’un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve getirilerini üstüne aldığı maddi duran varlık kiralaması, 
finansal kiralama şeklinde sınıflandırılır. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin başlangıcında 
finansal kiralama konusu sabit kıymetin rayiç değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük 
olanını esas almak suretiyle maddi duran varlıklara dâhil edilmektedir. Kiralamadan doğan finansman 
maliyetleri kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde kira dönemine 
yayılmaktadır. Ayrıca, finansal kiralama konusu sabit kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak 
suretiyle amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama konusu sabit kıymetlerin değerinde bir 
azalma tespit edilirse değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. Finansal kiralama borçları ile ilgili faiz ve kur 
farkı giderleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Kira ödemeleri finansal kiralama borçlarından düşülür. 
 
Faaliyet kiralaması - Grup - kiracı olarak 
 
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, faaliyet 
kiralaması olarak sınıflandırılır. Faaliyet kiraları olarak yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca 
doğrusal yöntem ile konsolide gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. 
 
Kar şılıklar, 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. 
 

İlişkili taraflar  
 

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

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.  
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
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. 
 
Dönem vergi gideri, bilanço tarihi itibarıyla Grup’un bağlı ortaklıklarının faaliyet gösterdiği ülkelerde 
yürürlükte olan vergi kanunları dikkate alınarak hesaplanır. 
 
Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide finansal 
tablolarda yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Bununla 
birlikte, işletme birleşmeleri dışında, hem ticari hem de mali karı veya zararı etkilemeyen varlık ve 
yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara alınması durumunda ertelenmiş vergi varlığı veya 
yükümlülüğü mali tablolara alınmaz. Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya 
bilanço tarihi itibarıyla yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi 
varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi 
oranları üzerinden hesaplanır. 
 
Başlıca geçici farklar, maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki farktan ve 
hâlihazırda vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider karşılıklarından doğmaktadır. 
 
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 kar şılıklar 
 

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 muhasebeleştirilmi ştir. 
 

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.  
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
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 çekleri 
için son kullanım tarihi bulunmamaktadır. 
 
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 üç yıl 
olup, Grup geçmiş verilere dayanarak ne kadarının kullanılmayacağı yönünde bir tahminde bulunarak 
bu değişim kartlarına için tahsis edilen tutarı da gelir olarak kaydeder.  
 
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 
ili şkin 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.  
 
2.6 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 
ili şkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlardan farklılık gösterebilir. 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.6 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (Devamı) 
 
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 
yer alan uygulama yöntemlerinden yeniden değerleme modelini seçmiştir. İlgili varlıklar,  
9 Ağustos 2016 tarihinde ‘‘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 2016 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 2016 tarihi 
itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar da arsa ve yerüstü düzenleri için Kare Gayrimenkul 
Değerleme A.Ş. bağımsız değerleme şirketinin yaptığı değerleme çalışmalarını esas almıştır (Not 8). 
 
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 2.5’de 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.  
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.7 Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler 
 
Grup, KGK tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize 
edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır. 
 
(a) 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yürürlükte ola n yeni standartlar ile mevcut önceki 

standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: 
 
- TFRS 14, “Düzenlemeye dayalı erteleme hesapları”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten 

sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ilk defa TFRS 
uygulayacak şirketlerin, düzenlemeye dayalı erteleme hesap bakiyelerini önceki genel kabul 
görmüş muhasebe ilkelerine göre finansal tablolarına yansıtmaya devam etmesine izin 
vermektedir. Ancak daha önce TFRS uygulamış ve ilgili tutarı muhasebeleştirmeyecek diğer 
şirketlerle karşılaştırılabilirli ği sağlamak adına, tarife düzenlemesinin etkisinin diğer 
kalemlerden ayrı olarak sunulması istenmektedir. Söz konusu değişikli ğin Grup’un finansal 
durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 

 
- 2014 Dönemi yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirmeler 4 standartta değişiklik getirmiştir: 
 

- TFRS 5, “Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler”, satış 
yöntemlerine ilişkin değişiklik 

- TFRS 7, “Finansal araçlar: Açıklamalar”, TFRS 1’e bağlı olarak yapılan, hizmet 
sözleşmelerine ilişkin değişiklik 

- TMS 19, “Çalışanlara sağlanan faydalar” iskonto oranlarına ilişkin değişiklik 
- TMS 34, “Ara dönem finansal raporlama” bilgilerin açıklanmasına ilişkin değişiklik.  

 
Söz konusu değişikli ğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 

 
- TFRS 11, “Müşterek anlaşmalar”daki değişiklik; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Müşterek faaliyetlerde pay edinimi ile 
ilgilidir. Standarttaki değişiklik ile i şletme tanımına giren bir müşterek faaliyette pay satın 
ediniminde bu payın nasıl muhasebeleşeceği konusunda açıklık getirilmiştir. Söz konusu 
değişikli ğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 

 
- TMS 16, “Maddi duran varlıklar”ve TMS 41, “Tarımsal faaliyetler”; 1 Ocak 2016 tarihinde 

veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geçerlidir. Bu 
değişiklik üzüm asması, kauçuk ağacı, palmiye ağacı gibi bitkilerin finansal raporlamasını 
değiştirmektedir. Taşıyıcı bitkilerin, maddi duran varlıkların üretim sürecinde kullanılmasına 
benzemesi sebebiyle, maddi duran varlıklarla aynı şekilde muhasebeleştirilmesine karar 
verilmiştir. Buna bağlı olarak değişiklik bu bitkileri TMS 41’in kapsamından çıkararak TMS 
16’nın kapsamına alınmıştır. Taşıyıcı bitkiler üzerinde büyüyen ürünler ise TMS 41 
kapsamındadır. Söz konusu değişikli ğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde 
etkisi olmamıştır. 
 

- TMS 16 ve TMS 38’deki değişiklik; “Maddi duran varlıklar” ve “Maddi olmayan duran 
varlıklar”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 
geçerlidir. Bu değişiklikle bir varlığın kullanımını içeren bir faaliyetten elde edilen hasılatın, 
genellikle varlığın ekonomik yararlarının tüketimi dışındaki etkenleri yansıttığından, hasılat 
esaslı amortisman ve itfa yöntemi kullanımının uygun olmadığına açıklık getirmiştir. Söz 
konusu değişikli ğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.7 Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler (Devamı) 
 
- TMS 27, “Bireysel finansal tablolar”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, i şletmelere, bağlı ortaklık, iştirakler ve 
iş ortaklıklarındaki yatırımlarını muhasebeleştirirken özkaynak yönetimini kullanmalarına izin 
vermektedir. Söz konusu değişikli ğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde 
etkisi olmamıştır. 

 
- TFRS 10, “Konsolide finansal tablolar” ve TMS 28 “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki 

yatırımlar”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler yatırım işletmeleri ve onların bağlı ortaklıkları için 
konsolidasyon muafiyeti uygulamasına açıklık getirir. Söz konusu değişikli ğin Grup’un finansal 
durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 

 
- TMS 1, “Finansal tabloların sunuluşu”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler ile finansal raporların sunum ve 
açıklamalarını iyileştirmek amaçlanmıştır. Söz konusu değişikli ğin Grup’un finansal durumu 
veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 

 
(b) 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan 

standartlar ve değişiklikler 
 
- TMS 7, “Nakit akış tabloları”ndaki değişiklikler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler finansal tablo 
okuyucularının finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülük değişikliklerini 
değerlendirebilmelerine imkan veren ek açıklamalar getirmiştir. Değişiklikler TMSK’nın 
“açıklama inisiyatifi” projesinin bir parçası olarak finansal tablo açıklamalarının nasıl 
geliştirilebileceğine dair çıkarılmıştır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu ve 
performansı üzerindeki etkilerine yönelik çalışma hali hazırda devam etmektedir. 

 
- TMS 12, “Gelir vergileri”deki değişiklikler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik bir varlığın gerçeğe uygun 
değerinden ölçülmesi durumunda ve gerçeğe uygun değerinin vergi matrahından altında kalması 
durumunda ertelenmiş verginin muhasebeleştirilmesi ile ilgili netleştirme yapmaktadır. Ayrıca 
ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi ile ilgili diğer bazı yönleri de açıklığa 
kavuşturmaktadır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki 
etkilerine yönelik çalışma hali hazırda devam etmektedir. 

 
- TFRS 2, “Hisse bazlı ödemeler”deki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik nakde dayalı hisse bazlı 
ödemelerin ölçüm esaslarını ve bir ödüllendirmeyi nakde dayalıdan özkaynağa dayalıya çeviren 
değişikliklerin nasıl muhasebeleştirileceğini açıklamaktadır. Bu değişiklik aynı zamanda bir 
işverenin çalışanının hisse bazlı ödemesine ilişkin bir miktarı kesmek ve bunu vergi dairesine 
ödemekle yükümlü olduğu durumlarda, TFRS 2’nin esaslarına bir istisna getirerek, bu ödül 
sanki tamamen özkaynağa dayalıymışçasına işlem görmesini gerektirmektedir. Söz konusu 
standardın Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkilerine yönelik çalışma hali 
hazırda devam etmektedir. 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.7 Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler (Devamı) 
 
- TFRS 9, “Finansal araçlar”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39’un yerini almaktadır. Finansal varlıklar 
ve yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı zamanda 
şuanda kullanılmakta olan, gerçekleşen değer düşüklüğü zararı modelinin yerini alacak olan 
beklenen kredi riski modelini de içermektedir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu 
ve performansı üzerindeki etkilerine yönelik çalışma hali hazırda devam etmektedir. 

 
- TFRS 15, “Müşterilerle yapılan sözleşmelerinden doğan hasılat”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya 

bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika’da Kabul Görmüş 
Muhasebe Standartları ile yapılan uyum çalışması sonucu ortaya çıkan yeni standart hasılatın 
finansal raporlamasını ve finansal tabloların toplam gelirlerinin dünya çapında karşılaştırılabilir 
olmasını sağlamayı amaçlamıştır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu ve 
performansı üzerindeki etkilerine yönelik çalışma hali hazırda devam etmektedir. 

 
- TFRS 15, “Müşterilerle yapılan sözleşmelerinden doğan hasılat” daki değişiklikler; Bu 

değişikliklerle edim (performans) yükümlülüklerini belirleyen uygulama rehberliğine, fikri 
mülkiyet lisanslarının muhasebesine ve işletmenin asil midir yoksa aracı mıdır 
değerlendirmesine (net hasılat sunumuna karşın brüt hasılat sunumu) ilişkin açıklamaları 
içermektedir. Uygulama rehberliğindeki bu alanların her biri için yeni ve değiştirilmi ş açıklayıcı 
örnekler eklenmiştir. TMSK, aynı zamanda yeni hasılat standardına geçiş ile ilgili ek pratik 
tedbirler dahil etmiştir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu ve performansı 
üzerindeki etkilerine yönelik çalışma hali hazırda devam etmektedir. 

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

raporlama dönemlerinde geçerlidir. 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 hakkı”nı bilançolarına yazmak zorunda olacaklardır. TMSK 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 TMSK’nın kiralama işlemlerinin tanımını değiştirmesinden ötürü (sözleşmelerdeki 
içeriklerin birleştirilmesi ya da ayrıştırılmasındaki rehberliği değiştirdiği gibi) kiraya verenler de 
bu yeni standarttan etkileneceklerdir. En azından yeni muhasebe modelinin kiraya verenler ve 
kiralayanlar arasında pazarlıklara neden olacağı beklenmektedir. TFRS 16’ya göre biz 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. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki 
etkilerine yönelik çalışma hali hazırda devam etmektedir. 

 
 
  



VAKKO TEKST İL VE HAZIR G İYİM SANAY İ İŞLETMELER İ A.Ş. 
 
31 ARALIK 2016 TAR İHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR 
 (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)  

 

23 

NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.7 Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler (Devamı) 
 

TFRS 4, “Sigorta Sözleşmeleri”ndeki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 4’de yapılan değişiklik sigorta 
şirketleri için “örtülü yaklaşım (overlay approach)” ve “erteleme yaklaşımı (deferral approach)” 
olarak iki farklı yaklaşım sunmaktadır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya 
performansı üzerinde etkisi olması beklenmemektedir. Buna göre: 

 

- Sigorta sözleşmeleri tanzim eden tüm şirketlere yeni sigorta sözleşmeleri standardı 
yayımlanmadan önce TFRS 9 uygulandığında ortaya çıkabilecek olan dalgalanmayı kar 
veya zararda muhasebeleştirmek yerine diğer kapsamlı gelir tablosunda 
muhasebeleştirme opsiyonu sağlayacaktır ve 

 

- Faaliyetleri ağırlıklı olarak sigorta ile bağlantılı olan şirketlere isteğe bağlı olarak 2021 
yılına kadar geçici olarak TFRS 9’u uygulama muafiyeti getirecektir. TFRS 9 uygulamayı 
erteleyen işletmeler halihazırda var olan TMS 39 “Finansal Araçlar” standardını 
uygulamaya devam edeceklerdir. 

 

- TMS 40, “Yatırım amaçlı gayrimenkuller” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde 
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin sınıflandırılmasına ilişkin yapılan bu değişiklikler, kullanım amacında 
değişiklik olması durumunda yatırım amaçlı gayrimenkullere ya da gayrimenkullerden yapılan 
sınıflandırmalarla ilgili netleştirme yapmaktadır. Bir gayrimenkulün kullanımının değişmesi 
durumunda bu gayrimenkulün ‘yatırım amaçlı gayrimenkul’ tanımlarına uyup uymadığının 
değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Bu değişim kanıtlarla desteklenmelidir. Söz 
konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olması 
beklenmemektedir. 

 
- 2014 - 2016 dönemi yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler 3 standardı etkilemektedir. Söz 
konusu standardın Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkilerine yönelik 
çalışma hali hazırda devam etmektedir. 

 

- TFRS 1, “Türkiye finansal raporlama standartlarının ilk uygulaması”, TFRS 7, TMS 19 
ve TFRS 10 standartlarının ilk kez uygulama aşamasında kısa dönemli istisnalarının  
1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olarak kaldırılmıştır. 

 

- TFRS 12, “Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar”, standardın kapsamına ilişkin 
bir netleştirme yapılmıştır. 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinden itibaren geriye dönük olarak uygulanacaktır. 

 

- TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”; 1 Ocak 2018’den itibaren 
geçerli olarak bir iştirak ya da iş ortaklığının gerçeğe uygun değerden ölçülmesine ilişkin 
değişiklik. 

 

- TFRS Yorum 22, “Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ve avanslar ödemeleri”,  
1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
Bu yorum yabancı para cinsinden yapılan işlemler ya da bu tür işlemlerin bir parçası olarak 
yapılan ödemelerin yabancı bir para cinsinden yapılması ya da fiyatlanması konusunu ele 
almaktadır. Bu yorum tek bir ödemenin yapılması/alınması durumunda ve birden fazla 
ödemenin yapıldığı/alındığı durumlara rehberlik etmektedir. Bu rehberliğin amacı uygulamadaki 
çeşitlili ği azaltmaktadır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu ve performansı 
üzerindeki etkilerine yönelik çalışma hali hazırda devam etmektedir.  
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.8 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 
Finansal durum ve performans eğitilimlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem 
konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem 
konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli 
görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.  
 
Grup, önceki dönem konsolide finansal tablolarında tespit ettiği hataların etkilerini TMS 8, “Muhasebe 
Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar” standardı uyarınca geriye dönük olarak 
düzeltmiştir. TMS 1, “Finansal Tabloların Sunuşu” standardı, önceki dönem finansal tabloların 
yeniden düzenlenmeleri halinde bilançonun üç dönem karşılaştırılmalı olarak sunulması gerektiğini 
belirtir. Bu nedenle, 31 Aralık 2016 tarihli konsolide bilanço, 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihli 
bilançoların yeniden düzenlenmiş halleri ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Karşılaştırmalı 
bilgilerde yapılan düzeltme ve sınıflandırma değişiklikleri aşağıda sunulmuştur. 
 
  Önceden  Önceki dönemlere Yeniden 
  raporlanan ili şkin düzeltmeler düzenlenmiş 
VARLIKLAR  31 Aralık 2015 ve sınıflamalar 31 Aralık  2015 
 
Dönen varlıklar  219.576.783 - 219.576.783 
 
Nakit ve nakit benzerleri  24.156.094 - 24.156.094 
Ticari alacaklar  61.707.171 - 61.707.171 
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar  3.696.088 - 3.696.088 
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar  58.011.083 - 58.011.083 
Diğer alacaklar  686.854 (139.912) 546.942 
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar  460.377 - 460.377 
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  226.477 (139.912) 86.565 
Stoklar  113.623.752 - 113.623.752 
Peşin ödenmiş giderler  13.497.049 - 13.497.049 
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar  30.515 - 30.515 
Diğer dönen varlıklar  5.875.348 139.912 6.015.260 
 
Duran varlıklar  159.815.662 165.030 159.980.692 
 
Diğer alacaklar  58.198 - 58.198 
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  58.198 - 58.198 
Maddi duran varlıklar  157.021.518 (1.294.458) 155.727.060 
Maddi olmayan duran varlıklar  927.795 - 927.795 
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar  927.795 - 927.795 
Peşin ödenmiş giderler  151.674 - 151.674 
Ertelenmiş vergi varlığı  1.656.477 1.459.488 3.115.965 
 
TOPLAM VARLIKLAR  379.392.445 165.030 379.557.475 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.8 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

(Devamı) 
 
 Önceden  Önceki dönemlere Yeniden 
 raporlanan ili şkin düzeltme düzenlenmiş 
KAYNAKLAR 31 Aralık 2015 ve sınıflamalar 31 Aralık 2015 
 
Kısa vadeli yükümlülükler  148.580.783 677.887 149.258.670 
 
Kısa vadeli borçlanmalar  17.469.516 - 17.469.516 
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları  56.263.584 - 56.263.584 
Ticari borçlar   57.967.836 - 57.967.836 
- İlişkili taraflara ticari borçlar  1.014.765 - 1.014.765 
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar  56.953.071 - 56.953.071 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 3.967.303 (1.478.727) 2.488.576 
Diğer borçlar   1.109.643 (528.052) 581.591 
- İlişkili taraflara diğer borçlar  71 - 71 
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar  1.109.572 (528.052) 581.520 
Ertelenmiş gelirler  8.635.554 - 8.635.554 
Dönem karı vergi yükümlülüğü  762.301 - 762.301 
Kısa vadeli karşılıklar  2.044.205 677.887 2.722.092 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin    

kısa vadeli karşılıklar  1.849.398 677.887 2.527.285 
- Diğer kısa vadeli karşılıklar  194.807 - 194.807 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler  360.841 2.006.779 2.367.620 
 
Uzun vadeli yükümlülükler  59.989.042 5.325.096 65.314.138 
 
Uzun vadeli borçlanmalar  49.711.786 - 49.711.786 
Ertelenmiş gelirler  2.661.849 - 2.661.849 
Uzun vadeli karşılıklar  7.615.407 5.325.096 12.940.503 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin  
   uzun vadeli karşılıklar  7.615.407 5.325.096 12.940.503 
 
ÖZKAYNAKLAR  170.822.620 (5.837.953) 164.984.667 
 
Ana ortaklığa ait özkaynaklar  170.811.536 (5.837.953) 164.973.583 
 
Ödenmiş sermaye  160.000.000 - 160.000.000 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak  
   birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler  
- Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları  50.787.173 - 50.787.173  
- Tanımlanmış fayda planları yeniden   
       ölçüm kazançları  4.496.598 (2.525.415) 1.971.183  
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler  1.779.690 - 1.779.690 
Geçmiş yıllar zararları  (50.981.844) (2.171.233) (53.153.077) 
Net dönem karı  4.729.919 (1.141.305) 3.588.614 
 
Kontrol gücü olmayan paylar  11.084 - 11.084 
 
TOPLAM KAYNAKLAR  379.392.445 165.030 379.557.475 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.8 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

(Devamı) 
 
 Önceden  Önceki dönemlere Yeniden 
 raporlanan ili şkin düzeltmeler düzenlenmiş 
VARLIKLAR  31 Aralık 2014 ve sınıflamalar 31 Aralık  2014 
 
Dönen varlıklar 224.608.013 - 224.608.013 
 
Nakit ve nakit benzerleri 42.930.932 - 42.930.932 
Ticari alacaklar 59.210.106 - 59.210.106 
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar 3.274.454 - 3.274.454 
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 55.935.652 - 55.935.652 
Diğer alacaklar 334.730 (56.746) 277.984 
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar 127.484 - 127.484 
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 207.246 (56.746) 150.500 
Stoklar 102.075.011 - 102.075.011 
Peşin ödenmiş giderler 12.514.420 - 12.514.420 
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 17.783 - 17.783 
Diğer dönen varlıklar 7.525.031 56.746 7.581.777 
 
Duran varlıklar 165.659.818 (678.511) 164.981.307 
 
Diğer alacaklar 58.198 - 58.198 
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 58.198 - 58.198 
Maddi duran varlıklar 162.138.403 (1.647.251) 160.491.152 
Maddi olmayan duran varlıklar 521.486 - 521.486 
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar 521.486 - 521.486 
Peşin ödenmiş giderler 294.000 - 294.000 
Ertelenmiş vergi varlığı 2.647.731 968.740 3.616.471 
 
TOPLAM VARLIKLAR 390.267.831 (678.511) 389.589.320 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.8 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

(Devamı) 
 
 Önceden  Önceki dönemlere Yeniden 
 raporlanan ili şkin düzeltmeler düzenlenmiş 
KAYNAKLAR 31 Aralık 2014 ve sınıflamalar 31 Aralık 2014 
 
Kısa vadeli yükümlülükler  168.672.555 1.030.679 169.703.234 
 
Kısa vadeli borçlanmalar  98.104.794 - 98.104.794 
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları  19.202.751 - 19.202.751 
Ticari borçlar   35.247.015 - 35.247.015 
- İlişkili taraflara ticari borçlar  776.154 - 776.154 
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar  34.470.861 - 34.470.861 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 3.509.906 (1.354.884) 2.155.022 
Diğer borçlar   858.870 (395.019) 463.851 
- İlişkili taraflara diğer borçlar  71 - 71 
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar  858.799 (395.019) 463.780 
Ertelenmiş gelirler  8.179.053 - 8.179.053 
Dönem karı vergi yükümlülüğü  423.711 - 423.711 
Kısa vadeli karşılıklar  2.431.625 1.030.679 3.462.304 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin  

kısa vadeli karşılıklar  2.259.566 1.030.679 3.290.245 
- Diğer kısa vadeli karşılıklar  172.059 - 172.059 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler  714.830 1.749.903 2.464.733 
 
Uzun vadeli yükümlülükler  56.493.617 2.165.769 58.659.386 
 
Uzun vadeli borçlanmalar  45.389.065 - 45.389.065 
Ertelenmiş gelirler  1.913.348 - 1.913.348 
Uzun vadeli karşılıklar  9.191.204 2.165.769 11.356.973 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin  

  uzun vadeli karşılıklar  9.191.204 2.165.769 11.356.973 
 
ÖZKAYNAKLAR  165.101.659 (3.874.959) 161.226.700 
 
Ana ortaklığa ait özkaynaklar  165.094.841 (3.874.959) 161.219.882 
 
Ödenmiş sermaye  160.000.000 - 160.000.000 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak  
   birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler  54.296.995 (1.703.726) 52.593.269 
- Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları  50.787.173 - 50.787.173 
- Tanımlanmış fayda planları yeniden  
       ölçüm kazançları  3.509.822 (1.703.726) 1.806.096 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler  1.779.690 - 1.779.690 
Geçmiş yıllar zararları  (50.981.844) (2.171.233) (53.153.077) 
 
Kontrol gücü olmayan paylar  6.818 - 6.818 
 
TOPLAM KAYNAKLAR  390.267.831 (678.511) 389.589.320 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.8 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

(Devamı) 
 
 Önceden  Önceki Yeniden 
 raporlanan dönemlere düzenlenmiş 
 1 Ocak -  ilişkin düzeltme 1 Ocak - 
 31 Aralık 2015 ve sınıflamalar 31 Aralık 2015 
 
KAR VEYA ZARAR KISMI 
Hasılat 451.389.108 - 451.389.108 
Satışların maliyeti (-) (226.445.139) (157.280) (226.602.419) 
 
BRÜT KAR 224.943.969 (157.280) 224.786.689 
 
Pazarlama giderleri (-) (28.398.894) 2.166.088 (26.232.806) 
Genel yönetim giderleri (-) (181.917.592) 3.412.966 (178.504.626) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 21.339.416 (5.363.098) 15.976.318 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) (8.909.855) 2.996.139 (5.913.716) 
 
ESAS FAALİYET KARI 27.057.044 3.054.815 30.111.859 
  
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1.251.002 (1.251.002) - 
Yatırım faaliyetlerinden giderler (193.462) - (193.462) 
 

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ  
   FAAL İYET KARI 28.114.584 1.803.813 29.918.397 
 
Finansman gelirleri 592.303 1.111.610 1.703.913 
Finansman giderleri (-) (22.184.556) (4.341.951) (26.526.507) 
 

SÜRDÜRÜLEN FAAL İYETLER VERG İ 
   ÖNCESİ KARI 6.522.331 (1.426.528) 5.095.803 
 
Dönem vergi gideri (1.043.715) - (1.043.715) 
Ertelenmiş vergi geliri (744.534) 285.326 (459.208) 
 
SÜRDÜRÜLEN FAAL İYETLER  
DÖNEM KARI 4.734.082 (1.141.202) 3.592.880 
 
DÖNEM KARI 4.734.082 (1.141.202) 3.592.880 
 
Kontrol gücü olmayan paylar 4.163 103 4.266 
Ana ortaklık payları 4.729.919 (1.141.305) 3.588.614 
 
DİĞER KAPSAMLI GEL İR  
 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar 
 
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları 1.233.599 (1.027.241) 206.358 
Ertelenmiş vergi gideri (246.720) 205.449 (41.271) 
 
DİĞER KAPSAMLI GEL İR 986.879 (821.792) 165.087 
 
TOPLAM KAPSAMLI GEL İR 5.720.961 (1.962.994) 3.757.967 

  



VAKKO TEKST İL VE HAZIR G İYİM SANAY İ İŞLETMELER İ A.Ş. 
 
31 ARALIK 2016 TAR İHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR 
 (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)  

 

29 

NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.8 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

(Devamı) 
 
Önceki dönem konsolide finansal tablolarda tespit edilen düzeltmeler ve sınıflandırmalar 
 
- Grup, 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla hesapladığı kıdem tazminatı karşılıklarını 

yeniden gözden geçirmiş ve önceki dönem kıdem tazminatı hesaplamalarını geriye dönük olarak 
düzeltmiştir. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yeniden hesaplanan kıdem tazminatı karşılığı 
konsolide bilançoda muhasebeleştirilen karşılık tutarından 5.325.096 TL  
(31 Aralık 2014: 2.165.769 TL) daha yüksek olup, ertelenmiş vergi varlığı etkisi  
1.065.019 TL’dir (31 Aralık 2014: 433.154 TL). Söz konusu düzeltmeler sonucunda geçmiş 
yıllar zararları 28.889 TL artmış (31 Aralık 2014: 28.889 TL), tanımlanmış fayda planları 
yeniden ölçüm kazançları 2.525.415 TL azalmış (31 Aralık 2014: 1.703.726 TL) net dönem 
zararı 1.705.773 TL artmıştır.  
 

- Grup, 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla hesapladığı kullanılmamış izin karşılıklarını 
yeniden gözden geçirmiştir, önceki dönem kullanılmamış izin karşılığı hesaplamalarını geriye 
dönük olarak düzeltmiştir. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yeniden hesaplanan kullanılmamış 
izin karşılığı konsolide bilançoda muhasebeleştirilen karşılık tutarından 677.887 TL  
(31 Aralık 2014: 1.030.679 TL) daha yüksek olup, ertelenmiş vergi varlığı etkisi 135.578 TL’dir 
(31 Aralık 2014: 206.136 TL). Söz konusu düzeltmeler sonucunda geçmiş yıllar zararları 
824.543 TL (31 Aralık 2014: 824.543 TL) artmış olup, net dönem karı 282.234 TL artmıştır.  

 
- Grup, 31 Aralık 2015 tarihli konsolide bilançosunda maddi duran varlıklar olarak 

sınıflandırdığı, net defter değeri 1.294.458 TL (31 Aralık 2014: 1.647.251) tutarında olan 
kuruluş ve örgütlenme maliyetlerini, TMS 38 kapsamında giderleştirilmi ştir. 31 Aralık 2015 
tarihi itibarıyla ertelenmiş vergi varlığı etkisi 258.891 TL’dir (31 Aralık 2014: 329.450 TL). Söz 
konusu düzeltmeler sonucunda geçmiş yıllar zararları 1.317.801 TL (31 Aralık 2014:  
1.317.801 TL) azalmış olup, net dönem karı 352.793 TL artmıştır.  
 

 
NOT 3 - NAKİT VE NAK İT BENZERLER İ 
 
31 Aralık 2016, 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayları aşağıdaki 
gibidir: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
Nakit  319.967  117.177  110.980 
Banka  41.177.397  22.406.270  1.515.779 
   - vadesiz mevduatlar  11.937.166  1.181.492  1.515.779 
   - vadeli mevduatlar   29.240.231  21.224.778 - 
Diğer nakit ve nakit benzerleri (*)  3.357.408  1.632.647  41.304.173 
 
  44.854.772  24.156.094  42.930.932 
 
(*)  Diğer nakit ve nakit benzerleri ortalama vadesi 45 gün olan kredi kartı alacaklarından oluşmaktadır. 
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NOT 3 - NAKİT VE NAK İT BENZERLER İ (Devamı) 
 
31 Aralık 2016, 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla vadeli mevduatlar üç aydan kısa vadeye sahiptir ve 
faiz oranları aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2016    31 Aralık 2015   31 Aralık 2014  
 Vadeli Yıllık Etkin Vadeli Yıllık Etkin Vadeli Yıl lık Etkin 
 Mevduat Faiz (%) Mevduat Faiz (%) Mevduat Faiz (%) 
 
Avro   21.866.614 1,10   16.841.280 1,35 - - 
ABD Doları  7.373.617  3,20 4.383.498 1,90 - - 
 
 29.240.231   21.224.778  - - 
 
Nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzeri kalemler aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
Hazır değerler  44.854.772  24.156.094  42.930.932 
Eksi: Faiz tahakkukları (33.031) (22.098)  - 
 
  44.821.741  24.133.996  42.930.932  
 
 
NOT 4 - BORÇLANMALAR 
 
31 Aralık 2016, 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla kısa vadeli finansal borçların detayları aşağıda 
sunulmuştur: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
Kısa vadeli krediler 53.829.787  17.469.516  98.104.794 
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı 50.721.791 56.263.584 19.202.751 
 
 104.551.578 73.733.100 117.307.545 
 
31 Aralık 2016, 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla uzun vadeli finansal borçların detayları aşağıdaki 
gibidir: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
Uzun vadeli banka kredileri 36.943.839   49.711.786 45.389.065 
 
 36.943.839   49.711.786 45.389.065 
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NOT 4 - BORÇLANMALAR (Devamı)  
 
Kısa ve uzun vadeli banka kredilerine ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 
   Ortalama yıllık  
31 Aralık 2016 Para birimi faiz aralığı Bakiye 
 
Kısa vadeli krediler TL 11,25 - 12,65 53.829.787 
Uzun vadeli kredilerin  
   kısa vadeli kısımları TL 8,88 - 13,25 50.721.791 
Uzun vadeli krediler TL 11,40 –-14,76 36.943.839 
 
   141.495.417  
 
   Ortalama yıllık  
31 Aralık 2015 Para birimi faiz aralığı Bakiye 
 
Kısa vadeli krediler TL 11,40 - 13,25 17.469.516 
Uzun vadeli kredilerin  
   kısa vadeli kısımları TL 8,88 - 13,25 56.263.584   
Uzun vadeli krediler TL 11,40 - 14,76 49.711.786 
 
   123.444.886 
 
   Ortalama yıllık  
31 Aralık 2014 Para birimi faiz aralığı Bakiye 
 
Kısa vadeli krediler TL 9,75 - 11,00 90.142.993 
 Avro 3,00 7.961.801 
Uzun vadeli kredilerin  
   kısa vadeli kısımları TL 8,88 - 13,25 19.202.751 
Uzun vadeli krediler TL 11,40 - 14,76 45.389.065 
 
   162.696. 610 
 
31 Aralık 2016, 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla banka kredilerinin geri ödeme vadeleri aşağıdaki 
gibidir: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
1 yıl içinde ödenecekler  104.551.578 73.733.100 117.307.545 
2-3 yıl 29.440.036 42.207.994 33.464.427 
3-4 yıl 6.216.363 5.795.351 10.510.938 
4-5 yıl 1.287.440 1.708.441 1.413.700 
 
 141.495.417 123.444.886 162.696.610 
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NOT 5 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 

Kısa vadeli ticari alacaklar 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
Müşteri cari hesapları  54.672.426 45.947.233 41.745.665 
Alacak senetleri 16.526.984 16.502.159 18.039.646 
 

 71.199.410 62.449.392 59.785.311 
 

Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (2.598.590) (2.361.281) (2.066.074) 
Eksi: Vadeli satışlardan kaynaklanan 
   tahakkuk etmemiş finansman gideri (2.076.886) (2.077.028) (1.783.585) 
 

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 66.523.934 58.011.083 55.935.652 
 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar 7.215.635 3.893.195 3.402.137 
Eksi: Vadeli satışlardan kaynaklanan 
   tahakkuk etmemiş finansman gideri (187.504) (197.107) (127.683) 
 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 21) 7.028.131 3.696.088 3.274.454 
 
 73.552.065 61.707.171 59.210.106 
 
31 Aralık 2016 tarihi itibariyla ticari alacakların ortalama vadesi 103 gün olup, ortalama faiz oranı 
yıllık %11’dir (2015: 92 gün, faiz oranı yıllık %12, 2014: 102 gün, faiz oranı yıllık %10).  
 
Şüpheli ticari alacak karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 

  2016 2015 
 

Dönem başı - 1 Ocak 2.361.281  2.066.074  
 

Dönem gideri (Not 18) 292.065 386.445 
Tahsilatlar  (54.756)  (91.238) 
 

Dönem sonu - 31 Aralık   2.598.590   2.361.281  
 

Kısa vadeli ticari borçlar 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 

Satıcılar cari hesapları 69.642.300 58.608.216 35.275.023 
Eksi: Vadeli alımlardan kaynaklanan 
   tahakkuk etmemiş finansman geliri (1.210.242) (1.655.145) (804.162) 
 

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar  68.432.058 56.953.071 34.470.861 
 
İlişkili taraflara ticari borçlar 824.345 1.077.774 808.413  
Eksi: Vadeli alımlardan kaynaklanan 
   tahakkuk etmemiş finansman geliri (9.588) (63.009) (32.259) 
 

İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 21) 814.757 1.014.765 776.154 
 

  69.246.815   57.967.836   35.247.015  
 

Ticari borçların ortalama ödeme süresi 120 gündür (31 Aralık 2015: 120 gün; 31 Aralık 2014: 120 gün). 
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NOT 6 - STOKLAR 
 
31 Aralık 2016, 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla stokların detayları aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
İlk madde ve malzeme 15.469.411 13.885.560 11.820.736 
Yarı mamuller 4.070.354 3.659.667 4.637.086 
Mamuller 17.854.443 17.864.357 17.911.462 
Ticari mallar 97.849.286 83.089.488 70.099.664 
 
 
 135.243.494 118.499.072 104.468.948 
 
Eksi: Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (5.429.445)  (4.875.320)  (2.393.937) 
 
 129.814.049 113.623.752 102.075.011 
 
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla stoklar üzerindeki toplam sigorta teminat tutarları 130.000.000 TL’dir  
(31 Aralık 2015: 138.500.000 TL, 31 Aralık 2014: 112.982.486). 
 
 
NOT 7 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
i) Diğer dönen varlıklar 

 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
Devreden Katma Değer Vergisi 5.028.513 5.674.539 7.244.954 
İş avansları 228.771 200.809 280.077 
Diğer  216.113 170.427 74.529 
 
 5.473.397 6.045.775 7.599.560 
 
ii)  Diğer kısa vadeli yükümlülükler 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
Ödenecek vergi ve harçlar 2.532.557 2.006.779 1.749.903 
Gider tahakkukları 787.260 110.743 328.736 
Diğer 44.514  250.098 386.094 
 
 3.364.331 2.367.620 2.464.733 
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NOT 8 - MADDİ DURAN VARLIKLAR  
 
31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren yıllar içindeki maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş 
amortismanlara ilişkin hareketler aşağıdaki gibidir:  
 

     Yeniden  
Maliyet/Yeniden 1 Ocak   değerleme 31 Aralık 
   değerlenmiş tutarlar 2016 İlaveler Çıkışlar (-) Transferler kazançları 2016 
 
Arazi ve arsalar 64.270.775 - - - 7.729.225 72.000.000 
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri 3.803.522 - - - 1.463.224 5.266.746 
Binalar 52.772.930 113.000 - - - 52.885.930 
Özel maliyetler 54.319.721 12.015.003 (358.264) 328.783 - 66.305.243 
Tesis, makine ve cihazlar 14.108.783 56.921 (152.028) - - 14.013.676 
Taşıtlar 160.125 - - - - 160.125 
Mobilya ve demirbaşlar 44.065.950 7.155.402 (24.197) 1.135.416  52.332.571 
Yapılmakta olan yatırımlar 783.775 1.722.774 - (1.464.199) - 1.042.350 
Diğer maddi duran varlıklar 1.759.371 - - - - 1.759.371 
 

 236.044.952 21.063.100 (534.489) - 9.192.449 265.766.012 
 
Birikmi ş amortisman (-)       
 

Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri 414.028 308.583 - - - 722.611 
Binalar 8.175.725 1.176.337 - - - 9.352.062 
Özel maliyetler 31.938.272 7.216.066 (234.377) - - 38.919.961 
Tesis, makine ve cihazlar 10.938.492 740.113 (149.929) - - 11.528.676 
Taşıtlar 160.126 - - - - 160.126 
Mobilya ve demirbaşlar 28.443.045 5.585.424 (7.522) - - 34.020.947 
Diğer maddi duran varlıklar 248.204 35.187 - - - 283.391 
 

 80.317.892 15.061.710 (391.828) -  94.987.774 
 

Net defter değeri 155.727.060    170.778.238 
 
 Yeniden 
Maliyet/Yeniden 1 Ocak   değerleme 31 Aralık 
   değerlenmiş tutarlar 2015 İlaveler Çıkışlar (-) Transferler kazançları 2015 
 
Arazi ve arsalar 64.270.775 -  -  -  -   64.270.775  
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri 3.803.522 -  -  -  -   3.803.522  
Binalar 52.772.930 -  -  -  -   52.772.930  
Özel maliyetler 50.585.619 3.734.102 -  -  -   54.319.721  
Tesis, makine ve cihazlar 15.458.533  237.239   (1.586.989) -  -   14.108.783  
Taşıtlar 335.664   (175.539) -  -   160.125  
Mobilya ve demirbaşlar 40.882.603 3.931.103 (955.756)  208.000  -   44.065.950  
Yapılmakta olan yatırımlar 650.042  1.014.400  -   (880.667) -   783.775  
Diğer maddi duran varlıklar 1.759.371 15.038  (687.705)  672.667  -   1.759.371  
 

 230.519.059  8.931.882   (3.405.989)  -   -   236.044.952  
 

Birikmi ş amortisman (-)       
 

Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri  162.348   251.680   -  -  -   414.028  
Binalar  7.001.670   1.174.055   -  -  -   8.175.725  
Özel maliyetler  26.175.684   5.974.628   (212.040) -  -  31.938.272 
Tesis, makine ve cihazlar  11.669.544   849.103   (1.580.155) -  -   10.938.492  
Taşıtlar  335.665   -   (175.539) -  -   160.126  
Mobilya ve demirbaşlar  24.469.979   4.916.025   (942.959) -  -   28.443.045  
Diğer maddi duran varlıklar  213.017   35.187   -  -  -   248.204  
 

  70.027.907   13.200.678  (2.910.693)  -   -   80.317.892  
 
Net defter değeri  160.491.152      155.727.060  
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NOT 8 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 

1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin kaydedilen amortisman giderlerinin 11.647.304 
TL’lik kısmı (1 Ocak - 31 Aralık 2015: 9.439.887 TL) pazarlama giderlerine, 677.521 TL’lik kısmı  
(1 Ocak - 31 Aralık 2015: 704.463 TL) satışların maliyetine, 2.736.885 TL’lik kısmı  
(1 Ocak - 31 Aralık 2015: 3.056.328 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir. 
 

Not 2.6’da belirtildiği üzere, arsa, yer altı ve yer üstü düzenleri, Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 
tarafından yapılan değerleme çalışmalarında tespit edilen makul değerleri üzerinden UMS 16 “Maddi 
duran varlık” standardı uyarınca kabul edilen yeniden değerleme modeli baz alınarak konsolide 
finansal tablolarına yansıtılmıştır.  
 

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.  
 

Yeniden değerleme modeliyle muhasebeleştirilen arsa ve yerüstü düzenlerine ilişkin yeniden değerleme 
artışlarının, 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren yıllara ait hareketleri aşağıda yer almaktadır: 
 
   2016 2015 
 

1 Ocak   50.787.173 50.787.173 
Yeniden değerlemeden kaynaklanan değer artışı  8.513.345 - 
Maddi duran varlık yeniden değerleme   
   artışlarından geçmiş yıllar faaliyet sonuçlarına transfer  (331.940) - 
 

31 Aralık    58.968.578 50.787.173 
 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta teminat tutarı 
419.611.665 TL (31 Aralık 2015: 319.239.860 TL, 31 Aralık 2014: 271.663.716 TL)’dir. 
 

Maddi duran varlıklar üzerinde teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. 
 
 

NOT 9 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren yıllar içindeki maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili 
birikmiş itfa paylarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:  
 

Maliyet 1 Ocak 2016 İlaveler Çıkışlar (-) Transferler 31 Aralık 2016 
 

Haklar  1.390.374   2.068.498   -   -   3.458.872  
Diğer  179.149    -   -   179.149  
 

  1.569.523   2.068.498   -   -   3.638.021  
 

Birikmi ş itfa payı (-) 
 

Haklar  522.258   460.234   -   -   982.492  
Diğer  119.470   35.830   -   -   155.300  
 

  641.728   496.064   -   -   1.137.792  
 

Net defter değeri  927.795      2.500.229  
 

1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin kaydedilen itfa payı giderlerinin 405.923 TL’lik kısmı 
(1 Ocak - 31 Aralık 2015: 166.406 TL) pazarlama giderlerine 90.141 TL’lik kısmı  
(1 Ocak - 31 Aralık 2015: 36.953 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.  
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NOT 9 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 
Maliyet 1 Ocak 2015 İlaveler Çıkışlar (-) Transferler 31 Aralık 2015 
 
Haklar  780.706   609.668   -   -   1.390.374  
Diğer  179.149   -   -   -   179.149  
 
  959.855   609.668   -   -   1.569.523  
 
Birikmi ş itfa payı (-) 
 
Haklar  354.729   167.529   -   -   522.258  
Diğer  83.640   35.830   -   -   119.470  
 
  438.369   203.359   -   -   641.728  
 
Net defter değeri  521.486      927.795  

 
 
NOT 10 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENM İŞ GELİRLER 
 
i) Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler: 

 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
Verilen sipariş avansları  13.545.076  11.635.643   10.746.424  
Gelecek aylara ait giderler  2.000.580  1.861.406   1.767.996  
 
  15.545.656  13.497.049  12.514.420 
 
ii)  Kısa vadeli ertelenmiş gelirler: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
Müşteri değişim kartı  2.994.943   2.800.331   2.533.278  
Alınan sipariş avansları  2.951.935  2.544.916   3.135.301  
Dekorasyon destek gelirleri 2.490.372 1.843.598 894.387 
Müşteri hediye kartı  2.112.368   1.446.709   1.616.087  
Diğer 167.291  - - 
 
  10.716.909  8.635.554  8.179.053 
 
iii)  Uzun vadeli ertelenmiş gelirler: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
Dekorasyon destek gelirleri  6.650.354  2.661.849  1.913.348 
Diğer 468.301 - - 
 
  7.118.655  2.661.849  1.913.348 
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NOT 11 - KARŞILIKLAR, KO ŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Kısa vadeli karşılıklar 
 
31 Aralık 2016, 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla kısa vadeli karşılıkların detayları aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
Birikmi ş izin karşılıkları 2.657.689 2.527.285 3.290.245 
Dava karşılıkları 396.140  194.807 172.059  
 
 3.053.829 2.722.092 3.462.304 
 
Koşullu varlık ve yükümlülükler 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
Grup tarafından verilen  
Teminat-Rehin-İpotekler (“TR İ”) 
 
A. Kendi tüzel kişili ği adına vermiş  

   olduğu TRİ’lerin toplam tutarı 9.677.625 8.380.860 8.887.751  
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 - - - 

 
 9.677.625 8.380.860 8.887.751 
 
31 Aralık 2016, 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla alınan teminatların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
Teminat mektupları 18.004.943 18.071.160 14.536.498 
İpotekler 7.796.700 7.346.700 9.996.700 
Teminat çekleri ve senetleri 4.947.758 4.944.667 5.432.002 
Nakit teminatlar 703.841 581.520 470.168 
 
 31.453.242 30.944.047 30.435.368 
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NOT 12 - TAAHHÜTLER 
 
31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla, Grup’un konsolide finansal tablolarında yer almayıp, 
sözleşme süresince iptal edilemez operasyonel kiralamalarıyla ilgili yıllık ödeme planları ve 
yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: 
 
Operasyonel mağaza kiralama taahhütleri: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 
 
1 - 5 yıl arası 251.941.601 194.779.987 
   
 251.941.601 194.779.987 
 
 
NOT 13 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 
 
a) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli 
   faydalara ilişkin kar şılıklar 
 
Kullanılmamış izin karşılıkları 2.657.689 2.527.285 3.290.245 
 
 2.657.689 2.527.285 3.290.245 
 
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli  
   faydalar kapsamında borçlar 
 
Ödenecek sosyal güvenlik primleri 5.082.615 2.105.703 1.796.105 
Personele borçlar 476.916 382.873 358.917 
 
 5.559.531 2.488.576 2.155.022 
 
b) Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
Çalışanlara sağlanan uzun vadeli 
   faydalara ilişkin kar şılıklar 
 
Kıdem tazminatı karşılıkları 14.090.889 12.940.503 11.356.973 
 
 14.090.889 12.940.503 11.356.973 
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NOT 13 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı) 
 
Grup, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılan, istifa ve 
kötü davranış dışındaki nedenlerle iş ili şkisi 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 2016 itibariyle 4.297,21 TL  
(31 Aralık 2015: 3.828,37 TL) ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize olup, 
konsolide kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan 
4.426,16 TL (1 Ocak 2016: 4.297,21TL) olan tavan tutarı göz önüne alınmıştır. 
 
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 iskonto işlemine tabi tutmuş ve indirgenmiş net değerleri üzerinden 
konsolide finansal tablolarına yansıtmıştır. Hesaplamada kullanılan varsayımlar aşağıdaki gibidir: 
 
 2016 2015 
 
Net yıllık iskonto oranı (%) 3,46 3,37 
Emeklilik olasılığı (%)  92,33 92,01 
 
Kıdem tazminatı karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 
 
  2016 2015 
 
1 Ocak  12.940.502 11.356.973 
Yıl içindeki artış  743.852 3.132.714 
Faiz maliyeti  739.772 1.345.812 
Aktüeryal kayıp/(kazanç)  2.337.481  (206.358) 
Yıl içinde ödenen  (2.670.718) (2.688.639) 
 
31 Aralık  14.090.889 12.940.503 
 
 
NOT 14 - ÖZKAYNAKLAR 
 
Şirket’in 31 Aralık 2016, 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla ödenmiş sermayesinin ortaklar bazında 
dökümü ve hisse oranları aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2016   31 Aralık 2015   31 Aralık 2014  
 Pay oranı Tutarı (TL) Pay oranı Tutarı (TL) Pay oranı Tutarı (TL) 
 
Vakko Holding A.Ş. 86,22  137.950.830  86,22 137.950.830 85,31  136.501.309  
Diğer (*) 13,78  22.049.170  13,78 22.049.170 14,69  23.498.691  
 
Ödenmiş sermaye 100,00  160.000.000  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 bulunmamaktadır. (31 Aralık 2015 ve 2014: Yoktur). 
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NOT 14 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 
 

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 2016 31 Aralık 2015 
 

Kardan kısıtlanmış yedekler 2.121.145 2.121.145 
 

 2.121.145 2.121.145 
 
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar: 
 

9 Ocak 2009 tarih, 1/6 sayılı SPK kararı uyarınca, finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan 
işletmelerce dağıtılabilir karın hesaplanmasında finansal tablolarda yer alan kar içinde görünen; bağlı 
ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerden ana ortaklığın finansal tablolarına intikal 
eden kar tutarlarının, şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, 
genel kurullarınca kar dağıtım kararı alınmış olmasına bakılmaksızın, dağıtacakları kar tutarını 
SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği 
çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını 
dikkate alarak hesaplamalarına imkan tanınmasına karar verilmiştir. 
 

SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için 
yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine 
karar verilmiştir. 
 
 
NOT 15 - HASILAT VE SATI ŞLARIN MAL İYETİ 
 

 2016 2015 
 

Yurtiçi satışlar 695.566.807 570.946.703 
Yurtdışı satışlar 2.419.705 2.687.546 
Diğer satışlar 306.815 1.559.396 
 

Brüt satışlar 698.293.327 575.193.645 
 

Satışlardan iadeler (-) (111.521.363) (83.029.564) 
Satış indirimleri (-) (66.388.844) (40.774.973) 
 

Hasılat 520.383.120 451.389.108 
 

Satılan mamullerin maliyeti  (34.931.083)   (40.552.482)  
Satılan ticari malların maliyeti  (213.318.968)   (183.800.192) 
Diğer satışların maliyetleri  (1.740.869)  (2.249.745) 
 

Satışların maliyeti  (249.990.920) (226.602.419) 
 

Brüt kar 270.392.200 224.786.689 
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NOT 16 - PAZARLAMA G İDERLERİ VE GENEL YÖNET İM GİDERLERİ 
 

Pazarlama giderleri 
 2016 2015 
 

Personel 94.129.864 81.228.520 
Kira  57.733.341 48.076.260 
Reklam 15.106.994 13.623.989 
Amortisman ve ifta payları (Not 8 ve 9) 12.053.227 9.606.293 
Ofis         4.424.514 3.878.413 
Ambalaj 3.796.334 3.270.672 
Enerji 3.314.926 3.186.033 
Taşıma ve ulaşım 3.241.248 2.496.521 
Seyahat       2.027.393 1.742.394 
Temizlik ve güvenlik            1.832.339 1.403.582 
Komandatura 1.780.046 1.729.646 
Diğer 10.771.556 8.262.303 
 

 210.211.782 178.504.626 
 

Genel yönetim giderleri 
 2016 2015 
 

Personel 15.725.917 12.336.635 
Amortisman ve itfa payları (Not 8 ve 9) 2.827.026 3.093.281  
Temizlik ve güvenlik              1.967.068 1.746.155 
Bilgi i şlem  1.354.046 1.129.834 
Bakım onarım       1.184.226 1.181.600 
Danışmanlık                     964.948 733.271 
Araç giderleri                  841.495 829.732 
Enerji 724.689 765.789 
İletişim ve posta               605.035 507.935 
Seyahat        591.893 492.925 
Temsil ağırlama                 585.983 479.536 
Sigorta       551.752 642.188 
Ofis 417.707 275.745 
Diğer 2.068.034 2.018.180 
 

 30.409.819 26.232.806  
 

 
NOT 17 - NİTEL İKLER İNE GÖRE FAAL İYET GİDERLERİ 
 

Personel giderleri 
 2015 2014 
 
Pazarlama giderleri 94.129.864 81.228.520 
Genel yönetim giderleri 15.725.917 12.336.635 
Satılan malın maliyeti 10.653.361 9.211.680 
 

 120.509.142 102.776.835 
 

Amortisman giderleri ve itfa giderleri 
 2016 2015 
 

Pazarlama giderleri 12.053.227 9.606.293 
Genel yönetim giderleri 2.827.026 3.093.281  
Satılan malın maliyeti 677.521 704.463 
 

 15.557.774 13.404.037 
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NOT 18 - ESAS FAALİYETLERDEN D İĞER GELİRLER VE GİDERLER 
 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 
 2016 2015 
 
Mağaza dekorasyon destek gelirleri 6.650.693 4.775.082 
Vadeli satışlardan kaynaklanan faiz geliri 4.771.060 5.560.726 
Kullanılmayan hediye/değişim kart geliri 404.806 2.318.465 
Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelirleri 293.235 1.899.881 
Sigorta gelirleri 280.887 124.788 
Diğer 1.202.556 1.297.376 
 
 13.603.237 15.976.318 
 
Esas faaliyetlerden diğer giderler 
 2016 2015 
 
Vadeli alımlardan kaynaklanan faiz gideri 5.249.254 5.077.140 
Şüpheli alacak karşılık gideri (Not 5) 292.065 386.445 
Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı giderleri 38.060 124.905 
Diğer 9.393 325.226 
 
 5.588.772 5.913.716 
 
 
NOT 19 - FİNANSMAN GEL İRLERİ VE GİDERLERİ 
 
Finansman gelirleri 
 2016 2015 
 
Kur farkı geliri   7.587.003  1.071.687 
Faiz gelirleri 1.264.097 521.529 
Türev araç finansal geliri, net - 110.697 
 
 8.851.100 1.703.913 
 
Finansman giderleri 
 
Kredi faiz giderleri   16.859.225  14.497.933 
Kredi kartı komisyon giderleri 6.560.310 4.281.610 
Kur farkı gideri  2.489.032  4.040.080 
Diğer 1.889.782 3.706.884 
 
  27.798.349   26.526.507  
 
Finansman giderleri, net   (18.947.249)  (24.822.594) 
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NOT 20 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İ 
 
a) Kurumlar vergisi  
 
Grup, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir. 
 
Kurumlar vergisi oranı %20’dir (2015:20%). 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 itibariyle oluşan 
kazançlar üzerinden %20 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: 
 

 2016 2015 
 
Cari dönem kurumlar vergisi gideri (474.871) (1.043.715) 
Ertelenmiş vergi gideri (3.234.994) (459.208) 
 
 (3.709.865) (1.502.923) 
 

Cari dönem kurumlar vergisi yükümlülü ğü 
 
31 Aralık 2016, 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla vergi yükümlülüğü detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
Ödenecek kurumlar vergisi ve gelir vergisi 474.871 1.043.715 670.575 
Eksi: peşin ödenen vergiler (-) (256.472) (281.414) (246.864) 
 
 218.399 762.301 423.711 
 

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

Vergi giderinin mutabakatı: 
   2016 2015 
 
Vergi öncesi kar 18.845.747 5.095.803 
 
%20 oranında kurumlar vergisi (3.769.149) (1.019.161) 
Kullanılan geçmiş mali zararların etkisi 2.935.555 - 
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergi etkisi (1.378.321) (403.442) 
Diğer (1.497.950) (80.320) 
 
Toplam vergi gideri (3.709.865) (1.502.923) 
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NOT 20 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İ (Devamı) 
 
b) Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri: 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları, yükümlülükleri, gelirleri ve giderleri ile ertelenmiş vergi hesaplamalarına 
temel teşkil eden geçici farklar aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2016   31 Aralık 2015   31 Aralık 2014  
 Toplam  Toplam  Toplam  
 geçici Varlık/ geçici Varlık/ geçici Varlık/ 
 farklar (yükümlülük) farklar (yükümlülük) farklar (yükümlülük) 
 
Kıdem tazminatı karşılığı 14.090.889 2.818.178 12.940.503 2.588.101 11.356.973 2.271.394 
Stok değer düşüklüğü karşılığı 5.429.445 1.085.889 4.875.320 975.064 2.393.937 478.787 
İzin karşılığı 2.657.689 531.538 2.527.285 505.457 3.290.245 658.048 
Ticari alacaklar reeskontu 1.881.595 376.319 2.077.028 415.406 1.783.585 356.717 
Şüpheli alacak karşılığı 97.301 19.460 91.387 18.277 491.900 98.380 
Vergiden mahsup edilecek  
   önceki dönem zararları - - 14.661.082 2.932.214 18.028.594 3.605.720 
Diğer 1.135.197 227.039 1.081.428 216.285 1.255.325 251.065 
  
Ertelenmiş vergi varlığı 5.058.423  7.650.804  7.720.111 
 
Maddi duran varlık değerlemesi  (62.652.634) (3.253.142)  (53.460.183)  (2.673.010)  (53.460.183)  (2.673.010) 
Maddi ve maddi olmayan duran 
   varlıkların kayıtlı değerleri ile  
   vergi matrahı arasındaki net fark  (7.964.861) (1.592.972)  (5.896.840)  (1.179.365)  (5.399.728)  (1.079.946) 
Borçlar reeskontu (1.291.128)  (258.226)   (1.655.145)  (331.029)  (804.162)  (160.832) 
Exchange kart gelir tahakkuku  (975.705)  (195.141)   (975.705)  (195.141) - - 
Hediye kart gelir tahakkuku  (447.906)  (89.581)  (395.589)  (79.118)  (848.774)  (169.754) 
Diğer - - (385.871) (77.176) (100.488) (20.098) 
 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü  (5.389.062)  (4.534.839)  (4.103.640) 
 
Ertelenmiş vergi (yükümlülüğü)/varlığı, net  (330.639)  3.115.965  3.616.471 
 
31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki ertelenmiş vergi varlık ve 
yükümlülükleri hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 
  2016 2015 
 
1 Ocak   3.115.965  3.616.471 
 
Dönem vergi gideri  (3.234.994) (459.208) 
Özsermaye hesabında muhasebeleştirilen tutar  (211.610) (41.271) 
 
31 Aralık  (330.639) 3.115.965 
 
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. 
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NOT 21 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 
a) 31 Aralık 2016, 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar: 
 
Gvl Hediye Elektronik Hizmetleri  
   Sanayi ve Ticaret A.Ş.  3.190.963 619.224 69.144 
Prnv Giyim Ticaret ve Sanayi A.Ş. 2.725.836 2.201.434 2.701.050 
Vakko İletişim ve Reklam Ticaret A.Ş.  670.366 - - 
Espas Organizasyon  
   Hizmetleri Ticaret A.Ş. - 263.592  153.720 
Diğer   440.966 611.838  350.540 
 
 7.028.131 3.696.088  3.274.454 
 
b) 31 Aralık 2016, 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan diğer alacaklar aşağıdaki 

gibidir: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
İlişkili taraflardan di ğer alacaklar: 
 
Vakko Holding A.Ş.  -  408.580  127.484 
Diğer -  51.797 - 
 
 -  460.377  127.484 
 
c) 31 Aralık 2016, 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara borçlar aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
İlişkili taraflara ticari borçlar: 
 
Vakko Hediyelik Eşya Ticaret A.Ş.  397.202 211.266  77.759 
Vakkorama Radyo ve Reklam Yayıncılık A.Ş.  238.038 21.907 - 
Enternasyonel Sanat ve Moda Eğitim  
   Hizmetleri Ltd. Şti. 81.088 224.267  197.815 
Birebir Retail Ayakkabı Hazır Giyim  
   Aksesuar Ticaret ve Sanayi A.Ş.  64.912 149.990  2.660 
Güç Seyahat Hizmetleri ve Turizm Ticaret A.Ş.   27.341 52.982  15.679 
Güç Filo Kiralama Hizmetleri Ticaret A.Ş.  6.176 -  16.687 
Vakko İletişim ve Reklam Ticaret A.Ş.    - 354.353  465.554 
 
  814.757 1.014.765  776.154 
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NOT 21 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 
d) 31 Aralık 2016, 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara diğer borçlar aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
 
İlişkili taraflara di ğer borçlar: 
 
Ödenecek Temettüler 71 71  71 
 
 71 71  71 
 
e) 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflara yapılan satışların ve 

ili şkili taraflardan yapılan alımların şirket bazında detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  1 Ocak -  1 Ocak -  
  31 Aralık 2016 31 Aralık 2015  
 
İlişkili taraflara satı şlar 
 
Vakko Gıda A.Ş. 4.784.562 8.341.293 
Prnv Hazır Giyim Tic. ve San. A.Ş. 3.165.287 - 
Gvl Hediye Elektronik Hizmetleri  
   Sanayi ve Ticaret A.Ş.   2.561.645 517.423 
Espas Organizasyon Hizmetleri Ticaret A.Ş.     71.517 27.605 
Vakko Hediyelik Eşya İç ve Dış Ticaret A.Ş.    67.933 82.683 
Vakkorama Radyo Reklam ve Yayıncılık A.Ş. 5.820 7.344 
Vakko İletişim ve Reklam Ticaret A.Ş. 4.844 13.337 
Enternasyonel Sanat ve Moda Eğitim  
   Hizmetleri Ltd. Şti.    1.710 7.810 
 
 10.663.318 8.997.495 
 
  1 Ocak -  1 Ocak -  
  31 Aralık 2016 31 Aralık 2015  
 
İlişkili taraflardan alımlar 
 
Vakko Gıda A.Ş.   5.970.181 4.727.899 
Vakko Hediyelik Eşya İç ve Dış Ticaret A.Ş.  1.555.756 395.376 
Birebir Retail Ayakkabı Hazır Giyim  
   Aksesuar Ticaret ve Sanayi A.Ş.      483.150 621.474 
Gvl Hediye Elektronik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  72.780 14.314 
Espas Organizasyon Hizmetleri       
   Ticaret A.Ş.  8.118 77.406 
 
   8.089.985 5.836.469 
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NOT 21 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 
  1 Ocak - 31 Aralık 2016   1 Ocak - 31 Aralık 2015  

Diğer satışlar Hizmet Kira Di ğer Hizmet Kira Di ğer 
       
Vakko Gıda A.Ş. 951.286 1.736.215 313.319 114.894 2.011.149 361.114 
Güç Radyo Reklam ve  
  Yayıncılık A.Ş.               783.080 - 87.606 574.734 - 41.062 
Vakko İletişim ve       
   Reklam Ticaret A.Ş. 116.652 905.210 40.021 452.000 813.125 - 
Birebir Retail Ayakkabı   
   Hazır Giyim Aksesuar       
   Ticaret ve Sanayi A.Ş.  40.305 36.000 9.167 40.070 36.000 - 
Espas Organizasyon Hizmetleri       
   Ticaret A.Ş. 35.711 36.000 23.803 27.531 36.000 25.519 
Enternasyonel Sanat ve Moda       
   Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.           14.762 - - 6.130 - 1.500 
Vakko Hediyelik Eşya Ticaret A.Ş. 14.654 53.775 - 32.420 48.788 - 
PrnvHazır Giyim Tic. ve San A.Ş. 3.906 266.577 89.254 - - - 
Diğer              4.084 71.700 338.156 9.829 65.051 29.158 
 

 1.964.440 3.105.477 901.326 1.257.608 3.010.113 458.353 
 

  1 Ocak - 31 Aralık 2016   1 Ocak - 31 Aralık 2015  
Diğer alımlar Hizmet Kira Di ğer Hizmet Kira Di ğer 
       

Güç Seyahat Hizmetleri ve  
  Turizm Ticaret A.Ş.  919.746 91.777 - 728.241 1.204 - 
Güç Radyo Reklam ve  
  Yayıncılık A.Ş.               736.262 - 87.606 120.000 - - 
Enternasyonel Sanat ve Moda  
   Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.    676.585 - 16.360 546.173 - - 
Vakko İletişim ve  
   Reklam Ticaret A.Ş. 295.685 1.266 - 1.807.399 45.987 - 
Vakkorama Radyo ve Reklam  
   Yayıncılık A.Ş.              228.206 - 19.864 116.558 3.474 - 
Vakko Gıda A.Ş. 87.517 12.373 10.208 77.168 - 20.385 
Vakko Holding A.Ş. 55.702 - - 60.820 593 671 
Diğer 8.688 - 49.218 929.644 - 9.051 
 

 3.008.391 105.416 183.256 4.386.003 51.258 30.107 
 

f) Grup, üst düzey yönetim kadrosunu yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür 
yardımcıları olarak belirlemiştir. 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap döneminde üst yönetime 
4.545.222 TL tutarında ücret ve menfaat sağlanmıştır (1 Ocak - 31 Aralık 2015: 4.494.121 TL). 

 

 
NOT 22 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ  
 2016 2015 
 

Cari dönem karı (TL) 15.134.332 3.588.614 
 

Ağırlıklı ortalama hisse adedi 160.000.000 160.000.000 
Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (TL) 0,095 0,022 
 

 
NOT 23 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE 

DÜZEY İ 
 

Yabancı para riski 
 

Grup, yurtdışı borçlarından dolayı kur riski taşımaktadır. Yurtdışı satışlardan alacakları nedeniyle kur 
riski belli oranda azalmaktadır. Net döviz pozisyonunun öz kaynaklara 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 23 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla döviz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2016   31 Aralık 2015  
 TL Kar şılığı  ABD Doları Avro GBP JPY TL Kar şılığı  ABD Doları Avro GBP JPY 
 
1.  Ticari Alacaklar 346.961 - 93.523 - - 949.676 - 298.866 - - 
2a.  Parasal Finansal Varlıklar  
    (Kasa, Banka hesapları dahil) 37.180.014 2.643.817 7.511.490 1.864 32.189 21.485.376 1.552.596 5.339.766 647 26.000   
2b.  Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - - - - - 
3.  Diğer - - - - - - - - - - 
4.  Dönen Varlıklar (1+2+3) 37.526.975 2.643.817 7.605.013 1.864 32.189 22.435.052 1.552.596 5.638.632 647 26.000 
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) 37.526.975 2.643.817 7.605.013 1.864 32.189 22.435.052 1.552.596 5.638.632 647 26.000 
10.  Ticari Borçlar 1.995.533 48.466 486.187 4.924 - 2.248.021 48.655 656.273 4.924 - 
11.  Finansal Yükümlülükler - - - - - - - - - - 
12a.  Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - - - - 
12b.  Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 703.840  200.000   - 581.520 200.000 - - - 
13.  Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 2.699.373 248.466 486.187 4.924 - 2.829.541 248.655 656.273 4.924 - 
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) 2.699.373 248.466 486.187 4.924 - 2.829.541 248.655 656.273 4.924 - 
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) 34.827.602 2.395.351 7.118.826 (3.060) 32.189 19.605.511 1.303.941 4.982.359 (4.277) 26.000 
21.  Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık 
   /(Yükümlülük) Pozisyonu (TFRS 7.B23)  
    (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 35.531.442 2.595.351 7.118.826 (3.060) 32.189 20.187.031 1.503.941 4.982.359 (4.277) 26.000 
22.  Döviz Hedge'i İçin Kullanılan  
    Finansal Araçların Toplam  
    Gerçeğe Uygun Değeri - - - - - 4.361.400 1.500.000 - - - 
23.  Döviz Varlıklarının Hedge Edilen            
    Kısmının Tutarı - - - - - - - - - - 
24.  Döviz Yükümlülüklerin  
    Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - - - - - - - - 
25.  İhracat 1.286.363 - 346.738 - - 1.101.678 378.896 - - - 
26.  İthalat 156.480.544 8.998.158 33.132.245 439.212 - 119.919.695 8.303.618 31.518.290 384.527 - 
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NOT 23 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE 
DÜZEY İ (Devamı) 

 

Döviz kuru duyarlılık analizi 
 

31 Aralık 2016 ve 2015 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 2016 
 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde: 
 

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 842.972 (842.972) 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - 
 
3- ABD Doları Net Etki (1+2) 842.972 (842.972) 
 

Avro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde: 
4- Avro net varlık/yükümlülüğü 2.641.013 (2.641.013) 
5- Avro riskinden korunan kısım (-) - - 
 
6- Avro Net Etki (4+5) 2.641.013 (2.641.013) 
 

Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değiş 
 

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü 1.225 (1.225)  
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - 
 
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) 1.225 (1.225)  
 

TOPLAM (3+6+9) 3.845.210 (3.845.210) 
 

  Kar/(Zarar)  
 Yabancı paranın Yabancı paranın 
 değer kazanması değer kaybetmesi 
31 Aralık 2015 
 
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde: 
 

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 379.134 (379.134) 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 436.140 (436.140) 
 
3- ABD Doları Net Etki (1+2) 815.274 (815.274) 
 

Avro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde: 
4- Avro net varlık/yükümlülüğü 1.583.194 (1.583.194) 
5- Avro riskinden korunan kısım (-) - - 
 
6- Avro Net Etki (4+5) 1.583.194 (1.583.194) 
 

Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değişmesi halinde: 
 

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü (1.777) 1.777 
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - 
 
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) (1.777) 1.777 
 

TOPLAM (3+6+9) 2.396.691 (2.396.691) 
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NOT 23 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE 
DÜZEY İ (Devamı) 

 

Kredi riski 
 

Kredi riski, karşılıklı ili şki 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 5). 
 
31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla, finansal araç türleri itibarıyla Grup’un maruz kaldığı kredi 
risklerini gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2016  
 Ticari alacaklar Di ğer alacaklar  
 İli şkili Di ğer İli şkili Di ğer Bankalardaki  
 taraf taraf taraf taraf mevduat Di ğer 
 

Raporlama tarihi itibarıyla 
   maruz kalınan azami kredi riski (1) 7.028.131 66.523.934 - 137.757 41.177.397 - 
 
- Azami riskin teminat ile  
   güvence altına alınmış kısmı  - 31.453.242 - - - - 
 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer  
   düşüklüğüne uğramamış finansal  
   varlıkların net defter değeri (2) 7.028.131 66.039.246 - 137.757 41.177.397 - 
- Teminat ile güvence altına  
   alınmış kısmı - 32.323.005 - - - - 
 
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 - 484.688 - - - - 
 
- Teminat ile güvence altına  
   alınmış kısmı - 484.688 - - - - 
 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan  
   varlıkların net defter değerleri - - - - - - 
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 2.598.590 - - - - 
- Değer düşüklüğü (-) - (2.598.590)     
 
- 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 23 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE 
DÜZEY İ (Devamı) 

 
Kredi riski  
 
  31 Aralık 2015  
 Ticari alacaklar Di ğer alacaklar  
 İli şkili Di ğer İli şkili Di ğer Bankalardaki  
 taraf taraf taraf taraf mevduat Di ğer 
 
Raporlama tarihi itibarıyla 
   maruz kalınan azami kredi riski (1) 3.696.088 58.011.083 460.377 144.763 22.406.270 - 
 
- Azami riskin teminat ile  
   güvence altına alınmış kısmı  - 30.944.047 - - - - 
 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer  
   düşüklüğüne uğramamış finansal  
   varlıkların net defter değeri (2) 3.696.088 57.526.395 460.377 144.763 22.406.270 - 
- Teminat ile güvence altına  
   alınmış kısmı - 30.459.359 - - - - 
 
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 - 484.688 - - - - 
 
- Teminat ile güvence altına  
   alınmış kısmı - 484.688 - - - - 
 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan  
   varlıkların net defter değerleri - - - - - - 
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 2.361.281 - - - - 
- Değer düşüklüğü (-) - (2.361.281) - - - - 
 
- 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 23 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE 
DÜZEY İ (Devamı) 

 

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 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla, Grup’un finansal varlıklarından ve yükümlülüklerinden 
kaynaklanan likidite riskini gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 
 
31 Aralık 2016 
 
  Sözleşme    
  uyarınca    
  nakit    
 Defter çıkışlar 3 aydan 3 - 12 ay 1 - 5 yıl 5 yıl ve 
Sözleşme uyarınca vadeler değeri toplamı kısa arası arası üzeri 
 
Türev olmayan finansal  
   yükümlülükler 
Finansal borçlar 141.495.417 150.574.514 49.661.190 60.777.163 40.136.161 - 
Ticari borçlar 69.246.815 70.457.057 59.160.605 11.296.452 -  - 
Diğer borçlar  703.911 703.911 703.911 - - - 
 
 211.446.143 221.735.482 109.525.706 72.073.615 40.136.161 - 
 

31 Aralık 2015 
  Sözleşme    
  uyarınca    
  nakit    
 Defter çıkışlar 3 aydan 3 - 12 ay 1 - 5 yıl 5 yıl ve 
Sözleşme uyarınca vadeler değeri toplamı kısa arası arası üzeri 
 
Türev olmayan finansal  
   yükümlülükler 
Finansal borçlar 123.444.886 145.759.592 40.376.525 48.483.023 56.900.044 - 
Ticari borçlar 57.967.836 59.622.981 47.362.236 12.260.745 - - 
Diğer borçlar  581.591 581.591 581.591 - - - 
 
 181.994.313 205.964.164 88.320.352 60.743.768 56.900.044 - 
 

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.   



VAKKO TEKST İL VE HAZIR G İYİM SANAY İ İŞLETMELER İ A.Ş. 
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NOT 23 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R İSKLERİN NİTEL İĞİ VE 
DÜZEY İ (Devamı) 

 

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 2016 itibariyle herhangi bir hedef, politika ya da süreç değişikli ği 
yapılmamıştır.  
 
31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibariyle konsolide net borç/özkaynak oranları aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 
 

Finansal borçlanmalar  141.495.417 123.444.886 
 

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (44.854.772) (24.156.094) 
 

Net finansal borçlanmalar 96.640.645 99.288.792 
 

Toplam özkaynaklar 186.756.838 164.984.667 
 
Net finansal borçlanmalar/özkaynaklar oranı  0,52 0,60 
 
 
NOT 24 FİNANSAL ARAÇLARIN GERÇE ĞE 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 2016 ve 2015 tarihleri itibariyle, Grup’un gerçeğe uygun değer ile takip ettiği finansal 
araçları bulunmamaktadır. 
 
 
NOT 25 - BİLANÇO TAR İHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 
Yoktur. 
 
 
 

…………………. 


