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Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş

Ara Hcsap Dönemi Finansal Tablolar Hakkrnda Sınrrlı Denetim Raporu

Lüks Kadifc Ticaret vc sanayi Anonim Şirketi
yönetim kurulülna

Giriş
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirkct") ve bağlı ortaklıklannın (hep birlikte
"Grup^'olarak anılacakıtr) 30 Haziran 20l6 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum tablosunun ve
a}.rüı larihte sona eren altı aylık dönemine ait konsolide kar veya zarar tablosunun. konsolide diğer
kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak dcğişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu
ile önemli muhasebe politikalarınln özetinin ve diğer açıkJayıcı dipnotlarünln sınlrll denetimini
yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi^ söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye
Muhasebe Standartlarüna uygun olarak hazırlanmastndan ve gerçeğe uygun bir biçimde
sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptlğımtz stnırlt denctime dayanarak siiz konuslı ara
dönem t'inansa| bilgileıe ilişkin bir sonuç bildirmektir.

sınıİll Denetimin Kapsımr
Yaptığ|mlz sınırll denetim. Slnırlı Bağımsız Denetim standardü (SBI)s) 24l0 "Ara Diinem Finansal
Bilgilerin. İşlctmenin Yıllık I]inansal 'fablolarının Bağımsız Denetimini Yürütcn Denctçi
Taralindan Sınırlı Bağımsız Denctimi"ne uygun olaıak yürütülmüşlür. Afa dönem finansal bilgiJcre
ilişkin sınırlı dcnetim. başta l'inans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili
kişilerin sorgulanması ve analitik Prosedürler ile diğeı sınırh dcnetim prosedürlerinin
uygulanmasından oluşur. Ara diinem linansal bilgilerin s]nıIll dcnetiminin kapsaml: Bağümslz
Deneıim Standartlarüna uygun ı)larak yapılan vc amacı finansal tablolar hakkünda bir görüş
bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sontıç olarak ara
dönem finansal bilgilerin sınırlı denctimi. denetim şirketinin. biı bağmsız denctimde
belirlenebilecek tüm önemli hususlara vaklf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu
sebeple, bir bağ|msrz denetim görüşü bildirmemektcyiz.

Sonuç

Smlrlı denetimimize göre ilişiktcki ara dönem konsolide finansal bilgilcrin, Lüks Kadifc Ticaret ve
Sanayi Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 20l6 ıarihi iıibarıyla finansal durumunun. finansal
performansının ve aynl tarihle sona cren alll aylık döneme ilişkin nakit akıŞlarının -I'ürkiye

Muhasebe Standartlaıına uygun olarak, doğru ve gerçeğc uygun bil gajrünümünü sağlamadığl
kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemişlir.
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LüKs KADiFE TicARİT VE sANAYi A.ş. vE BAĞLI ORTAKLüĞI
30 HAziRAN 20l6 _ 20 ı5 TARiHLi
KoNSoLiDE rilNANsAL DURUM TABLoSU
(Türn ıUıa.lar TL olarak göslerilmiştjr.)

Dip Not

vARLtKI-AR
Dönen varhkler
Nakit ve Nakil Benzerleİi

Finansal yatırımlar

Ticari Alacaklar

i lişkiti ToruJüaiı]n Ticari A lacoklül
iIişkili olmur-an Taraıardan Ticai Alacaklr

Diğer Alacaklar

] lişkili Taraf ar.lah Diğef A laca klar
llişkili olnayan Taralaldan Diğel Alacaklal

Sloklar

Peşin Ödenmiş Giderler

ilişkili Ta.alıaru Peşin o.lenmiş Gide er

lıişkiüi oünayah Tarulıala Peşin ödenniş Giderle.
caİi Dönem Vergisiyle ilgili Varllkla.
Diğer Dönen Varlıklar

jlişkili Toralla an Diğü Dönen l/arlıklaf

llişkili ol,,1ğyan Taralla.daı Diğel Dijnen yafuklar

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
Duran varlüklrr
Finansal Yatınmlar
Yanf lm Amaçıl cayriınenkulier

y. Anaçlı Arsa
Y. Anaçh Yeı tlıı Yel Üsl' DtEeklefi

Y. Anaçlı Rjnalar

Maddi DUIarı Varhklar

Tesis Makine cihazlat

y ap l m akl a o l an y aı ıl ı üı lal
Maddj olnayan Duran Varhklar

Diğe. Mıddi olnaran Durah l/drlıklal

PeŞi. Ödenmiş Gider]eİ

ErteIenmiş Vergi Varl|ğı

ToPLAM DURAN VARLIKL^R

ToPLANl vARLIKt,AR

sInlrh
Denctimden

Ceçüiü iş

l]ağ|msIl

Gcçnıiş
]0.tı6.20l6 _] 1.12.20t5

6

7

3.321.464

2

l1.099,08i)
.135,1],17

10.an]].23]

l9lt.,171

0

l9ll..17l

l1_9116-017

57:].l89

0

573.189

r51.238

3-2ı:2-698
(]

3-262.698

4.|39-061

2

12.z3a.1o5

99-101

l2.]39.30I
108.73]

0

l08.733

9.871.610

474.485

o
171.185

65,411

3.205.168

0

3.205,168

9

1t)

11

]1

12,

13

28

2l

7

]5

]6

l3
2E

]0.sl2.2l9 -]0.1ğ.lEl

20.806

64.922.509

39.234.]60

708.638

24.979.711

9.,771.96,

9.0l]2.510

0

81.155

6l4.296
35.o42

1.469

33-573

0

699.u1

20.806

65.482.908

39,234.]60

759.25]

25,489.197

l0.468.463

9 a6a l$
60.]51

93.736

146.128

42.951

1.55_,

11-398

0

0

75..t56.159 76.0l5.12ıi

l05.g6ıl._]78

n

jlişikteki dipnotIaİ bu oların a}Tl]maz bi. parçasıdır

106.12.1.]09
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LüKs KADiFtr TiCARİT VE sANAYl A.Ş. vf, aAĞLI ORTAKLIĞİ
30 HAZiRAN 20ı6 - 20ı5 TARlHLl
KONSOLiDF] FiNANSAL DURUM TAIJLOSU
(Tüm tula.la. TL ola.ak gösterilmiştir.)

SIn,rİ
D€netimden

Geçmiş

Bağ,n]slz

I)ip
Noı .]1.12.20l5

(AYNAKI-AR
Kıs3 Vadeli Yükümlİlük]€r
Kısa vadeli Borçlanmalar

Uzun Vadeli Borçlanmalann Kısa Vad€li K§ımlan
ilişkili olnoyan Taralar.lan U.y. BofÇlannaların K.v_ Kı3ınları

Ticari Bo.çlar

i l iŞ ki l i Tarallo.a Tic ri Bolçl ul
ilişkili olnüran Tadlara Ticari Borclar

Çalışanlaİa Sağlanan Fayda]ar Kapsamında Bofç'ar
Diğer Borçlar

ilişkili oln'yan Tarufla.a Diğel Borçlal
Ertelenmiş celir]er

llişkili olnay Tarcfa..lan E4elenniş Gelirlel
Dönem Kan Vergi Yüküm]ülüğu

Küsa Vadeli Ka§ihkıar

Çalışanlurc Sağlanan Fardalaru llişkin Küsa yadeli Korylükla.

TOPLAM KISA YADEL| YÜKÜMLÜLlJKLER

uzuı vadeli yükiimlülükle.

Uz n Vadeli Bo.ç|anmalar

iI işkil i oln.ryan Taruİaldan U.ıın radeli Borçl annalal
Uzun Vadeli Ka.şılıklaf

Çalüşankra Sağlonan Fğydalar.ı l l işkiü1 Uzun yadeli Karşılıklar

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğo

T0PLAM UZUN l/ADELl yÜrÜMLÜLÜKLER

ÖZI(AYNAKLAR
Ana ortakllğa Ait Özkaynıklar
Ödenmiş Sermaye

sermaye D0zelım€si Farklarl

KaI veya Zaraİda Yeniden sınıf]andırülmayacak Birikmiş Diger
Kapsamh celirler veya Gid€rl€r

yeni.len Değe.lene ye alçiin KazandKayüpla

Tanınlannış Fayda P lanlolü f eniden Ölçın Karanç/( K ayüplan)

rT
TOPLA]\'I KAYNAKLAR

iliŞiktcki dipİollır t]u

Kardan Ayrllan KısıilanmlŞ Yedekler

G€çrniş Yıllar KarIarrzaraf ları

Dönem Neı Karl/zararı

Kontml Gücü olmayan Pallar
TOPLAM ÖZruYNAKLAR

l0.00o.000

1.4o3.23l

3a.269.042

37.418.1o1

820.911

1.102.0t6
,7.,794-1|9

(1-759.,779,

10.000,000

1.403.231

3,7 .8,7l -961

37.6]]-439

260-522

124.093

6,097.354

2.o,74.g93

4

I I-733-94?,

1.733.918

9.006.372

9-a)6.372

3.542.091

558

3.541.533

30,7.1,75

lo9.122

lo9-,722

435.456

435-456

262-o13

231.975

231.915

6.196.655

6.196.655

1.ı36|.244

7.86].244

4.084.t06

]3.528

4_Ll7t _57l,]

359.8lt7

107,139

]07-]39
,735-526

735-526

65.956

211.61l

211.67l

9

]0

l3

2E

1()

l9
2lJ

15.628.152 19.622.1ll,ı

s 19.670.358

19.670.358

4.294.552

1.291.552

9.565.7ll3

l6.462.893

]6.162-1393

2.701.9l l
2.701.9l1

9.165,685

3.].530.69.3 28.330.{89

56.808.9:9 58.17l _f!]2

22

22

22

22

22

22

22

56.808.9.].] 58.171.(]6

id. l'i

l05.968.J78 l06.12J.JOt)
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LijKs KADiFE TiCARET v[ SANAYi A.ş. VE BA(-;Ll ()Rl,AKLIĞı

30 tlAZiRAN 20l6 - 2015 TARiHLi
KoN\( ıı iDı L^R \ lYA./ARAR fABLosU
(Tüm tuıa.lar TL olarak gösıcrilmi$n )

KAR vI.]YA ZAttAlt KlsMl

slnlrh slnırh
Denetimden Denetimden

Ccçmiş Geçmh
01.0l.-

]0.06.20l6

01.0l._

_]0.06.20l5

01.01._

]0.06.20l6

01.0.1.

]0.06.20l5Dipnot

Erls ı'üfu i!.l Ka|Lza|arı

Satlşlan. Maliyetic)

Iiinansman Gidede.ic)

23

23

l].il6 l ,2]:]

(l0.1i]2.17l)

16.262.zz4

(] ].]05.]]8)

7.5]9.:l0lj

(5.17l.?15)

9,:]15,7]2

(6.120.o()7)

Genel Yönelim Gideİleri C)
Puaİlam. Giderleri ( )

Esas Faaliyellerden Diğer Gelirler

Esas Faal jyetle.den Diğer Gider]erc)

(3.1t95.]07)

(1.201.595)

4l9.035

(85.1(]7)

(ı.659.965)

(ı.ı23.458)

269.683

(86.129.)

(1.629.,787)

(634.943)

302.786

(1.242\

(1,092,38o)

(550,297)

1,73.7|5

(38.866)

24

21

25

25

3.279.062 .1.956.886 1.768.1]] ].lE9.1ı5

(l,ıl{i4,ıll2) 2.3s7.0t7 (195.053) 1.6E1.2E7

:l5.2r'5

(1.3]6.329) 2.357.ol7 (119.788) l,6lt1,2lt7

ll.ıl96.7ıl0) 990.605 (26a.276) zı14.9y,

].]ı]2.1]_57

(,].ıJ2].:]0ı])

3.6,72.123

(5,0]8.535)

2.067.483

(2.180,971)

1.172.352

(2.868,640)

Ydıll lnr l'aali}clleIİrdcİ CelirlcI

Yaılnnr I;ıılit.llcİi.d.n Gid.I]er ( )

20(.232

(5l].1,19)

FiN^NSM^N (;ELiRi / GiDERi
aiN( l]si r,,\ALiYf,r, KARVZARARI

26

26

\ ERGi (i)i(,t]si KARı/ZARüRI

l)()Nl]Nl KARl/Z^lt^RI

l]7.lnI
(](l] 01l)

(200.016)

(19,7.111J

l97,10l

r9.055

(112.591)

131.649

21

21

28

28

59,{95

(2lE,0l]!)

]1-7 5li.1

Dönem Ke./Za.annln Dağlllml

Konıüol Gücü olmayan Paylar

- l _759 _,7,79

-0,t7598 -o,02142

l ı.i
:

/

ilişikeki dipnotlar bıı kon

il

a},rılmaz bir parçasıdır

3,1,1.494

0.03,1,15

(1.759.779) 790.5E9 (2;l{,22l) ].l{.{9.|

Vcrgi Gidcri/Ge]i.i

-DiJnem Vergi Gidcrvccliri
-Ertelenmiş veıgi Gideri/Geliİi

r

790.589

0,07906
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LüKs KADiFE TiCARET VE sANAYi A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLlĞü

30 HAZjRAN 20ü6 - 20ı5 TARiH|.I
KoNSoLiDF_ DlĞER KAPSAMLI GELiR TABLosU
(Tüm tutarlar TL o]arak göslerilrniştir,)

sln|rh slnırh
Dcnetimden Dcn€timden

Geçmiş Geçmiş
01.01.,

30.06.20l6

01.0l._

30.06.20ls

01.04._

30.06.20l6

01.04._

30.06.20l5

D!(;ER KAPsANtLl cELlR

Di(iIR KAPS^üıl,ü (;Er,iR(GiDı]R)

li.I'

DÖNEM KARI/ZARARI

Kit, ,ey rora Ia lehl.kı,sıhaaıdr lnorocoklar
Maddi du.fu varlık yeniden değerleme a.hşldl
TanlmIanmtş Fayda Planlan Yeniden Ölçüm Ka7-ançlafı

496.]5l

(20.1, ı 70)

7(İ).52]

(l]l..l02)

(]].1,]Nli)

E2.7l]1)

26].{l7
(I02,085)

.]65,50]

(97.]E7)

( 107.09])

(1.7s9.779J 790.5ll9 |2$,22|| 3t.l.{9J

Kar veya z9rarda Yeniden slnlflandınlmryacak
diğcr kap§amh gelir€ ilişkin vergiler
\Iaddü duran !arllt }eniden degerleme anlrlan Vergi
Eıkisi
Çalışan]ara sağlanan Faydalar Kapsamlnda
He,aIlanan ALlüeDal Kalançlar Ka}lplar Vergi
Eikisi

(99,21o)

:l0.tj]3

26,2ao

.l2.1l]7

(s2.683)

20.4l6

19,477

2l4lil

ToPLAM KAPsAMLt GIrü,iR/(GiDf, R)

Topl.m K.Psamh Celir(cider) Dağ|lInl

Konırol Gİcü olmayan Paylı,

(140.103) (16.557) (73.099) ( 1.941)

397.0Er (105.122) 210.134 \77.9|0,)

(1.362.69ıi) 085..167 (]3..lll7) 266.58{

(1.362.698) 6ı35.461 (33-487) 266.584

ilişiktcki dipnoı]ar bu konsolide finansal üablolann a}.rılmaz bjr parçaSüdır

A4
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LüKs KADifI TiCARET Vf, SANAYi A.Ş. vE BAĞLü ORTAKLlĞI

30 HAZiRAN 20l6 - 20I5 TARiHLl
KoNsol,iDE ÖZKAYNAK DEĞiŞiM TABLOSU
(Tüm ıuıarlar TL ola.ak gösterilmiştir.)

I(ar v.jya Zararda

slnlflandirılmayacak
BİikmiŞ Diğer Kapsa,nlı

Gelirler ve Gid€llel

BiriküniŞ Karlar

öclcnııiş
Dü7cllme
Irx.klarl

I)eğerlcıİ.
!o olçünr

Ka}ıpIarl

la),dtı

ölç,n,

Kırdan

Kısnlaİmlş

Geçıniş
ylllar kar
/ 7,arallal,

ortakllğa

özkayıaklar

KooıIol
oücü

olmayan
Paylal

Ozkiynaklar

l0.m0.mo l.,ı03.2.3l ]7.954.1,ı0 192.317 {]2..ı06 2.377.840 4.0l1.201 56J71.165 ,t s6.J7l.ı69

(ü71.350) 6lr.]]9

790.589

( l05.12l)

790.589

( l05.12l)

l0.0( .u}0 l.il0_a.23l .l7.7lt2.790 25ı1.576 6l9.874 6.201.57] 790.s{l9 57.0s6.6]] ,l s7.056.6]7

öNcİKi DöNOM

0 1.0 I.20 1 5 iıibafu ıe boli, e ıe l
TraosIellcr

Dönem Net Karl

Toplam Kapsamll ce]ir ](Gider)

30.06.20 l 5 iıibaij le bakiy le r

CARI DONEM

0 1.0 1.20 l 6 itibafu k bakire le r
Transl'crlel

Temeıtü

Dönem Net Karı

Top]am KapsamIü Gelir / (Gider)

30.06.20 l 6 inban! Ie baki! ele r

r0.000.«n 1.103.2Jl ]7.6l1.4.}ıi 260.s2] 6l9.874 6.20r.573 2.074.99] 58.t71.6]2 ,l 5ıt.171.636

.1lJ].]42 ].592.846 (2.07.+.988)

(5)

- (,,759.,7,79)

(5)

(| .759,7,79J

397.081

(5)

(|.,759,,7,79)

397.06l(]o3.3]7) 560.4]8

l0.000.000 1.10-].23l.]7.118.10l 820. 02.016 7.79{.119 (l.?59.779) 56.808.929

ğ
lliŞikteki dipnotlar bu kons llmaz bir parçaSıdır

J 56.ıt08.93]

ı87.468 3.823.73] (4,011.20l)

790.5lt9

/
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LüKs KADiFtr TiCARf,T VE SANAYi A.s. vE BAĞLt ORTAKLlĞI

]0 HAZiRAN 20l6 _ 20l5 TARiHLi
KoNsol-iDD NAKll, AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutar]ar TL olarak gösteİillnişti..)

slnlrll
Denetimden

ceçmiş

stnlrlı
D€netimden

Geçniş

N.kit Ak|ş Tablo§u (lıratlI Yönlem) Dll,\Ol
01.0l._

]0.06.20l6
01.1ll. _

30.06.20r5

işLE t,ME rAALiYt],i,LERiNDf, \ NAKi,l,,\ı(lŞLARt (56lJ.5ll]) 7.5|7.719
Dönem Kan (Za.an) (1,759,779) 790.-§l]9

süldürülen }'aalitederden Dönem K&ı (Zaran) 790.5E9

Dönem N€t Kan (Zararı) Mulabakatı ile ilqili Duze|ım€ler ].96() ]].1 2,055,569

Amo(isman Ve ltfa Gideri ile ilgiliDüzeltmele. 1.1-15_16 1.3.1l627 ],]].1,jl)l)

Ka.şlllkla. ite ilgi]i Düzellmeler : l: ] .1]a) 4:l3.02l
Çallşanlala Sağlanan F'aydalara ilişkin Ka.şıllklal (iptali) ile ilgili

2.I23.126 44].L,2l

Diğer Kariı]ıkIar (iplalleri) ile ilqili Düzellmcler
Faiz (Gelirleri) ve oiderleri ile i]qili DüzekmeIeİ (91,128l 2]2.11r8

Fa; Gelİleri ile 1lgili Düzeltmelel (r.0?].131) (9.19 0]7)
Faiz Gide.leri ile ilgili Düzeltmele. ]l 975 7(16 1.171.1E5

Cerçekleşmemiş Yabancl Para Çev.im Farklan il€ ilgili DüzeltmeIer

Gelçeğe Uyeun Değer Kayıplaı (Kazançları) ile ilgili Düzeltmeler 55.65lJ
Ge.çeğe Uygun Değe. Kay,plan (Kazançla.ı) ilc ilgili Diğel

55.65|J

200 0]6Vergi (Geliri) Giderj ile ilgili Düzeltiİeler (25iJ.90$)

Dulan vdhkldtn Elde. Çıkarılmasından Kaynaklanan Kaylplar
(K@çlaİ) lle ]lgiıi DilzellmeIel (]]l ()s])

Maddi Durdn var]lklartn tlden Çıkanlma§!ndan Kaynaklana Kaylplar
(Kazanç]aİ) ile ilgili D0zelheIer ]6 ( l]l,()i]_'])

K (Zar&) Mutabakan ile ilgili Djğer Düzeltmeler

Işletne sermatesindc (;erçeklO§en DeğişinIcr (1 .,7 69,137J 1.671.59l

I.inansil Yatlamlardaki Azallş (Art§)

1.2{X].050 (|.941 .,7,72JIicar Alacaklardali 
^/.lı§ 

(,\n§) ile llgi]i ])iı/elın]clel
ilişkiIi reafled Tica.i Alacakıa.daİi ArnIlş (An15) {336,44])
ilişkili o]mayarı Talaflaıdan Ticari Alacaklardati Azall§ (Artış)
Faa]iy€tleıle ilgi]iDiğ€r Alacaklardaki Azaİş (Anış) ile iIgili
Düzeltmeler (tl9,7:]ii)

'8. 
] 6.1

l]i§kili Taraflardan Faali!ellerle ilqili Diğer A]acaklardaki Azalls (Artı§)
ilişkili olmayan l'araflaldan Erliyetle.le ilgili Diğe.AIacak]ardaki

(t]9 7.]ıi ) 7i1.164

Stoklardaki Azalı§la. (Anı5lar) ile ilqi]i DüzelrmeIer (:.02i].:l67) (297.350)

PeŞin ÖdenmaŞ Giderlerdeki Azahs (Artl§) (9ı1,701) 2.688.75]
1,_]90 6.1sTjcari Bo.çlardatiAn§ (Azaİr) ile i]qili Düzehmelel (50],7l2)

Ilişkili T&aflM Ticdi Borçla.daİi A.tı§ (Azall§) (l:,970)
t.390.648Ilişkili olmayan Ta.aflara Ticari Borçlardaki Adlş (Azaİş) G91.112)

1.12.205Çal!şmlara sağIanan Iraydalal Kapsamında Bolçlaldaki Artlş (A2ahş]
Faaliyetle. ile ilgiliDiğe. BorçlaldakiA.tlş (Azallş) ile ilgili
Düzclı clel 2 5|l3

iliŞki]i Taraflara Faaliyetlerıe ilqili Diğer Borçlardaki AnlŞ (Azalısl,__

t ?.!ilişki]i olmayan Taranaİa Faali}etl€rle iIgiIi Diğer Borçla.daki
(Azah§) ,/! \ ].5lj3

EneIenmis Gelilleİdeki Anıs (Azalıs) /,| '''ı ,,:-,:- \ (300,07())

l.j]h..ıa] (1.o]7.772)

,/
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LüKs KADiFE 1,iCARET Vf, SANAYi A.Ş. VE BAĞLI oRTAKLla;ı

j0 HAZ|RAN 20l6 20l5 TARjllll
KoNsol-iDE NAKi I AKIŞ 1n BI-osLJ
( Iüın ıularlir fL oln.ak sö§erilnrişlir,)

liDi 1.1]

(5)

ÇaI§anIa.a Sağlanan Faydal a ]Iişliin Ka.şlllkIa. Kapsamünda YaplIan
( l14.979) (501l2)

verqi jadcıer; (Ödenrcleri) l96,057 (:ll0 510)
YATlRlM FAALiYETLERiNDE\ KAYNAKıANAN NAKiT
AKlŞLARI (l]lt.907) (].161.26_,
Maddi ve Maddi olmayanvarllkların satlşından Kaynaklanan Nakil
Gi.işleri lıi,l,07l 2 lJ59 63.1

2.859,63.1Nladdi Duran Vaİlıtların Saı!şlndan Ka}nakıanan \"aİil Cirişleri l8.107l
Maddi ve Maddi olmaya. Varllklann Alımı.dan KaynaklananNakiı
Çıktşlarl (]22.97E) (7.020.ıjl.)7)

N{addi Dunn va.ltt AllmlndaD Kalnaklanan Nakit ÇıI(lşlan 1 ,5 {]22.978) (7.020,897)

t{7,J.l7Fi\-A\SNtA\ FAALiYf, TLERil\DEN \AKiT.{KlŞLARt (l l0.1l])
117.117I]orçIaİİııdan Katnıkla.an Nık]t GİiŞl..i ti 025.000

kredjledcn trldc lililcn Nakjı 11.025,0o0 l17.117
Bo.Ç Ödemele.ine lıiskin Nakil Clk§Ian (8,l35.11.1)

Kredi Geri Ödemelerine ili§kin Nakit clkl§lan (ıi.l35.t14)

(ıll7.60]) 50].9.].]

YABANCl PARA ç§VRiM ıARKLARtNlN ETKisiND[N
ö]\( t \ AKiT \ E tAKiT at\zERLERi\DEtii \ET ARr,|s
(AZALlŞ)
\AKil vE \AKiI 8ENZİ]Rl,ERiNDı]Ki Nlrl, ARTls (AZALts) (lll7.60.]) 50.].93]

DöNfM ülAsü NAı(iü,vE NAKiT BENZERLİRi {.1-19.067 3.995..}26

{.{99.259Dö\Eıl so\t \.\l(iT \,[ \ 1KiT aı]\ZERLERi .].J2l.{6J

i]iŞikleki dipnotlarbukonsolid€ finaD§al tablo]aıuı aynllnazbirparçasıdır

i,

*r

)
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LüKs KADiFE TiCARET vE sANAYi A.ş. \,f, aAa;LI oRTAKLICI

30 HAziRAN 20ü6 _ 20 ı5 TARiHLj
KoNSol-iDE FiNANsAL TABLoLARI DiPNoTLAR]
(Tuın tutarlar TL o larak göst€rilmiŞlir. )

NoT l _ oRGANiZAsY()N vf FA-ALiYfT KONUSU

Lüks Kadif'e Ticaret ve Sanayi A.Ş, ("Ana ortakllk" veya "işletme") merkez adresi orgaoize Sanayi Bölgesi
18. Caddc No:30 Melikgazi/Kayseri'diİ. Ana onak]lk. Kayseri Ticaret Sici]i Memurluğunda 559l sicil
numarasl ile kayıtl|dır, Şube adresi inegöl Bursa Şubesi süleymaniye Mahallesi organize sanayi Bölgesi
!.Cadde sonu inegöl/Bursa'dır. inegöl Ticaret Sicil Memurluğunda 9698 sicil numarası ile kayltlıdır.

1972 yı!ında Kayseri'de kurulmuş olup, döşemelik, perdelik ve konfeksiyıııluk kadife kumaş üretinıi ve
satlşl faaliyetjnde bulunmaktadır. inegöl Şubemizde ise çi;zgülü ijrme kadil'e kumaş üretimi yap:lacak ve
bol,ana işlemi Kayseri fabrikamlzda tamamlanmakladür.

Lüks Kadifb Ticaret ve sanayi A.Ş. ("Ana ortaklık" veya "işIetme") ve bağl, ortakllğı hepsi birlikte "Grup"
olarak adlandrılmaktadlr.

30 Haziran 2016 tarihi itibariyle Crup'un ça!lşan saylsl toplam 159'di., (31 Aralık 20l 5: l71 'd,0

Lüks Kadife Ticaret ve sanayi A,Ş.'nin hisselefinjn %75.2]'ne karşllık oıan 7.522.6l0 ade! hisse senedi
Küçükçalık Teksli] sanayi Ve Ticaret A.Ş.' ne aittir. Hisse senetlerinin % 9,50 si Yaşar ve Yllmaz
Küçükçalık'a ait olup, kalan % l5,27' i is€ Borsa isıanbı]l A.Ş.'de (Blsl ) i)]em görmektedir.

Ana ortakltk Lüks Gayrimenkul Celişlirme ve Yalırım A.Ş,'nin % 99.992 oranmda hissesiııe sahipıir. Bağll
o(aklık I-üks Gayrimenkul Geliştirme ve Yallrünt A.Ş. gayrimenkullere. ga}rimenkııl pro.iclerine.
gayrim€nkule dayalı haklara yatırım yapmak, inşaat yapmak ve gayrimenkul proieleri geliştiımek üzere
kurulmuştur. Lüks Gayrinrenkul Geliştirme ve Yat,rım A.Ş, isimli bağll ortakllğlnı ekli mali tablolarda
konsolidasyona dahil etmiştir.

NoT 2 - FiNANSAL TABLoLARIN SUNUMUNA iLiŞKiN ESASLAR

2.1. sunuma itişkin Temel f,sa§lır:

Uygunlıık Bevahı

iŞletme ve bağlı ortaklığı. yasal dePterlerini ve kanuni finansaltablolarlnı Türk Ticaret Kanunu (''TTK") ve
vergi mevzuattnca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. iliŞikteki
linansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("sPK") 13 Haziran 20]3 tarih ve 28676 sayllı Resmi
Gazete'de yayıınlanan Seri It. l4.ı No'lu "Sermaye Piyasasında ı'inansal Raporlama}a ilışkin Esaslar
Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye
Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorum|arı
("TMS/TFRS'') esas allnmıştır.

Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar sPK ıarafından 7 Hazjran 20]3 tarih]i du!,uru ile açlkıanan formatlam
uygun olarak sun!ılmuştırr.

Finansal tablolar. yatırım amaçlI gayrimenkullerin yeniden değerl€nmesi ha.icinde. tarihi maliyet esasına
giire hazlrlanmaktadlr. Tarihi ma]iyetin belirleım nellikle Varl,klar için irdenen tutarm gorçeğe

lr.u}gurr dcğeri esas alınmakladır

\
ll
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LUKs KADlFE TICARI]T VE sANAYl A.s. vE I} Gt,t ORTAI(LIcI

]o HAZiRAN 20l6 - 20l5 TARiHl.i
KoNsoLiDE FiNANSAL TABLoLARl DiPNoTLARl
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmişti..)

Iu onılİn Plrn Biriüııi

Gİup'un her işjetnıesinin kendi finansal tablolan faaliyette bulunduklar| temel ekonoınik ç€vrede gcçerli
olan para bi.imi (fonkiyonel para birimi) ilc sunulmırştur. Her işletn]cniD finansal durumu Vc faaliyet
sonuçları. Crup'un geçerli para biİiüni olan ve konsolide finansal tab|olar için sunum para biriııi olan TL
cinsind.)n ifade edilmişıir,

Konsoliıkıs|ofia ili§ *i n Esüıslar

Konsolide finansal tablolar, işletnre ve bağlı ortaklüğınln finansal tablolannı kapsar. Kontrol. işlelme'nin
aşağdaki şartları sağlamasl ile sağlanlr:

Yatlrlm yaPılan işl€tme/varllk üzerinde gücünün olması;
Yat|nm yapılan işletme/var!ıktan elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da bu getirilere hakkı

Getirilerüzerinde etkisi olabilecek şekilde güciinü kullanabilmesi.

Yukanda ]istelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değişiklik oluşmasına neden olabilecek bir durümun
ya da olayın oı'taya çlkmasü halindc İşletme yatlnmnln ü?-erinde kontrol gücünün olup olmadığını yeniden
değerlendirir,

işletme'nin yatırlm yapılan işletıne/varl* üze.inde çoğunluk oy hakkına sahip olmadlğl durumlarda. i]gili
yatınnıln faaliyetlerini tek başına yönlendirebilecek/yönetebilecek şekilde yeterli oy hakkının olması halinde,
yatrlm yapılan işletme/varhk üzerinde kontrol Eücü \,ardlr. işletme, aşagldaki unsurlar da dahil olmak üzere,
ilgili yaıırımdaki oy çoğunluğunun kontrol 8ücü sağlamak için yeterli olup olmadlğ|ntn değerlendirmesinde
konuyla ilgili tüm olaylar| ve Şartlarİ göz önünde bulundurur:

işletme'nin sahip otduğu oy hakkt ite diğer hissedaİlafin sahip olduğu oy hakkıntn karş|]aştırılması;
işIet,ıe Ve diğer hissedarların sahip oldıığtl potansiyel oy haklarl;
Sözleşmeye bağlI diğer anlaşma]ardan doğan haklaf; ve
işletme'nin karar verilmesi gereken durumlarda il8i]i faaliyetleri yönetmede (geçmiş dönemlerdeki genel
kurul toplanhlarlnda yapllan oy]amalar da dahil olmak üzere) mevcut gücünün olup olnıadığını
gösterebilecek diğer olay ve şart]ar.

Bir bağlı ortaklıgın konsolidaslon kapsamına alınması İşleıme'nin bağlı ortakIık üzerinde kontrole sahip
olmasıyla başlar ve kontrolünü kaybetmesiyle sona erer. Yll içinde saİn allnan veya elden çıkar|lan bağlı
ortaklıklann gelir ve giderleri, sahn a]ıİ tarihinden elden çıkarma taİihine kadar konsolide kar veya zarar ve
diğer kapsamlı gelir tablosuna dahil edjlir.

Kar \e}a i.arar re diğer kapsamll gelirin her bir kalemi ana onak]ık hissedarlarına ve kontrol gücü olına}an
paylara aittir. Konlrol gücü olnıayan pay]ar ters bakiye ile sonuçlansa dahi, bağl| onaklıkların 1oplam
kapsam]ı geliri ana onaklık hissedarlarına ve koDtrol gücii olınayan paylara aktarılır.

Gerekli olması halinde. Grup'ıın izlediği muhasebe politikalarlyla aynı o]ması amact}- la bağlı ortaklıkların
finansal tablolarında muhasebe politikalanyla ilgili düzeltmeler yapılmaktadIr.

Tüm grup içi varlıklar vc yüküİrlülükl€r, öz ka giderler ve Gnrp İşlelmeleri arasındaki
iŞleınlere iliŞkin nakit akıŞlan konsolidasyon da

\



2.2. Muhasebc Politikalanndİ Değişiklikl(:r

Muhasebe politikalannda yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali
tablolan yeniden düzenlenir.

Muhasebc polilika]annda yapıIan önemli dcğişiklikler geriye dönük olarak U!gulanmakla ve önceki diinem
finansal tablolan yeniden düzenlenmcktedir.30 Haziran 2016 tarihinde sona eIen dönem ait konsolide
finansal tabloların hazlrlanması sırasında kullanılan muhasebe politikalan ] l Arallk 20l5 ıarihinde sona eren
döneme ait konsolide finansaltablolann hazırlanmasr sIrasmda kullanIlan muhaseb€ politika|arl ile futarl,dır.

2.3. Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalsr

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler. yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikljğin yapı!dtğü cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkiıı ise, hem değişik]iğin yapı]d,ğ dönemde. hem dc gelecek dönemlerde ileri},e
yönelik olarak uygulanır.

Tespit edilen önemli muhasebe hatalart, geriye dönük olarak uygulanf ve önceki dönem finansal tablolaİ!
yeniden düzenlenir.

2.,ı. Yeni ve Revize Edilmiş Tiirkiye Finan§al Rıporlrma standartlafl

30 Haziran 2016 tarihi iıibariyle sona eren döneme ait özel konsolide finansal tablolarln hazırlanmasında
esas alınan muhasebe politikalar!, TMS/TFRs ve TMS/TFRS Yorumla.ı ile tütarı! olarak uygulanmıştır.
TF'RS uyarınca 1 ocak 20l6 tarihinden itibaren gcçerli olan yeni standan, değişiklik ve yorumlartn Grup'un
konsolidc finansal tablolarl üzerinde etkisi olmamlştır,

1 ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olan yeni §tandart, değişiklik lc yorumlar

TMs 16 ve TMs 38 - Kabul Edilebilir Amortisman
Kat,uşturülmasr (TMs t6 ve TMs 38'deki Değişiklikler)

ve itfn Yöntcmlerinin Açıklığa

TMS 16 ve TMS 38'deki değişiklikler. maddi duıan variıklar için hasılata dayalr amortisman
hesaplaması kullanımını yasaklamüş ve maddi olmayan duraır varlıklar için hasılata dayalı
amoİtisman hesaplaması kullanımını öncmli ölçüde slnırlandırmıştır, Değişikliğin Grup'un finansal
durumu veya performansı iizerinde bfu etkisi olmamıştür.

30 HAZjRAN 20 ]6 - 20l5 TARiHL|
KoNsoliDE FiNANsAL TABLoLARl DiPNoTLARI
(TOm tularlar TL o]arak göste.ilmiştir.)

TFRS ll - Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)

T!'Rs l l. faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortakhk payı edinimi muhasebesi

ile ilgili ıehberlik etmesi için değiŞtirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 tşletme Birleşmeleri'nde
belirtildiği şckilde faaliyeti bir işletme teşkil eden biİ müşterek f'aaliyette ortaklık payl edinen

L4
L(JKs KADifE TiCARET VE sANAYi A.Ş. vE BAĞLI oRTAKLIĞl

letmenin. bu TFRS'de belirtilen rchberlik ilO ters düşenler hariç, 1'FRS 3 ve diğer '|FRS'lerde ycr

alan işlclıne birleşme leri muhasebesine ilişkin tiim ilkeleri uygulamasınt gelektirmektedit. Buna ek

olarıık, cdinen işlcıme, TFRS 3 ve işletme birleŞmeleri ile ilgili diğer TFRS'lerin gerektirdiği

bilgileri açıklamalıdır. Söz konusu değişikliğin
iİetkisi olmamıŞtlİ

nansal durumu vc perfoİmansı iızerinde
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TMS 27 - Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yönteıni (TMS 27'de Değişiklik)

KGK, işletmelerin biıeysel frnansal tablolannda bağlı orlaklıklar ve iştiıaklerdeki yatınmlann
muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullantlmasl seçeneğini yeniden suimak için TMS
27'de değişiklik yapmlştlr, Buna göre işletmelelin bu yatlrımla :

. maliyet değeriyle
. TFRS 9'a göre veya
. TMS 28'de tanımlanan özkaynak yöntemini kullanaıal muhasebeleştirmesi gelekmektedir.

İşletmeleıin aynı müasebeleştirmeyi her yatlnm kategorisine uygulaması gerekmektedir. Söz
konusu değişiklik Grup için geçerli değildir ve Grup'un finansal dunımu veya perfolTnansı üzerinde
etkisi olmamüştlr.

TFRS l0 v€ TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlrk Satışları
ı,eya Katkılan (Değişiklikler)

TF'RS 10 ve TMS 28'deki bir iştirak veya iş oıtaklığına verilen bir bağh ortakltğın kontrol kaybını
ele almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlüğl gidermek için TI'RS l0 ve TMs 28'de degişiklik
yaptlmıştür. Bır değişiklik ile bir yatınmcı iIe iştirak veya iş onaklrğ1 atasında. I'FRS 3'te
tanımlaıdığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satlşı veya katklsından kaynaklanan kazanç
veya kayıpların tamamlnın yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklıga
kavuşfurulmuştur. Eski bağlı ortakl*ta tutırlan yattrımln gerçeğe uygun değerden yeniden
ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar. sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı
ortaklüktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmeiidir. Değişiklikler Grup için geçerli değildir ve
Grup'un finansal durumu veya performaısı üzerinde etkisi olmamüştır.

TFRS r0, TFRS 12 ve TMS 28: Yatrrım İşlelmeleri: Konsolidısyon i§tisnasının uygulanması
(TFRS l0 ve TMs 28'de Değişiklik)

TFRS l0 Konsolide Finansal Tablolıır standardındaki yatınm işletmeleri istisnasının uygulanması
slraslnda ortaya çıkan konuları ele almak için TFRS l0, TFRS 12 ve TMS 28'de değişiklikler
yapülmüştır. Değişiklikler Grup için geçerli değildir ve gnıbun finansal durumu ve performaısı
üzerinde biİ etkisi olmamlştlr,

TMS l: Açıklama İnisiyatifi (TMS l'de Değişiklik)

LüKs XAoiFE TiCARET vE sANAYi A.ş. vE BAĞLl ORTAKLlĞI

]0 HAZiRAN 20l6 20ü5 TARiHLi
KoNsoLiDE FiNANSAL TABLoLARt DIPNoTLAR]
(Tüm tutarlaJ TL olarak gösıerilmişıir,)

TMS 1'de değişiklik yapılmlştlr. Bu değişiklikler; önemlilik, ayrıştıİma ve alt toplamlar, dipnot

1,apısı, muhasebe politikalaıı açüklamal.ırı, özka)nakla müasebcleştirilen yalırım]ardan

kaynaklanan diğer kapsamlı gelir kalemlcrinin sunumu alanlaıında dar odaklı iyileştirmeler
içermektedir, Değişikliklerin Grıüp'un konsolide finansal tablo dipnotları üzerinde önemli bfu etkisi

olmamışhr

ii)



15
LüKs KADiFE TiCARET VE sANAYi A.Ş. VE BAĞLı ORTAKL!(;ü

]0 I lAZiRAN 20 ı6 - 20ü5 TARllll-i
KoNsol-iDF] FiNANSAl- TABLOLARl DiPNoTt.ARI
(Tüün tırtarlar TL olarak gösterilnişti..)

Yılllk iyileştirmeler . 20 t 2-20l4 Dönemi

KcK *TFRS Yıllft İyileşıi.meler. 20l2-2ol1 Dönemi'ni yayınlamüŞtır. Doküman, degişikliklerin
sonucu olalak değişikliğe uğayan staİdartlal vc ilgili cerekçeler hariç, dört standarda beş
değişiklik getirmektedir, Etkilenen standa(lar ve değişikliklerin konulan aşağıdaki gibidiı:

.'I'ıRs 5 Satış ,Amaçll Elde Tutulan Duran Varlıklar rc Durdurulan Faali}el]cr elden çıkanna
yöntemlerindeki değişikliklerin (satış veya ortaklara dağltlm _,-oluyla) yeni bir plan olarak değil.
eski planıı deıamı olarak kabul cdileccğine açikllk getirilmişlir.

. TFRS 7 Finansal Aİaçlal: Açıklamalal _ bir İnansal vaılığın devredilmesinde hizmet
sözleşmtlerioin değerlendirilmesine ve netleşıirmcye ilişkin-rFRS 7 açıklamalarının aİa dönem
özet finansal tablolar için zorunlu olmadığına ilişkin açıklık getirilmiştir.

. TMS l9 Çalışanlara Sağlaıan }'aydalar - yiiksek kaliteli kurumsal senetleıin pazar derinliğinin,
borcun bulunduğıı ülkede değit borcun taşmdtğı para biriminde değerlendirileceğine açıklık
getirilmiştir.

. TMS 34 AIa Dönem Finansal Raporlama - gerekli ara dönem açıklamalarının ya ara dönem
finansal tablolarda ya da ara dönem finansal tablolardan gönderme yapllarak sunulabileceğine
açüklık gelirilmiştir. Söz konusu değişikliklerin Gıup'un finansal durumu ve performansı üzeıinde
önemli bir etkisi olmamlştır.

Yayınlanan ıına yürürlüğe girmemiş ve erke.! uygulımayı konulmayın TFRS'lcr

Ara dönem özet konsolide finansal tablolann onaylafuna tarihi itibariyle yayımlanmış l'akat cari
raporlama dönemi için heniiz yüİürlüğe girmemiş ve Grup tarafrndan erken uygulanmaya
başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikleı aşağıdaki gibidiı. Crup aksi beli.tilmedikçe
yeni standaİt ve yorumlaİın yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tab|olaflnı ve
dipnotlarınü etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.

TFRS 9 Finansal Araçlar - Sınıf|andırma ve Açıklama

Yapılan değişikliklerle yeni standart. 1 ocak 2018 tarihi Yc sonraslnda başlayan yıllık hesap

dönemleri için geçerli olacaktrr, eıken uygulamaya izin verilmektcdir. 'I'FRS 9 Finansal Araçlar
standardtnın ilk salhası finansal varlıklann ve yükümlüli.iklerin ölçülmesi ve slnıflandırılmasına
ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9'a yapılan değişiklikler esas olarak linaısal varllkların
sınıflama ve ölçümünü ve ge.çeğe uy8un değeI t'arkı kar veya zaıara yanslllarak ölçülen olarak
slnlflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin
gerçeğe uygun değer değişildiklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmınln diğer kapsamh gelir
tablosunda sunumünu gerektirrnektedir. Grup, standardün finansal dunıın ve pcrformansü üze,ine

etki lerini değerlendiİmektedir.
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Uluslarİra§ı Muhasebe standartları Kurumu ("UMSK") tarafindan yayınlanmlş fakat KGK
taraflndrn yayınlanmamlş y€ni ve düzeltilmiş §tandartlar ve yorumlar

Aşağüda listelenen yeni standartlar, yorurnlar ve mevcut UFRS'deki değişikliklel UMSK tarafindan
yaylİılanmış fakat cari rapoılama dönemi için heniiz yiırürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yonımlar ve değişiklikler henüz KGK tarafindan TFRs'ye uyarIanmamlştır Ve bu
sebeple TFRS'nin biı parçasını oluşfurmazlaİ. Gıup konsoIide finansal tablolannda vc dipnotlarda
gerekli değişiklikleri bu standalt ve yorumlar TFRS'de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktlr.

Yıllıt l1ileşıirmeler - 20l(L20!2 Dönemi

UFRs l3 Gerçeğc Uygun Değer Ölçümü

Karar Gerekçeleti'nde açüklandüğt üzere, üzerlerinde f'aiz oranı belirtilmeyen küsa vadeli ticari
alacak ve boİçlaİ, iskonto etkisioin önemsiz olduğu durumlaİda, fatura tutanndan
gösterilebilecektir. Değişiklikleı derhal uygulanacaklır.

Yılllk i.,-itcştirmclcr _ 20l ı-20l3 Dönemi

Ul'Rs l5 - Müşterilerle Yapllan sözleşnıtl€rden Doğan }Iasılat

UMSK Mayıs 20l4'de UFRS 15 Müşterilerle Yaptlan sözleşmelerden Dogan Hasılat standardını
yayınlamtşhr. standaİttaki yeni beş aşamalı model, hasılatln muhasebeleştirme ve ölçiim ile ilgili
gereklilikleri açıklamaİtadtr. standart. müşterilerle yapılan sözleŞmelerden doğan hastlata
uygulanacak olup bir işletmenin olağarı l'aaliyetleri ile ilgili olmal,an bazı finansal olmayan
varllkların (ömeğin maddi duran varlık çıkışlan) satlşlnln muhasebeleştirilip ölçülmesi için model
oluşturmaltadır. lJI.'RS l5'in uygulama tarihi aslında l Ocak 20l 7'ydi, ancak Eylül 2015 de UMSK
gcçerlilik tarihini l ocak 2018 \,e sonraslnda başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacak

şekilde ertclemiştir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 15'e geçiş için iki altematif
uygulama sunulmuştur; 1am geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama.
Modifiye edilmiş geıiye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden
düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlannda karşllaştırmalı rakamsal bilgi veİilecektir. söz
konusu değişikliğin Grup'un finansal durumu ve perlbrmansı üzerindeki elkileri
değerlendirilmektedir.

30 }IAZiRAN 2016 20ı5 TARiHLi
KoNSoLiDE FiNANSAL TABLoLARl DiPNoTLAR]
( lüm tutarlar TL olarak göslerilmiŞlir.)

UFRS l5 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat (Değişiklik)

UMSK. UFRS l5'deki bazı konulara açıkhk getiren değişiklikleri Nisan 2016'da yaytnIamüştır,

Değişiklikler beş aşamalı modelin üçünü kapsamaktadt (edim yükümlülüğünün taİımlanması, asil

ve vekil bedelleri ve lisanslama) ve sözleşme değişiklikleri ve tamamlanan sözleşmeler için bazı

17
LüKs KADiFE TicARET vE sANAYi A.ş. Vf, BAĞLl oRTAKLlĞI

gcçiş mrıılitclleri getirmcktcdir, I)eğiŞiklikler, l ()cak 20t8 ve sonrasrnda başlayan yıllık hesap

dönemieri için uygulanacaktır. Erken uygulama),a izin veri]mektcdir, Söz konusu değişikliğin

rf(irup'un tjnansal durumu ve perfbrmansı üZçrindeki lendirilmektedir

,^J
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LüKS KADiFE TiCARET Vf, sANAYi A.Ş. VE aAĞLI ORTAKLIĞI

j0 HAZiRAN 20 ]6 - 20 ı5 IARiHL!
K()NsoLiDE FiNANsAL TABLoLAR] DlPNOTLARl
(Tüm lırıır]ar Tl- oIa.ak göste.ilmiştir )

Ul'RS 9l'inansal Araçlar - Nihai standart (2014)

tJMsK. Temmuz 20l4'te UMS 39 Finansal AraçIar: Muhasebeleştirme ve ()lçmc standardınln
yerine geçcek olan ve sınflandma vc ölçme, değer düşüklüğü vc finansal riskten korunma
muhasebesi aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçlar'ı nihai olarak ya},ınlamüşhr.
UI.RS 9 finansal varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit aktm ijzcIliklerini yansütan

akılcı. tek bir sınrflama ve ölçüm 1,aklaşımına dayanmaktadıI. Bunun iizerine, kedi kayıplıırının
daha zamanında muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kedi kaybı
modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal alaçlara uygulanabilen tek bir
model kı_ırulmı_ışıur. Buna ek olaral, UFRS 9. banta ve diğeı işletmelc.in. linansal borçlannı
gerçeğe uygun değeri ile iilçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki
düşüşe bağlı olarak linansal borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayl kaİ veya zalar
tablosunda gelir kaydetmeleIi sonucufiu doğuıan "kendi kedi riski" denilen solunu cle almakladır-
Slandart ayrıca, risk vönetimi ekonıımisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek
için geliştirilmiş bil finansal riskten korunma modeli içermektedir. UFRS 9. l ocak 2018 veya
sonrastnda başlayan yıllük hesap döncmleri için gcçerlidiı; ancak. erken uygulamaya izin
verilmektedir. Aynca. finansal araçlann muhasebesi değiştirilmeden 'kendi tredi riski ' ile ilgili
dcğişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, standardm finansal
durumu ve pcrformansı üzerine ctkilerini değerlendirmektedir.

UFR§ l6 Kiralama işlemleri

UMSK Ocak 20].6'da UFRS 16 "Ki.alama işlemleri" standardınl yayınlanmüştır. Yeni standaıt.
faaliyet kiralaması ve finansal kiralarna ayrımlnr oıtadan kaldırank kiracı dıırumundaki şirketler
için birçok kiralamanın tek bir model altında bilançoya alünmaslnı gerektiİmektedir. Kiralayan
durumundaki şilketler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet kiralaması ile
İjnansal kiralama arasrndaki fark devam etmektediT. IJFRS 16, UMS l7 ve UMS 17 ile ilgili
Yorumlann yerine geçecek olup 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
geçerlidir. UFRS l5 "Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasllat" standardı da
uygulandığı si.irece UFRS 16 için erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup, standardın finansal
durumu ve perlbrmansı üzerine etkileİini değerlendi.mektedir.

UMs 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlıklarınrn
Muhasebeleştirilme§i (DeğişiklikIer)

UMSK ocak 20l6'da, UMS l2 Gelir vcrgileri standardünda değişikliklerini yayınlamışlır. Yapılan
değişiklikler gerçeğe uygun değeİi ile ölçülen borçlanma araçlarına ilişkin ertelenmiş vergi
muhascbeleştirilmesi konusunda açlklık getirmektedir. Değişiklikler; gerçekleşmemiş zararlar için
ertelenmiş \,ergi vaIIıklarının muhasebeleştirilmesi hükümleıi konusunda. uygulamadaki mevcut

larklllıkları gidermeyi amaçlamaktadıı. Değişiklikler, 1 ocak 2017 ve sonraslnda başlayan yıllık
hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. E.ken uygulamaya izin veıilmektedir
Ancak. değişiklikleıin ilk kez uygulandığı dönem. karşılaştırmalı sunulan ilk dönemin açılış
özkaynaklarındaki etki, aç ıhş geçmiş yıllar karları/zararları ve diğer özkaynak kalemleri arasında

a},nştünlmadan. açılış geçm iş yıllaı karları/zararlarında (ya da uyguı olması durumunda bil diğer

özkaynak kaleminde) muhasebeleştiri
finansal tab|o dipnotlannda açıklama y
üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

lebilecektir. Grup bu mualiycti uygulamasü durumunda,

*!
+

apacaktır dardın finansal duıumu ve perfoımansı
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LüXs KADiFE TiCARET VE sANAYi A.ş. VE BAĞLt ORTAKLlĞI

30 HAZiR^N 20I6 20l5,tARiHLi
KoNsoLiDE FiNANSAL TABLoLARl DiPNoTLARI
('riim tutarlar TL olarak göslerilmiştif.)

UMs 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)

tiMSK ocak 20l6'da. UMS 7 Nakit AkıŞ'fabloları standardında değişikliklerini yayınlamıştır.
Değişiklikler. şirketin llnansman faaliyetleıi konusunda flnansal lablo kullanıcılarına sağlanan
bilgilerin iyileştirilmesi için UMS 7'ye açüklık getirilmesini amaçlamaktadır. Dipnot
açıklamalanndaki iyileştirmeler, şirketlerin linansal borçlarındaki değişiklikler için bilgi
sağ]amasınü gcrekıirmektedir. l)eğiŞiklikler. l ocat 20l7 ve sonraslnda başlalan 1ıllık hesap
dönemleri için uygulaıacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup'un bu değişiklikleri ilk
kcz uyguIamasında, önceki dönemlere ilişkin kaışılaşırmalı bilgi sunulmasına gerek yoktur. crup.
standardln lınansal durumu ve pcİfoImansı üzerine etkilerini değcrlendirmcktedir.

UFRS 2 Hisse Bazh Ödeme işlemleriniı Sınıflandırma ve Ölçünü (Değişİklikler)

UMsK Hazira, 20l6'da, UFRS 2 Hisse Bazlt Ödeme|er standardlnda değişiklikler yayünlamtştır.
Değişiklikler, belirli hisse bazlı ödeme işlemlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gelektiği ile ilgili
UFRS 2'ye açık!ık getirilmesini amaçlamaktadır.Değişiklikler aşağldaki konuların
müasebeleştirilmesini kapsamaktadır;. Nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemelerin ölçümünde hakediş koşullannln etkileri,

. Stopaj vergi yükümlülükleri açıs|ndan net mahsup özelliği bulunan hisse bazl| ödeme işlemleri,

. işlemin nitetiğini nakit olarak ödenen hisse bazlı işlemden özkaynağa dayalı hisse bazll iş]eme
dönüştüren hüküm ve koşullardaki değişiklikler.

Değişiklikler, l Ocak 2018 ve sonr.§mda başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktıı.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup. standard]n finansal durumu ve performansı iizerine
etkilerini değerlendirmektedir.

2.5. önemli Muhasebe Politikatınnm Özeti

ilişikteki konsolide finansal tabloların hazrlanması sııaslnda uygulanan önemli muhasebe politika]afl

aşağıdaki gibidir:

celir]er, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Tahmini
müşteri iadeleri. indirimler ve karşıllklar söz konusu tutardan düşiilmektedir.

llsalrJ!!_Ş!ül]§r

Mallann satışlndan elde edilen gelir. aşağ|daki şartlann tamaml yeline getirildiği anda muhasebeleştiri!ir:
. Grup'un mülkiyetle iIgili tüm önemli risklerive kazanımları allcıya devretmesi.
. Grup'un mülkiyeıle iIişkilendirilen ve süre8elen bir idari katılımının vc sahlan mallar üzerinde etkin bir

kontrolünün olmamas|,
. Uelir ıuıarünün gürenilir bir şelilde ölçiilme,i.
. işlemle ilişkili ekonomik faydalarm iştetmeye akışlnln olasl olması, ve
. işlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak

Crup'un malsattşlart, üretilen kadife kumaş il€

ilir bir şekilde ölçülmesi

a

İ]aI

mal (kümaş) satlşlarıdır

2.5.1. EaSıLıı

./Atrt,, i

)
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LüKs KADiFE TiCARET VE sANAYi A.Ş. Vf BAĞLI ORTAKLtĞl

30 HAZiRAN 20l6 - 20l5 TARiHLj
KoNsoLiDE l^iNANSAL TABLoLARl DiPNoTLARI
(Tü!n lutarlar TL olafak gösterilrniştir.)

Hizmet sunırm sözleşmesinden elde edjlen gelir. sözleşmenin tamamlanma aşamaslna göre
muhasebeleştirilir, Sözleşmenin tamamlanma aşamasl aşağıdaki şekilde belirlenir:
. Kurulum ticfetleri, kurulumun tamamlanma aşamaslna göre muhasebeleştiİiIir. Tamamlanma aşaması.

bilanço tarihi itibarıyla geçen sürenin, kuruIumun tamamlanması için tahmin edilen toplam süreye o.anı
olarak belirlenir.

. satilan mallann fiyatla.lna dahil edilen hizmet ücretlerj, önceki mal satlşIa.ında sağ]anan hizmellerin
sayıst göz önünde bulundurularak, sattlan mallara ilişkin sunulan hjzmetin loplam maliyetine göre
muhasebe]eştiri]ir, ve

. Harcanan süreye bağlı olan sözleşmelerden elde edilen gelir, çal|şma saatleri ve doFudan giderler
olüştukça sözIeşme ücretleri üzerinden muha§ebeleştirilir.

2.5.2. Ticali Alacaklal,e ŞüPheli Alacak k rŞılıklan

Grup taraflndan bir allc,ya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar tahakkuk etmemiş
finansman gelirlerinden netleştirilmiş olarak gösterilirler. Tahakkuk etınemiş finansman gelirleri sonmsı
ticari alacaklar, orİinal fafura değerinden kayda alünan alacaklann izleyen dönemlerde elde edilecek
tutarlar|n|n etkin faiz yöntemi ile iskonto edi]mesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranl olmayan klsa Vadeli
alacaklar. orijinal etkin faiz oranının elkisinin çok büyük olmamasl durumunda. maliyet değerleri üzerinden
gösteri'miştir-

Grup. tahsil imkanının kalmadlğına dair objektif bif bulgu olduğu takdiİde ilgili ticari alacakıar için şüpheli
alacak karşıhğl ayırmaktadır. Söz konusu bu karş|lığün tutarl, alacağtn kayltlı değe.i ile tahsili mümkün tutar
arasındaki farkİr. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da
dahil olmak üzere tüm nakit aktşlannın, oluşan ıicari alacağln orİinal etkin faiz oranl esas alınarak iskonto
edilen değeridir.

Şüpheli alacak tutarına karşlhk ayrülmaslnı takiben, şüpheli atacak tutartnln tamamlnın veya bir klsmının
tahsil edilmesi durumunda. tahsiı edilen tular ayrllan şüpheli alacak karşlllğından düşülerek diğer gelirlere
kaydedilir,

2,5.3. ilişkili Tarolal

Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi boyunca doğusal yönteme gö.e
muhasebeleştirilir.

Konsolide finansal tablolann amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzJy yöneticiler Ve yönetim kurulu üyeleri,
ailelerj ve kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı işleımeler. i!işkili taraflar olarak kabul
edilmiştir.

2.5,1, Stoklar

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenm€kt€dir. Sabit ve değişken genet

üreıim giderlerinin bir k|smını da içer€n mal

\e çogunlulla ilk.giren-ilk-çlkar }öntemine

i\ellcr bulunduğu sınıfa uygun o]an yöntenre göre

rçekloşebilir değcr. olağan ticari l'aali}cı

E]Z!!EI ş!üüu]!ı!l:

Grup'Un hizmet satişları, verilen hianeı ve yapllan fason imalal işlemle.iyle il8iıidir

Kifu geliri:
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içerisinde oluşan tahmini sat|ş fiyatlndan tahmini tamamlanma maliyeıi ile satışı gerçekleştirmek için
yüklcnilmesi gereken tahmini maliyetierin toplamının indirilmesiyle elde edilir. Sloklarl neı gerçekleşebilir
değeri maliyctinin altına düştüğünde. stoklar n€t gerçekleşebilir değerine indirgenir ve değer düşük]üğünün
oluştuğu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtıllr. Daha önce stoklann net gerçekleşebilir değere
indirgenmesine n€den olan koşullar|n geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net
gerçekleşebilir değerde anlş o]dugu kanltlandlğı durumlarda. ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir.
iptal ediıen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarü ile sınırhdlr.

2.5.5, Maılıli Duran Vuılıkkır

Maddi duran varlıklaİ. maliyel değcrlerinden birikmiş amorlisman ve birikmiş değer düşüklükleri
düşüldüklen sonraki tutar üzerinden gösterili.ler. Arazi ve arsalar amoİtismana tabi tütulmazlar ve maliyet
değcrlerinden birikmiş değer düşüklükIeri düşüldükten sonraki tutar üzerinden Bösierilirler.

Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrültusunda inşa edilm€
aşantasındaki vadıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşiiklüğü kaybl düşülerek gösterilirler. MaIiyete
yasal harçlar da dahil edilir.

Arazi ve yap,lmakta olan yattrİmlar dtşında, maddi duran varlıkların maıi]-et tutarları, beklenen filydall
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür^
kalıntl değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çtkan değişikliklerin olası etkil€ri için her yıl
gözden 8eçiri]ir ve tahmin]erde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştiri]ir.

Mülkiyete aiı risk ve kazanlmların önemli bir kismının kiracı},a ail olduğu kiralama işlemi, finansa] kiralama
olarak sınıflandtüllr. Diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıf']anır,

Finansal kiralama ödemeleri. finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan ana
para ödemesi olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda laiz
hesaplanmasını sağlar. Finansal giderıer, Grup'un ),ukarlda ayrınİları[a yer veriIen genel borç]anma
politikasl kapsamlnda finansman giderlerinin aktifleştirilen kısm1 haricindeki bölümü gelir tablosuna
kaydedilir. Koşullu kiralaf oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir.

FaaIiyet kiralamatan için yapllan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşcbilmcsi için allnan veya
alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyuı]ca doğrrüsal yöntem ile geIir tablosuna kaydedili.), kira dönemi
boyunca doğrusal yönteıİ ile gelir tablosuna ka}-dedilir. Faalilet kira]aması altındaki koşullu kiralar
,,lu>lukları dönemde ujder olardk la)dedilir.

2.5.7. Madüli olmoyan Durun Vühklar

olanlar, maliyet değcrlerinden birikmiş itfa

3

rr
Sattn alınan mıddi olmayan duran varl!k
pa}ıa.ı ,"e birikmiŞ deger düşüklükleri rla göslerilirler. Bu varl|kiar beklenen

Bir maddi dumn varlık elden ç|kafıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar elde
edilmesinia beklenmemesi durumunda finansal du.um tablosu (bilanço) d,şı bırakIllf, Maddi duran
varllkların elden 9ıkartlmasl ya da bir maddi duran varlığ|rü hizmetten alınmasü sonucu oluşan kazanç veya
kayIp sat|ş hasılaü ile Varl,ğın defter değeri araslndaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosırna dahil edilir.

2.5,6. Kiralamo İşlemleıi



t'aydall ömürlerine göfe doğrusa! amortisİ]an yöntemi kullanılarak itl'a edilir. Beklenen faydalı ömür ve
amortisman yöntemi, tahminlerde orta}a çıkan değişiklikl€rin olast etkilefini tespit etmek amaclyla her yll
gözden geçiriIir ve lahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. satln alinan maddi
olmayan düran varlıkıardan slnlrslz ömre sahip olanlaİ maliyet değerlerinden birikmiş değer düşüklükl€ri
düşüldükten sonraki tutarıyla göslerilirler,

Satln alünan ticari markalar ve lisanslar, tarihi İnaliyetleriyle gösterilir. Ticari markalar ve lisanların sınırlı
faydall ömürleri bulunmaktadtr ve maliyet değerle.inden birikmiş amonismanlar düşüldükten sonraki
tutarıyla gösterilir]er, Salın alınan ticari markalar ve lisanslar, beklenen faydall ömürlerine göre doğrusal
amo(isman yönetjmi kullanllafak itfa edilir ( 15-20 yıl).

lr]c^!L!!! !!p!üar

Satın aIınan bilgisayar yazılımları. satın alımı sırasrnda ve satün alünadan kullanıma hazır otana kadar geç€n
sürede oluşan ınalileder üzerinden aktif'leştirilir. Söz konusu ınaliyetler, fayda]l ömürlerine göre (5-10 yıl)
itfa e.lilir

Bilgisa!,ar Yaz|Ilmlarünı geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili rnaliyetler. oluşlukları döılemde gelir tablosuna
kaydedilmektedi., Kontrolü Grup'un elinde olan, saptanabilir Ve kendine özgü yazıl|m ürünleri ile direk
iIişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyeıinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak harcamalar
maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maliyetler. yaz|lımı gelişliren çaltşanların n]aIiyctl€rini
Ve genel İretim giderlerinin bir klsmınI da içermektedir.

Duran varlIk olarak değerlendirilen bitgisayar yazlım geliştirme maliyetleİi. üydalı öıniirleri üzerinden ilfa
edilir (3 yılı geçmeınek kaydıyla).

2,5.8. Rorçlanma Maliletleri

Kullanıma ve satışa hazır ha|e getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlık]ar) söz
konusu olduğunda, satln allnmast, yaplmı veya üreıimi il€ doğrudan iıişkilendiri]en borç]anma maliyeıleri,
ilgi]i varlık kullanıma veya satışa hazıİ hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir.

l)iğer tünı borçlanİla mali!etıeri. oluşlukları döıleündc gelir tablosuna kaydedilnrckıcdir

]0 HAZiRAN 20l6 _ 20l5 ,rARiHLi
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2.5.9. Finansal Afuçlal

Finansal varlüklar
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t]nrn§al varlıklal' . "vadcsiİc kadar

ce4eğe uygun değer farkl ker \eya zarala yans,tılan finansal var'ık olarak slnlflanan ve gerçeğc uygun
değerinden kayltlara alınanlar haricindeki finansal varlıkla., gerçeğe uygun pi)asa değeri ile alım işlemiyle
doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaların toplam tutar, üzerindeD muhasebeleşlirilir, Yatlnm araçlarınün

ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak ıeslimatı koşulunu laşlyan bjr kontrata bağlt olan
finansal varlık]arün allml veya satlşı sonucunda i]gili varlıklar. iştem iarihinde kayıtlara alınır veya
kayıılardan çıkarılIr,

Finansal varlıklar "gerçeğe uygun değer farkı kar v
elde tutulacak yattr|ınlar". ''sahlmaya hazır linansal ıl ıtıha,

i-: ı
Sınlllandırma. finansal varlığln elde edilme
belirlcnmektedir.

Ve alacaklaa' olarak sınıfl andtnIIr.
ı olarak. ilk kayda alına sırasında

Ticari mürkalor ve lisaüırlal
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lığın itfa edilmiş maliyet değeri
l, diğer kapsamlı gelir içinde

]0 HAZiRAN 20 ı6 _ 20ı5 TARiHLi
KoNSot.iDF. FiNANSAL TABLoLARl DiPNOTLARl
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmişıir.)

E |k i 1 !_Lü i, r j!!rü 
!!]!

Etkin l'aiz yöntemi. boıçlanma aracınln itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi Ve ilgili faiz 8elirinin ilişkili
olduğu döneme dağ,tılması yöntemidir. Etkin faiz oranl; finansal aracrn beklenen ömrü boyıınca veya uygun
olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edi]ecek lahmini nakit toplamının, ilgili
finansal varllğln tam olarak net bırgünkü değerine indirgeyen orandır.

Gerçeğe uygun değer larkı kar \ıe}a zlrara !,aısıtllan tnansal varllklar dışında slnlllandlolan finaısaI
varllklar ile ilgili gelirlef etkin fail yijntemi kul]an|nak suretiyle hesap]aİınaktadır,

Cerçeğc uygun değer farkı gelir tablosuna yansllllan finansal varl|klar; alım sattm amacıy]a e]de tuıulan
finansal varlıklardır. Bir finansal varllk kısa vadede elden çlkanlması amacıyla edinildiği zaman söz konu§u
kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşl etkili bir koruma aracI olarak be]irlenmemiş oIan türev ürünleri
teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer thrkl ker veya zarara yansltılan finansal
var]ıklar olarak slnıflandırlllr.

radesiıt kud.üt elde ıululacak ı,aıürüürlar

Grup'un vadesine kadar e'de tutma olanağı ve njyeti olduğıı. sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına
sahip, sabit vadeli borçlanma araçlan, vadesine kadar elde tutulacak yatır|mlar olarak sınlflandırıllr,
Vadesine kadaİ elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göıe itfa edilmiş maliyet bedelinden değer
düşüklüğü tutar| düşülerek kay|tlafa alınır ve i!gili gelirler etkin taiz yönıemi kullanllmak suretiyle
hesaplanır.

Sal ı lmu!ıı hazır jnunıal vcv l ı klar

Sat|lma}- a hazlr finansal varlıklar. satülmaya hazır olarak finansal varl,k olarak slnif]andlnlan ya da (a)
krediler Ve alacaklar, (b) vadesine kadar elde tutulacak yatlrlmlaİ veya (c) gerçeğc uygun değer farkı kar
ve}a zarara yansl!lan finansal varllklar olarak slnıf]andırü]mayan tiirev olmayan finansalvarlıklardır.

Grup ta.afından elde tutulan ve aklif bir piyasada işlem gör€n borsaya kote özkayn.k araçları ile bazı
borçlanına senelleri satılmaya hazır finansal varlıklar o]arak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerlerille
göslerilir. Grup'un aktif bir piyasada işlem görmeyen vc bo.saya kote olma"vaİ fakat satıIİraya haz|r linansal
var]ık olarak sınıflanan özkaynak araçlarl bulunmakta ve gerçeğe uygun değ€rleri giivenilir o]arak
ölçiilemediği için nraliyet değerleri}le 8ösleriıInekıedir. Geli. tablosuna kaydediıen değer düşüklükleri. etkin
fhiz yöntemi kul]anılarak hesaplanan faiz ve parasal vartıklarla ilsjli kur farkı kar/arar tuları haricindeki.
gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç !e zaraf]ar diğ€r kapsamlı gclir içinde
muhasebeleŞtirilir ve finansal varllklar dcğer anış fonunda birikliriıir. Yatınmın elden çlkarllmasl ya da
değer düşiik!üğüne uğramasl durumunda. flnansal varlıklar değer artüş fonunda biriken toplam kar/zaraİ.
gelir tablosuna sInltlandlrIlmaktadlr.

Satılmaya haz,r özkaynak araçlarına ilişkin tem€ttüler Grup'un temettü alna hakkının oluştuğıı durumlarda
geli. tablosunda muhasebeleştirilmekıedir-

Yabancı para birimiyle ifade edilen satılmaya haz|r parasal varlıkların gerçeğe uygun değeri ifade edildiği
para birimi üzerinden belilenmekte ve raporlama dö gcçerli kurdan çevrilmektedir. Gelir
tab|osunda muhasetıeleştirilen kur farkı kazançl
üzerinden belirlenmektedir, Diğer kur farkı
muhasebeleştirilmektedir.

h

İ
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Aktif bir piya§ada cari piyasa değeri olmayan ve 8erçeğe uygun dcğeri güvenilir bjr ş€kildc belirlenemeycn
satllmaya hazlr özkaynak araçlar| ile bu 1ür özkaynak araçlar|yla ilişkili olan ve ödemesi bu tür varllklarln
satış| yolıryla yapılan türev araçları, ınaliyet değerinden her raporlama dönemi sonunda belirlenen değer
düşüklüğü zararlan düşülmüş tutarlarıyla değerl€nir,

sabil ve belirlenebilir ödemelerj olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu
kategoride slnlflandırılır, KJediler ve alacaklar (ticari ve diğer alacaklar. banka bakiye]eri. kasa ve djğefleri)
etkin taiz yöntemi kullanılaİak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değef düşüklügü düşülerek gösterilir. Faiz
geliri, reeskont etkisinin önemIi olmadlğl durumlar haricinde etkin faiz oranI yöntemine göre hesaplanarak
kayıtlara aıinür.

üısıüa]r!]r]Ju!I!sJ]!,kL@

Gerçeğe uygun değer farkı kal veya zarara yansıtılan finansal varllkla. dışlndaki finansal varllk veya finansal
varlık grupları, her bilanço tarihinde değ€r düşüklüğüne uğradftIarlna ilişkin gösterg€lerin bulunup
bulunmadığına dair değerlendirmey€ tabi tutulur, Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir
veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayln iIgili tinansal varlık v€ya varllk grubunun
güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen geleoekteki nakit aklmları üzerindeki olırmsüz etkisi sonucunda i]gili
finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafslz bif göstergenin buIunması durumunda değ€r
düşüklüğü zafan oluşur.

satılmaya hazlr özkaynak araçlan için gerçeğe uygun değerin önemli v€ sürek]i bir düşüş ile maliyetin altlna
inmesi objektifbir değer düşüklüğü göstergesi sayılır.

ilfa edilmiş değerinden göSterilen finansal varlıklaİ için değer düşüklüğü futarı gelecekte beklenen tahmini
nakit aklmlarının finansa] varlüğın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile
defter değeri afaslndaki farklır.

Maliyeı değerinden göSıerilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü lutarı gelecekte beklenen tahmini nakit
aktm|arının benz€r bjr finansal varlık için olan cari 1'aiz oranları ile iskonto edilerek hesaplanan bugünkü
değeri ile defter değeri arasındaki farktlr. Bır tiir bir değer düşüklüğü sonraki dönemlerde iptal edilemcz
Bir karşılık hesabının kullan,lmast yoluyla defter değerinin azaltildığ, ıicari alacaklar haricinde. bütün
tinansal varllklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kay,tlı değerinden düşülür, Ticari
alacağın ıahsil edilememesi durumunda söz konusır tutar karşılık hesab,ndan düşülerek silinif. Karşlllk
hesablndaki değişimler geliI tablosunda muhasebeleştirilir.

sat!lmaya hazlr özkaynak araçlaflnln gerçeğe uygun degerinde değer düşüklüğü sonfasünda meydana gelen
artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir,

itfa edi]miş değerinden gösterilen finansal varlıklar için, değer düşüklüğü zaran sonraki dönemde azallrsa ve

azaıış değer düŞüklüğü zararlnın muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen biİ olayla
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zarart. değer düşüklüğünün iptal

edileceği tafihte yattrımün değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasabeleştirilmemiş olması durumunda

ulaşacağı itfa edilrniş maliyet tutarlnl aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir,

Satılmaya hazır özkaynak araçlar| iç in daha önceki Ierde kar/zarar içinde muhasebeleştirilen değer

düşüklüğü zararı. kar/z.rar içinde iptal edilm

]3

/

değcİ anüşı. diğcr kapsaınlı gclir içindo mu
zaran sonucunda oluşan gerçeğe uygun

mlara ilişkin ycnidcn değerleme karşıltğl

krediler vc akıcaklıır

1,i



başllğl altında toplanlr, satllmaya hazır borçlanma senetleri için değer diişükliiğü zararü, yatınmın gerçeğe
u}gun değerindeki art|şın değer diişüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonraslnda ortaya çıkan bir olayla
ilişkilendirilmesinin söz konusu olması durumlarda, sonraki dönemlerde kar/zarar içinde iptal edilir,

Nakit ve nakit benzeri kaleml€ri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın altm tarihinden itibaren vadeleri 3 ay
veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan vc öncmli tutarda değer değişikliği raski
laşümayan yüksek likiditeye sahip diğer klsa vadeli yatınmlard,r. Grup'un nakil ve nakit benzerleri 'Krediler
ve Alacaklar' kategorisinde sınıflandlnlmaktadır.

l,' ııaısal wır lıkltırın b ilanco dlş 1 bırakı l ünğx ı

Grup, llnansal varltğa ait nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan haklannın süresinin dolması veya ilgili
finansal varlığl ve bu varIüğ,n mü]kiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanümlarl başka bir tafafa devrelmesi
durumunda söz konusu var]ığı b'lanço dlş| bırakür. Varlığın mülkiyetinden doğan tüm risklerin ve
kazanImların başka bir tarafa devredilmediği ve varllğIn kontroliintin Grup tarafından elde bu]undurulduğu
durumlarda. cİup, varlıkta kalan paylnl ve bu varlıktan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yükünılülükleri
muhasebeleştirmeye devaın eder. Grup'un devredilen bir varllğın mülki}etinden doğan tüm riskleri ve
kazanımları elde tutması durumunda. finansal varl|ğ|n muhasebeleştirilmesine devam edilir ve e|de edi|en
ge]irler için transfer edilen finansal varlık karşısında teminata bağlanan bir borç ıutarı da muhasebelcştirilir,

l,inan§ıI !iikümlüliikler

crup'un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere. finansal bir
_t-ükümlüIüğün ve özkaynağa dayalı bir aractn tanımlanma esas|na 8ör€ s|nlflandünlır. Grup'un tüm borçlarl
düşiildükten sonra kalan varhklanndaki hakkı temsil eden sözleşme dzkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli
tinansa] yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için u)gulanan muhasebe politikaları aşagıda
belidilmiştir.

Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkl k6r veya zarala yans(ılan finansal yükümlülükler veya
diğer fi nansal yükürnlülükler olarak slnıflandırı]lr.

Cerçeğe uy8un değer farkü kar veya zarara yans|tılan finansal yaikümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda

alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle }eniden değerlenir. cerçeğe
uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştiriliı. Gelir tablosunda muhasebeleşlirilen net

kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal ),ükümlü]ük için ödenen faiz tularınl da kapsar.

]0 HAZiRAN 20l6 - 20l5 TARiHLi
KoNSoLiDE FiNANsAL TABLol-ARI DiPNoTLARI
( tüm tuıa.lar TL olarak gösıerilmiştir,)

2.5.10. I<ur Değışİminin Eıkilei

Grup'un her iştetmesinin kendi finansal tablola.ı faaliyetle bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli

olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur, Her işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları,

işletmc,in gcçer!i para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade

LajKs KADiFE tiCARf,T VE sANAYi A.Ş. VF. RAĞLI oRTAKLtĞl
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2.5.1I. Pa! BaŞına Kazanç

Konsolide gelir tablosunda belinilen pay başına kazanç, neı karın. y,l boyunca piyasada bulunan hisse
sen€tlerinin ağırhklı ortalama saylslna bölünmesi ile bulunmuştur.

Türkiye'de işletmeler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttlkları "bedelsiz hisse'' yolu
ile arttırabilmektedifler. Bu tip "bedeısiz hisse" dağltlmları. pay başına kazanç hesaplamalannda, ihraç
edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre. bu hesaplamalarda kullanülan ağ,rlıklt ortalama hisse sayIst! söz
konusu hisse senedi dağ(ımlannın geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak buıunmuştur.

2.5.12. Ililanço Taihinden Sonfaki olollar

t']ilaıço la.ihinden sonraki oIaylar: kara ilişkin herhangi bir duytırıı r,ela diğer seçilmiş finansal bilgilerin
kamuya açlklanıııasııdan sonrİ onava çıknıış olsılar bilc. bilanço tarihi ile bi]ançonUn ya!lıltı içiır
}elki]endiriIİrc tarihi araslndaki 1üm o]a},lan kapsar.

Grup, biıanço tarihind€n sonraki düzeltme gerektiren olaylarln ortaya ç|kması durumunda, finansal tablolara
alınan futarlarü bu yeni durırma uygun şekilde düzeltir.

2.5.1 3. KolŞılıkhıı, Noşullu Vülıklal ve yiikiimlülüklel

Karş,lıklar_ Grup'un geçmiş olaylar sonucunda, elind€ bulundurduğu yasal ya da yaphrlcı bir yükümlülüğün
mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çükıştnln
nluhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktann güvenilir bir şekiıde tahmin edilebildiği durumlarda
ayrı]maktadır. Bu kapsamda Crup aleyhine açılmlş olan yasa] takip ve tazminat davalarını değerlendirmiş
olup, kaybetme olasılığlnın o/o5O'den daha fazla olduğunu tahmin ettikleri için gcrekli karşıIığl ayIrmlştlr,
Finansa| tablolara yansıtllan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço
larihinde var olan veya ileıide gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynaklan göz önünde blılundurularak
yapılan varsaylmlar Ve değerlendirmeleraşağıdaki gibidirI

. Şijpheli alacak karştl|klart, crup yönetiminin bilanço tarihi itibariyle var olan ancak cari ekonomik koşullar

çerçevesinde tahsil edilememe riski o|an alacaklam ait gelecekteki zaİarlar| karşllayacağına inandlğl tutarlarl
yans,tmaktadtr. A]acaklarln değer düşüklüğüne uğraylp uğramadıF değerlendiriIirken ilişkili kufuluş ve
anahlar müşteriler dışında kalan borçlula0n geçmiş performansları piyasadaki kredibiliteleri Ve bilanço
tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan perforrnansla ile yeniden görüşülen koşullar da
dikkate alınmaktadır, Ayrlca karşll|k tutan belirlenirken bilanço tarihi itibariyle elde bulunan teminatların
dışında yine finansal tabıolar|n onaylanma tarihine kadar geçen süfe zarfında edinilen teminatlar da göz
önünde bulundurulmaktadtr.

. Dava karşı|ıklarl ayr|llıken. ilgili davalann kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği taktirde katlanIlacak olan
sonu9lar Grup hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilm€kte ve işletme Yönetimi
elindeki Verileri kullanarak en iyitahminl€rini yapİp gerekli gördüğü karşllığü ayIrmaktadür.

30 HAZiRAN 20]6 20l5 IARjtlli
KoNSoLiDE FiNANSAL TABLoLARl DiPNoTLARI
(Tüm tuıar]ar TL olarak gösterilmiştif.)

.stok değe. düşüklüğü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak incelenmekte, teknik personelin göriişleri

doğrultusunda kullanılabilirliği belirlenmekte ve kullanllamayacak olduğu ıahmin ediIen kalem]er için

karş|]ık ayrllmakıadl., stokların net gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde de liste §atlş fiyatlaİ ve yıl

LüKS KADiFE TiCARET Vn SANAYi A.Ş. VE BAĞLl oRTAKLtĞI
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stoklar için karŞtlık ayrılmaktad,r.
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. Maddi v€ maddi olmayan duran varlıklar elde etme maliyetlefinden birikmiş amoı1isman Ve varsa değer
düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmekı€dir. Aınonisman, maddi varlıklann faydalı
ömürleri baz a]lnarak dotsusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Faydal| ömürler }önctimin
en iyi tahminlerine dayan|r, her bilanço tarihinde gözden geçjrilir ve gerekirse değişiklik yapılır,

. Ertelenmiş vergi varlükları gelecekte vergiy€ tabi kaf elde etmek suretiyte 8eçici farklardan ve birikmiŞ
zararlardan faydalanmanın kuvvetle muhtemel olması durumunda kaydedilmekledir. Kaydedilecek olan
erlelenmiş vergi varlıklann tutarü belirlenirken gelecekte oluşabilecek olan Ve.gilendirilebilir karIara ilişkin
önemli tahmin]er ve değerlendinıeler yapmak gerekmektedir.

saı,üa buğh larhklar le tüh]Dliüliiklel

Şarla bağlü yükümliilükler. kaynak aktanmlnı gerektiren duİum yüksek bir olasılık tİşlmlyoİ ise konsolidc
finansal lablolarda 1ansıtılmalıp dipnollarda açlklannlaktadlr. Şarta bağlı ıarlıklar ise konso]ide finınsal
labIolara yansılılmaylp ekonomik getiri ),aratüıa ihtiniali yüksek olduğu takdirdc dipnotlarda açlklanlr.

2.5.I 1. Finansol Bilqilerin BEliimlere Gijfe Raporlirırllaİı

Grup'un. yönetim taraf,ndan periormans'arınl değerlendirme Ve kaynak dağıllmlna karar veımek için
kuIlandığı bilgileri içeren, kadife kumaş satlşı ve gayrimenkul kiralama olmak üzere 2 adct faaliy€t bölümü
bulunmaklad|r. Bu biilümleı risk ve getiri açısından farklı ekonomik durumIardan etkilendikleri için ayrı ayrı
yönetilmekıedir.

2.5.I5. Devleı Teşvik ve Ya4fumlon

Devlet leşviği, işletmenin teşviğin elde edilmesi için gerekli koşullarl yerine getireceğine ve teşviğin clde
cdjleceğine dair makul bir güvence olmadan finansal tablolam yansltılmaz.

Devlet teşvikleri, bır teşvik]erle karşılanmasI amaçlanan maliyetlerin gider olarak muhaseb€leştirildjği
dönemler boyunca sistematik şekilde ker veya zarara yansltll|r. Bir finansman aracl olan devlet leşvikleri,
finanse etlikleri harcama kalemini netleştirmek amaclyla kar veya zararda mırhasebeleŞtirilmek yerine,
kazanılmamış gclir olarak finansal durum tablosu (bilanço) jle ilişkilendirilmeli ve iİgili varllkların
ekonomik ömrü boyunca sistematik şekilde ker vcya zarara yanslt|lmal|dlr.

onceden gerçekleşmiş gider veya zararları karşllamak ya da işletmeye ge]ecekte herhangi bir maliyet
gerektirmeksizin aci] finansman desteği sağlamak amaclyla verilen devlet teŞvikleri, tahsil ediIebilir hale
geldiği dönemde kar ya da zararda muhasebeleştirilir.

Devletten piyasa faiz oranından düşük bir oranla alınan k.edinin faydasl, devlet teşviği ola.ak kabul edilir.
Düşük faiz oranünın yarattlğü fayd4 kredinin başlangıçtaki defter değeri ile elde editen kazanımlar arasındaki
fark olarak ölçülüİ.

]0 lJAZiRAN 20l6 20l5 TARiHLi
KoNSol-iDl] FiNANsAl- TABLoLARI DIPNOTLARI
(Tüm tularlar Tl, olarak gösterilmiştir.)

2.5.I6. Yoafım Amaçlı Gayrınıenkulle.

MaI ve hizineılerin İretiminde ya da tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya işlerin normal seyri

esnasında satılmak yerine, kira geliri veya değer artış kazancl ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla
(sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre kiracü tarafından) elde tutulan arsa veya bina ya da binanln

bir kısml veya her ikisi yatırlm amaçlü gayrimenkuller o] aİdın]ır

)
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30 HAZiRAN 20ü6 _ 20 ı5 TARiHLi
KoNSoLiDE FlNANsAL TAB1-oLARl DiPNOTLARl
(Tum tutarlar TL olarak gösterijmiştir.)

Yahrüm amaçlı bir gayiınenkuI. gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik yaraılann işletmcye girişinin
muhteme] olmast ve yatlrlm amaçlı gayrimenkulün ma]iyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması
durumunda bir varl!k olarak rnuhasebeleştirilir,

Muhase bf lesı if me Sırus ında ()lche :

Yatırım amaçlü gayrimenkuller muhasebeleştirme sonraslnda gerçeğe uygun değer yöntemi vcya maliyet
y6ntemi ilc ölçülür, Seçilcn yöntem 1üm yatlnm amaçIl gayrimenkul]ere uygulanır.

Çg!rİ!Jrc!! DlplJoı j-

Yatı.ım amaçll bi. gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri; ka§lllkll pazarlık ortam|nda. biİeili !e islekli
grırplar araslnda bir varlığ,n e] değiştjrmesi ya da bir bo.cun ödenmesi durumunda ortaya çtkmast gereken
tutardır,

Yatırım amaçll gayrimenkulün gerçeğe uygun degerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıp.
oluŞtuğu dönemde ke. \eya arara dahiledjlir

Mali|eı Yiiııem[:

Yatıİm amaçll bir gayrimenkulün maliyet dcğerii bir varllğln edinimi veya inşa edilmesi sıraslnda ödenen
nakit veya nakit benzerlerinin tutarını veya bunlar dlşındaki diğer ödemelerin gerçeğe uygun değeriniya da
uygulanmaslnln mümkün oIması durumunda ilk muhasebeleştirme sı.aslnda ilgili varlığa atfedilen bedeli

Maliyet modelinde bir maddi duran varlık kalemi varlık olarak muhasebeıeŞtirildikten sonra, finansal
tablolarda malivetinden birikmiş amo(isman ve larsa birikmiş değer düşüklüğü zararlan indirildikten
sonraki değeri ile gösterilir.

Yenidcn dcğerleİrc İrodelinde; ge.çcğe ır}gun değeri gü\,eni]ir oIarak ij]çülcbilcn bir varlık kalemi. larlık
olarak muhasebelcştirildikten sonra. yeniden değerlcnmiş tutarı üzerinden göstcrilir. Yeniden dcğerlenıniş
tular, yeniden değerleıne larihindeki gerçcğe uy8un dcğerindcn, İrüteakip birikİıiş aİıortisman Ve nriitcakip
birikmiş değer düşük]üğü zararİarlnın indi.ilmesi suretiyle bulunan değerdir.

iŞletrnc. yatürüm amaçll gayrilDenkullerini mali tablolannda matiyet yirntemi ile ölçnrektedir, 3] Arallk 20l3
tarihi itibariyle yatıflm amaçlı 8ayrimcnkuller mali ıablolarda cLlpeniz işletmel tarafından bclirlenen
lularları üzerinden gösterilmişti..

Yeniden değerleme modeliyle yattrım amaçlı 8ayrimenkullerdeki adışlar diğer kapsamiı gelirle
ilişkilendirilmiştir.

2,5.17, Kurum Kuzancı Üzeıindeı Hesaplanon Veıgiler

Türk Vergi Mevzuat|, ana işletme ve onun bağh ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazlr]amaslna izin
Vermediğinden. ekli konsolide finansal
bazında ayn oIarak hesaplanmıştır,

tabblarda da ,ğı üzere. vergi karşılıklarü her bir işletme

.f
Gelir vergisi gideri, carivergi ve ertelenmiş

(lld

oluşur

Yatlrlm amaçlı gayrimenkuller başlangıçta maliyeti iIe ölçülür, işlem maliyetleri de başlangtç ölçümüne
dahil edilir.



30 HAZİRAN 20l6 - 20l5 TARiHLi
KONSOLiDE FlNANSAL TABLOLARl DIPNOTLARI
(Tüm tutarIar TI- o]arak gösteriImiştif.)
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lemler (ki bu durumda ilgi]i kalemlere
!iı) ile ilişkilendifilen ya da işletme

rgi ilc diinemc aiı enclenüniş Ver!ıi.
letne birleşme]crinde. şercfi}e

e!,j !|!ci

Cari yıl vergi yükümlüıüğü. dönem karlnın vergiye tabi olan klsmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kAr,
diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da Vefgiden indirilebilir kalemlcr ile vcrgileürdirilmcsi ya da vergiden
indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer veril€n knrdan farklılık
gösterir. Grup'un cari vergi yükümliiıüğü bilanço tarihi itiban}ıa }asalIaşıİş ya da önenlIi ölçüde
yasallaşmış vergi oranı ku!lanılarak hesaplanmıştır,

Ertelenmiş Vergi yükümliilüğii veya varlığı, varllklarln ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen
tutarlarl ile yasal ve.gi matrahl hesablnda dikkate allnan trıtarlan aras|ndaki geçici fa.kllı|kların bilaıço
yöntemine gö.e v€rgi etkilerinin yasalaşmüş vergi o.anları dikkaıe alınarak heSaplanmasıyla belirlenmekledir,
Ertclenmiş vergi yükümlüIükleri vergitendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanlrken. indirilebilir
geçici farklardan oluşan ert€lenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde eümek suretiyle söz
konusu t'arklardan yararlanmantn kuvvetle muhtemel olması şart|yla hesaplannrakladlr, Bahse konu varlık ve
yükümlüliikler. ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici f'ark. şerefiye veya diğer varlık
ve yüküm|ülüklerin ilk defa finansal tablolara allnmaslndan (işletme birleşmel€ri dışında) kaynaklanıyorsa
muhasebeleştirilmez.

Enelenmiş Vergi yükümlü]ükleri. Grup'ırn geçici farklılıkların onadan kalkmaslnı kontrol ed€bildiği ve
yakin gelecektc bü farkın ortadan kalkma olasıllğının düşük olduğu durum]ar haricinde. bağ!ı ortaklık ve
iştiraklerdeki yatürımlar ve iş ortaklüklarındaki paylar ilc iJişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların
tümü için hesaplanir, Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan
kalnaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi 

_v- 
eterli kar elde etmek suretiyle söz

konusu farklardan yararlanman,n kuvvetle muhtemel olıİası ve gelecekte ilgili farklarln ortadan kalkmasının
muhtemel olmas| şartlarlyla h€saplanmaktadlr.

Ertclenmiş vergi varl,ğ|nln kayıt]ı değeri. her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. ErtelenmiŞ vergi
varlığının kayltl, değeri. bir klsmıntn veya tamamlnln sağlayacağı faydanln elde edilmesine imkan verecek
düzeyde mali kar elde etmenjn mrıhtemel olmadığl ölçüde 

^zaltıllr.

Enelenmiş vergi varl|klarl ve yükümlülükleri varlüklartn gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine
gelirileceği dönemde geçerli olmast beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşm|ş veya önemli ölçüde
yasalla§mış vergi oran]arı (vergi düzenlemeJeri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıklarü ve
yükümlülüklerinin hesaplanması slrasınd4 Grup'un bilanço tarihi itibarıy]a varlıklarlnın defter değerini geri
kazanmasl ya da yükümlüliiklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçlan dikka(e
allnır.

Enelenmiş vergi varlıklart ve yükümlülükleri, cari vergi Vadıklarıyla cari vergi yiikiimlülüklerini mahsup

eıme ile ilgili yasa] bjr haklın olması ve},a söz konusu var]ük ve yükümlülüklerin a}nü vergi mercii
tarafından top]anan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup'un oari vergi varlık ve yükümlülüklerini
net]eştirmek suretiyle ödeme niyelinin olması durumunda mahsup edilir.

Doğrudan öz kaynakta alacak ya da borç ola.ak muhase
i]işkin eftelcnmiş vergi de doğrudan öz kaynakta m
birleşmeleriıin ilk kayda alımından kaynaklananlar

beleşıirilen ka

ge]ir ıablosunda gider ya da gelir olarak
hesaplanmaslnda ya da satln alanın, satın atlnan iten var!ık. yükünılülük ve şarta

Er ı,: le n nı is ıerli

şl,,..'
ı,l t



bağll borçlaİnın gerçeğe uygun değerinde elde ettiği pay,n satln al|m maliyetini aşan klsmlnln
belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulunduİulur.

2.5.1 8. Çahşıınlaro Sağlonon Fa|dıılırf

l'rınııılannıs Faiı P ı - Klder] TLEı indıl«rı

Ttirkiye'de mcvcut kanunlar ve üoplu iş stizleşıneleri hükümlerine göre kıdem ıazminatı. emeklilik lela işıcn
çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenıniş olan TMS l9 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı
("TM s l 9") uyarınoa söz kon u§u türdcki irdeme ]er tanım lanm ış cüİekl i 

' 

ik layda p lan ları olarak nitelend iri lir.

Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem taznrinatı yükümlülüğü. tüm çalışanlann emeklilikleri dolaylsıyla
ilerade doğmasl beklenen yüküınlülük ıutaf]arının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal
lablolara yansltllnrlştlr. Hesaplanan tüm akıüer_val kazançlar ve kaylplar diğer kapsamll gelir altında
muhasebeleştirilmiştir,

'I'on1Lüld 
1Ş kulkü DlulıI

Grup, Türkiye'de §)syal Güvenlik Kurumu'na zorunlu ola[ak so§yal sigortaIar pfimi ödemektedir. Gİup'un,
bu primleri ödediği sürece başka yükümliilüğü kalmamaktadır. Bu primter tahakkuk ettikleri dönemde
personel giderlerine yansıtılmakladlr.

Kar Da!ü k ikr.ıı iw öılc üelcfi

Grup, bazl düzeltmeler sonrasl işletme hissedarlanna ait karl dikkate alan bir yönteme dayanarak hesaplanan
kar payi ve ikramiyeyi yükümlüliik ve gider o]arak kaydetmektedir. Grup. sözIeşm€ye bağlı bir zorunluluk
ya da zımnj bir yükümlülük yaratan geçmiş bir uygulamanln olduğu dıırunılarda karşılık ay,rmaktadlr-

2,5.19, Nakiı Akınl Tnhh,su

Nakit akım tablosunda. döneme ilişkin nakit akımları esas. yatlnm ve finansman faaliyetlerine dayall bir
biçimde sınıf'landınIarak raporlanır.

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akırnlar|, Grup'un komple otomobil koltuk kı]lfl ve parça]ao üretimi

ve satlşı faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlar|nl gösterir.

Yatırım faaliyet|eriyle ilgiti nakiı akımları, Grup^un yatrım faaliyetlerinde (sabit yatlrlmlar ve finansal
yattrlmlar) kullandığı ve elde €ttiği nakit akımlannı gösterir.

Finansman faaliyetterine ilişkin nakit ak|mları. crup'un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynaklarl ve

bu kaynaklarln geri öd€melerini gösterir.

30 IlAziRAN 20 ı6 _ 2015 TARiHLi
KoNsoLıDE FiNANSAL TABLoLARI DiPNoTLARl
(Tüm tutarlar'IL olarak gösteri|mişlir.)

Hazır değeıter. nakit para, vadesiz mevduat ve sattn alIm tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha

az o]an, hemen nak;e çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikligi riskini 1aşımayan yüksek

likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatınmlardır.

30
LüKS KADiFD TiCARET VE sANAYi A.Ş. VE BAĞLl ORTAKLlĞI

2.s.20. Serılro.ıe v Temettüler

Adi hisseler, öz sermaye olarak slnıflandın]ür. Ad
iljİalındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek

dağıttlan temettiiler, temeüü karannın

\
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LüKs KADiFE TiCARETvf, sANAYi A.Ş. vE BAĞLI oRTAKLIĞü

30 tlAzjRAN 20l6 - 20l5 TARitILi
KoNso1.1DF, FiNANSAL TABLoLARl DiPNoTLARl
(Tüın tularlar'tL olar.k gösterilm iştir. }

2.6. Önemli Muhasebe Değ€rlendirmc, Tahmin v€ vai§aylmlan

F'inansal tablolarln hazlrlanmaslnda Şirket yönetiminin, raporlanan varıük ve yükümlülük tutarlannl
elkileyecek, bilanço taıihi iıibari ile vukuu muhüemel yükümlü]ük ve taahhütleri ve rapollama dönemi
itibariyle gelir ve gide. tutarlarını belirleyen varsaylmlar ve tahminler yapnrası gerekmektedir. GerçekleŞmiŞ
sonuçlar tahminlerden farkll olabilmekıedir.'I-ahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli
düzeItmcler vapılmakta ve gerçekleştiklcri dönemde gelir tablosuna }aıısItılmaktadtr]ar,

NoT 3. İşLETME BiRLEŞMELIRİ

Yoktur

NoT 4_ DİĞER iŞLnTMELf,RDf,Ki PAYLAR

Bığh ortakl!klar:

30 Haziİan 2016 tarihi jtibariyle Grup'un bağll ortakltğınln detayı aşağldaki gibjdir:
sermayedeki Pay oranl

B.ğL ()rlakhk faaliyeti
Kuruluş vc
faali}et }eri

30 Hazinan
20l6

3l Arahk
20ı5

Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve
Yatırüm A.Ş. cayrimenkul Kayseri 99.992c/c 99.9920/.

NoT 5_ BÖLÜMLER-E GöRE RAPoRLAMA

Crup'un bölümleri, kadife kumaş üretimi ve gayrimenkul kiralama olarak iki bölüm olarak belirlemiştir.
Kadife Kumaş Üretimi döşemelik, perdelik ve konfeksiyonluk kadife kumaş üretimlerinden oluŞmaktadıı
gayriınenkul kiralama ise aktifimizde kaylllı gayrimenkullerin kiralanmaslndan e]de edilen kira gelirlerinden
oluŞmaküadlr.

Her iki faaliyet bölümü tarallndan uygulanan muhasebe politikalan konso]ide finansal tablolannda kullan,lan
sPK taraflndan yayımlanan fi nansal raporlama standartlarıyla ayn|dır.

Raporlanabilir bölümler farklı mal Ve hizmetler sunan bjrimlerdir. Ayrl ayrı o]arak y6nelilmektcdir

01.01.2016
30.06.20r6

01.0!.20l5
30.06.20l5

01.0,1.2016
30.06.2016

01.0.1.20l5
30.06.20l5

Kadife Kumaş Hasllatı, net

Kiralama Geliıleri, net

Toplaın
Bölümler arasl Eliminasyon
Net satlşlar

14.1l92.lt35

1,785.326

6.856,379

1.005.351

t1.6l8.5]8
9()5.152

l1.037.877 l6.67{t.l6l 7.861.730 9.523.690

(5,76.614\ (415,937) (322.322\ (207.96tj)

l3.4ı61.233 |6.262.224 7.539.40E 9.3|s.122

l2,098.300
1.939.57,7

}
1

,/
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Li]Ks KAI)iFE Ti(  RE,I V|. sANAYi A.Ş. YE I]AĞLl ORTAKL|Ğ|

]0 HAZjRAN 20l6 - 20ı5 TAR|HLi
KoNsoLiDE FINANsAt, TABLoLARl DiPNoTLARl
(Tüm tuıaİlar TL olarak gösterilmişlir.)

NoT 6 _ \AKiT vE NAKiT BENzfRIERi

30.06.2016 _] 1.12.20l5

Kasa TL
Vadesiz Mevdual TL
Vadesiz EURO
Gelir Tahakkuklarl

3.856

145.252

3.1,72.356897.199 1.275.(XX)

6.9l3
80.7l4

4.051-440

l,()Pl-ANl 3.32l.,16,1 .1.1-ı9.067

No1, 7 _ FiNANsAl, YA1,1RIMt,AR

a) Klsa Vadcli Finansal Yatırımlİr
30.06.20l6 ] 1.12.20l5

Hjsse senctlcri 2 ]
ToPLAM

b) Uzun Vadoli Finansal Yat|r|mlar

2

30.06.20l6 -] 1.12.20l5

20.80a)

ToPL{\l 20.806 20.ıt06

NoT E - FiNANsAL BoR(]LAR

a) Kl§ı Vadeli Borçlanmalar

30.06.2016 -] 1.12.20l5

I)ö\,iz Tutarl
Kıyıth
Değeri Diiviz Tutarl

(TL)

Kayltlı
Değeri

(TL)

TEB Kurumsal AVRo Spoü

lNG Bank AVRo spol
Garanti Bankası AVRo Spot

TL Kredi Kart|

USD Kredi Ka(,
Spot Kredi Faizi AVRo

5(]0.000 1.605,100

E98

1|.o,73

q(]()_(İ)()

5()(),(](X]

5()().()()()

90.699

2.603

35.546

2.864.9,7o

1.591.650

1.591.650

83.368

11.869

53.148

TOPLANl TL 90.699 {if.]6ıt

ToPL\§l L]st) 898 2.603 {.07s l l.{i69

1,()Pr.A\,l Avtl() 5lt.073 1.6.10.6,16 1.916.696 6.10l.{ l8

a

(iENEL l,()PL,tNI

Kay-Ser Kayseri serbcsl Bölge A.Ş 2(}.tt()6

4.0,75

l6.696

lü

/

6.196.655
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LüKs KADiFE TiCARET Vf, sANAYi A.ş. VE BAĞLI oRTAKLIĞI

30 HAziRAN 20]6 _ 2015 l ARitlLi
KoNsoLlDE FiNANsAL,I,ABLoLARl DiPNOTLARI
('l'0m tularlar TL olarak gösteri]mjştir.)

h) t]Zun vadeli t]orçl.Dnıalann K§a vadcli KtsU,,l.tİ|

Itanka kredileri 30.06.2016 31.12.20l5

Döviz
Tutarı

Ka}]tlı Değeri
(TL.)

KaJ,th Değ€ri
(TL)Dövi,| Tutarı

TEB Maİmara Kurumsal AVRO
Akbank Bahçekapı Ticari Şube AVRO
İş Bankası KayseriTicari Şube AVRO
TEB Kay§eİi Kurumsal AVRO
TEB Kayseri Kurumsal AVRO
TEB Kayseİi Kurunrsal UsD
TEB Kaysefi Kurumsal USD
Teb M. Kurumsal Kredi Faizi AVRo
Akbank l]ahçekapı Kredi Faizi AVRo
İş Bankası Kayseri Kredi Faizi AVRO
Teb Kays€ri Kufumsal Kredi Faizi AVRo
Teb Kayseri Kufunr,sal Kredi Faizi AVRo
Teb Kayseri Kufumsal Kredi Faizi UsD

tJ33.333

362.441
800,000
196.667

2.652.150
1.153.,76,7

2.546.61lj

626.050

833.333

362.444

800,000
196.66,7

321,605

|2,7.{r{lo

128.«X)
2-950

965

2.675.161

1.163.517

2.568.160

631.341

|.o32,415
368.148

3,71.046

9-468

3.098

25,1,{XX) 739-ıJ5l

3-6l6
2.453
6.1r2|

44,7

l1.510
7.810

19.161

1.4223.250
9.588

49.26l 35.113 lo2.2,71

1l)PL\\t AvRo 2.530.1102 E.l2,1.J78 2.204.98l 7.0l9.1l6
l,()PIA\t LsI) _]0.ı.26l 881.99{ 2ll9.1ı3 RJ2_128

(;ENEL ToPLAM 9.006.372 7.861.2{J

c) Uzun vadeli Boİ\-lİnmİlar

30.06.20l6 31.12.20l5

Dai\iZ
Tutar!

Kayütll D€ğeri
(TL')

Kayıtl Değeri
(TL)Dö\ iZ Tutan

TEB Marmara Kuıumsal AVRO
Akbank Bahçekapı Ticari Şube AVRo
iş Bankası KayseriTicari Şube AVRO
Teb Kayseri Kururnsal USD

3 4]3 q54 l 1.023-680 1.770.559

l8t..222

2,4m.000
896.000

5.636.22o

576.884
,7 
.639.92(l

2.609.869
2.000.000

768,000
6.420.40o
2.226.218

l,()PL\NI AvRo 5.133.954 17.,14,1.080 ,1.351.7El 13.853.02,1

l,()PLAI! UsD 768.000 z.226.27a ,,a96-000 2.609.869

(;INEL ToPLAM l9.670.358 16.,t62.89_]

.T.

10.432

30,780

142.800

t
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LiJKs KADiFE TiCARET VE SANAYi A.Ş. VE BAGLI oRTAKLIĞI

30 HAZiRAN 20l6 _ 20l5 TARiIlLl
KoNsoLiDE I,,İNANSAL TABLoLAR1 DlPNo,rl-ARl
( l'Onl lutar]ar TL olarak eösterilmiştir.)

NoT 9 _ iLİşKiLi TARAF AÇIKLAMALARI

a) İlişkili TarİItaİdın Ticari Alacaklar

30.06.20r6 31.12.20l5

K üçükçal,k -tekstil 
san. Tic. A.Ş

companie Des Eloffes
K.C.G Textile EGYPT S.AE

2E4.2ıll

151.566

99,,l(]4

,I()Pt-{\I
435.8,17 99.J0{

b) İlişkili Taraflarİ Tic5ri Borçlar

30.06.20l6 31.12.20l5

Özpak Gıda sanayi ve Ticaret A.Ş,
Bi.lik Mensucat Ticaret ve san.işl.A.Ş
Küçükçalık 6ayrimenkul Yatlrlm A.Ş,

558

4.|26
9.4o2

ToPLAM 55E t].52lJ

Ilişkili Taraflar Hıkkrnda Açıklama:

a) Companı€ Des Etoffes ortağı Yaşar Küçükçalık. Lüks Kadife A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanl ve
ortağıdır.
b) Küçükçal|k Tekstil sanayi ve Tic, A.Ş, ortağı Yaşar Küçükçalık, Lüks Kadife A.Ş. Yönetim Kürulu
Başkanl ve orlağıdlr.
c) Bjrlik Mensucat Tica.et ve sanayi İş]etmeleri A,Ş. ortağı ve Yönetim Kurulu BaşkanI YaŞar Küçükçallk,
Lüks Kadife A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanl ve ortağldlr,
d) K.C.C Tekstil Egypt ortağ ve Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık. Lüks Kadife A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkan ve onağıdır.
e) Küçükçalık Gayrimenkul Yatır|m A.Ş. Yönetim Kuru]u Başkanı Yaşar Küçükçahk, Lüks Kadife A-Ş.
Yönetim Kurulu Başkanr ve ortağıdır.

\

\

}
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LüKS KADiFE TiCARET Vf, sANAYi A.Ş. vE BAĞLI ORTAKLIĞI

]0 HAZiRAN 20 ı6 - 20ı5 TARiHLi
KoNSol.IDF. FiNANSAl, TABLoLARl DiPNoTLARl
(Tüın ıularlar TL o]arak eösterilmişıi..)

c) lliŞkili Taraflırdan Allm / satlm Tablosu

l ) iliŞkili l araflardan Mat vc Hizmct Allİnl:irü

Birlik Mensucat Ticaret ve sanayi A.Ş
Küçükçalık Tekstil Sanayi Tic. A.Ş.
Özpak Glda Sanayi ve Tic. A.Ş.
Küçükçalık Gayrimenkul Yahrım A.Ş.

01.01.20l6
30.06.20l6

01.01.20ı5
30.06.2015

01.04.20l6
30.06.20l6

01.0.1,20l5
-]0.06.2015

126.220

75.264
8.u)6
E.106

2.365
177.216

6,833
34,689

2,7.504

2.922

1,()PLANl 2l7.596 221.10] 41.422 _]0.426

2) llişkili Taraflara Mal ve Hizmeı satlşlarl

Küçükçallk l'ekstil san. Tic. A.Ş.
Companıe Des Etoffes

K.C.G. Tcxtile EGYPT
Birlik Mensucat Ticaret ve sanayi A.Ş

01.01.20l6
30.06.20l6

01.01.2015
30.06.20r5

01.0{.20l6
30.06.20l6

01.0{.20l5
]0.06.20l5

1.334.804

30,366

l53,323
238

E27.865

0
113.830

238

l.()5,1,192 425.896

l,()PL\Nl 1.5l8.7]l 1.05.ı.l92 9.t1.933 {25.896

3) Ust Düzey Yöneticilere sağlanan Fıydalar

Yönctim K rulu Huz0r Haklaft Vc Üst
DüZcy Yöncticilerin Ücretleri

01.0ı.20l6
30.06.20l6

01.01.20l5
30.06.2015

0r.01.20l6
30.06.2016

285,097 205.1tl2 \,76.412 l()1.8]6

*?t

39.805

4.611

01.0,ı.20t5
30.06.20l5
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LüKs KADiFE TiCARET Vf, sANAYi A.Ş. vE BAĞLI oRTAKLIĞI

30 HAZiRAN 20l6 - 20l5 TARiHLi
KoNsoLiDE FiNANsAL TABLoLARl DiPNoTLARI
(TOn luıarlar TL o|ank gösteri]mişlir.)

NoT r0_ İLiŞKİLİ OLMAYAN TARAFLARA TicARi ALACAK vE BoRçLAR

a) Ilişkili olmayın Tarıflardın Ticari Aİacaklır

30.06.20l6 31.12.20l5

Alıc,lar ( Yun içi )
Alıcllar (Yurt Dlş, )

Alacak Seneüleri (TL)
A]acak Reeskonü (-)

ŞüpheliAlacaklar
Şüpheli Alacaklar Karşllığ, ()

1.941.65l

5.285.620

3.860.889

(424.927)

1.136.111

(1.136.717)

2.033.95,7

6.623.563

3,996.120

(514.339)

1.136.,7 ],7

( 1.136.7l7)

11) PI -d\I l0.66J.233 l2.1]9._]0l

Şüpheli ıicari alacaklar harcket tablosu aşağıdaki gibidir:

30.06.20l6

D(inem başl
Dönem içinde aynlan kafşılıklar
Konusu kalmayan karşılık]ar

1.136,717 1.136.71,7

Dön€m Sonu 1.136.7l7 1.136.7l7

a) iliŞkili olmayan Taraftıra Ticari Borçlar

J0.06.20t6 31.12.20l5

İç Saıcılar
Dış SatıcIlar
Borç Reeskonlu (-)

3.568.614

96.538

(123.6l9)

4.174.009
t 1.87l

(1l5.302)

ToPLA.M 3.541.533 {.070.57,t

rP

31.12.20l5



LüKs KADIFE TicARET vE sANAYi A.Ş. vE BAĞLl oRTAKLlĞl

30 HAZlRAN 20l6 _ 20l5 TARiHLi
KoNSoLiDE FiNANSAL TABLoLAR] DiPNoTLARl
(Tüm lutarIar 1'l- olarak gösıerilmiştir.)

NoT tr _ iLiŞKiLi oLMAYAN DİĞER ALACAKI_AR vE BoRçI"A.R

a.) itişkili olmayan Tara{lardan Diğer Alacaklar

30.06.20ı6 ] 1.12.20l5

Verilen Dcpozito ve Teminatlar
Vergi Dairesinden Alacaklar
Sosyal Güvcn!ik Kurumundan Alacaklar

14.140

184.150

l81

1.100

t07.45l
la2

,1,oPl-AM
l98..t71 l08.7]3

b) iıişkili ()lmaJ-an Taraflar,a Diğer Rorçlar

-]0.06.20l6 ]1.12.20l5

Ödenecek Vergiler
Ödenecek Diğer Yükümlülükler

71.419
35.213

,74.|J46

33.093

l,()I,r.AN{ l09.722 t07.139

NoT 12 _ sT()Kt-A.R

30.06.2016 31.12.20l5

ilk Madde Malzeme
yarl Mamuller
Mamuller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar

3.038.384

2.875.630

5.560.698

33,7.,73o

93.635

2.342.23l
r.992,383

5.138.35l
l|l2.623
222-022

,foPI-ANl
l1.906-011 9.a71.610

\
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LüKs KADiFE TiCARET vE SANAYi A.ş. vE BAĞLI oRTAKLıĞı

30 HAZiRAN 20]6 20l5 TARIHLi
KoNSoLiDE FiNANSAL TABLoLARl DiPNoTLARl
('Ialm tutarlar TL olarak gösterilmişlir.)

\oT ıJ_ PEŞiN ÖDENMis GiDERLER ıT ERTELENMiş GELiRl-ER

a) Krsa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderter

30^06.20l6 3l.|2.2015

Verilen Sipariş Avansları
Gelecek Aylaİa Ait Giderler
İş Avansları
personel Avansları

4,10.908

10tJ.06()

10,9l6
l3.305

22B.199
101.239

12,7.11,7

11.900

ToPLAM 573.189 171.485

b) Uzun Vadeti Peşin Ödenmiş Giderter

Yoklur. (31,12.2015 _ Yoktu'

c) İrtelenmiş Gelirler

30,06.20l6 3|.|2.20|5

Alman sipariş Avansları ,l35.456

ToPLAM {35.,l56 135,526

NoT 1,1- YATIRIM AMAÇLI GAYRiMENKULLER

Cari Dönem:

Maliyet

Y. Anaçl,
Y€r Altü Yeİ

üstt
Dii2enleri

Y. -AmAçh Y. Amaçlı
Binalar

'foplam

1,1.2016

Girişler

Çlkışlar

39.234.160 1.377.269 30.304.937 70.916.366

30.6.20r6 39.234.160 |.371.269 30.3M.937 70,916.366

Birikmiş Amortisrnanlar
1.1.2016

Giİişler

Ç,klşlar

(6l8.0t8)
(50.613)

(4.815.410)

(509.7tj6)

30,6.20l6 668.63 1\ (5.325.226\ (5.993.857)

Net Defter Değeri 39.234.

ç\

638 24.979,711 64.922.509

,735.526

(5.433.458)

(560.399)
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LüKs KADiFE TiCARET vE sANAYi A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

30 HAZiRAN 20l6 - 20l5 TARiHLi
KoNsoLiDE } iNANsAL TABt"ol.ARl DiPNOTLARI
(Tüm tutar]ar TL o]arak gösterilmiştir.)

onceki Dön€m

Malivet Y. Amaçlı
Y. Amaçh

Yer Alt Yer
ustıl

Düzenleri

Y, Amaçll
Binalar Toplam

1.1.2015

Girişler

Çıkışlar

39.234.|60 1,377.269 28.373.310
|.931.62,7

31.12.20r5 39.234,160 1.377,269 30.30,1.937 70316.366

Birikmiş Amortismanlar
1.1.2015

Ciı,işler

Çıkışlar

-50|.220

l16.79E
-3.826.086

-989.35,1

31.12.2015

Net Defter Değeri 39.234,|60 759.251 25.489.497 65.482.908

o?.

68.98,t.739

|.931.62,7

-1.327.306

1.106.152

_61E.018 -4.815.440 _5.433.458
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LüKs KADiFE TiCARET vE sANAYi A.Ş. VE BAĞLü oRT,AKLlĞI

Maliyel Arazi le
Ar§alar

Ycr Altl
Yerüstü

Düzenleri

Tesis Makv€
Cihazlar TaŞltlarllinalar

Diğer Maddi
Duran

varlıklar

Yap!lmakta
Olan

yatünmlar
'lilplam

1.1.20ı5
Girişler

Ç|klş]ar
3ı.l2.20ı5
Girişler

Ç|kışlar
30.0,6.20l6 Bakiyesi

l24.915.121
6,994.893

705.225
20.80.1

2,68|,271
2.615,368

(4.850.2l4)
146.428
l67 ıt6ıt

l2a.64a.42l
9.631.065

(.1.850.211)

l33.429.272
322.9,78

(l96,245)
t33.556.005

l96.2.1s 90.550

196.2]5 726.029 90.550

132.ı25.130
5)l96,2.1

726.|l29 90.550 6l1.29(ı

Dirikmiş Amorti§manlar

t.1.20l5
D, Amonismanı

Çlkışlar
31.12.20l5
D. Amorıismanı

Çıkışlar
30.06.20l6 Bakiyesi

(l20.009.585)
(2.o92.29Il)

(l22.101.875)

(910.745)

(l2-1,053)

(15.038)
rc{)9.494)

(22.,799)

(t36.091)
(24.166)

r60.258

(632.293,
( l2.581)

(l20.830.468)
(2.130.34l)

(90,336)

(211)

(90.550)

(l23.0{2.620) ( a,.{.t. {i7,1)

Jl.ı2.20l5 Net t)eftcr Değeri 9_].736 46.42a l0.,l6E.{6.3

ğ

30.06.20l6 Ncl l)eftcr Dcğeri

9. 60.15{

8l. t55

{90.550)

6|4.296 9.177.96l

30 HAZlRAN 20l6 _ 20l5 TARiHLi
KoNsoLjDt] FiNANSAL TABLoLARI DiPNOTLARl
(Tüm tutarlar l't- oIarak gösterilmişliİ,)

NoT ı5 - MADDi DURAN VARLıKLAR

131.970.020

155.110

- 1rrr.ruu.uor1
(9,77.492)

, 160.258

- |123.778.044,
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30llAziRAN 2016 20l5 TARiHL|
KoNSoI- jDE FINANSAL İABLoLARl DiPNOTLAR]
('l"üın tutarlar Tt- oıarak gösterjlmiştir,)

NoT ı6 _ Di(';ER }rAI)Di oLMAYAN I)UIıAN VARLIKLA.R

Mali_ret ll:rklar
Diğer Maddi

Duran
Varhklar

Toplanı

1,1,2015

Girişler

Çıkışlar

ı{3.26E
20-20l

1,15.800

20.20l

31.12.20l5 2.s32 l63.,t69 l66.00l
Girişler

Çıkışlar

-]0.6.20l6 l63.,l69 166.00l

Birikmiş Amorti§manIar

1.1.2015 (8l0) (91.919) (.92.789)

Girişler

Çıkıştar
(169) (30.092) (30.26l)

3ı.l2.20l5 (979) (|22.07l) (123.050)

CiriŞler

Çlklşlar
(ll4) (7,825) (7.9(]9)

-]0.6.20l6 (r,063) (129.896) (ı30.959)

]t.l2.20l5 Nct Dcfter t)eğcri 1.553 ,lt.398 42.95l

.]0.{16.20l6 Nct Dcfter Değeri 1.t69 J].57_ı 3s.042

NoT t7_ DEVLET TEŞviK vE YARDrMLARI

Cari Dönem:

Dabild€ işlemc İzin Betgeteri ;

- Ekonoıni B.ükanllğı ihracat Cenel Müdürlüğü'
4E.j67.j7 UsD öngörülebilir ilhala! tutan için Dahi

.20 l5 tarih 2015/D1-2ı61 sayılı yazllar| ile

2 ].01.20l6 tarihidir. 01.04.20l6 ıarihinde kapama
lgesi düzenlenmiştir. Belge süre biıiıni

@;Ytv ll
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Li'JKs KADiFE TicAR[T VE SANAYi A.Ş. VE BAĞLl oRTAKLlĞI

]0 IJAZiRAN 20l6 - 20l5 IARiHl.i
KoNSoLiDl] FjNANsAL TABLoLARI DiPNo,1,LARl
(TOm tularlar Tl, o]arak gösterilrnişlir.)

Ekonoııi Bakanlığı ihracat Cenel Miidürlüğü'nün 24,l l,20 l5 üarih 20l5/D 1-06278 sayı!ı yazılan i|e
ll7.283,68 USD öıgörülebilir ithalat tutafl içııı Dahildc işlemc izin Bclgesi d zenIenİriştir. Belge süre
biıimi ]9.09.20l6'dür.

Ya(lnm Teşvik Belgelcri ;

- 2,538.740 TL Fob bedelli 2 Adet Jakar doku,ıa tezgahl yatlİml mevcut c]insi Modernizasyon olan
yalınm teşvik belgesine l8.0E.20i4 tarihinde ilave edilmiş ve C]0]56l sayı]ı Yatırlm TeşVik Belgemiz
alınmtŞtır. ]1.10.20l4 tarih ve Dl03561 sayılı belge ile belgemizin yatırım süresi 0].05,2016 tarihine
uza,nıştır. l9,04.20l6 tarjhinde kapama için müraoaat yapIlmıştır-

- Çözgülü Örme Kadife Kumaş Komple Yeni ;atırımı için 01,o9,20l1 'tarih ve Al15995 nolu
Yatlrım Teşvik Belgesa alınmlşt|.. Bu yatırımlmızı bütün halinde organize sanayi Bölgcsi l8.Cad,No:30
Melikgazi/Kayseri adresinde yapmak için yatırım }eri değişiklik talebi 08.12.2015 tarihinde Ekonomi
Bakanllğı 'Ieşvik Uygulama ve Yabancı se.maye Genel Müdürlüğü'ne yapılmlş ve l7.12.20l5 Tarih
Dlı5995 nolu Yatıfüm Teşvik Be|gesi düzenlenmiştir. TeŞvik bel8esinin loplam yatlrım tularl 4.244.506'lL
olup, indirimli vergi oranı dz 60, yahrım katkl oranı o% 25 dir. 5 yıl süreli Sigorta Primi işvcren desteği
vardtr.

- işletmemi7.de l'ekstilin aprclenmesi konusunda tevsi yatlrıml için l8.09.20l4 Tarih Ve All6l92
nolu Yatırım Teş\ik Belgesi allnmlştlr. Teş\,ik Belgesi toplam yalırnn tutarı l -a3'7.}2'7 TL olup . genel
de§tck unsurlarından yararlanılaoaktır,

önceki Dönem

Dahildc işlomc izin Belgelcri ;

-Ekonomi Bakarıllğl ihracat Genel Müdürlüğü'nün O1,04.20tllarih20l4/D1-02l33 sayıll yazlları ile
40.392 USD öngörülebilir ithalat tutarı için Dahi|de işlemc izin Belgesi düzenlenmiştir, 18.09.20]4 tarihinde
kapama mtiracaatı yapllmış ve 07.04.20i 5 tarihinde belgemiz kapatılmlşİr.

,Ekonomi Bakanlığ1 ihracat cenel Müdürlüğü'nün 04,08.20l4 tarih 20l4lD1-04726 sayllı yazl|arl ile
99.354 UsD öngörülebilir ithalat tutarl için Dahilde işleme izin Belgesi düzenlenmiştir. 27.0,+,2015 tarihinde
kapama müracaatı yapllmlştlr ve 20- l0.20l5 larihinde belgemiz kapatllmlştır.

-Ekonomi Bakanllğl ihracat Gene] Müdürlüğü'nün 25.09,20ı4 tarih 20l4lD1-05846 sayIlİ yazlları ile
82,742.4o [jSD öngörülebilir ithalat lutarı için Dahilde işleme izin Belgesi düzenlenmiştir. Halen açükıır ve

belge süre bitimi 03,08,20l5 tarihidir, l2.10.20l5 tarihinde kapama müracaatı yapllmışl|r.

-Ekonomi Bakanlığı ihmcat Gcnel Müdüİlüğü'nün 22.0,t.20] 5 tarih 2015lD1,2|6| sayıll yazılar| ile
,18.36?,]? UsD öngörülebilir ithalat lutafl için Dahilde işleme izin Belgesi düzenlenmiştir. Belgc süre bitimi
2 1.01.20 l6 ıarihidir. Kapama müracaatı yapılacaktlr.

-Ekonomi Bakanlığı ihracat Cenel Müdürlüğü'nün 24.] 1.20l5 tarih 2015/D1-06278 sayılı yazlarü ile

ll7,283,68 UsD öngörülebiIir ithalat tutan için Dahilde işleme izin Belge§idüz-enlenmiştir.
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30 HAZiRAN 20l6 - 20ı5 TARiHLi
KoNSoLiDE t,iNANsAL TAaLoLARl DiPNoTLARI
(]'ürn ıutarıar TL oıaraİ gösterilmiştir.)

Ystınm Teşvik B€lgeleri ;

,2.538.740 TL Fob bedelli 2 Adet Jakar dokırma tezgahı yahrımı mevcut Cinsi Modemizasyon olan
yatınm teşvik belgesine 18,08,2014 tarihinde ilave edilmiş ve C10356l sayılı Yatırım Teşvik Belgemiz
al,nm,ştlr. ]1,10.20l4 tarih ve Di0]56l sa},lll belge ile belgemizin yahnnı sü.esi 01.05.20l6 tarihine
UrrımıŞİr,

- Çözgülü Örme Kadife Kumaş Komple Yeni yatırlmü için Ot,09,20l4 Tarih ve A1l5995 nolu
Yaİrım Teşvik Belgesi alınmlşılr. Bu yatırımımız, bütün halinde organize sanayi Bölgesi ]8.cad.No:]o
Melikgazi/Kayseri adresinde yapmak için yahrlm yeri değişikljk talebi 08.12.2015 tarihinde Ekonomi
Bakanhğ| Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılmış ve 17.12.2015 Tarih
Dl]5995 nolu Yatnm Teşvik Belgesi düzenlenmiştir, Teşvik belgesinin toplam }atlİtm tutarı 4.244.506TL
olup. indirimli lergi oranl oZ 60. yatirlm katkı ora o/o 25 dir. 5 yıl süreli sigo(a Pnmi işveren destcgi
vardır.

- işleımeınizde Tekstilin aprelenmesi konusunda tevsi yatırımü için l8.09.20I.1 larih ve Al16l92
nolu Yatırlm Teşvik Belgesi alınmlştır. Teşvik Belgesi ıoplam vat|rıün lutarı l,83'7.32'7 TI- olup. geneı
destek unsurlarından vararlanllacakhr.

NoT ı8 _ KARşlLIKLAR, KoŞULLU VARLIK vE YilKiiMLÜLÜKLER

Karşlhklar rc işletme Lchine Açllan Alacrk Dava|arl:

Dİvalü işleııne Ihsya No

KaIscli
]00] :r:j

Dava Kayseri 2.icra Nl0dürluğü n€zdinde 2007/5]96
sayl1l dosya da devam ehekledir. Alacağtn tahsilinde
belir§izlik oluşluğundan 2008 dönem içinde karşlıık

UKi t]lu§ Konfeksiyon

2008/37

Dıva devan ehektedir. Borçlu jşlehe alacağa iıiraz
etmiştir. Açılmlş olan 2008/19l sayılı Kayse.i Asliye
Ticarel mahkemesini. alacağa itiraz iplali davası
l7,02,20l0 tarihli kararında davanın 6ıl a]acaklaİ
dolayü ni.utn .eddine ve'/o40 icra inkar ıazminat! ile
astl alacağln İakip tarihinden itibaİen av s faiz
uygulanmaslna karar verilmiştir. Alacağın tahsil;nde
beIirsizlik oıuştuğundan 2008 dönem içinde karş|lık
a!rılmlrlır.

Ege Uğur Tekstiı
Ticaret Ve Sao.A.Ş.

4. icra
Müdür!Oğü

Kay§..i

Dava dcvam eımckıedir. Bo.çlu alacağa ililu €tmiştir
A]acağa itiaz ipıali davası açıImlş o]up alacağın
tahsilinin belirsizliği nedeniyle 2008 dönem içinde

Iıl

5. icra
Müdürlüğü/

Kaysen
2\lo1iz(Ao

Dava devam etmehedn. Bo.çlu işleıme
enelenesi ta]ep ermiştir, Alacağın lahsi]inde

beli6izlik oluştuğundan 2006 dönem içinde ka.şlllt

lflas

2(n7l8206
TckslilGtıls

K()nfeksiyon
Tic. A.§.

Müdürlüğ0
l(nyscİi

3.1158

Dava delam elmekı€dir. Alacağın tahsilinde

beli§izlik oluştuğundan 2008 dönem içinde kaşıl!k

].]65 F]URo tuıarlndaki alacağın tahsilj için
lamamaktadır. ca.i dönemde2916Yun D§ı Alıcl

l]] 108.62 EURO lul?rındaki alacağ|n lahs

borçluya ulaştlamamakıadlr. cali dönemde karşllık
ili içiı

,,-2Elyü,r *\,;ş ı2.iltr.2on8 l l52llF6.icra \1d.-Kuteks Giyim t,TD.Ş1]_

N

Dudmu 
l

2ö..1x6

,-|

lNur}lldlzTekctil l

f
?.N
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]0 HAZiRAN 20l6 - 20l5 ,1,ARiHLi

KoNsoLiDE FiNANSAL TABLOLARI DiPNoTt-ARI
('l'üm tuiarlar TL olarak gösterjlmiştir,)

Kayseri dava açllmış olup ca.i dönendc şupheli hale 8clen
alacnk icin ka§llık ayölmıslır.

Menemenlioğlu
Ü.ünleri san.
Tic.Lld.Şıi,

'lek§ıil

l.ic.a illüdünuğii 2()t0/20{J3 50.000
Karşılık§|2 çek nedeniyle lc.a l'akibi başlaıllmış olup.

Şüphe]i Alacak Ka§llığl ayrı]mıştlr,

i12.2E5 )üplcli hJle güldlğlnden d.ldJ l lJrrllll d)l lmltllr

l]ir]ik Teksıil Kadife
']'ur,Tic.san.Ltd.§li l\1iidiirIii!ij 201l/.102 j (ı)0 icra lşlemi başlatllmlşıı.

tJüiinlcri
1ic.Lıd.Şli.

'tcİİil
Şüpheli haleeeldiiindendolayl ka§ıllİ aynlmlşoİ

ltrJga] Tekstil L,]v

telstiliTic.Lıd,Şli .163 Şüpheli hale geldiğinden dolay1 ta§ıI!k ayn]m,şnl

canpa Ev Tcksıil
San,ve Tic Lld,Şıi 5l7 Şüpheli hale geldiğjnden do]ayı larşlIlk ayrlİn,ştıl

Ma,Ba Tekııil san. Tic,
A.Ş. 652 Şi]phcli hale seldiğinden dolayl İa.şlllk a!rllınlşıl.

Ak Teksıil
t jt.Kontsan.Tic.Ltd.Şt
i.

Şüpheli hale geldiğinden dolayl larşllık aynlm§lıl

Doğuş Tekstil Ürün
l.td.sli.

Şüpheli hİle geldiğindcn dolayl kı§ıtlk aynlm§tlr

Bardy 'rekslil Ltd.Şti &
\lenemenlioğlu Tekslil
tJrün. Saı.
'|'ic.Lıd,Şli

Kayseri8.Icra
Kayseri l,icra
Kayseri8.Icra
Kayse.i8,Ic.a

2\ll2il\l7l
:lll2]2(1l0
20l2/3586
]0l2,1082

rc.000
l0.{100
20.000
10.(),00

Aleak ka.şıltğında alınan senetler ka§lİksız
çıhı!ından dala açılm§ olup ca.i dönemde şOpheli
hJle relen JlaLal lçin karl!ld}tllm,Illr.

san.Tic.Lrd.§ti

'I'cksıil
Bakı.köy l l. icra 20l2i21161 l t}l) l(I) icra işlemi baş]attlmlşllr

san.Tac,Lld.sti
l'ct(jl 2o12|l3754 l1:.r52 icıa islemi ba']aılm§ıl.

San.Tic.Lıd.Şti
'l'ek§il

aursa l6.icra 2ol2l]237'1 :66 s00 icra jşlemi baş]aı,ln]§ıl.

san,Tic.Lıd.sti

'tek§iI
Bursa 5, icra 20l3l2745 2l9,205 icra jşlemi baş]aıılmışllr

BlIl Beaumont'I'exliles Şüphcli halc geldiğnrden dola]ı ka§lllk a)nlınışılr

tnpin
San,Tic.Lld. Şti

Gi\i ] rrayseri5.]cra 201.1]:]6 20 092
ic.a işlemi başIalılmışttr

lpek Teİsıil san.Dış
tic.Ltd.sti. 25,icra

201.1, ] lJ25' 10,a]:
icra işlemi başlalllmlş!r

r oPLA\l l,l36,7l7

LüKs KADiFE TiCARET VE sANAYi A.Ş. VE BAĞLl ORTAKLlcl

rT

l : u.ı:: ]

1.3,76

]

l iji'r","...,o.o,. 
r*k'l'] 

| 
B,ou ü ı ı"," ] ,o,, ,orr, ] ,,,.*o ıcra ]ştemi ba§Iaı|ımırıır. 

l
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\
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Lt,Ks KADiü-t] TiCARET vI sANAYi A.5. vE BA(;LI ()RTAK1_IĞl

J0.06.20l6 _]1.12.20l5

18.202.?,l7 18.ı.O2,21'7

30 HAZiRAN 20I6 20]5 l,ARiHLi
KoNSot-iDE FiNANSAL TABLoLARI DiPNOTLARI
(T(ltn tutarlar Tl- olarak gösierilmişıir.)

işletme tıraflndan verilen TRi'ler;

A-Kendi Tüzel Kişiliği Adtna Vermiş olduğu TRi'lerin Toplam Tutarı
B. Tam Konso]idasyon Kapsamına Dahil Edilen ortak|ıklar Lehine
vcrmiş otduğu TRi'lerin Toplam Tutarı
C,olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütiılmesi Amacıyla Diğer J.Kişiıerin
Borcunu Temin Amactyla Vermiş olduğu 'IRi'lerin Toplam Tutarı
D.Diğer Veril€n TRi'lerin Toplam Tutarı
i.Ana ortak Lehine Vermiş oldtığu TRi'lerin Toplam Tuları
ii.B te C maddcleri kapsamlna Cirme)en Diger Crup işletmeleri
Lehine Vermiş olduğu TRi'lerin Toplam Tuıa.ı
iii.C Maddesi Kapsam,na Girmeyen 3.Kişiler Lehine Vermiş
olduğu 'tRi'lerin Toplam Tütarü

Toplam 18.202.2|7 l8.6üJ2.2ı1

işletme'nin vermiş olduğtr diğer TRi'lerin işletİrcnin öl kaynaklanna oranı 3(].06.2016 tiürihi itibariyle 9;
32'dir, (3 1.12.2()15 ıarihi itibariyle 7. 32'dir.)

TRI'lerin para birimi cinsinden detall aşağtdaki gibidir

]0.06.2016 31.12.2015

TL 18.202.21,7 |8.602.2I,7

Toplan]

vcrilen Teminatlarln Dökümii:

Banka Adı verildiği Yer 30.06.20l6 31.12.20l5

TEB
TEL
TEB
TElJ
TEB
TEB
TEI]
iş Bankası

l5.315
l8.150
35.787

15.315

18.150

35.,7ıl7

400.u)0
36.200

30.405

66.]60
1t].000.000

Bakırköy 2. Asliye 'ric.Mahkemesi

Bursa l. Asliye Tic.Mahkemesi
Kayseri Gümrük Müdürlüğü
Türkiye Tekstil sanayi işverenleri Sendikası

Kayseri Gümrük Müdürlüğü
Gemlik Gümrük Müdürlüğü
Kayseri cümrük Müdürlüğü
ipotek

36.20o

30.405

66.360

18.ü)0.000

T()PLA!I l8.20z.2|1 lı1.602.217

rT.
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la.202.2|7 la.602.2|7
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Lt'JKs KADiFE TiCARrT VE SANAYi A.ş. vf, BAĞLl ORTAKı,l(";l

30 HAZiRAN 20l6 -20l5 l,ARiHLi
KoNSoLiDE }.,iNANSAl. TABLOl.ARI DiPNOTLAR]
(l üın ıutarlar l'l- olarak gösıerilmiştir )

No,I l9 _ ÇALIŞANLAltA SAGLANAN FAYDALAR

ÇallŞanlara sağlanan f a},dalar Kapsam,ndAki Borçlar

]0.06.2016 -]1,12,20l5

Personele Borçlar
Persooele Avans Borçlan
sosval Güvenlik kesinlileri

l63.2,1IJ

l13 -92"]

2l5.607
,71,7

143.563

l,()PL\}l -]07.175 359.887

Çalışanları sağlanan l':lt-dalara ilişkin Ktsı Vıdeli Kırş,lıklar

-30.06.20|6

],]l q75 2| |.671

T()Pl-ANI 2j1.97 5 2|1.67l

Çallşanlara sağlanın Fıvdalara ilişkin Uzun Vadeli Karşllüklır

Türki\e'de ırrclcul kanuDlar çerçevesinde, bir )ll]ık hizmet Süresini dolduran ve herhangi bir geçcrli nedenc
bağl1 o]maksı/ln iŞine son ,l,erilen. aslcdik haznteti için giire.le çağrlIan. \efat cden. erkek]e. için :5. kadınlar
için 2() yıllık hi7met siircsini dolduran }ada enıeklilik yaşına gelnıiş personelinc kldetİr tazminatı ödemesi
Yapmak zorundadır. Hcsaplama yapllırken a1,1ık kldcm tazminah tavaı]ı aşı]nıanrakladır.

Kldcnr tazıninatı tavanı 6 ayda bir revize edilmekle olup, 30 HaZiran 20l6 larihi itibari} le kıdeİ] lazmiı]atı
tavanı 4.092,52 Tl-'dir. (3 l Aral|k 20l5 3.82tj,37 TL) Küdem tazıninatı yükümlülüğii yasalolarak herhangi
bir liıılamaya ıabi değildir.

Kıdeın tazminatl yükümltllüğü, işletme'nin çalışanlann emekli olmaslndan doğan gelcceklcki olasü

yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine 8öre hesaplanır. UMs l9 ("Çalışanlara sağlanan F'aydalar").

işlelünenin yükümlülüklerini lanımlanmış fayda planları kapsaınıırda akıüeryal değcrleme yiintem]eri
kullanılarak geliştirilmesini öngörür.

30 Haziran 2()l6 tarihi itibariyle. ekli mali tablolarda karşılıklar. çalışanlann emekIiliğinden kaynaklanan
geleceğe ail otasl yükünrlütüğünün bu8ünkü değeri tahmin edilerck hesaplantr. isteğe bağ]ı işlen ayrılmalaİ
netice§inde ödenme}ip, işIetme'le kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahnıini oranl da dikkate

altnmıştır,

Kıdcıİ t^zminaıl vükünılülüğünün harekel lablosu aşağıdaki gibidir:

ı

-1t.12.20l5

Yıllık İzin Kaışılığı

x
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-]0.06.20l6

Aç|hş bakiyesi
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeıi
Dönem içjnde ödemeler
Aktüeryalkaylp

2.701.9 | l

2.059.3,72

43,750

(141.979)

(365.502)

2.408.096
,119.845

l lIt.719

(!63,083)

(lt 1.666)

l,()PLl\I {.29.1.552 2_701_9l l

N()T 20_ NİTELiKLfRiılE (;öRt] GİDfRı.ER

01.0t.20l6
_]0.06.20l6

01.01.20l5
.](1.06.20l5

01.0,t.20ı6
J0.06.20l6

01.04.20l5
-]l1.06.20l5

Pcrsonel iJcret GiderIeri

Anıo(isman ve iıla Giderleri
3.E01,397

|.319.1,76

2.026.6,73

636.729

|.-/01.92l

60,1.5 !9
3.1,12.ii6li

1.134.1ll1
,l,()PL\ 

I 5.120.{i73 1.277.575 2.663.102 2.309.,lı0

\(If 21 _ DİĞER VARLIK vf Yi'K(:uLI LÜKLER

Diğer Döncn Yarllklar

30.06.20l6 31.12.20ls

ı)evredeır KDV 3.205.t68
,t,()PL{v

-].262.69ll -].205.16ıl

N()T 22 _ s[RMAYE. Yfl)trKLEI{ VE Di(;f,R ÖZKAYNAK KALl.MLERi

a)serma]e
-]0.06.20laı 31.12.20l5

Kayıtlı sennaye tavanı
ödenmiş sennay,e

3().()()0.00()

l().()()().00()

30.000.00()
l0.000.000

()rtaklık Yap$!i .]0.06.20l6 31.12.20ls

Kiiçükçalık'Iekslil San. ve'l ic. A.Ş

I)iğcr-Halka Aİz

Hisse oranl % Hi§§e Tutarı
,7522.6|0

2.4,7,7.39l)

Hisse orrnl 7.
,75,23

24.,71

,t,oPLANt l00 l0.000.000l00 000

.\

LüKs KADIFE TiCARET VE SANAYi A.ş. VE BAĞLI oRTAKLIĞl

30 HAZiRAN 2016 20l5 TARiHLi
KoNSoLiDE FiNANSAL TABLOLAR] DiPNoTl.ARI
( l üm tutarla. TL olarak gösterilmiştir.)

31.12.20l5

3.262.693

Hiss€ Tutrrı
,7.522.61ll

2.1,7,7 .39l)
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t.tJKs KADiFE Ii(]ARt],l,\,İ SAN Yi A.ş. \,I B.\(';Lt OR-l 

^KI_IĞl
]0 HAZiRAN 20 ü6 - 20ü5 l,ARiHLi
KoNSoI-1DE F]NANsAL l ABLol.ARI DIPNOTLARl
('tüın tutallar Tl. olarak gö§tcrilmiştjr )

tlığlı orlak]|k (].iik§ Ca\ riDren(ul A,Ş.)
30.06.20l6

()denıniş scrmaye l8.2l5,000

Bağh o(aklık Lüks Cayrimenkul Geliştinne ve Yatlrım A.Ş. esas sermayc sistemine tabi olup ödenmiş
sermaye§i ı8.2l5.000,00'tL'dir,Bağ]ıortaklıksenrrayesi içinde Ana ortaklığın payı % 99,992'dir

_]0.06.20l6 _] 1.1].:0l5

Sc na]"c dü7ehnıcsi f'arklıfı 1.403.23l 1.4()3,231

t,()PL{\I 1.403.23l l..l0.].23l

c) Kar vcr"a Zararda Yeniden sl tllandırllmıyrcık Biriknüiş Diğ(r KapsamIü Gelirlervcya Gidcrler

]l.ı2.20ı5

Maddi düıran varlük yenidcn değcrlenıe anışları
Ianlmlanmış I:a}da Planlan Yenidcn Ö]çijılr Kazançları
ıirtelcnıniş Vcrgi Cideri/Geliri

,16.tjl0,127

1.026.175

(9,567.260)

17.o14.297

260.522

(9.402.858)

1,oPLA!l Jıj.269.0J2 37.871.96|

d) Kardın Aynlan Krsltlanm|ş Ycdeklcr

Kanuni deflerlcrd€ki birikmiş kadar, aşağlda bclirtilen kanuni 1edeklerle ilgiıi hüktim haricinde
dağıtılabilirler. Yasal ycdekler Türk Ticaret Kanunu'na göre aynlan birinci vc ikinci tertip yasal yedeklerden
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal }cdckler, ıüm yedekler tarihi ödenmiş serııayenin oZ2O'sine erişene kadar,
gcçmiş dönem ıicari karından },ıllık %5 oran,nda aynlır. ikinci ıcnip },asal yedekler. birinci terrjp }asal
ycdek ve lemetliilerden sonra. tüm nakdi tcmettü dağıtımlar| iizerinden ytlltk % l0 oranInda ayrtltr.

J0.06.20l6 ]ı.r2.2015

yasa1 yedekler ].l02.016 72,1.09_]

c) Geçmiş Ytllaü, Knrlarl

_10.06.20l6 ]1.12.20t5

Ccçmiş Yül Karları 1.194.4|9 6.097.35,1

1,oPL\Nt 7.791.119 6.097.35.1

3r.12.2015
l8.2l5.000

b) sernlı\e DüZCltıne§i l'ırklarl:

J0.06.20l6

TOPI-AM l.t02.016 724.093

,A



LüKs KADiFE TicARET VE SANAYi A.Ş. VE BA(-;t,t ORTAKLı(;l

]0 tl^ZjRAN ]0l6 ]0l5 TARiHLi
KoNS()l.it]E I]lNANsAL TAI]LOLARl DiPN()TLARl
(Tüm tulİr]ar Tl. o]arak gösterilmiştir )

NoT 23 - HASILAT vE sATlşLARIN MALiYl]Ti

01.01.20l6
_]0.06.20l6

01.01.20l5
30.06.20l5

ll1.0J.20l6
-}0.06.20l6

0 !.0J.20l6
30.06.20l6

IlAsIInT
Yurt içi satışlar
Hizmet Satışlarl
Ticari Ma] Sa!|Şlafl

Yu( Dışl Satışlar
t(iralama Gelirleri
Diğer celirler
satIşlan iadeler

Satlş iskontolarl
Diğer indiriml€.

6.535.943

236.359

8,387

5.865,465

1.362.933

3,468.99t
212.528

1.,782

3.4,r,7.928

683.029

3.906,710

82.947

4.541

1.77E.9|1

1.295.213

96.520

11.622

1.,791930
1.369.389

3.355

(221.458,)

(29.,735\

(55.672)

697,1tl3

(l17.162)
(l1,.,772)

(25.642)

(4l5,053)
(2.4t]5)

(130.3l6)

(204.()26)

(875)

(42.947)

ToPl.,1N{ 13.{61.233 16.262.221 7.5J9..ı08 9.315.722

sATIŞLAR|N MALiYETi (-)
0t.Oı.2016
30.06.2016

01.01.20ı5
30.0aı.20l5

01.0,t.20l6
f0.06.20l6

salllalı N,]anıtll lcr Nlıli},cti
sltll]ılı jicİüi \1ıllıı \1alil cıl
satll n IJj7nlcl N,lalitcli

9.,171.303

6E.79,7

642.0,7l

l0.782.130
l26.I0(]
397.1Otj

5,268.(ızll
10.1,70

462.164

5.864.162
69.060

193.385

,1,oPl-{M 10.1{12.17l l1.305.3-ı11 5.77 |.z7 5 6.126.607

t retim ıe s:ilıŞ }tiktırlırı

uretim urttim urctim
(M0 (M0 (M0 (Ntt) Sat§(Mt) satlş (Mt) srt|ş (Mt.) satlş (Mı)

01.0l.- 01.0l._ 01.01._
30.06.2016 30.06.2015 ]0.06.20l6

01.0].- 01.0l.-
30.06.20l5 -}0.06.20l6

01_ol._ 01.0..l..

-]0.06.20l5 .30.06.20!6
0r.0{..

]0.06.20l5

Dokumo
Kadife
Kurnış
örme
Kadif€

586.775 822.439 330.269 447.065 531.408 7,78.644 304,363 130.296

66.821 7.224 41.086 7.224 48.595 l5..t.ltl

K,ü

1

Toplam 653.599 829.663 _]7t.355 ?7E.6,1t f,r9.81ı,130.296

01.0.t.20l6
]0.06.20l6
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LtJKs KADiFE TiCARET VI sANAYi A.Ş. VE BAĞLI oRTAKLüĞl

30 HAZlRAN 20I6 - 20l5 TARiHLi
KoNsol-iDE l,iNANSAL l ABLoLARI DiPNOTLARl
( lüm tutarlar TL olarak göslerilmiştir.)

N()T 2,ı _PAZAliLANIA (;iDf liLI,]Ri VE Gı]:{1]L YÖNETiM (;iDERl,ERi

01.01.20l6
J0.06.20l6

01.01.20l5
_]0.06.20l5

0ı.0{.2016
30.06.20l6

01.0{.20l5
30.06.20l5

cenel yönetim Giderleri
I'a7arlaına Satış Vc Dağllıın Gjderlcri

3,t]95.107

1,2()1.595

1,659.965

1.123,458

].629.18,7

63,1.9,t3

1,oPI-AM 5.096.702 2.7ı13.423 2.2,64.730 1.642.677

a) Pazırlama satlş lc Dağltım
(;iderı€ri

01.01.2016
30.06.20r6

01.01.2015
30.06.20l5

01.0,1.20l6
J0.06.20r6

01.0{.20l5
]0.06.2015

işçi |Jcrcı ı,e Gidcrlcri
Memur Ücret vc Giderlcri
Yuüliçi !c Yundlşl Fuar (jid€rleri

ihracat Komis\,ür Gidcdcri
ihracal Navlun vc sigoila Giderleri

ÇeŞit]i (;jder]er

30.329

31,7.6|2

|49.312

l l8.712
342,040
243,590

3lJ.529

239.421

22,1.8E6

5 |.,71,7

2 1.344
2tl1.50l

l6.85l
l66.043
64.960
79.799

16L).23,7

l38.053

l9.381
|23.162
95.619

l2.,706

152.49E

,l,()PLlNI 1.20l.s95 1.123..t58 63].9{3 550.297

b) Gen€l Yönetim Giderleri 01.01.20l6
30.06.2016

01.0l.:0l5
30.0(ı.20l5

0r.0{.]016
]0.06.20l6

0ı.O.ı.20l5
30.06.20l5

işçi Ücret ve Gidcrleri
Memur Ücrct ve Gider]eri

Kldem'I'azminaıl Karşıllkları
Seyahat Giderleri
I)lşarıdan Sağlanan Fa},da ve Hiııetler
Çeşitli Ciderler
Vergi Rcsim ve Harçlar
Tiikenıne PaYlarl ve Amo(isman Gjderleri

27.620

346.058

2.43ıt.l40
l79.445

194.238

458.246

230.5l4
20.8.16

,7.|,75

212.19|
135.840

l67.804
l41.42,7

3tt2.8lt4

211.65,7

34.987

l().3l3
2l4.045
778.It17

62.951
91.213

248.529

2|4.499
9.120

3.254
15,7 a21

3,1l.t}64

lJz1.948

64.523

2l7.980
203.,722

l8.268

3.1]95.107 l_ıts9.965 1.629.787 1.092.380,f()PLA\l

T

\

1.092,380

550,297



l.i]Ks KAı)iFü,'.1,icARı],r !ı] sA\AYi A s \,ı] tt^(-:l l ()RTAKl l(-;l

30 H ZjRAN 20ı6 20]5 IARjlll-i
KoNSo1.1DE FiNANSAl_ I,ABLol_ARl DiPNo] I.ARI
('I'üm tulİrIar TL olarak göslcrilmişlir.)

NoT 25 _ EsAs FAAI.iYETı-|.RDEü\- DiĞı]R Gf,LiRlER vE GiDERLER

f §as f aalivellcrden Diğer Gelirler

01.01.20l6
]0.06.20l6

01.01.20l5
J0.06.20l5

01.04.20l6
.]0.06.20l6

01.04.20l5
]0.06.20l!

41.,71,7

83.7,19

223.223

105.577

48.61_5

2ll, ı:]l
30. ı03

1l5..19l

25.26|
57.365

60.()20

160.140 1l5,J9l

ToPl-\ıI

}-§a§ l'aaIiIeıl€rden Diğer Gidcrl€r

Jl9.0_]5 269.6E] 302.786 l7J.715

01.01.20l6
30.06.20l6

01.0ı.20l5
30.06.20l5

01.0,t.20l6
30.06.2016

01.0.1.20l5
30.0a,,20l5

Çeşitli ()]ağan Cider ve Zararlar
Ödenen Diğer Ceza ve'l'azminatlar

Çeşitli Olağandış, Gidcr ve Zararlar

Çalışmalan Kısııı Gideı ye ZararlaI|

1.69l
5()3

46.,lll\)

3,7.226

434

59,t

2]1

320
43ı)

88l
37.22,5

1.,732

6.(}9l

2,7.,7 46

50.238

1,oPL\\I 85.Il07 86.129 |,212 J8.1l6 6

\OT:6 - \ Al IItI\l r.\ALi\ t]l LfRi\Dr]\ (;fLiRLfR \ ı] GiD}]RLElt

yoıünı Foali],.rlerinıfuı, Geli ü

01.01.2016
]0.06.20l6

01.01.20ls
30.06.20ls

01.0,1.20l6
30.06.20l6

01.0,1.20l5
30.06.20l5

N,{addi I)u.aır Vlürllk SıllŞ Karl 206,2.]2 ,l5.2(,5

TOPI;\ l 2116.232 {s.265

yııa m Foalıleılefind.ı, Giıle cl

ToPL\M 58.1,19

01.0.t.2016
]0.06.20l6

01.01.20l5
30.06.20r5

0t,01.2016
30.0(ı.:016

0t.01.20l5
30.06.20l5

Maddi Duİan Varllk SalıŞ Zafan 5l].149

51

Yurt DlŞl Fuar Destekleri

Çeşitli olağan Gelir ve Karlar
SGK Destek Tutarl
Diğer Çeşitli olağandışı Gelir ve Karlar
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t,üKs KADi[E TiCARET VE sANAYi A.Ş. vE BAĞLI oRTAKLlĞI

]0 HAZiRAN 20ı6 20l5 lARillLi
KoNSo1.1DE FiNANSAL TABLoLARI DiPNOTLARl
(Itiın tuıarlar TL olarak göstcrilmiştir.)

N()T 27_ FİNANsMAN (;ELiRLİRİ vİ GİDfRı,ERi

a) Finansman (;€lirleri

01_01_2ol6
_]0.06.2016

01.0t.20l5
-]0.06.20l5

01.0,1.20l6
30.06.20l6

01.0,1.20l5
_]0,06.20l5

Faiz Geliri
Kambiyo Karları
ih.acat Kuf Farklan
Borç senelleri Reeskont Faiz celiri
önceki yıl Alacak senetleri Reeskontu

|,7.,731

1.763.963

10,7.,729

255.105

8l8.329

34- l7E
1,650.527

l,038.,101

1211.939

528.078

19,ti00

671.951
149.392

325.1l2.|

l tl8

8-2l5
1,293.50.1

309.169
123.6l9
332.9,76

,I,oPLANl 3.262.8s7 3.672.|23 2.067.,lıt_] l.!t72._]52

b) l'inın§man(;iderleri
01.01.20l6
30.06.20ı6

01.01.20l5
30.06.20l5

01.0,t.20r6
30.06.20l6

0t.O,ı.20l5
30.06.20l5

Kambiyo Zararları
ihracat kur Farklarl
Alacak Scnetleri Rceskoİt Faizi
Önceki YıI Borç Senet Reeskont Faizi
Faiz Giderleri

3.238.867

75.685

1.092.52,7

78.65,7

552.199

1.322.899

2l0,650
293.1]30

t02.500
251.092

1.932.640

25.026
599,715

120

3t0.539

NoT 28 _ Vf,RGiLER
a) Kurumlar vergisil

Grup.,ı'ürkiye'dc geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup,un cari dönem faali},eı sonuçlanna iIişkin

uhmini lergi yükümlülükleri için ek]i mali tablolarda gerekli karşılıklar aynlmıştır.

Vcrgi!e labi kuruın kazancı üzcrindcn tahakkuk ettirilecek kıırumlar !ergisi. ıicari kazancın tespitinde gide.

yozıian u",gi matrahından indirilcıneyen gidcrleİin eklenmcsi ve yurtiçindc ycrle§ik iŞletmelerd€n allnan

iemetıüler, 
-vergiye 

tabi olmayan gelirler ic kullanıtan yalırım indirimlerj düşüldüklen sonra kalan !ıatrah

iizerinden hesap]anmaktadlr.

30 Hlzifan 2016 ve 30 Haziran 2()l5 tarihleri itibariy]e bilançoya yansıyan kuİumlar vergisi yükümlülükleri

*n

I()PL\}l ],82.1.]08 5.038.5-]s 2.180.97t 2.868.6J0

*

1.888.528

482.107
757.901
2|7.802

1,76.66,7

!c alacaklart aşağldaki gibidiri
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LüKs KADiFE TiCARET vE sA\AYi A.Ş. vE BAĞLl oRTAKr-lĞI

]0 HAZiRAN 20l6,20l5 TARiHLi
KoNsoLiDE },iNANSAL TABLOLARl DiPNOTLARI
('I'üm 1uıarlar ]'L olarak gösterilmiştir.)

.]0.06.20t6 -]0.06.20t5
Cari vergi Yükümlülüğü
Kurullllar Vergisi Karşılığl
Peşin Ödenmiş Vergive Fonlar

(262.0l3)
l51.23ıJ

(397.Il7)
l82.tiO3

ÖdencccV İıde Kuruınlar Vergisi (1l0.775) (21,1.31,1)

30 Haziran 2()16 ve 30 Haziran 2015 tarihleri itibariyle Grup'un gelir tablosuna yansıyan gelir/(giderleri)
aşağıdakigibidir;

01.01.20ı6
-]0.06.20l6

01.01.20l5
]0.06.2015

01.0J.20l6
]0.06.20l6

01.0{.20ls
30.06.20l5

vergi gideri/(geliri)
Cari kurumlar vergisi
l-rtelenmiş vcrgi (ge]iri)/gidcri

(262.()13)

399.0t,1

(218.089)

2,7,7.584

(397.1l7)
197.101

( 1l2.59,1)

l31.649

Toplİın i37.00l (200.016) l9.055 59.195

Kurunı]ar vergisi 1 Ocak 200(ı deı gcçerliolnrak ii7cre %]()'!,e diişiılülmiiŞtiir

Türki)e'de gcçici ver8i üçer ay|ük dönemler itibar|yla hesaplanmakıa !c tahakktk ettirilmektedir, 20l6 !,ılı
kurum kazançlarının geçici vergi dijnemlcri itibarıyla vcrgilendirilmesi aşamaslnda kurum kazançları
izelindcn yo20 oranında geçici vcrgi hcsaplanmlştır (20i5: %20). Zararlar. gelecck )ıllarda oluşacak
vergilendirilebilir kardan düşülmek üzcre maksimum 5 yıl. laşınabjlir. Ancak o]uşan zararlar 8criye dönük
olarak irnoeki vıllaİda oluşan karlardan düşüleııez.

Türkiyc'de vergi değcrlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mulabakatlaŞma prosedürü bulunmamakladır.
işletme]er ilgili },ılln hesap kapama dönemini takip eden )|lın ] - 25 Nisan tarihleri arasında (özel hcsap
dönemine sahip olanlarda dönem kapanışını izleven dijrdüncü ayın 1 - 25 tarihlcri arasında) vergi
beyannamelerini hazırlamaktadlf. vergi Dairesi tarafindan bu beyannaııeler vc buna baz olan muhascbe

kayıtlarl 5 } ll içcrisilldc incelenerek iŞletmcnin ödemesi gercken kurumlar \ergiSi değişıirilebilir,

c) Gelir vergisi stopajıi

Kurumlar vergisine ek olarak, tam !İükellef kurumlaıa ve yabanc! işlotmelerin Türkiyc'deki şubelerine
dağltılanlar hariç olınak üzere dağıtılan kar paylan üzerinden at,rıca gclir vergisi slopajı hesaplanııası
ge;ekmektedir. Dağ(ılan karlaf için gelir Vergisi stopaj| %]5 olarak hesaplanmakladür. Dağütılmaytp

sermayeye ilave edilcn kar payları gclir vergisi stopaj,na tabi değildir,

crT

b) Geç€rli Olın Kllrumlar vergisi oranlİrı:

l

l
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LüKs KADiFE TiCARET Vf, sA\AYi A.Ş. Vİ aAĞLl ()RTAKü,lĞI

30 HAZiRAN 20]6 20l5lARiHLi
KoNSoLiDL FINANsAL TAts1-oLARl DiPNo ll_ARl
( l ıim tuıarla. TL oıarak gösterilıniştir.)

d) indirimli Kurun,lnr vcrgisi U]gülimas,

2(X)9/15199 ve 20l2l3305 sayıl| Yahrımlarda Devlet Yardlmlan Hakk|nda Kararlar kapsaınında Büyük
ölçekli yalırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçeklcştirilen yatırım]arda.5520 sayllı Kurumlar
Vergisi Kanununun 32lA nıaddesi çcrçeresinde^ indirimli kurunılar vergisi desıeği alınDlaktadır, Teşvik
bolgesinde belirtilen yatırıma katkl oranlna göre hesaplanan }alırıma kalkl tutarına ulaşılana kadar her yıl
ödenecek kurumlar vergisi 1utarı eksik ödenınek sureliylc bu leşviktcır yafarlanılmaktadlr, Aynı karar
kapsam|nda alınan }atırım teşvik belgeleri gcreğince KDV \e giiıırük vergisi teşvikinden de

}ararlanılınaktadIr.

e) frtelencn Vergi Varlük l,e YiikümIülükleri:

Grup, ertelenen gelif vergisi alacak Ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlcrinin TMS/TFRS ve
vergilendirmeye tcmel teşkil eden ına]i tabloları arasındaki farklı değerlendirilııelerin son cunda o(aya
çlkan geçici farklarln etkilerini dikkate alaİak hesaplamaktadlr. söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve
giderlerin. TMS/TFRs ve vcrgi kanunlarüna giirc değişik raporlama dönemlerindc muhasebcleştiriImesinden
ka!naklannraktadır.

3() Haziran 2016 ve 31 Aralık 20l5 ıarihleri itibariyle, cılelenen vergiye konu olan bir;kmiş geçici tırklar ve
ertelenen lergi varl,k]a.ı/yük0m|ülüklerinin etki]eri bilanço tarihi itibari!,le },asal Vergi oranları kullantlarak
aşağlda özetlenmiştir:

Vcrgi maırahı ve 3() Haziran 2016 tarihindeki I'l-'nin salın allm 8ücü temc] alınarak raporlanlİlş l'Ms/T!'Rs
dcğerleri arasındaki farklar:

yarlıklarn ükümlülüklcr (;eçici Farklar

30.06.20l6 31.12.20l5 i}0.06.2016 31.12.20l5

Şüpheli'|'icari Alacaklar Karşıl|ğı
Maddi ve Maddi olmayan Duran Varlıklar
Kredi Değerleme lırklarl
KIdem Tazminatl KarŞlllğı
Kullanllnıayan izin Ücret Karşlllğı
Ticari Alacak ve Borçlaf D€ğerlemc l'arkı

Diğer
Ertelenen Vergi varllk ve Yükümlülükleri -N€t

M.D,V Yeniden Değcrleme Farkları
'|'antmlanm,Ş Fayda Plan]arl

t r3.571

(548.7tJ4)

11.72l
3,459.564

231.975

205.671

2.882

3.506.600
(46.810.127)

(1.026.175)

1l3.57l
(710..ı(X»

3.94,7

1.636.456

21,1.61l

250.925

5.36l
ı.511.53ı

(4,7.011.291)

(325.654)

22.,714

(|09.757)
8.344

691.913

46.395

4 t.l34
5,76

701.3l9
(9.362.024)

(2o5.236)

22.,714

(l42.080)
,789

327.29l
42.334

50.t85
1.o,72

302.f,05
(9.402.858)

(65.132)

(*) Konsolidasyona tabi olan firmalara ilişkin ertelennıiş vergi va,]ığı !e ertelenmiş vergi }ükünılülügü
İinuİrrul aurr.İalln.unda ayrı ayn gijsterilmişıir. Yukarıdaki tablo konsolide ei,tclcnmiş vergi tablosudur,

'lbplam (*)

30 Haziran 20l5 ve 3l Arakk 20l,+ tarihleri
gclir/(giderteri) hareketi aşağıdaki gibidir;

11.329.702 ,l5.Ir28.,l 865.94l l65.6ıi5)

tablosuna !,ansı},an cnelennıiş vergi

*T
lll

Veıgi varhğl
/Yükümlülüğü
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LtJKs KADiFE-l,iCARET VE SANAYi A.Ş. VE BA(;LI oRTAKLüĞ|

30 HAZIRAN 20]6 _ 20l5 TARiHl-i
KoNsol-lDE FINANSAL tABLoLARI DlPNOTLAR]
(Tüm tutarIar TL olarak göst€rilmiştir.)

lirtelenmiş Vergi VırlIklari,.Yükümlüliikleri J0.06.20l6 .] 1.12.20l5

I ()cak itibariyle açılış bakiycsi
I]rte]enİriş \,ergi 8eliri/(gideri)
Kapsam]ı Gelire ilişkin Ertclcnİriş Vergi

(9.I65,685)

399.0t,1

(99.2,7o)

Kıpanüş baki}.si (ıJ.lt6s.9Jl ) (9.165.685)

I)ön€m vergi giderinin diinem kırı ile mutabakatl aşağıdaki gibidir;

30.06.20l6 31.12.20l5

Muhascbe I<arı l.,7ıl1.77l, 5.{2s.330

Ycr€] Vergj oranl üzerinden hesaplanan rergi
Kanuncn kabul edilmeyen giderlerin vergi gtkisi

lndirilecrk i§ıi§ıı.ı \e indilimleriü] \erEi elt lti
KVK 32/A indirimli Kurumlar Vergi Etkisj

356.95,1

l6().l03
(255,044)

1.0E5.()66

l18.054
(.153.207)

(61.502)

Kurumlar İcrgisi karşlhğl 262.0l3 688.{l l

NoT 29 _ PAY I}AŞINA KAZANÇ

liisse başına kazanç. net karın raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetle.inin ağ|dıklı ortalama
adcdine bölünmesiyle bulunmakıadır, 30 Haziran 20t6 tarihinde hisse baŞlİa kazanç (0,17598) TL (30
Haziran 2()l5 tarihinde hisse baş|na kazanç (().0790 TL)

o

(9.4l8.81l)
l84.49,t

68.632

\
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LüKS KADiFE Ti(]ARfT Vt] SANAYi A.Ş. Vf, aAĞLI ORTAKı,lĞI

30 HAZiRAN 20]6 -:015 
,] ARiHLi

KoNSoLiDE FiNANSAL TABLOLARl DiPNOTLARI
( tüm tutarlalTL olarak gösterilmiştir.)

NoTJ0- r,iNANsAL ARAçLARDAN KAYNAKLANAN RisKLERiN NiTtLiĞi vE DüZtYi
DÖVİZ POZiSYONU TABLOSIJ

('x, i l)iin. ı ü](l.()6,2()l6ı ()n( eli l)i'n(oi 1_11.12,2lllsI

(,lll,

20 lar$dl l'lnnnsal!!l],L]ır(Kasnllınl.hcsıplındahl1)
]b Parasal olma}an FııJ]sıl \arlılh,

.l DöneD Vlll]l(lar(l 2ü]r) 10.1].1.1,]]

8 DUl vJİlıliIr (jl6] 7)

9 lop]am vıll]kld l1,Il) l0 7]] 1]]

] L l.jn lrü \ trlUmLu]!l,]!r

l]ı ParNt o]U dig.r ]trİumluLı,ll.r
l]b pdası] onİayan dlg.ı 1-ukünntrlıjklcr

l] K6ı lad.li !İ(ünnd]ütlcİ 1l0] |lll]] ]1,0.k)]2J .](ld\]]8

]r l]nl\r .lülutr] ı]ülnl
l6ı Pa.ı\l . r tlilü \trltr nuluLl.,

l6h Paasni.Ima! dlg..}ü(üm]ülüıiIe[

l7 Uzdn Vdcli raknmliilaklcr11,1+ l5+l6)

]8'l'oplnnı Yükünrliiliik].I (l]+ll)
l9 Bıld.çod§ltıjrer alaçlelnneı v[İU(!İkunnüldli) po/,\!.nu (l9ı.l9b) 0

|9ı Hede..ı]l].n topl.m rtrIlk ıUt i1

|9b H.d!t.ılülc ıoılxlı vülu.rI ltrtLrı lutıı
]21]]]]l) Neı]ıhuulpaiarın,l]{\ulunülOıuk) po.|)onu(9 lE+l9)

,21.1]],l272l- P9rr§rl krl.ml.r n.l!aban0 prrı \rrlıU()ilkümlülük) pozis!ontr(t ıRs
7b.2]) (l +23+5+6Fı lll l l2ı-l + l5_ 16a)

2i DollZhcdge'ı lçln Lul]ınlm ]inınsal a.açlıın ıOp]m gc[çcğe uygundcğei

].J]7

hracal vc ithalaı lntarlaı ln ln Tiirk 1.ilasına çc\ rilnlesinde ağlıllk]l onalanla

: 2
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LüKs KADiFE TiCARET VE sANAYi A.Ş, VE BAĞLI ORTAKLlĞü

j0 tlAZ]RAN 20I6 ]0l5 I,AR]H1-I
KoNSOLiDt] FiNANSAL TABI_oLARl DiPNOTLARI
(Tünr tutarlar tL olarak göSterilmiştir,)

NoT 3r_ BiL,a.NçO TARiHiNDfN soNıı4. ORTAYA ÇIKAN HUsUSLAR

l. Mali tablolar l9,08.2()161arihinde Yijnetiün Kuru]u laraflndaır ona}lanmlşllr.

NoT 32- FiNANSAL ARAç Ti'RLERi iTiB {RiYLE \4ARUZ K 4 Ll \A\ KREDi RisK LERi

Kredi Riski:

aAtii l)Ö\ I]Nl ü30.06.20l5) Me\dUaı
I)iğerTicıliAhc klıl Diğcl AIacak]ttf

ilişkıli
'Iaral Digcr laral ilişkili

Tarıl
Diğcr
']'ırıl

Raporlama tarihi ilibıri\le ıİaruz kalıntn
uınri kredi ri\ki (A+I}+C+D+]1) ( 1)

.,1]5,8,17 l0.663.23: ] 9s 17l :.: l7.6i]8 ].lJ56

Azamiri§kin teıninat, vs ile güven€e ahına
alınıYıış klsml

A. VadesjGeçmiş ya da değer düşüklüğüne
uğranamüş finansal varlıklartn net defier
değeri

4]5.1t47 l().()(r].2]] l9ıJ.:171 3.] l7.008 :],lt5()

B. Koşu]lart }eniden görüşülmüş bulunın.
aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne ugramış sayılacak finansal
varlıkların del'ter değcri.

c. Vadesi gcçıniş ancak değer düşüklüğüne
uğamamlş larllkların net defler değeri

D. Değer düşükIüğüne uğrayan varlüklann
nel defter değerleİi

Vadesi geçmiş (Brüi delier değeri) 1l:]().717

Değcr düşüklüğü

Net değerin teminat vs ilc güvence altına
allnmış kısüİü

(R.üı dcfter dcğeri)

Değcl düŞüklüğü C)
Neı değerin ieminat vs i]e güvence alt,na
alünmlş kısmı

E ]]i]iinço dü|ı kredi li!k] içcrcüı unsur1.1

lT.

lTelninal vs ilc güvencc altlna allnmış klsmı

{t.l_th.7l7ı

I vaae,lgeçmŞ
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LüKs KADiFE TiCARET VE SANAYi A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLlĞI

30 HAZ|RAN 20l6 20l5,tARiIll-i
KoNsOt.iDE l iNANSAL TAB1.oLARi DjPNOTLARl
(Tüm lutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

NoT 3t- BiL^Nço TARitIiNDEN soN.RA ORTAYA çIKAN IIUSUSLAR

L Ma]i lablolar l9.()8.20l6larihinde Yönclim Kuıüıltı tara]'!ndaıı onılIanınışlıı.

\oT ]2_ Fi\A\\AL ARAÇ l i'RLF.Ri i,l iBARir Lr \,l {Rl Z KAL| \ A \ K RLDi RishlERi

Kredi Riski;

CARi l)ÖNE}l (.]0.0,6.20l5 )
ljınkalırdıti

McVduiü
I)iğerDiğcr AIacaklar

ilişkili
TıIı1' Diğel Taral'

ilişkili I)iğer
'l'ral'

Raporlıma lı.ihi itibaliyle ınaruz kalınan
Mami kledi .isİi (A+I}+(]+D+E) (l) ,1]5.tJ.47 l().6l,,i.: il 3.]l7.608 :].356

Azami ri§kjn ıeminat. !s ile güYence altlna

A. VadesiGeçmiş ya da değer düşüklüğün€
uğramamüş finansal varIükların neı delier
değe.i

135.1l47 l{).663.2]] l9li ,17 ] 3.3l7.608 ].s56

B. Koşullaıı ycniden görüşülünüş bulunan.
aksi lakdirde ladesigeçıİıiş veya değc.
düşüklliğüne uğramış sayıIacak fi nansal
varlıkların deft er değeri

C. vadesi geçmiş ancak değer düşükIüğüne
ugramamış varlıkIarün nel d€fter dcğeri

l'cıninıı v! iIc !ii!eİcc ılılni aIlnnrls kısılıl

D. Değer düşüklüğijne uğrayan varlıklann
net defter değerleri

Vadesigeçrniş (Brür dener değeri) 1-136-1|7

Değer düŞüklüğii (1 l_]6.1lj )

Net değerin teminat vs iIe güvence ahlna
alınmlŞ kısrnl

Vadesigeçmiş

(Bİiil dclier dc!cri)

Değer düşüklüğü G)
Net d.ğcrin tOlıina1 vs 1lc gıivencc altlııa

I]. Bili ço dışı kr.di riski rçeren unsurIar

r?

lq8.47l

l
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t,i Ks K\l)iIl.] Ii(,Alt}lI,\,|.] sAN^}i A.Ş. VI l],1Ğü-l ()lt,,\KLI(;l

30 HAZıRAN 20l6 _ 20l5 TARiHLi
KoNsol,iDE FINANsAL TABLol-ARI DjPNOTLARI
('l üm ıutarla. TL olarak gösterilmiştir.)

DigctTicıri Alacıklar I]iğer Alacakltlr
ilişkili
'[arııl' 'l'aral

il§kjli
1'araf

Diğcr
Tırıl

Raporlama tarihi ilibariyle maruz kalının
azami liredi riski (A+B+C+D+E) (1)

99.](],1 ]],l]9:99 l0i1.733 ,1,l]], t5.1 6.9]]

Alami r]skin te rinaı. vs ilc güvcncc altlna

A. Vad€si ceçmiş ya d! değcr düşük]üğüne
uğranalnış finansaI !arltliların net delier
dcğeri

.1.1:]2.I51 6.913

B. Koşullan yeniden görüşülmüş bulunan.
aksitakdirde vadesi geçmiş Veyadeğer
düşüklüğüne uğramış sayllacak ljnansal
va.lıkların defte. deEe.i

C Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramaınlş var]tkla.ın nel dcftcr değcri
'i'eminat vs ile güvence altlna allnmlş kısm1

D, Değer düşüklüğüne uğrayan varllkIann
net deRer değerleri

Vadesi gcçlıiş (I}rüt delicr değcr]) l.t]6.7l7
l)cğer dütüklüaü ( 1.1]6.7l7)

Nei değerin teminat vs ile gülence alltna

(Brüı dcli€r değeri)

Değer düşük]üğü G)
Net değerin teminat vs il€ güvence ahlna
alınmış kIsrnı

tj Bi]anço dlş1 kredj riski içeIen unsullır

öN(]EKi ı)öNEM ıJı.ü2.20ıs l
l]ankal rdaki

Mevduat

q,ı.4ll4 12 1_19.]t,u ]lılü 7]]



59
LfjKS KAl)iFtr TiCARET VE sANAYi A.ş. VE BAĞLl ORTAKLlĞl

30 HAZiRAN 20l6 _ 20l j TARiHl.i
KoNSoLjDE FiNANSAL TABLoLAR] DlPNoTLARI
(Tüm 1utar]ar'l'L olarak gösıerilmişln,)

vAl)f si (;1:çMiŞ ANcAK l)fGfR DüŞüKLüĞüNE U(-;RAMAMtŞ vARLIKLARIN
YAŞLARINA ıLIŞKIN TABL():

Likidiıe Riskine Ilişkin Tablo
Cari Döncm (30.06.2016)

Cari dönem (30.06.20l6)
Alacaklar

Bankalardaki
Meİdual

Türev
Araçlar DiğtrTicari

Alacak]ar
Diğer

Alıcaklır
vadcsi üzorinden l 30 gih geçDriş _,1.3l7.608

vadesi üzerinden l 3 a} geçmiŞ l97.ı89
Vadesi üzorindcn 3 l2 ay geçmiş 1.1{X)

Vadesi iizerinden l 5 1rl geçmiş I§]
Vıdesini 5 r ıklan liızla gcçnıiş

Telİinal \ s ilc gii\ cnce alıına aIllrİrış kl\ır1

Önceki dönem (3l.ı2.20l5)
AlacalJ:rr

Bankalardaki
Nlevduat

'l'ür€v
Araç|ar Diğcr

Vadesi üzcrinden l 30 gİn geçrniş .1.132.15,1

Vadcsi üzerinden 1 3 ay geçmiş l()7..1a l

vadesi üzerinden 3-12 ay gcçİıiş l, ]()()

Vadesi üzerinden 1-5 yıl gcçmiş l],]2

Vadesini 5 1ıldan fhzla geçıniş

Teırıinat !s ilc gülonce ah|na alınnış küsünü

1-5 \ll 5 rlldttn

Iv]d
Defttr

|+ll+IIl+

3 atdan

(ı)

_] l2 al

eU
Türel ()lmaıın [-inınssl

yükiimlülüldeı
9,.1{D.278 t9.67{).358]0.,1l().(r78 30.1l0,67il 1.340.0,12Banka kJedilc!i

Borçlanma senedi ihraçlarl

F'inın§ll kiİılıIna \ iikı]mlülnkleli

]icııi Borçlır

Diğcr Borçlar

GruP ]ikidile yönleminde, ilgili yükümlülüklerin beklenen vadelerini dikkaıc almakta oIduğırndan, ıürev o

fina;sal yukü;lülükler kayiaklanacak naki1 akışlarünm beklenen Vadelere göre dağıllmüna aşağlda ayr

!crilnliŞtir

Ticari
Alacaklar

Diğer
Alacaklar



LüKs K-{DiFE TicARET v|a SANAYi A.Ş. vE BAĞLI oRTAKLIĞI

30 HAZiRAN 20l6 20l5 TARiHLi
KoNsoI-iDE FiNANSAL TABLoLARI DiPNol,LARl
(Tüm tutarlar TL ola.ak gösterilıniştir,)

Likidile Raskin€ ilişkin Tab|o
Cari l)önem (30.06.20I6)

5 !,lldan

5 tıldİn

onceki Dönem (31.12.2015)

sö7lcşmc
t]rarlncn l)efler değeri

sözleşme

Ç|kışlar toplamI
(I+lI+IlI+tv)

-ı atdan
kısı (l)

.}-l2 ır
ıras, (ll)

l5]ll
arısl (lll) (tv)

I}ankı kıcdi1.1i :]().]:j.lj§ _]0,]25.15tj ].101.670 l l..160.t]95 l6..1a]:.lt93

Borçlanma
scnediihraçlan
linanstı1
kirala ]a

yükümlülüklcri

I)iğcl l]orçlır

Grup 1ikidite yönteminde, ilgili yükümlülüklerin beklenen vadele.ini diklatc alünakta olduğundan, üürev

i]nansal yüküm]ülükIer kaynaklanacak nakit aklşlannın beklcİen ladelere göre dağlllmlna aşağıda aynca ycr
\erilüniştir

Deftcr
değcri

Reklcnen nakit ] a}dan ]-ı2 a} 1-5 ) ll

Türtı olma} n finansal
yüküm|ülüklcr

Banka krcdilcri

Borçlanma senedi ihraçlarl

f inansal kirılinrtı yükümlü]üklcri
'fjcalitsoıçlar 3,5]],091 ].a]].09l ].55].9itar 989. ]05

Diğer Borçlar 1l».722 9.1,2]] 15.5o0

B€klentn (ve}a §öZl€şmc
uvarınca) Vadclcr

D€ftfr
değcri

sözle§me
uyarınca/Btklencn

nakil çıklşlar
loplamI

kl\a
_]-t2 aJ 1-5 ]ll

Türev tinansal yükümlülükler
(Neı)

|'üre! İakit girişler

60

Türer
olnıaran
Finansal

yükümlülütler



30IIAZiR N 20l6 20t 5 TARiHLı
KoNSoLiDtj FiNANSAL TABLoLAR] DiPNo lLARl
(Tum tutarlar Il. olarak göstcrilmiştir,)

5
Dctttr değCri

lkklcnen nıkit
J a"İdan kısa J-l2 a! ara§ı 1_5 ytlara§|

Tür€v olma.l"an
ffnansal

rükümlülükl(r
BanIa krcdilcri
Borçlannn

kiralııra
r.ükiitnlülUtl.ri
TicariBorçlal .t.070,5s() .1.070.580 l1.873 1.058.707
Diğcr Borçlar l07.1:]9 L07.1j! ]].ı.]93

Beklenen (!eta

DtftCr değtri

sözleşmc
uyarlnca/Bckle

ncn nakit -]_l2 aı arasl 1_5 t,lara§|
5

!,Ildan

Türcv finan§al
yükümlulükleI
(Ne0
Tüİcv nakit
giriş]er
Türev nakiı
çlklşlar

61
Li]Ks KADiı-E TicAltEl \F. s^\A\i A.Ş. VE BA(;LI Olt,IAK1_1ĞI

D()\,iZ KtlItt] DtlYARLl1.IK ANAI iZi TARl.()sU

D(iViZ KtJRL t t]YARLlLIK ANALiZi ,IABL(ısU

k.r, Zartır

ABD Dolarl'nIn TL kırşıslnda % l0 değ€rlenmcsi halinde:
l ABl) I)olarl Nct varIık]!ükıİİLı]laiğii 51.,l2l (5l.]21)
]- ABt) Doları riskinden koru.an lısım(-)

3- ABD Dolar| net etki (l+2) 5l..{2l (s l.J2l)
 vro'ntrn'|'L krrş|sInda "l, l0 değcrlen

,1, Avro Ne1 varllk]!,üküınlülüğü (],607.9l l)
5 Av«) .iıkindcn korunan kısıın( )

6- AvRo nct ttki (,t+5) (2.607.9l l ) 2.607.9l l
Diğer döı iz kurlarünIn TL karşlsında ort9lama % l0 dcğerlennresi haliIde

7- Diğer Dövi7 Net var]lk]rükümlülüğü 80.566 Nl).5

8_ Diğer döviz kuru riskjnden konınan klsılı()
9- Diğcr dötiz larllklarl net €tki (7+8) 80.s66 {lto.566)

ToPl.ANI (]+6+9) (2.]75.92J) 2.t7s.921

a

,]

cari Döncm (]0.06.2l)16)

2 d17a]] 
|
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30 HAZ|RAN 20t6 _ 2015 TARillLi
KONSOLiDE FiNANSAL TAB1_oLARl DiPNOTLARl
(Tüm ıutarlar TL olarak gösıcrilmiştir.)

Döviz Kt]RU DUYARLIt,lK ANALiZi TABLoSU
on(eki Dirnem (]1.12.20ı5)

Kar]Zİmr

ABD l)olİr|' ıİ'l L karş|§ında'7. l0 dtğerle|lİıe§' hıljnd.:
1- ABD Do]arl Nel va.lık\,iikümlülilğii 99.:]t) (99.23())
2_ ABD l)o]arl riskinden korunan klslm(_)

J, ABl) Dolar| nct ctki(l+2) 99.230 (99.2:1())

Avro'nun TL karşısındı % l l) değcrl€n mcsi halinde:
:1 Avro Net varIlk/yükünlülüğü (2,1l]5.9] l ) 2.1lJ5.9] l
5-AVro riskind€n korunan klSüm(,)

6- AVRo net etki (,ı+5) ( 2. l 85. ıJ:] l 
,)

2.1i]5-93 ]

Diğer dör iz ku.lar|nın TL karşls|nda ortalamı 7o l0 değerlenmcsi hrlinde
7 l)iğürl l)iıviZNet!ırlık]!likiiıİ]liliiğü (96.9l1)
8_ Diger dö!iz kuru riskindcn korunan klİın()

9- Diğer döl i7 larlIklar| ncı etki (7+8) \96_911J
l,()Pt-Alll (_]+6+9) (1.989.72]) 1.9tlg.72J

FAIZ, PozIsYoNtj TABLosU

Cıri Döocm önccki Diinen

.]0.06,:0l6 _} ı.l2.20!s
sabiı ılilli linansıl araçlı. 23.8ls.l30 22.201-192

Gcrçe_ğe u},gun dcğer farkü
kaızarara yansıtlIan vadlklar

] ]

saıılmaya hazır ijnansal
varlıklar ](),E06 ]0,806

I:inansal !.ükü,nlülüklc. (Not 8 ) :].79.1.3]2 22. l li.].9i].l

D€ğişkcn faizli fi nan\al araçlar 6.290.939 8.1{1..l7.1

Iinans ]varIlkIar

l'inansal yüİümlü]ükler (Nol 8 ) 6.29(].9]9 8.1,11.,l74

NoT ]J- FiNANSAL TARLOLARI öNEMLi öLçüDE ETKiLEYEN YA DA FiNANSAL
TABL()LARIN AÇlX YoRUMLANARiLiR Vf ANLAşlLABil-iR OLMASI AçISINDAN
AÇIKLA,NMASI GEREKLi oLAN Dia;ER HUsusLAR


