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FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
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ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 VE 2016 TARİHLERİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız Denetimden
Geçmiş

Bağımsız Denetimden
Geçmiş

30 Haziran 2017

31 Aralık 2016

3.817
2
93
152

12.788
8
8
1.040
1.040
9
153

4.064

13.998

2.060.216
-

1.976.797
151
3

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

2.060.216

1.976.951

TOPLAM VARLIKLAR

2.064.280

1.990.949

Dipnot
Referansı

VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar

5
6
20.1
10
18.1
11

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı

8
9
18.2

Ekte yer alan notlar, finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

(1)

ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 VE 2016 TARİHLERİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
Dipnot
Referansı

KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

30 Haziran 2017

31 Aralık 2016

82
75
7
3.001
3.001
3.083

99
99
1
1
391
491

3.083

491

26.000
65.771

22.000
65.771

2.868

3.064

(5.486)

(4.446)

(5.486)

(4.446)

(5.486)

(4.446)

297.647

283.329

291.580
6.067
5.240
(36.274)
1.596.302
109.129
2.061.197

274.354
8.975
4.440
(36.274)
1.772.834
(120.260)
1.990.458

2.064.280

1.990.949

20.2

7
18.1

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme
Fonu
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler (Giderler)
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları
(Kayıpları)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler (Giderler)
- Yabancı Para Çevrim Farkları
- Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Diğer Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Net Dönem Karı veya Zararı
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
TOPLAM KAYNAKLAR

12
12

12

Ekte yer alan notlar, finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

(2)

ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK DÖNEMLERE AİT
KAR VEYA ZARAR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot
Referansı
Genel Yönetim Giderleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Karlarından (Zararlarından) Paylar

Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden
Geçmemiş
Geçmiş
1 Ocak 1 Ocak 30 Haziran 2016
30 Haziran 2017

13
14.1
14.2

(256)
(5)

(212)
5
-

4, 8

109.120

3.499

108.859

3.292

45
(1)

13.798
(1)

108.903

17.089

261
(11)

449
(11)

109.153

17.527

(24)
(21)
(3)

(711)
(711)
-

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM
KARI (ZARARI)

109.129

16.816

DÖNEM KARI (ZARARI)

109.129

16.816

4,53

0,76

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

15.1
15.2

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ
FAALİYET KARI (ZARARI)
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri

16
17

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ
ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
- Dönem Vergi (Gideri) Geliri
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

18.3
18.2

Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL)

19

Ekte yer alan notlar, finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

(3)

ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK DÖNEMLERE
AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

DÖNEM KARI (ZARARI)

Bağımsız Denetimden
Geçmiş

Bağımsız Denetimden
Geçmemiş

1 Ocak 30 Haziran 2017

1 Ocak 30 Haziran 2016

109.129

16.816

(1.078)

(693)

14.318

34.387

13.240

33.694

122.369

50.510

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı
Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı
Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

Ekte yer alan notlar, finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.
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ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK DÖNEMLERE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya
Zararda Yeniden
Sınıflandırılmaya
cak Birikmiş
Diğer Kapsamlı
Gelirler veya
Giderler

Ödenmiş
Sermaye
22.000

Sermaye
Düzeltme
Farkları
65.771

Kontrol Gücü
Olmayan Paylara
İlişkin Satış
Opsiyon
Değerleme Fonu
891

Tanımlanmış
Fayda Planları
Yeniden Ölçüm
Kazançları /
Kayıpları

Transferler

-

-

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-

Dönem Karı (Zararı)
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

1 Ocak 2016 İtibarıyla Bakiyeler

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler

Birikmiş Karlar

Riskten
Korunma
Kazanç /
Kayıpları
4.984

Yeniden
Değerleme ve
Sınıflandırma
Kazanç /
Kayıpları
(955)

Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler

Diğer
Yedekler

Geçmiş
Yıllar Kar/
Zararları

Net Dönem
Karı/
Zararı

Özkaynaklar

(3.159)

Yabancı
Para
Çevrim
Farkları
5.362

4.440

(36.274)

1.899.752

(103.132)

1.859.680

-

-

-

-

-

-

-

(103.132)

103.132

-

-

-

(693)

35.219

(3.661)

2.829

-

-

-

16.816

50.510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.816

16.816

-

-

-

(693)

35.219

(3.661)

2.829

-

-

-

-

33.694

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(23.529)

-

(23.529)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(257)

-

(257)

Kar Payları
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan
işlemler
Diğer Değişiklikler Nedeni İle
Artış (Azalış) (*)
30 Haziran 2016 İtibarıyla Bakiyeler

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

8

22.000

65.771

899

(3.852)

40.581

1.323

1.874

4.440

(36.274)

1.772.834

16.816

1.886.412

1 Ocak 2017 İtibarıyla Bakiyeler

1.990.458

22.000

65.771

3.064

(4.446)

274.354

8.975

-

4.440

(36.274)

1.772.834

(120.260)

Transferler

-

-

-

-

-

-

-

800

-

(121.060)

120.260

-

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-

-

-

(1.078)

17.226

(2.908)

-

-

-

-

109.129

122.369

Dönem Karı (Zararı)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109.129

109.129

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-

-

-

(1.078)

17.226

(2.908)

-

-

-

-

-

13.240

4.000

-

-

-

-

-

-

-

-

(4.000)

-

-

Bölünme etkisi (**)

-

-

-

38

-

-

-

-

-

(31.308)

-

(31.270)

Kar Payları
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan
işlemler
Diğer Değişiklikler Nedeni İle
Artış (Azalış) (*)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(20.000)

-

(20.000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(164)

-

(164)

-

-

(196)

-

-

-

-

-

-

-

-

(196)

26.000

65.771

2.868

(5.486)

291.580

6.067

-

5.240

(36.274)

1.596.302

109.129

2.061.197

Sermaye artırımı

30 Haziran 2017 İtibarıyla Bakiyeler

(*)
(**)

Diğer değişiklikler nedeni ile artış (azalış) satırında yer alan tutarlar Şirket’in iştiraklerinden Anadolu Efes’in kontrol gücü olmayan paylara ilişkin satış opsiyon değerleme fonu tutarından alınan paylardan oluşmaktadır.
Bölünme etkisi satırında yer alan tutarlar Şirket’in daha önce iş ortaklıklığı olan Oden’in ve Şirket’in sabit kıymetlerinin 30 Haziran 2017 tarihinde kısmi bölünme yoluyla devredilmesi sonucunda oluşan çıkışları içermektedir. Bu işlem, TMS 1
“Finansal Tabloların Sunumu’ Standardı’na göre ortaklarla ortakların kendi iradeleri dahilinde yaptıkları bir işlem sayıldığından özkaynaklarda muhasebeleştirilmiştir.

Ekte yer alan notlar, finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

(5)

ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK DÖNEMLERE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak30 Haziran 2017
22.878
109.129

Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak30 Haziran 2016
24.847
16.816

4, 8
18.3

(109.340)
1
(245)
(109.120)
24

(16.907)
2
(16)
(16)
(357)
(3.499)
711

15.1

-

(176)

15.1

-

(13.572)

18.1

4.039
8
1.040
(17)
3.000
8
8
3.828
19.555
(505)

3.790
8
3.649
133
133
3.699
21.711
(563)

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit
Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

(12.096)
(12.096)

(3.141)
(21.632)

-

18.315

-

176

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz

(19.749)
(20.000)
251

(23.181)
(23.529)
348

(8.967)

(1.475)

12.770
3.803

15.491
14.016

Dipnot
Referansı
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem Karı (Zararı)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
- Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile
Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Alınan Temettüler
Vergi İadeleri (Ödemeleri)

9

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

5

Ekte yer alan notlar, finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.
(6)

ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. (“Özilhan” veya “Şirket”) Özilhan Ailesi’nin üyeleri tarafından iştiraklerini yönetmek için
kurulan bir holding şirketidir. 1976 yılında İstanbul’da kurulmuştur ve İstanbul Ticaret Odası’na 142919 sicil
numarası ile kaydolmuştur.
Şirket merkezinin adresi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58, Buyaka E Blok Ümraniye, İstanbul,
Türkiye’dir.
Şirket’in 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla finansal tabloları 18 Ağustos 2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
onaylanmıştır. Genel Kurul ve bazı düzenleyici organların yasal finansal tabloları yayımlandıktan sonra değiştirme
yetkileri vardır.
Şirket’in Faaliyet Konuları
Şirket’in bünyesinde 30 Haziran 2017 tarihinde sona eren dönem içerisinde istihdam edilen personeli
bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Yoktur).
Şirket’in Hissedarları
30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla Şirket’in ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıda
özetlendiği gibidir:
30 Haziran 2017
Ödenmiş Sermaye
(%)

31 Aralık 2016
Ödenmiş Sermaye

(%)

Tülay Aksoy
Tuncay Özilhan
Emine Özilhan
Talip Altuğ Aksoy
Fetanet Türkan Özilhan

13.000
12.779
221
<1
<1

50,00
49,15
0,85
<1
<1

11.000
10.813
187
<1
<1

50,00
49,15
0,85
<1
<1

Toplam sermaye

26.000

100,00

22.000

100,00

Detayları Not 22’de belirtildiği üzere, Yazıcılar Holding A.Ş. (Yazıcılar Holding), Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.
(ÖSYAŞ) ve AEH’nin Yazıcılar Holding A.Ş. bünyesinde birleştirilmesi (Anadolu Grubu Birleşmesi) hususunda
yürütülen çalışmalar sonucunda bağlayıcı anlaşmalar 29 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla imzalanmış bulunmaktadır.
Birleşme 30 Haziran 2017 tarihli finansal raporlar baz alınarak yapılacak olup, birleşme işlemlerinin tamamlanması
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ’nun yanı sıra Rekabet Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin ve
onayların alınması ve ÖSYAŞ, AEH ve Yazıcılar Holding’de Genel Kurul onaylarını müteakip gerçekleştirilebilecektir.
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ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Bağlı Ortaklıkları
Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur).
İştirakler
30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla Şirket’in özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirakler
ve bunlara ait hisse payları oranları aşağıdaki gibidir:

Ülke

Ana faaliyet konusu

Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.
(Anadolu Efes) (*)

Türkiye

Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH)
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.
(Anadolu Motor) (**)

Türkiye
Türkiye

Bira, gazlı ve gazsız
alkolsüz içecek üretimi,
şişelenmesi ve dağıtımı
Holding şirketi
Endüstriyel motorların
üretimi, traktör satışı

(*)
(**)

Nihai oran ve
oy hakkı (%)
30 Haziran 2017 31 Aralık 2016
15,39

15,39

32,00
32,06

32,00
32,06

Anadolu Efes hisseleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş.( BIST)’de işlem görmektedir. 2017 ve 2016 yılları itibarıyla nihai oran ve
oy hakkının %1,91’lik kısmı Şirket’in iştiraki AEH üzerinden gelmektedir.
Anadolu Motor’un 2017 ve 2016 yılları itibarıyla nihai oran ve oy hakkının %28,51’lik kısmı Şirket’in iştiraki AEH üzerinden
gelmektedir.

İş Ortaklıkları
30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen iş ortaklıkları ve
buna ait hisse payı oranları aşağıdaki gibidir:

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
(Anadolu Isuzu) (*)
Oden İnşaat Turizm Ticaret A.Ş. (Oden) (**)
(*)
(**)

Ülke

Ana faaliyet konusu

Türkiye

Isuzu marka araçların üretimi, satışı

Türkiye

İkamet amaçlı binaların inşaatı ve
otel işletmeciliği

Nihai oran ve
oy hakkı (%)
31 Aralık 2016
30 Haziran 2017
17,83

17,83

-

50,00

Anadolu Isuzu’nun hisseleri BIST’te işlem görmektedir ve 2017 ve 2016 yılları itibarıyla nihai oran ve oy hakkının %0,87’lik kısmı
Şirket’in iştiraki AEH üzerinden gelmektedir.
30 Haziran 2017 tarihinde Şirket’in kısmi bölünmesi sonucu Özilhan Turizm Yatırım Ticaret A.Ş. ünvanlı ile yeni bir şirket kurulmuştur.
Kısmi bölünme sonucunda Şirket’teki Oden hisseleri yeni kurulan şirkete geçmiştir.
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ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
Finansal Tabloların Hazırlanma Esasları
İlişikteki finansal tablolar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe
konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınarak hazırlanmıştır. TMS’ler; Türkiye Muhasebe
Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir.
Şirket muhasebe kayıtlarını TL cinsinden ve Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı
tarafından çıkarılan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine uygun olarak tutmaktadır. Bununla birlikte Şirket TTK
gereğince hazırlanan finansal tablolarını yasal kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla Not 2’de
belirtilen muhasebe politikaları çerçevesinde düzenlemiştir. Şirket, KGK tarafından yayınlanan Finansal Tablo
Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlara uygun olarak gerekli düzeltme ve sınıflandırmaları
yapmıştır.
Finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak hazırlanması, bazı önemli muhasebe tahminlerinin
kullanılmasını gerektirir. Aynı zamanda yönetimin, Şirket’in muhasebe politikalarını belirlerken bazı önemli kararlar
alması gerekmektedir. Daha yüksek derecede tahmin içeren veya karmaşık olan konular veya varsayımlar ve
tahminlerin finansal tablolar açısından önemlilik arz ettiği konular ile ilgili açıklamalara Not 2’de yer verilmiştir.
Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi
Yabancı Para Çevrimi
(a) Fonksiyonel para birimi ve raporlama para birimi
Finansal tablolar Şirket’in raporlama para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden gösterilmiştir.
(b) İşlemler ve bakiyeler
Yabancı para ile yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu
işlemlerden doğan ve yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülüklerin yılsonu döviz kurundan fonksiyonel
para birimine çevrilmesiyle oluşan kur farkı kar ve zararı nakit akışa yönelik riskten ve net yatırıma yönelik riskten
korunma amacıyla diğer kapsamlı gelir tablosunda takip edilenler hariç olmak üzere kar veya zarar tablosuna yansıtılır.
Krediler ile nakit ve nakit benzerlerine ilişkin kur farkı karları ve zararları kar veya zarar tablosunda ‘finansal gelir ve
giderler’ altında gösterilir. Diğer tüm kur farkı karları ve zararları kar veya zarar tablosunda ‘esas faaliyetlerden diğer
gelir ve giderler’ altında sınıflandırılır.
Muhasebe politikalarındaki değişiklikler
Yeni standartlar ve yorumlar
30 Haziran 2017 tarih ve bu tarih itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen yeni standartlar ve TFRYK yorumları dışında 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
hazırlanan finansal tablolar ile tutarlı olarak uygulanmıştır.
a.

Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan değişiklikler

Bulunmamaktadır.
b.
2017 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Bulunmamaktadır.
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ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Yeni standartlar ve yorumlar (devamı)
c.

Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar

Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki değişiklik ve
yorumları henüz uygulamamıştır:
TFRS 9
TFRS 15
1

Finansal Araçlar 1
Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

1

1 Ocak 2018 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.

TFRS 9 Finansal Araçlar
Kamu Gözetimi Kurumu ("KGK”) tarafından 2010’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve
ölçümü ile ilgili yeni zorunluluklar getirmektedir. 2011’de değişiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin
sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir.
KGK tarafından Ocak 2017’de yayımlanan TFRS 9 standardının revize edilmiş versiyonu a) finansal varlıkların değer
düşüklüğü gereksinimleri ve b) "gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal
yükümlülükler" ile yayımlanan sınıflama ve ölçüm gereksinimlerine getirilen sınırlı değişlikleri içerir.
TFRS 9, 1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. İlk uygulama tarihi
1 Şubat 2015 tarihinden önce olmak şartıyla, erken uygulamaya izin verilmektedir.
TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
TFRS 15 standardındaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçümü ile ilgili gereklilikleri
açıklamaktadır.
Modeldeki beş aşama aşağıdaki gibidir:






Müşteri sözleşmelerinin tespit edilmesi
Satış sözleşmelerindeki performans yükümlülüklerinin tespit edilmesi
İşlem fiyatının belirlenmesi
Sözleşmelerdeki işlem fiyatını performans yükümlüklerine dağıtılması
Şirket performans yükümlülüklerini yerine getirdiğinde gelir kaydedilmesi

TFRS 15 aynı zamanda standardın üç boyutuna (performans yükümlülüklerinin tespit edilmesi, asil vekil
değerlendirmesi ve lisanslama) açıklık getirmekte ve tadil edilmiş sözleşmeler ile tamamlanmış sözleşmeler için geçiş
sürecinde bazı kolaylıklar sağlamaktadır.
Şirket, yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip geçerlilik tarihinden itibaren
uygulayacaktır.
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ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Finansal Tabloların Hazırlanma Esasları
Şirket’in finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanan belli başlı değerleme ilkeleri ve muhasebe politikaları
aşağıdaki gibidir:
İştirakler
Şirket’in iştirakleri özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmiştir. Bunlar, Şirket’in genel olarak oy hakkının %20 ile
%50’sine sahip olduğu veya Şirket’in şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli
etkiye sahip olduğu kuruluşlardır. İştirakler finansal durum tablosunda, maliyetlerine Şirket’in, iştiraklerin net
varlıklarındaki payında alım sonrası oluşan değişikliklerin eklenmesi ve varsa değer düşüklüğü karşılığının
düşülmesiyle gösterilmektedir. Kar veya zarar tablosu Şirket’in iştiraklerinin faaliyet sonuçlarındaki payını
yansıtmaktadır. Şirket’in iştirak tutarına satın alım esnasında ortaya çıkan şerefiye de dâhil edilmiştir.
Şirket’in doğrudan ve bağlı ortaklığı üzerinden dolaylı olarak pay sahibi olduğu iştirakler, Şirket’in doğrudan ve dolaylı
pay oranının toplamı dikkate alınarak özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmektedir.
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlar finansal durum tablosunda, alış maliyetinin üzerine Şirket’in iştirakin
net varlıklarındaki payına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi veya çıkarılması ve varsa değer düşüklüğü karşılığının
düşülmesiyle gösterilmektedir. Kar veya zarar tablosu, Şirket’in iştiraklerinin faaliyetleri sonucundaki payını
yansıtmaktadır. İştirakin kar veya zararına henüz yansıtılmamış tutarların iştirakin özkaynaklarında ortaya çıkardığı
değişiklikler de Şirket’in iştirakteki payı oranında iştirakin defter değerinde düzeltme yapılmasını gerekli kılabilir. Bu
değişikliklerden Şirket’e düşen pay doğrudan Şirket’in kendi özkaynaklarında muhasebeleştirilir.
Şirket ile iştirak arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar, Şirket’in iştirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiş
olup, gerçekleşmemiş zararlar da işlem, transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne uğradığını göstermiyor ise,
düzeltilmiştir.
İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
İş ortaklıkları, Şirket’in bir veya birden fazla sayıdaki taraf ile birlikte ortak kontrolüne tabi ve sözleşme ile ekonomik
bir faaliyetin üstlenildiği şirketlerdir. Bu yatırımlar özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmektedir.
Netleştirme/Mahsup
Bir finansal varlık ve borcun birbirine mahsup edilerek (netleştirilerek) net tutarın finansal durum tablosunda
gösterilmesi ancak işletmenin; muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda yasal bir hakkının bulunması ve net
esasa göre ödemede bulunma ya da varlığı elde etme ve borcu ödeme işlemlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirme
niyetinde olması durumunda mümkün olabilir.
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30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Uygulanan Değerleme İlkeleri/Muhasebe Politikaları
2.1

Maddi Duran Varlıklar

Maddi varlıklar satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek finansal
tablolara yansıtılır. Amortisman varlıkların tahmini faydalı ömürleri üstünden doğrusal amortisman yöntemi ile
hesaplanmaktadır. Arazi amortismana tabi değildir. Varlıkların tahmini faydalı ömürleri, aşağıdaki gibidir:
Yer altı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine ve teçhizat
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

5-50 yıl
20-50 yıl
5-10 yıl
5 yıl
5 yıl
Kira dönemi veya faydalı ömründen düşük olanı

Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini
ileriye dönük olarak tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir.
Varlıkların taşıdıkları değer üzerinden paraya çevrilemeyeceği durumlarda, varlıklarda değer düşüklüğü olup
olmadığına bakılır. Böyle bir belirti varsa ve varlıkların taşıdıkları değerin, tahmini gerçekleşecek tutarı aştığı
durumlarda, varlık ya da nakit yaratan birimler gerçekleşebilir değerine getirilir. Gerçekleşebilecek tutar, varlığın net
satış fiyatı ve kullanımdaki net defter değerinden yüksek olanıdır. Kullanımdaki net defter değeri tutarının
belirlenmesi için, tahmin edilen gelecek dönem nakit akımları, paranın zaman değerini ve ilgili varlığın risk yapısını
ölçen vergi öncesi indirim oranı kullanılarak iskonto edilmektedir. Bağımsız nakit akımı yaratmayan bir varlığın
kullanımdaki net defter değeri varlığın dahil olduğu nakit akımı sağlayan grup için belirlenir. Değer düşüklüğü
karşılık giderleri kar veya zarar tablosunda kayda alınmaktadır.
Maddi varlıkların elden çıkartılması ya da bir maddi varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kar veya zarar satış
hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenerek, kar veya zarar tablosuna dahil edilir.
2.2

Borçlanma Maliyetleri

Amaçlanan kullanıma veya satışa hazır olmaları önemli zaman gerektiren özellikli varlıkların edinimi, inşaası veya
üretimi ile ilgili olan genel ve özellikli borçlanma maliyetleri ilgili varlıkların amaçlanan kullanıma veya satışa hazır
olmasına kadar geçen sure boyunca bu varlıkların maliyetlerine eklenir. Varlığın kullanıma hazır hale gelmesinden
sonra oluşan tüm borçlanma maliyetleri ise giderleştirilmektedir.
Şirket bir özellikli varlığın edinilmesi amacıyla özellikle borçlanmış ise, bu durumda aktifleştirilecek borçlanma
maliyeti tutarı; ilgili dönem boyunca söz konusu borçlanmaya ilişkin oluşan borçlanma maliyetlerinden, söz konusu
fonların geçici olarak nemalandırılması ile sağlanan gelirlerin düşülmesi suretiyle belirlenir.
Diğer borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde kar veya zarara yansıtılmaktadır.
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Uygulanan Değerleme İlkeleri/Muhasebe Politikaları (devamı)
2.3

Finansal Araçlar

Şirket, finansal varlıklarını şu şekilde sınıflandırmıştır: gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan, krediler ve
alacaklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar. Sınıflandırma, finansal varlıkların alınma amaçlarına göre yapılır.
Yönetim, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar.
(a) Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, alım satım
amaçlı finansal varlıklardır. Bir finansal varlık, eğer prensip olarak kısa vadede satılmak amacıyla alınmışsa bu
gruptadır. Türevler de eğer riskten korunmak amaçlı belirlenmedilerse alım satım amaçlı olarak sınıflandırılır. Bu
kategorideki varlıkların, eğer 12 ay içerisinde satılması bekleniyorsa dönen varlıklar, diğer durumlarda duran varlıklar
olarak sınıflandırılırlar.
(b) Krediler ve alacaklar
Krediler ve alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasaya kota olmayan ve türev araç olmayan finansal
varlıklardır. Vadeleri raporlama tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklarda, 12 aydan uzun ise duran
varlıklarda gösterilirler. Şirket’in krediler ve alacakları finansal durum tablosunda “ticari ve diğer alacaklar” ve “nakit
ve nakit benzerleri”nden oluşmaktadır.
(c) Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, bu kategoride sınıflandırılan ve diğer kategorilerin içinde sınıflandırılmayan türev
araç olmayan varlıklardır. Yönetim, ilgili varlıkları raporlama döneminden itibaren 12 ay içinde elden çıkarmaya niyetli
değilse duran varlıkların altında sınıflandırılırlar.
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Uygulanan Değerleme İlkeleri/Muhasebe Politikaları (devamı)
2.3

Finansal Araçlar (devamı)

Muhasebeleştirme ve ölçme
Normal yoldan alınan ve satılan finansal varlıklar, alım satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alım satım yapılan
tarih, Şirket’in varlığı alım satım yapmayı taahhüt ettiği tarihtir. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan
finansal varlıklar hariç diğer finansal yatırımlar ilk olarak gerçeğe uygun değerine işlem maliyeti eklenmek suretiyle
kaydedilir. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, gerçeğe uygun değeriyle finansal
tablolara alınır ve işlem maliyetleri, kar veya zarar tablosunda giderleştirilir. Finansal varlıklardan doğan nakit akış alım
hakları sona erdiğinde veya transfer edildiğinde ve Şirket tüm risk ve getirilerini transfer ettiğinde, finansal varlıklar
finansal durum tablosu dışına çıkartılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar finansal müteakip dönemlerde gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilmektedirler.
Krediler ve alacaklar etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetleri ile muhasebeleştirilmektedir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların gerçeğe uygun değer değişimlerden doğan
kazanç veya kayıplar ilgili dönemin kar veya zarar tablosunda ‘diğer (kazanç)/kayıplar, net’ olarak gösterilir. Şirket
temettü ödemelerini almaya hak kazandığında, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal
varlıklardan elde edilen temettü geliri, diğer gelirlerin bir parçası olarak kar veya zarar tablosuna yansıtılır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak kaydedilen parasal ve parasal olmayan finansal varlıkların gerçeğe uygun
değerindeki değişimler diğer kapsamlı kar veya zarar tablosuna yansıtılır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar, satıldığında veya değer düşüklüğü
oluştuğunda özkaynakta gösterilen birikmiş gerçeğe uygun değer farkları kar veya zarar tablosuna finansal varlıklardan
doğan kar ve zararlar olarak aktarılır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar üzerinde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz, kar veya zarar
tablosunda diğer gelirler içinde gösterilir. Şirket temettü ödemelerini almaya hak kazandığında, satılmaya hazır finansal
varlıklardan elde edilen temettü geliri, kar veya zarar tablosunda diğer gelirleri içinde gösterilir.
Finansal araçların netleştirilmesi
Bir finansal varlık ve borcun birbirine mahsup edilerek net tutarın finansal durum tablosunda gösterilmesi ancak
işletmenin; muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda yasal bir hakkının bulunması ve net esasa göre ödemede
bulunma ya da varlığı elde etme ve borcu ödeme işlemlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirme niyetinde olması
durumunda mümkün olabilir. Yasal hak, gelecekteki bir olaya bağlı olmamalı, normal operasyonel akışta ve şirketin ya
da karşı tarafın temerrüt, acz hali ya da iflası durumunda dahi kullanılabilir olmalıdır.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
(a) İtfa edilmiş maliyet üzerinden gösterilen finansal varlıklar
Şirket, bir ya da bir grup finansal varlıklarının değer düşüklüğüne uğradığını gösteren tarafsız kanıtlarının var olup
olmadığını, her raporlama döneminin sonunda değerlendirir. Bir ya da bir grup finansal varlık değer düşüklüğüne
uğrarsa, değer düşüklüğünden kaynaklanan zarara, ancak değer düşüklüğüne ilişkin varlığın ilk kayda alınmasından
sonra (bir kayıp olayı) ve bu kayıp olayının finansal varlıkların geleceğe ait tahmini nakit akışları üzerinde bir etkisinin
olduğu bir ya da daha fazla olayın sebep olduğu tarafsız bir kanıt varsa katlanılır.
Değer düşüklüğünün kanıtı borçluların ya da bir borçlu grubunun ciddi finansal zorluklar yaşaması, anapara veya faiz
ödemelerini zamanında yapamaması veya taahhütlerini yerine getirememesi, iflas ya da başka bir finansal yapılanmaya
gitme olasılığı ve ilişkili olan ekonomik koşullar veya ödeme durumlarında olumsuz anlamda değişiklikler yaşanması
ve varlıkların geri ödenmemesi ile ilişkili bulunan ekonomik koşullar gibi gözlemlenebilir verilerin gelecekteki nakit
akışlarında ölçülebilir bir azalış olduğuna işaret etmesini içerebilir.
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2.3

Finansal Araçlar (devamı)

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü (devamı)
Krediler ve alacaklar sınıfı için zararın tutarı, varlıkların defter değeri ile geleceğe ait tahmini nakit akışlarının finansal
varlıkların orijinal efektif faiz oranı kullanılarak indirgenmiş bugünkü değeri arasındaki fark ile ölçülür (geleceğe ait
gerçekleşmemiş kredi borçları hariç). Varlıkların defter değeri düşürülür ve meydana gelen zarar kar veya zarar
tablosunda kayda alınır. Eğer bir kredi ya da vadeye kadar tutma amacıyla yapılan bir yatırım değişken faiz oranına
sahipse, değer düşüklüğü zararının hesaplanmasında kullanılacak olan indirgeme oranı da sözleşmede belirlenmiş cari
efektif faiz oranıdır. Pratik bir uygulama olarak, Şirket değer düşüklüğünü, gözlemlenebilir piyasa fiyatını kullanarak
bir aracın gerçeğe uygun değerini baz alarak ölçebilir.
Eğer, izleyen dönemde, değer düşüklüğü zararı azalırsa ve bu azalış değer düşüklüğünün muhasebeleştirilmesinden
sonra meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebilirse (borçlunun kredi notunda iyileştirme olması gibi), daha önce kayda
alınmış değer düşüklüğü kar veya zarar tablosundan iptal edilir.
(b) Satılmaya hazır finansal varlıklar
Şirket finansal durum tablosu tarihinde, finansal varlığın veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğü ile ilgili
tarafsız kanıt olup olmadığını değerlendirir.
Borçlanma araçları için eğer böyle bir kanıt mevcutsa, birikmiş zarar - elde etme maliyeti ve cari makul değer
arasındaki farktan, daha önce bu finansal varlığa ait kar veya zarara yansıtılmış değer düşüklüğü zararları indirilerek
ölçülür - diğer kapsamlı gelirden çıkarılır ve kar veya zarar tablosuna yansıtılır. Sonraki dönemlerde satılmaya hazır
olarak sınıflandırılmış olan bir borçlanma aracının makul değerinde bir artış olursa ve bu artış tarafsız bir şekilde, değer
düşüklüğü zararının kar ya da zararda kayda alınmasından sonra gerçekleşen bir olaya dayanıyorsa, değer düşüklüğü
zararı kar veya zarar tablosunda ters çevrilir.
Özkaynağa dayalı finansal araçlara yapılan yatırımlarda ise, varlığın gerçeğe uygun değerinde, maliyetinin altında
önemli veya uzun süreli bir azalış da, bu varlıkta değer düşüklüğü olduğunun kanıtıdır. Bu türden bir kanıtın var olması
durumunda- elde etme maliyeti ve cari makul değer arasındaki farktan, daha önce bu finansal varlığa ait kar veya zarara
yansıtılmış değer düşüklüğü zararları indirilerek ölçülür - diğer kapsamlı gelirden çıkarılır ve kar veya zarar tablosuna
yansıtılır. Kar veya zarar tablosuna yansıtılan özkaynağa dayalı finansal araçlardaki değer düşüklüğü zararı, kar veya
zarar tablosunda geri çevrilemez.
Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
Nakit akış tablolarında, nakit ve nakit benzeri değerler, kasada tutulan nakit, bankalarda tutulan mevduatlar, vadeleri 3
ay veya daha kısa olan diğer likit yatırımlar ile kredili mevduat hesaplarını içerir. Kredili mevduat hesapları, finansal
durum tablosunda kredilerin içerisinde kısa vadeli yükümlülükler altında sınıflandırılmaktadır.
Geri alış (repo) ve geri satış (ters repo) işlemleri
Şirket, repo anlaşmaları çerçevesinde gelecekteki bir tarihte sabit fiyatla geri alım taahhüdüyle menkul değerler satım
işlemleri gerçekleştirmektedir. Geri alım sözleşmeleri (repo) ile satılan yatırımlar finansal durum tablosunda kayıtlara
alınır ve ilgili varlıklara ilişkin muhasebe politikalarına uygun olarak değerlenir. Satış ve alış fiyatı arasındaki fark faiz
gideri olarak kabul edilir ve repo anlaşması süresince tahakkuk esasına göre etkin faiz (iç verim) oranı yöntemiyle
hesaplanarak kayıtlara yansıtılır. Geri alım taahhüdüyle (repo) daha önceden belirlenen fiyattan satılan menkul
kıymetler, devralanın sözleşmeden doğan teminatı satma veya rehnetme hakkı olduğu durumlarda “Repo sözleşmeleri
için teminata verilen menkul değerler” hesabına sınıflanır. Bu sözleşmeler çerçevesinde tahsil edilen tutarlar için karşı
taraf yükümlülükleri “Diğer para piyasası plasmanları” hesabına yansıtılır.
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Geri alış (repo) ve geri satış (ters repo) işlemleri (devamı)
Şirket’in kontrolü dışında olduğundan önceden belirlenen bir tarihte yeniden satma taahhüdü (ters repo anlaşması) ile
satın alınan varlıklar finansal durum tablosuna yansıtılmamaktadır. Bu sözleşmeler çerçevesinde yapılan ödemeler
“Diğer Para Piyasası Plasmanları” hesabına yansıtılmaktadır. Alış ve geri satış fiyatı arasındaki fark faiz gideri olarak
kabul edilir ve ters repo anlaşması süresince tahakkuk esasına göre etkin faiz (iç verim) oranı yöntemiyle hesaplanarak
kayıtlara yansıtılır.
Ticari Alacaklar ve Borçlar
Şirket tarafından, bir borçluya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar ertelenmiş finansman
gelirinden netleştirilmiş olarak taşınırlar. Ertelenmiş finansman geliri ile netleştirilmiş ticari alacaklar, orijinal fatura
değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto
edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin çok büyük
olmaması durumunda, orijinal fatura değerleri üzerinden gösterilmiştir.
Eğer ticari alacakların ve borçların tahsilatı için beklenen süre 1 yıl ya da daha kısa ise (ya da daha uzunsa ancak
işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde ise), bu alacaklar ve borçlar kısa vadeli alacaklar ya da borçlar olarak
sınıflandırılırlar. Aksi halde, uzun vadeli alacaklar ya da borçlar olarak sınıflandırılırlar.
Şirket, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde
ticari alacaklar için bir alacak risk karşılığı oluşturur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili
mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar
dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen
değeridir.
Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi
durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek diğer gelirlere kaydedilir.
2.4

Kur Değişiminin Etkileri

Şirket’in yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen işlemler, işlem
tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Finansal durum tablosunda yer alan dövize bağlı parasal
varlık ve borçlar, finansal durum tablosu tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmişlerdir.
Gerçeğe uygun değerden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler gerçeğe uygun değerin belirlendiği
tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan
kalemler yeniden çevrilmezler. Parasal kalemlerin çevrimden ve dövizli işlemlerin tahsil ve tediyelerinden kaynaklanan
kambiyo karları ve zararları kar veya zarar tablosunda yer almaktadır.
Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para birimiyle gösterilen
borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme olarak ele alınan ve bu tür varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları
oluştukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleştirilirler.
2.5

Pay Başına Kazanç

Kar veya zarar tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin
ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile
arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi
değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi
dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.
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2.6

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Raporlama döneminden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya
açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, finansal durum tablosu tarihi ile finansal durum tablosunun yayımı
için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Şirket, finansal durum tablosu tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
2.7

Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Koşullu Varlıklar

Şirket’in geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğünün bulunması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi
için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının
güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda ilgili yükümlülük, karşılık olarak finansal tablolara alınır.
Koşullu yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelip
gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Koşullu yükümlülük olarak işleme tabi
tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi
durumunda, bu koşullu yükümlülük, güvenilir tahminin yapılamadığı durumlar hariç, olasılıktaki değişikliğin meydana
geldiği dönemin finansal tablolarında karşılık olarak kayıtlara alınır.
Şirket koşullu yükümlülüklerin muhtemel hale geldiği ancak ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı hakkında
güvenilir tahminin yapılamaması durumunda ilgili yükümlülüğü dipnotlarında göstermektedir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan bir veya daha fazla
kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlık, koşullu varlık olarak değerlendirilir.
Ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeye girme ihtimalinin yüksek bulunması durumunda koşullu varlıklar finansal
tablo dipnotlarında açıklanır.
Karşılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödemesinin kesin olması ve tutarın
güvenilir bir şekilde hesaplanması durumunda, bir varlık olarak muhasebeleştirilir.
2.8

Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak
uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir
döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere de ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı
dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak dönem karı ve zararının belirlenmesinde dikkate alınacak
şekilde finansal tablolara yansıtılır. Şirket’in cari yıl içerisinde tespit ettiği önemli bir muhasebe hatası ve muhasebe
tahminlerinde önemli bir değişiklik olmamıştır.
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2.9

İlişkili Taraflar

Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
(i)
Şirket’i kontrol etmesi, Şirket tarafından kontrol edilmesi ya da Şirket ile ortak kontrol altında bulunması
(ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere);
(ii)
Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya
(iii) Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması;
Tarafın, Şirket’in bir iştiraki olması;
Tarafın, Şirket’in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;
Tarafın, Şirket’in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;
Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de bahsedilen herhangi
bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması; veya
Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında
sağlanan fayda planları olması, gerekir.

İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel
karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
2.10

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, diğer yıllarda
vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri
hariç tuttuğundan dolayı, kar veya zarar tablosunda belirtilen kardan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü
finansal durum tablosu tarihi itibariyle yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak
hesaplanmıştır.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile
yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların finansal durum tablosu yöntemine
göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi
yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan
ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle
muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk
defa finansal tablolara alınmasından dolayı oluşan ve hem ticari hem de mali kar veya zararı etkilemeyen geçici
zamanlama farklarına ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı hesaplanmaz.

(18)
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Uygulanan Değerleme İlkeleri/Muhasebe Politikaları (devamı)
2.10

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı)

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir finansal durum tablosu tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiş
vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar
elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirildiği
dönemde geçerli olması beklenen ve finansal durum tablosu tarihi itibariyle kanunlaşmış veya önemli ölçüde
kanunlaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin
hesaplanması sırasında, Şirket’in finansal durum tablosu tarihi itibariyle varlıklarının defter değerini geri kazanma ya da
yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi
konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması şartlarıyla ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi
yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.
2.11

Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları

Tanımlanan fayda planı
Şirket’in Türkiye’de faaliyet gösteren şirketleri, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra
emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli
miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Kıdem tazminatı, tahmin edilen enflasyon oranlarına ve personelin işten ayrılması veya işine son verilmesine ilişkin,
ilgili şirketin kendi deneyiminden doğan bilgilere dayanarak ve hak kazanılan menfaatlerin finansal durum tablosu
tarihinde geçerli olan devlet tahvili oranları kullanılarak, indirgenmiş net değerinden kaydedilmesini öngören
“projeksiyon metodu” kullanılarak hesaplanmış ve finansal tablolara yansıtılmıştır.
Tanımlanan katkı payı
Şirket’in Türkiye’de faaliyet gösteren şirketleri, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi
ödemektedir. Şirket’in, bu primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri
dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır.
2.12

Nakit Akış Tablosu

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akış tabloları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde
sınıflandırılarak raporlanır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Şirket’in faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akışları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar)
kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu
kaynakların geri ödemelerini gösterir.
NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ
30 Haziran 2017 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Döneme Ait İşlemler
Yoktur.
2016 Yılı ile İlgili İşlemler
Yoktur.
(19)
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NOT 4 - İŞ ORTAKLIKLARI
İş Ortaklıkları

Şirket

Ana faaliyeti

Yer

Anadolu Isuzu (*)
Oden (**)

Isuzu marka araçların üretimi, satışı
İkamet amaçlı binaların inşaatı ve otel işletmeciliği

Türkiye
Türkiye

30 Haziran 2017
Taşınan
Nihai oran
değer
(%)
40.721
-

17,83
-

31 Aralık 2016
Taşınan
Nihai oran
değer
(%)
44.514
32.631

17,83
50,00

77.145

40.721

1 Ocak 1 Ocak 30 Haziran 2016
30 Haziran 2017
Şirket kar/(zarar) payı

Şirket
Anadolu Isuzu (*)

(3.229)

(1.701)

Oden (**)

(1.504)

(1.490)

(4.733)

(3.191)

(*)
Anadolu Isuzu’nun hisseleri BIST’da işlem görmektedir.
(**) 30 Haziran 2017 tarihinde Şirket’in kısmi bölünmesi sonucu Özilhan Turizm Yatırım Ticaret A.Ş. ünvanlı ile yeni bir şirket kurulmuştur. Kısmi
bölünme sonucunda Şirket’teki Oden hisseleri yeni kurulan şirkete geçmiştir.

Şirket’in iş ortaklığı Anadolu Isuzu’ya ait özet finansal bilgiler aşağıdaki gibidir:

Anadolu Isuzu
Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler
Net varlıklar
Şirket’in net varlıklardaki payı

Gelirler
Net dönem zararı
İş ortaklığının net dönem zararından alınan pay

(20)

30 Haziran 2017

31 Aralık 2016

909.873
669.770
240.103

885.067
622.602
262.465

40.721

44.514

30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

351.013
(19.038)

377.325
(10.031)

(3.229)

(1.701)
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NOT 4 - İŞ ORTAKLIKLARI (devamı)
İş Ortaklıkları (devamı)
Şirket’in iş ortaklığı Anadolu Isuzu’ya ait finansal tablolarda taşınan değerin 30 Haziran 2017 ve 30 Haziran 2016
tarihleri itibarıyla hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

1 Ocak bakiyesi
Net dönem zararından alınan pay
Yeniden ölçüm fonundan alınan pay
Alınan temettü

44.514
(3.229)
(564)
-

54.842
(1.701)
(207)
(2.156)

Dönem sonu bakiyesi

40.721

50.778

Şirket’in daha önce iş ortaklığı olan Oden’e ait özet finansal bilgiler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2016
Oden
Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler
Net varlıklar

79.110
13.848
65.262

Şirket’in net varlıklardaki payı

32.631
30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

Gelirler
Net dönem zararı

6.242
(3.007)

5.289
(2.979)

İş ortaklığının net dönem zararından alınan pay

(1.504)

(1.490)

Şirket’in daha önce iş ortaklığı olan Oden’e ait finansal tablolarda taşınan değerin 30 Haziran 2017 ve
30 Haziran 2016 tarihleri itibarıyla hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak bakiyesi
Net dönem zararından alınan pay
Yeniden ölçüm fonundan alınan pay
Kısmi bölünme yoluyla çıkışlar (-)
Yeniden ölçüm fonundan alınan paydan çıkışlar (-)
Dönem sonu bakiyesi

(21)

30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

32.631
(1.504)
(7)
(31.158)
38

32.841
(1.490)
(4)
-

-

31.347
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NOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Nakit ve nakit benzerlerinin detayları aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2017

31 Aralık 2016

Bankalar

3.803

12.770

Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri

3.803

12.770

14

18

3.817

12.788

Faiz geliri tahakkukları

Tutar
Bankalar
Vadesiz
-ABD Doları
Vadeli
-ABD Doları
-TL

30 Haziran 2017
Vade aralığı
Faiz oranı (%)

3.817
3.232
585

-

-

11 gün
4 gün

4,0
10,75-14,25

Tutar
107
107
12.681
12.612
69

31 Aralık 2016
Vade aralığı

Faiz oranı (%)

-

-

27-35 gün
2 gün

3,7-3,9
8,3

12.788

3.817

NOT 6 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
30 Haziran 2017

31 Aralık 2016

-

33
(25)

-

8

Ticari alacaklar
Eksi: şüpheli ticari alacak karşılığı

30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan uzun vadeli ticari alacak bulunmamaktadır
(31 Aralık 2016: Yoktur).
Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişiklikler aşağıdaki gibidir:

1 Ocak bakiyesi
Konusu kalmayan karşılıklar
Dönem sonu bakiyesi

(22)

30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

25
(25)

25
-

-

25
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NOT 6 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)
30 Haziran 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan ticari alacakların yaşlandırma tablosu
aşağıdaki gibidir:

Toplam

2017
2016

Vadesi geçmemiş ve
karşılık ayrılmamış ticari
alacaklar

8

Vadesi geçmiş ama karşılık
ayrılmamış ticari alacaklar
1 - 30 gün
1 - 3 ay
3 - 12 ay

-

-

-

1 - 5 yıl

5 yıldan
fazla

8

-

-

NOT 7 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Kısa Vadeli İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
30 Haziran 2017

31 Aralık 2016

3.001

1

3.001

1

Ödenecek vergiler

NOT 8 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
30 Haziran 2017

31 Aralık 2016

2.019.495
40.721

1.899.652
77.145

2.060.216

1.976.797

İştirakler
İş ortaklıkları (Not 4)

8.1

İştirakler
30 Haziran 2017
Taşınan
Nihai oran
değer
(%)

31 Aralık 2016
Taşınan
Nihai oran
değer
(%)

Şirket

Ana faaliyeti

Yer

Anadolu Efes (*)

Bira, gazlı ve gazsız alkolsüz içecek üretimi, şişelenmesi ve
dağıtımı
Holding şirketi

Türkiye

1.262.149

15,39

1.258.801

15,39

Türkiye

749.244

32,00

632.706

32,00

Endüstriyel motorların üretimi, traktör satışı

Türkiye

8.102

32,06

8.145

32,06

Anadolu Endüstri Holding
A.Ş. (AEH)
Anadolu Motor Üretim ve
Pazarlama A.Ş.

1.899.652

2.019.495

1 Ocak 1 Ocak 30 Haziran 2016
30 Haziran 2017
Şirket kar/(zarar) payı

Şirket
Anadolu Efes (*)
Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH)
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.

(*)

Anadolu Efes hisseleri BIST’te işlem görmektedir.

(23)

12.154

31.296

101.735

(24.622)

(36)

16

113.853
u

6.690
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NOT 8 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR (devamı)
8.1

İştirakler (devamı)

Şirket’in iştiraklerinden Anadolu Efes’e ait özet finansal bilgiler aşağıdaki gibidir:
Özet finansal durum tablosu bilgileri:

Anadolu Efes

Anadolu Efes

30 Haziran 2017

31 Aralık 2016

Dönen varlıklar

7.169.045

6.008.675

Duran varlıklar

19.772.474

19.619.884

Toplam varlıklar

26.941.519

25.628.559

Kısa vadeli finansal borçlar

1.313.098

500.870

Diğer kısa vadeli yükümlülükler

3.170.484

2.185.587

Uzun vadeli finansal borçlar

5.058.984

5.682.403

Diğer uzun vadeli yükümlülükler

2.498.055

2.442.677

Toplam yükümlülükler

12.040.621

10.811.537

Net varlıklar

14.900.898

14.817.022

Kontrol gücü olmayan paylar

5.613.553

5.554.521

Ana ortaklığına ait net varlıklar

9.287.345

9.262.501

Şirket’in net varlıklardaki payı

1.262.149

1.258.801

Anadolu Efes
30 Haziran 2017

Anadolu Efes
30 Haziran 2016

Net varlıkların dağılımı:

Özet kar veya zarar tablosu bilgileri:
Hasılat

6.182.204

5.021.962

Net dönem karı

190.535

351.109

Kontrol gücü olmayan paylar

100.373

118.945

Ana ortaklık payları

90.162

232.164

Şirket’in net kar payı

12.154

31.296

Şirket’in iştiraki Anadolu Efes’e ait finansal tablolarda taşınan değerin 30 Haziran 2017 ve 30 Haziran 2016 tarihleri
itibarıyla hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

1 Ocak bakiyesi
Net dönem karından alınan pay
Yabancı para çevrim farkından alınan pay
Alınan temettü
Nakit akış riskinden korunma fonu
Kontrol gücü olmayan pay satış opsiyonu değerleme fonu
Yeniden ölçüm fonundan alınan pay

1.258.801
12.154
13.896
(19.555)
(2.548)
(172)
(427)

1.049.261
31.296
31.117
(19.555)
(3.207)
7
(218)

Dönem sonu bakiyesi

1.262.149

1.088.701

(24)
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NOT 8 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR (devamı)
8.1

İştirakler (devamı)

Şirket’in iştiraki AEH’ye ait özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:
Özet finansal durum tablosu bilgileri:

AEH
30 Haziran 2017

AEH
31 Aralık 2016

Dönen varlıklar
Duran varlıklar

2.062.414
6.040.030

1.504.677
5.443.615

Toplam varlıklar

8.102.444

6.948.292

Kısa vadeli finansal borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli finansal borçlar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler

2.289.831
430.616
2.562.518
360.609

1.533.424
929.015
2.147.252
264.985

Toplam yükümlülükler

5.643.574

4.874.676

Net varlıklar

2.458.870

2.073.616

749.244

632.706

Şirket’in net varlıklardaki payı
Özet kar veya zarar tablosu bilgileri:
Hasılat
Net dönem kar/(zararı)
Kontrol gücü olmayan paylar

AEH

AEH

30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

1.548.813

1.499.949

345.023

(63.334)

27.102

13.611

Ana ortaklık payları

317.921

(76.945)

Şirket’in net kar/(zarar) payı

101.735

(24.622)

Şirket’in iştiraki AEH’ye ait finansal tablolarda taşınan değerin 30 Haziran 2017 ve 30 Haziran 2016 tarihleri
itibarıyla hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

1 Ocak bakiyesi
Net dönem karından/(zararından) alınan pay
Sermaye artışı
Yabancı para çevrim farkından alınan pay
Değer artış fonlarından alınan pay
Nakit akış riskinden korunma fonu
Kontrol gücü olmayan pay satış opsiyonu değerleme fonu
Yeniden ölçüm fonundan alınan pay
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler

632.706
101.735
12.096
3.327
(360)
(24)
(72)
(164)

690.917
(24.622)
21.632
4.102
2.754
(454)
(258)
910

Dönem sonu bakiyesi

749.244

694.981

(25)
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NOT 8 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR (devamı)
8.1

İştirakler (devamı)

Şirket’in iştiraki Anadolu Motor’a ait özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:
Özet finansal durum tablosu bilgileri:

Anadolu Motor

Anadolu Motor

30 Haziran 2017
328.750

31 Aralık 2016
371.121

Toplam yükümlülükler

133.851

179.496

Net varlıklar

194.899

191.625

Toplam varlıklar

Net varlıkların dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklığına ait net varlıklar
Şirket’in net varlık payı

(115)

(4.623)

195.014

196.248

8.102

Özet kar veya zarar tablosu bilgileri:
Hasılat

8.145

Anadolu Motor

Anadolu Motor

30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

106.179

106.239

Net dönem (zararı) / karı

3.497

442

Kontrol gücü olmayan paylar

4.506

(27)

(1.009)

469

(36)

16

Ana ortaklık payı
Şirket’in net (zarar) / kar payı

Şirket’in iştiraki Anadolu Motor’a ait finansal tablolarda taşınan değerin 30 Haziran 2017 ve 30 Haziran 2016
tarihleri itibarıyla hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

1 Ocak bakiyesi
Net dönem (zararından) / karından alınan pay
Yeniden ölçüm fonundan alınan pay

8.145
(36)
(7)

8.944
16
(5)

Dönem sonu bakiyesi

8.102

8.955

(26)
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NOT 9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
30 Haziran 2017 tarihinde sona eren döneme ait maddi duran varlık hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Arazi ve yerüstü düzenleri

Binalar

Taşıtlar

Toplam

100
-

159
-

2
(2)

261
(2)

(100)

(159)

-

(259)

-

-

-

-

29
-

79
1
-

2
(2)

110
1
(2)

(29)

(80)

-

(109)

30 Haziran 2017

-

-

-

-

Net defter değeri

-

-

-

-

Maliyet
1 Ocak 2017
Çıkışlar (-)
Kısmi bölünme yoluyla
çıkışlar (-) (*)
30 Haziran 2017
Birikmiş Amortisman
1 Ocak 2017
Cari dönem amortismanı
Çıkışlar (-)
Kısmi bölünme yoluyla
çıkışlar (-) (*)

(*)

30 Haziran 2017 tarihinde Şirket’in kısmi bölünmesi sonucu Özilhan Turizm Yatırım Ticaret A.Ş. ünvanlı ile yeni bir şirket
kurulmuştur. Kısmi bölünme sonucunda Şirket’in sabit kıymetleri yeni kurulan şirkete geçmiştir.

30 Haziran 2016 tarihinde sona eren döneme ait maddi duran varlık hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Arazi ve yerüstü düzenleri

Binalar

Taşıtlar

Toplam

Maliyet
1 Ocak 2016
Çıkışlar (-)

100
-

159
-

156
(154)

415
(154)

30 Haziran 2016

100

159

2

261

Birikmiş Amortisman
1 Ocak 2016
Cari dönem amortismanı
Çıkışlar (-)

29
-

75
2
-

156
(154)

260
2
(154)

30 Haziran 2016

29

77

2

108

Net defter değeri

71

82

-

153

(27)
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NOT 10 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
30 Haziran 2017

31 Aralık 2016

2

9

2

9

30 Haziran 2017

31 Aralık 2016

152
-

146
7

152

153

Peşin ödenen giderler

NOT 11 - DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Dönen Varlıklar

Devreden KDV
İş avansları

NOT 12 - ÖZKAYNAKLAR
Sermaye/Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
30 Haziran 2017
Ödenmiş Sermaye
(%)

31 Aralık 2016
Ödenmiş Sermaye
(%)

Tülay Aksoy
Tuncay Özilhan
Emine Özilhan
Talip Altuğ Aksoy
Fetanet Türkan Özilhan

13.000
12.779
221
<1
<1

50,00
49,15
0,85
<1
<1

11.000
10.813
187
<1
<1

50,00
49,15
0,85
<1
<1

Tarihsel maliyetiyle sermaye

26.000 100,00

22.000

100,00

Sermaye enflasyon düzeltme farkı

65.771

65.771

Toplam dönüştürülmüş sermaye

91.771

87.771

30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemleri içindeki ödenmiş sermayenin hareket
tablosu aşağıdaki gibidir (tutarlar tarihsel bedeliyledir):
30 Haziran 2017
Hisse adedi
Tutar
1 Ocak bakiyesi
Sermaye artışı
- Bedelsiz sermaye artışı
- Kısmi bölünme sonucunda sermaye azaltımı
Dönem sonu bakiyesi

31 Aralık 2016
Hisse adedi Tutar

22.000.000
4.000.000
29.495.000
(25.495.000)

22.000
4.000
29.495
(25.495)

22.000.000 22.000
-

26.000.000

26.000

22.000.000 22.000

Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. (Yönetim Şirketi), Özilhan Ailesi’nin üyeleri tarafından iştiraklerini yönetmek için
kurulan bir yönetim şirketidir. Sermayenin 25.995 TL’si hamiline, 5 TL’si nama yazılı paylardan oluşmaktadır.
(28)
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NOT 12 - ÖZKAYNAKLAR (devamı)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler, Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk
Ticaret Kanunu’na göre, birinci tertip yasal yedekler Şirket’in ödenmiş sermayesinin (SPK’nin yayınladığı tebliğlere
ve duyurulara göre enflasyona göre düzeltilmiş sermaye) %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net dönem karının
(SPK’ye göre enflasyona göre düzeltilmiş kar) %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş
sermayenin (SPK’ye göre enflasyona göre düzeltilmiş sermaye) %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret
Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye artırımı, nakit kar
dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak sermaye enflasyon düzeltme farkları, nakit kar
dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.
Geçmiş Yıllar Karları
30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla, sermaye yedekleri, olağanüstü yedekler, diğer kar yedekleri
ve geçmiş yıllar karları aşağıda özetlendiği gibidir:

Sermaye yedekleri
Olağanüstü yedekler
Diğer kar yedekleri
Geçmiş yıllar karları

30 Haziran 2017

31 Aralık 2016

553
95.737
1.284
1.498.728

553
119.468
1.284
1.651.529

1.596.302

1.772.834

NOT 13 - FAALİYET GİDERLERİ

Genel yönetim giderleri

Genel yönetim giderleri
Danışmanlık, iş ve hizmet giderleri
Vergi, resim ve harçlar
Aidat giderleri
Sigorta giderleri
Kira gideri
Maddi duran varlıklara ait amortisman giderleri
İletişim gideri
Elektrik, su giderleri
Personel giderleri
Diğer giderler

(29)

30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

256

212

256

212

30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

155
26
9
8
2
1
1
1
53

124
10
8
8
2
2
1
1
34
22

256

212
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NOT 14 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER/GİDERLER
14.1

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 Haziran 2017

Yönetim kurulu üyeliği geliri
Diğer

14.2

30 Haziran 2016

-

4
1

-

5

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 Haziran 2017

Kanunen kabul edilmeyen giderler

30 Haziran 2016

5

-

5

-

NOT 15 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER/GİDERLER
15.1

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

Kira gelirleri
Finansal yatırım satış kazancı (*)
Maddi duran varlık satış karı

30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

45
-

50
13.572
176

45

13.798

(*)

Şirket’in Polinas sermayesinde sahip olduğu %7,30 oranındaki 6.570 TL’lik sermaye payını temsil eden 657.000 adet hisse, toplam
6.347.826 ABD Doları (tam ABD Doları) bedel karşılığında 16 Mart 2016 tarihinde Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
bağlı ortaklıklarından İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.’ne satılmıştır.

15.2

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

Kurucu ortaklara ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılan kar payı

30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

1

1

1

1

30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

245
16

357
92

261

449

NOT 16 - FİNANSMAN GELİRLERİ

Faiz geliri
Kur farkı geliri

(30)
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NOT 17 - FİNANSMAN GİDERLERİ

Komisyon gideri

30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

11

11

11

11

NOT 18 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Şirket, faaliyetlerini sürdürdüğü ülke olan Türkiye’nin vergi kanunları ile diğer mevzuatlar dahilinde
vergilendirmeye tabidir.
Türkiye'de, kurumlar vergisi oranı %20’dir (2016: %20). Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu
takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek
seferde ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibarıyla oluşan kazançlar üzerinden %20
(2016: %20) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden
hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Türkiye’deki vergi mevzuatı uyarınca, mali zararlar oluştukları yılı takip eden en fazla beş yıl boyunca ileriye
taşınabilirler. Ayrıca vergi beyanları ve ilgili muhasebe kayıtları vergi idaresince beş yıl içerisinde
incelenebilmektedir.
18.1

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 Haziran 2017

31 Aralık 2016

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Dönem karı vergi yükümlülüğü (-)

93
-

(391)

Toplam vergi varlığı / (yükümlülüğü)

93

(391)

30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

(391)
(21)
505

(711)
563

93

(148)

1 Ocak bakiyesi
Dönem vergi gideri
Ödenen vergiler (-)
Dönem sonu bakiyesi

(31)
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NOT 18 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
18.2

Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri

Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüklerinin dağılımı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2017

31 Aralık 2016

Ertelenmiş vergi varlığı

-

3

Toplam ertelenmiş vergi varlığı / (yükümlülüğü), net

-

3

30 Haziran 2017 tarihinde sona eren döneme ait net ertelenmiş vergi varlığı hareketi aşağıdaki gibidir:

Bakiye
31 Aralık 2016

Kar veya Zarar
Tablosuna
Kaydedilen

Bakiye
30 Haziran 2017

3
3

(3)
(3)

-

Maddi duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı

30 Haziran 2016 tarihinde sona eren döneme ait net ertelenmiş vergi varlığı hareketi aşağıdaki gibidir:

Bakiye
31 Aralık 2015

Kar veya Zarar
Tablosuna
Kaydedilen

Bakiye
30 Haziran 2016

3
3

-

3
3

Maddi duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
18.3

Vergi Gideri

Dönem vergi gideri (-)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Ana şirketin kullandığı oran %20 (2016: %20)
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergiye tabi olmayan gelirler (-)
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların etkisi
Diğer

(32)

30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

(21)

(711)

(21)

(711)

30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

109.153
(21.831)
(13)
62
21.824
(66)

17.527
(3.505)
(3)
1.861
700
236

(24)

(711)
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NOT 19 - PAY BAŞINA KAZANÇ
30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

109.129
24.088.889

16.816
22.000.000

- Pay Başına Kazanç (tam TL)

4,53

0,76

- Pay Başına Kazanç (tam TL)

4,53

0,76

Net dönem karı
Ağırlıklı ortalama pay adedi

NOT 20 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
20.1

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 Haziran 2017

31 Aralık 2016

-

1.040

-

1.040

alacak

bulunmamaktadır

30 Haziran 2017

31 Aralık 2016

49
25
1

79
20

75

99

Oden (2)

30 Haziran 2017 tarihi
(31 Aralık 2016: Yoktur).

itibari

ile

uzun

vadeli

ilişkili

taraflardan

diğer

20.2 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

AEH (1)
Özilhan Turizm Yatırım Ticaret A.Ş. (4)
AEH Sigorta Acenteliği A.Ş. (3)

30 Haziran 2017 tarihi
(31 Aralık 2016: Yoktur).

itibarıyla

uzun

vadeli

(33)

ilişkili

taraflara

ticari

borçlar

bulunmamaktadır
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NOT 20 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
20.3

İlişkili Taraflarla İşlemler

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin şart ve koşulları
Dönem sonu itibarıyla mevcut bakiyeler teminatsız, faizsiz ve ödemeleri nakit bazlıdır. İlişkili taraflarla olan
alacaklar ve borçlar için hiçbir teminat verilmemiş ve alınmamıştır. 30 Haziran 2017 tarihinde sona eren dönemde,
Şirket ilişkili taraflardan alacaklarına ilişkin herhangi bir şüpheli alacak karşılığı ayırmamıştır (31 Aralık 2016:
Yoktur). Bu değerlendirme, her yıl ilişkili tarafların ve faaliyet gösterdikleri pazarın finansal durumu incelenerek
yapılmaktadır.
30 Haziran 2017 ve 30 Haziran 2016 tarihleri itibarıyla sona eren dönemlerde ilişkili taraflarla yapılmış önemli
işlemler aşağıdaki gibidir:
Hizmet alımları ve diğer giderler
AEH (1)

İş hizmet gelirleri
Polinas (4)

Finansman geliri / giderleri (net)
ABank (3)
AMenkul (3)

(1)
(2)
(3)
(4)

İştirak
İş ortaklığı
İştirakler üzerinden ortak olunan şirketler
Diğer

(34)

30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

101

93

101

93

30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

-

4

-

4

30 Haziran 2017

30 Haziran 2016

-

357
(30)

-

327
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NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Finansal Risk Yönetimi Araçları ve Politikaları
Kullanılan belli başlı finansal araçlar nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç,
operasyonlar için finansman yaratmaktır. Ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari
borçlar gibi finansal araçlar da mevcuttur.
Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, yabancı para riski, faiz riski, fiyat riski, kredi riski ve likidite riskidir. Şirket
yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. Ayrıca finansal araçların kullanılmasında ortaya
çıkabilecek piyasa riski de takip edilmektedir.
Kredi Riski
30 Haziran 2017

Alacaklar
Ticari Alacaklar

Diğer Alacaklar

İlişkili taraf

Diğer taraf

İlişkili taraf

Diğer taraf

Bankalardaki
mevduat

-

-

-

-

3.817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
31 Aralık 2016

Alacaklar
Ticari Alacaklar

Diğer Alacaklar

İlişkili taraf

Diğer taraf

İlişkili taraf

Diğer taraf

Bankalardaki
mevduat

-

8

1.040

-

12.788

-

-

-

-

-

-

-

1.040

-

12.788

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25
(25)
-

-

-

-

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
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ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Finansal Risk Yönetimi Araçları ve Politikaları (devamı)
Kredi Riski (devamı)
30 Haziran 2017

Alacaklar
Ticari Alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
taraf

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesi 5 yıldan fazla geçmiş
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

-

-

31 Aralık 2016

İlişkili
taraf

Diğer Alacaklar
Diğer
Taraf

Bankalardaki
mevduat

-

-

-

İlişkili
taraf

Diğer Alacaklar
Diğer
Taraf

Bankalardaki
mevduat

-

-

-

Alacaklar
Ticari Alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
taraf

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesi 5 yıldan fazla geçmiş
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

-

8
-

Yabancı Para Riski
Şirket Türkiye’de faaliyet göstermektedir.
Aşağıdaki tablo Türk Lirasının 1 ABD Doları ve 1 EURO karşısındaki değerini göstermektedir:

TL/ABD Doları
TL/EURO

Türkiye
Türkiye

31 Aralık 2016
döviz alış kuru

Dönem içerisindeki ortalama
döviz alış kuru

30 Haziran 2017
döviz alış kuru

3,5192
3,7099

3,6356
3,9314

3,5071
4,0030

Şirket yabancı para yatırımları, alacakları, ticari borçları ve borçlanmaları ile ilgili riskten korunma işlemi
yaptırmamaktadır. Şirket satışlarla ve satın almalarla ilgili tahmin edilen yabancı para riskleri ile ilgili riskten
korunma işlemi de yaptırmamaktadır.
Yabancı para riski, genelde EURO ve ABD Doları varlık ve yükümlülükler bulunmasından kaynaklanmaktadır.
Şirket’in yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler fonksiyonel para birimi dışındaki para
birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapılması ve yabancı para cinsinden banka kredisi kullanılmasından
kaynaklanmaktadır. Şirket doğal bir riskten korunma yöntemi olan yabancı para cinsinden varlıklarını ve borçlarını
dengede tutarak yabancı para riskini yönetmektedir.
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ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Finansal Risk Yönetimi Araçları ve Politikaları (devamı)
Yabancı Para Riski (devamı)

30 Haziran 2017
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (Kasa, banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık / (yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri
23. İhracat
24. İthalat
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TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

Bin ABD
Doları

3.232
3.232
3.232
3.232
3.232
-

921
921
921
921
921
-

ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Finansal Risk Yönetimi Araçları ve Politikaları (devamı)
Yabancı Para Riski (devamı)

31 Aralık 2016
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (Kasa, banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık / (yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri
23. İhracat
24. İthalat
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TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

Bin ABD
Doları

12.719
12.719
12.719
12.719
12.719
-

3.614
3.614
3.614
3.614
3.614
-

ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Finansal Risk Yönetimi Araçları ve Politikaları (devamı)
Yabancı Para Riski (devamı)
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
30 Haziran 2017
Kar/(zarar)
Kar/(zarar)
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 +/- değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)

323
323

(323)
(323)

-

-

-

-

323

(323)

EURO’nun TL karşısında %10 +/- değişmesi halinde:
4- EURO net varlık/yükümlülüğü
5- EURO riskinden korunan kısım (-)
6- EURO net etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 +/- değişmesi halinde:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)

Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
30 Haziran 2016
Kar/(zarar)
Kar/(zarar)
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 +/- değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)

1.376
1.376

(1.376)
(1.376)

-

-

-

-

1.376

(1.376)

EURO’nun TL karşısında %10 +/- değişmesi halinde:
4- EURO net varlık/yükümlülüğü
5- EURO riskinden korunan kısım (-)
6- EURO net etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 +/- değişmesi halinde:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
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ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Finansal Risk Yönetimi Araçları ve Politikaları (devamı)
Faiz Riski
Şirket, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz
riskine açıktır. Şirket, varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarını dengede tutmak ya da riskten korunma amaçlı
finansal araçlar kullanmak suretiyle bu riski yönetmektedir.
Finansal borçlarla ilgili olan faiz oranlarının bir kısmı piyasada geçerli olan faiz oranlarına dayanmaktadır. Bundan
dolayı Şirket ulusal ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. Şirket’in faiz
oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi öncelikli olarak borç yükümlülükleriyle
ilişkilidir. Şirket’in 30 Haziran 2017 itibarıyla Şirket’in değişken faizli borç yükümlülükleri bulunmamaktadır
(31 Aralık 2016:Yoktur).
30 Haziran 2017 31 Aralık 2016

Faiz pozisyonu tablosu
Finansal varlıklar

Sabit faizli finansal araçlar
Vadeli mevduatlar

12.681

3.817

Likidite Riski
Likidite riski, müşterilerin normal ticari şartlarda yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalinden
kaynaklanmaktadır. Şirket bu riski yönetebilmek için periyodik olarak müşterilerin finansal açıdan devam
edebilirliğini değerlendirmektedir. Likidite riski bazı durumlarda türev araçlar için bir piyasanın olmamasından
kaynaklanabilmektedir.
30 Haziran 2017

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama borçları
Ticari borçlar
Diğer borçlar

Defter
değeri

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(=I+II+III+IV)

3 aydan
kısa (I)

3-12
ay arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

5 yıldan
uzun
(IV)

3.083
82
3.001

3.083
82
3.001

3.083
82
3.001

-

-

-

Defter
değeri

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(=I+II+III+IV)

3 aydan
kısa (I)

3-12
ay arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

5 yıldan
uzun
(IV)

100
99
1

100
99
1

100
99
1

-

-

-

31 Aralık 2016

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama borçları
Ticari borçlar
Diğer borçlar

Sermaye Risk Yönetimi
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer paydaşlarına fayda sağlamak ve sermaye
maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in faaliyette bulunabilirliğinin
devamını korumaktır.
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ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 22 - RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR


Yazıcılar Holding’in 24 Şubat 2017 tarihli özel durum açıklamasında konu edildiği üzere, Kamil Yazıcı
Yönetim ve Danışma A.Ş. (“KYYDAŞ”), Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. (“ÖSYAŞ”), Yazıcılar Holding A.Ş.
(“Yazıcılar Holding”) ve Yazıcılar Holding’in imtiyazlı (C) ve (D) Grubu pay sahipleri arasında, Yazıcılar
Holding, ÖSYAŞ ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (“AEH”)’nin Yazıcılar Holding bünyesinde
birleştirilmesi (Anadolu Grubu Birleşmesi) hususunda yürütülen çalışmalar sonucunda bağlayıcı anlaşmalar
29 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla imzalanmış bulunmaktadır.
Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde planlanan birleşme suretiyle, KYYDAŞ ile ÖSYAŞ; Anadolu Grubu
işlerinin geliştirilmesi, işleyişi ve idaresine ilişkin esaslar ve şartlar ile tarafların karşılıklı haklarının ve
yükümlülüklerinin belirlenmesi ve böylelikle Anadolu Grubu'nun dinamik yapıyla, karlılık, etkinlik ve
verimliliğinin arttırılması ve faaliyetlerini istikrarlı, ekonomik ve kuvvetli biçimde gerçekleştirmesi suretiyle
kurumsal ve hukuki yönetim altyapısının güçlendirilmesi, tüm paydaşlar için yaratılan değerin maksimize
edilmesi ve Anadolu Grubu'nun varlığının nesiller boyu sürdürülmesini sağlamayı hedeflemektedirler.
Birleşme işleminin onaylanacağı Yazıcılar Holding genel kurulu sırasında, Yazıcılar Holding’in mevcut
imtiyazlı (A), (C) ve (D) Grubu paylarının imtiyazlarının kaldırılarak bu paylar imtiyazsız halka açık (A)
Grubu paylar olarak yeniden düzenlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim kurulu
üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklı kalarak, 12 üyeden oluşacak yeni yönetim kurulunun yarısının (B)
Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından seçilmesi yönündeki imtiyaz, yeniden düzenlenecek
B Grubu paylar üzerinde devam edecektir. Aynı genel kurulda Yazıcılar Holding’in unvanının Anadolu
Endüstri Holding A.Ş. (“Birleşik Holding”) olarak değiştirilmesi öngörülmektedir. KYYDAŞ ve Özilhan
Ailesi’nin %50-%50 oranlarında iştirak edecekleri ayrı bir yönetim şirketi (AG Sınai Yatırım ve Yönetim
A.Ş.), Birleşik Holding’in imtiyazlı (B) Grubu paylarının tümüne ve imtiyazsız (A) Grubu payların bir
kısmına sahip olacaktır. Böylelikle Birleşik Holding, KYYDAŞ ve Özilhan Ailesi tarafından eşit temsil ve
eşit yönetim prensibi doğrultusunda yönetilecektir.
Birleşme 30 Haziran 2017 tarihli finansal raporlar baz alınarak yapılacaktır. Aynı şekilde atanan bağımsız
değerleme şirketi uzman görüşü konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Denetim ve değerleme
çalışmalarının bitimini takiben, tahminen Ağustos ayı sonunda, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)
başvurusunun yapılması planlanmakta olup, birleşme işlemlerinin tamamlanması SPK’nın yanı sıra, Rekabet
Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin ve onayların alınmasını ve ÖSYAŞ, AEH ve Yazıcılar
Holding’de genel kurul onaylarını müteakip gerçekleştirilebilecektir.
Diğer yandan, Birleşik Holding; Yazıcılar Holding, AEH ve ÖSYAŞ’ın aktifinde bulundurduğu Anadolu
Grubu şirketlerinin paylarına sahip olacaktır. Bu durum nedeniyle, halka açık Anadolu Grubu şirketlerinin
pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmayacağı değerlendirilmektedir.
Ancak, bu konudaki nihai durum, SPK’nın süreç içerisindeki değerlendirmesine bağlı olup, işlemin
gerçekleşmesini takiben herhangi bir yükümlülük doğması halinde, ilgili halka açık Anadolu Grubu
şirketlerinde zorunlu pay alım teklif fiyatları için gerekli hesaplamaların yapılmasında da, 24 Şubat 2017
tarihi esas alınacaktır.
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ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 22 - RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR (devamı)


Yazıcılar Holding Yönetim Kurulu’nun 18 Ağustos 2017 tarihli kararı ile;
1.

Anadolu Grubu şirketlerinin tümünü ilgili mevzuat ve tarafı olunan ortaklık veya benzeri
sözleşmeler tahtında konsolide edebilen, payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören, finansal
yapısı güçlü, ortaklık yapısı sadeleştirilmiş, kurumsal ve hukuki yönetim altyapısı bütünleştirilmiş
ve güçlendirilmiş, önemli büyüklükte halka açık bir holding şirketin oluşturulması amacıyla; 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci madde hükümleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun
23 ve 24'üncü maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Birleşme ve Bölünme Tebliği (II23.2), Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) başta
olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, Yazıcılar
Holding’in, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 105048 sicil numarası ile kayıtlı AEH ile
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 142919 sicil numarası ile kayıtlı ÖSYAŞ’ı tüm aktif ve
pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralmak suretiyle bu şirketlerle birleşmesine, bu amaçla
birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,

2.

Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem
devralan sıfatıyla Yazıcılar Holding’in ve hem de devrolunan sıfatıyla AEH ve ÖSYAŞ’ın
SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş
30 Haziran 2017 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına,

3.

Birleşme işleminde; "birleşme oranı"nın, "değiştirme oranı"nın ve bunlarla uyumlu bir şekilde
birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye
artırımı sonucunda ihraç edilecek Yazıcılar Holding paylarından Yazıcılar Holding’e devrolacak
AEH ve ÖSYAŞ’ın pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin adil ve makul bir yaklaşımla ve
hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde ve bu çerçevede hazırlanacak birleşme
sözleşmesi, birleşme raporu, duyuru metni ve sair belgeler ile yapılması gereken her türlü
bilgilendirme, açıklama ve ilanda, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Uzman
Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

4.

Birleşme işleminde; Yazıcılar Holding’in SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz
edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü
maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı
Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri
dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz
oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin, paylarını söz konusu birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı
24 Şubat 2017 (Borsa İstanbul ikinci seans kapanışını müteakip) tarihi esas alınarak belirlenecek
ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Yazıcılar Holding’e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına
sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda KAP'da kamuyu
aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,
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5.

Yukarıda madde 4'te belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı"
başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar
ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan
10'uncu maddesi hükümleri dahilinde, Yazıcılar Holding’in 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari
değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin
görüşmelere başlanılmasına istinaden Yazıcılar Holding’in Yönetim Kurulu tarafından alınan
kararın ilk defa kamuya açıklandığı 24 Şubat 2017 tarihinden önceki, Borsa 2.seans kapanışından
sonra kamuya duyurulduğu için açıklanan tarih dahil olmak üzere, otuz günlük dönem içinde
(26 Ocak 2017 – 24 Şubat 2017 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların
aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 14,6847 TL (tam TL) olarak belirlenmesine ve kamuya
duyurulmasına ve bu çerçevede, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin işleyiş süreçleri başta olmak
üzere yapılması gerekli tüm işlemlerin ve açıklamaların bahsi geçen Tebliğ hükümleri ve ilgili
mevzuat düzenlemelerine uygun biçimde yürütülmesine,

6.

Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai
olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemlerin icrasına,
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurumu'na yapılacak
başvurular da dahil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin
yapılmasına,

7.

Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına
uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında
Yazıcılar Holding yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, dair oybirliği ile karar verilmiş olup,
bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamı karar lehine olumlu oy kullanmıştır.
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