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Bağımsız 

Denetimden 

Geçmemiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

 
Dipnot  30 Nisan 2017 

Yeniden 

Düzenlenmiş 
(1)

 

31 Ocak 2017 

VARLIKLAR     

     

Dönen varlıklar     

Nakit ve nakit benzerleri 6  156.274 158.056 

Ticari alacaklar   185.386 109.381 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar 8  3.751 4.059 

İlişkili olmayan taraflardan ticari                 

alacaklar 9  181.635 105.322 

Diğer alacaklar   29.026 21.491 

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar    29.026 21.491 

Türev araçlar 20  -- 7.336 

Stoklar   289.456 287.844 

Peşin ödenmiş giderler   27.955 20.388 

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar   250 5.287 

Diğer dönen varlıklar   18.578 15.597 

Toplam dönen varlıklar   706.925 625.380 

     

Duran varlıklar     

Diğer alacaklar   1.785 2.014 

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar    1.785 2.014 

Maddi duran varlıklar 10  144.319 136.579 

Maddi olmayan duran varlıklar   144.097 156.023 

Diğer maddi olmayan duran varlık 10  51.043 55.551 

 Şerefiye 11  93.054 100.472 

Peşin ödenmiş giderler   141 68 

Ertelenmiş vergi varlığı   10.051 6.746 

Toplam duran varlıklar   300.393 301.430 

TOPLAM VARLIKLAR   1.007.318 926.810 
 

(1) “Geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş” finansal tablolar için Dipnot 2’ye bakınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
İlişikteki dipnotlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Bağımsız 

Denetimden 

Geçmemiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

 

 Dipnot 30 Nisan 2017 

Yeniden 

Düzenlenmiş 
(1) 

31 Ocak  

2017 

KAYNAKLAR    

    

Kısa vadeli yükümlülükler    

Kısa vadeli borçlanmalar 7 84.306 151.687 

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 7 145.422 79.127 

Ticari borçlar  348.592 299.515  

İlişkili taraflara ticari borçlar 8         101.828        108.740 

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 9 246.764 190.775 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar  17.773 14.849 

Diğer borçlar  77.637 86.721 

İlişkili taraflara diğer borçlar 8 69.499 76.365 

İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar  8.138 10.356 

Türev araçlar 20 2.926 -- 

Ertelenmiş gelirler  12.592 11.985 

Kısa vadeli karşılıklar  11.490 10.630 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli 
karşılıklar 13 2.723 2.159 

Diğer kısa vadeli karşılıklar 13 8.767 8.471 

Dönem karı vergi yükümlülüğü   8.419 203 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler  2.139 9.746 

Toplam kısa vadeli yükümlülükler  711.296 664.463 

    

Uzun vadeli yükümlülükler    

Uzun vadeli borçlanmalar 7 125.179 105.209 

Ertelenmiş gelirler  106 119 

Uzun vadeli karşılıklar  3.278 3.151 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli 

karşılıklar  3.278 3.151 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü   12.102 13.398 

Toplam uzun vadeli yükümlülükler  140.665 121.877 

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER  851.961 786.340 
 
 

(1) “Geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş” finansal tablolar için Dipnot 2’ye bakınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlişikteki dipnotlar bu ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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 Bağımsız 

Denetimden 

Geçmemiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

 Dipnot 

 

30 Nisan 

2017 

Yeniden 

Düzenlenmiş 
(1)

 

31 Ocak  

2017 

ÖZKAYNAKLAR      

     

Ana ortaklığa ait özkaynaklar     

Ödenmiş sermaye 15  49.657 49.657 

Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri 

içeren birleşmelerin etkisi 15  (35.757) (35.757)  

Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler   (4.528) (4.461)  

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm 

kayıpları   (4.528) (4.461)  

Diğer kazanç / (kayıplar) 15  -- (4.080)  

Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılabilecek 

birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler   6.103 10.122 

Yabancı para çevrim farkları   6.103 10.122 

Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler   17.427 17.427 

Geçmiş yıllar karları   111.717 65.733 

Net dönem karı   17.013 50.064 

Kontrol gücü olmayan paylar               (6.275) (8.235) 

     

Toplam özkaynaklar   155.357 140.470 

     

TOPLAM KAYNAKLAR   1.007.318 926.810 

     
 

(1) “Geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş” finansal tablolar için Dipnot 2’ye bakınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlişikteki dipnotlar bu ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Bağımsız 

Denetimden 

Geçmemiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmemiş 

 Dipnot 
1 Şubat - 30 

Nisan 2017 

1 Şubat - 30 

Nisan 2016 

Kar veya zarar kısmı    

Hasılat  428.158 310.308 

Satışların maliyeti (-)  (219.949) (160.687) 

Brüt kar  208.209 149.621 

  

Genel yönetim giderleri (-)  (23.625) (16.646) 

Pazarlama giderleri (-)  (138.535)  (103.480)  

Araştırma ve geliştirme giderleri (-)  (5.508) (4.386) 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 16 2.952 5.207 

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 16 (933) (733) 

Esas faaliyet karı  42.560 29.583 

    

Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) 17 (48) (728)  

Finansman gideri öncesi faaliyet karı  42.512 28.855 

Finansman gelirleri  4.673 1.175 

Finansman giderleri (-)  (24.353) (16.729) 

Finansman giderleri, net  (19.680) (15.554) 

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı  22.832 13.301 

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri  (5.335)  (3.065) 

- Dönem vergi gideri  (9.258) (7.506) 

- Ertelenmiş vergi geliri / ( gideri )  3.923 4.441 

Sürdürülen faaliyetler dönem karı  17.497 10.236 

    

Dönem karı  17.497 10.236 

   

Dönem karının dağılımı   

Kontrol gücü olmayan paylar  484 -- 

Ana ortaklık payları  17.013 10.236 

Pay başına kazanç 19 0,3426 0,2061 

Sulandırılmış pay başına kazanç 19 0,3426 0,2061 

 

 

 

 
İlişikteki dipnotlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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İlişikteki dipnotlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

  

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmemiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmemiş 

 Dipnot 

1 Şubat - 30 

Nisan 2017 

1 Şubat - 30 

Nisan 2016 

Diğer kapsamlı gelir 

   Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar 

   Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm 

kazançları/(kayıpları) 

 

(84) 63 

Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer 

kapsamlı gelire ilişkin vergiler 

 
-- -- 

 Ertelenmiş vergi geliri / ( gideri ) 

 

17 (13) 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılabilecek 

 

  

Yabancı para çevirim farkları   (2.543) (1.125) 

Diğer kapsamlı gelir   (2.610) (1.075) 

Toplam kapsamlı gelir   14.887 9.161 

  

  

Toplam kapsamlı gelirin dağılımı 

 

  

Kontrol gücü olmayan paylar 

 

1.960 -- 

Ana ortaklık payları 

 

12.927 9.161 
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İlişikteki dipnotlar bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

        

Kar veya Zararda 

Yeniden 

Sınıflandırılmayacak 

Birikmiş Diğer 

Kapsamlı Gelirler ve 

Giderler 

Kar veya 

Zararda 

Yeniden 

Sınıflandırılacak 

Birikmiş Diğer 

Kapsamlı 

Gelirler ve 

Giderler Birikmiş Karlar 

  

  

  

Ödenmiş 

Sermaye 

Kardan 

Ayrılan 

Kısıtlanmış 

Yedekler 

Ortak 

Kontrole 

Tabi 

Şirketlerin 

Hisselerinin 

Alımı 

Yeniden 

Değerleme 

ve Ölçüm 

Kayıpları 

Diğer 

Kazanç / 

Kayıplar  

Yabancı Para 

Çevrim Farkları  

Geçmiş 

Yıl 

Karları 

Zararları 

Net Dönem 

Karı 

Ana Ortaklığa 

Ait 

Özkaynaklar 

Kontrol 

Gücü 

Olmayan 

Paylar Özkaynaklar  

            

1 Şubat 2016 itibarıyla 

bakiyeleri 49.657 14.819 (35.757) (4.211) (4.080) 6.855 34.889 33.453 95.625 -- 95.625 

Transferler -- -- -- -- -- -- 33.453 (33.453) -- -- -- 

Toplam kapsamlı gelir -- -- -- 50 -- (1.125) -- 10.236 9.161 -- 9.161 

30 Nisan 2016 bakiyeleri 49.657 14.819 (35.757) (4.161) (4.080) 5.730 68.342 10.236 104.786 -- 104.786 

     

 

   

  

 1 Şubat 2017 itibarıyla 

bakiyeleri  49.657 17.427 (35.757) (4.461) (4.080) 10.152 65.733 50.064 148.735 (8.235) 140.500 

Yeniden değerleme etkisi -- -- -- -- -- (30) -- -- (30) -- (30) 

1 Şubat 2017 itibarıyla 

bakiyeleri (yeniden 

düzenlenmiş) 49.657 17.427 (35.757) (4.461) (4.080) 10.122 65.733 50.064 148.705 (8.235) 140.470 

Transferler -- -- -- -- -- -- 50.064 (50.064) -- -- -- 

Azınlık paylarının satın alımı -- -- -- -- 4.080 -- (4.080) -- -- -- -- 

Toplam kapsamlı gelir -- -- -- (67) -- (4.019) -- 17.013 12.927 1.960 14.887 

30 Nisan 2017 bakiyeleri 49.657 17.427 (35.757) (4.528) -- 6.103 111.717 17.013 161.632 (6.275) 155.357 
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Bağımsız Denetimden 

Geçmemiş 

Bağımsız Denetimden 

Geçmemiş 

İşletme faaliyetlerinden nakit akışları Dipnot 1 Şubat - 30 Nisan 2017 1 Şubat - 30 Nisan 2016 

Net dönem karı 
 17.497 10.236 

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 
 14.057 10.399 

Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler 
 (222) (69) 

Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler 
 17.678 10.481 

Kullanılmayan izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler 
13 669 1.222 

Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 
 638 (161) 

Türev araçların gerçeğe uygun değeri ile ilgili düzeltmeler 
 4.268 6.208 

Ticari alacaklardaki değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler 
 13 45 

Stoklar değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler 
 1.415 3.942 

Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar ile 

ilgili düzeltmeler  
48 476 

Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler 
 5.335 3.065 

Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkı 
 7.249 (2.413) 

 
 68.645 43.431 

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:    

Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler  (75.820) (45.460) 

Stoklardaki artışla ilgili düzeltmeler  (3.029) (36.023) 

Peşin ödenen giderlerdeki artışla ilgili düzeltmeler  (7.640) (5.978) 

İlişkili taraflardan alacaklardaki azalışla ilgili düzeltmeler  308 801 

Diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler  (7.306) (8.953) 

Diğer cari ve dönen varlıklardaki artış/ (azalışla) ilgili düzeltmeler  (2.979) 1.870 

Çalışan hakları yükümlülüklerindeki azalışla ilgili düzeltmeler  (17) (13) 

Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler  55.989 19.013 

İlişkili taraflara borçlardaki artış/ (azalışla) ilgili düzeltmeler  (12.162) 36.295 

Ertelenmiş gelirdeki artışla ilgili düzeltmeler  594 1.139 

Diğer borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler  (2.218) (731) 

Kısa ve uzun vadeli borç karşılıklarındaki artışla ilgili düzeltmeler  296 2.052 

Diğer borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler  (1.366) (1.275) 

Faaliyetlerde kullanılan nakit akışları 
 13.295 6.168 

Ödenen kıdem tazminatı 
 (597) (446) 

A. İşletme  faaliyetlerinden elde edilen net nakit  12.698 5.722 

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları 
   

Maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları 
10 (20.210) (9.563) 

Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri  
 8 -- 

Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları   
10 (1.274) (3.655) 

Bağlı ortakların kontrolünün elde edilmesine yönelik alışlara ilişkin nakit 

çıkışları  
 

 

Maddi olmayan duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri 
 2 -- 

Alınan faiz 
 222 69 

Ödenen Satın Alım opsiyonu 
 (1.616) -- 

B. Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit 
 (22.868) (13.149) 

Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 
 88.937 136.487 

Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 
 (65.647) (127.254) 

Türev işlemlerden kaynaklı nakit girişleri 
 5.994 768 

Diğer finansal nakit çıkışları 
 (9.647) (6.842) 

Ödenen faiz  (8.031) (3.639) 

C. Finansman faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit  11.606 (480) 

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C)  1.436 (7.907) 

D. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 6 154.832 111.374 

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D) 6 156.268 103.467 
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1 Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu 

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A. Ş. (“Şirket”, “Mavi Giyim”) 1991 yılında kurulmuş olup faaliyet 

konusu denim odaklı toptan ve perakende hazır giyim satışıdır. Ürün yelpazesine örme ve pamuk 

gömlek, t-shirt, süveter, ceket, etek, elbiseler, aksesuar ve erkek, bayan ve çocuk denim altlar dahildir. 

Şirket’in kayıtlı adresi: Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:53 34418 Kâğıthane 

İstanbul/Türkiye’dir. 

Dış pazarlar operasyonu 1994 yılında faaliyete geçmiştir. Mavi Giyim’in Heusenstamm, Düsseldorf, 

Sindelfingen, Munich, Hamburg, Berlin, Zürih, Salzburg, Prag, Brüksel, Moskova, New York, Los 

Angeles, Atlanta, Dallas, Chicago, Vancouver, Toronto ve Montreal’de ofisleri ve showroomları 

vardır. 

30 Nisan 2017 tarihi itibarıyla Şirket’in ana ortağı Şirket’in %100 hissesine sahip olan Blue 

International Holding B.V.’dir (“Blue International”) (31 Ocak 2017: Blue International %100). 

Şirket’in 49.657 TL nominal değerli sermayesinin %55’ine karşılık gelen 27.311 TL nominal değerli 

sermayesini temsil eden hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı’nın izni ile 15 

Haziran 2017 tarihinde halka arz olunmuştur. Halka arz sonucunda, Şirket’in ortaklık yapısında ana 

ortağı Blue International Holding B.V.’nin payı %100,00’den % 45’e düşmüştür. 

30 Nisan 2017 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait konsolide finansal tablolar, Mavi Giyim, 

Mavi Europe AG (“Mavi Almanya”), Mavi Nederland BV (“Mavi Hollanda”), Mavi Jeans LLC 

(“Mavi Rusya”), Eflatun Giyim Yatırım Ticaret Anonim Şirketi (“Eflatun Giyim”), Mavi Jeans 

Incorporated (“Mavi Kanada”), Mavi Jeans Incorporated (“Mavi Amerika Birleşik Devletleri 

(“ABD”)”) ve Mavi Kazakistan LLP (“Mavi Kazakistan”)’nın mali tablolarını kapsamaktadır. Mavi 

Giyim ve bağlı ortaklıkları için bu raporda hep birlikte “Grup” ayrı ayrı “Grup Şirketleri” ibaresi 

kullanılacaktır. 

Bağlı ortaklıkların 30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla sahiplik oranları ve oy haklarının 

detayları aşağıdaki gibidir: 

Bağlı ortaklık 

ismi 

Ana faaliyet 

yeri Ana faaliyeti  

 

Şirket’in etkin pay oranı   

    

 30 Nisan 2017  31 Ocak 2017  

Mavi Almanya  Almanya 

Toptan ve perakende 

hazır giyim satışı 

 

 87,50  87,50  

Mavi Hollanda  Hollanda 

Toptan hazır giyim 

satışı 

 

 100,00  100,00  

Mavi Rusya Rusya 

Toptan ve perakende 

hazır giyim satışı 

 

 100,00  100,00  

Eflatun Giyim Türkiye Holding    51,00  51,00  

Mavi ABD ABD 

Toptan ve perakende 

hazır giyim satışı   51,00  51,00  

Mavi Kanada
(1)

 Kanada 

Toptan ve perakende 

hazır giyim satışı   38,25  38,25  

Mavi Kazakistan
 (2)

 Kazakistan 

Perakende hazır 

giyim satışı   100,00  100,00  

(1)  
Grup’un Mavi Kanada’da %51 oy hakkı bulunmaktadır.  

(2)
 Grup, Mavi Kazakistan’ın tasfiyesi ile ilgili hukuki süreci başlatmayı planlamaktadır. 30 Nisan 2017 itibarıyla 

Mavi Kazakistan’da herhangi bir operasyon yürütülmemektedir.  

30 Nisan 2017 tarihi itibarıyla 3.447 kişi (31 Ocak 2017: 3.340) Grup bünyesinde çalışmaktadır.  
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2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 

2.1 Ara dönem özet konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin temel esaslar 

(a) TMS’ye uygunluk beyanı  

İlişikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 

2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında 

Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan 

Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe 

Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan 

oluşmaktadır. 

Grup’un 30 Nisan 2017’da sona eren üç aylık ara hesap dönemine ilişkin konsolide özet finansal 

tabloları TMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” uyarınca hazırlanmıştır. Ara dönem özet 

konsolide finansal tablolar yıllık finansal tablolarda yer alması gereken tüm bilgileri ve açıklamaları 

içermez ve Grup’un 31 Ocak 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tabloları ile birlikte 

okunması gerekmektedir. 

(b) Finansal tabloların hazırlanış şekli 

Konsolide finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan 

formatlara uygun olarak sunulmuştur.  

Konsolide finansal tablolar yayınlanmak üzere 5 Temmuz 2017 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu 

tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul’un ve ilgili düzenleyici kurumların yasal mevzuata göre 

düzenlenmiş finansal tabloları ve bu konsolide finansal tabloları değiştirme hakkı bulunmaktadır.  

 (c) Geçerli para birimi ve raporlama para birimi 

 Yurtdışında kurulu olan bağlı ortaklıkları haricinde, konsolidasyona dahil edilen şirketlerin geçerli 

para birimi Türk Lirası‘dır (“TL”) ve muhasebe kayıtlarını Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali 

mevzuat ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine göre TL olarak 

tutmaktadır.  

Konsolide finansal tablolar ve dipnotlar Grup şirketlerinin yasal kayıtlarına dayandırılmış ve aksi 

belirtilmedikçe bin TL cinsinden sunulmuş olup, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe 

Standartları’na göre Grup’un durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve 

sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. 

Grup şirketlerinin geçerli para birimleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

Şirket   Geçerli para birimi 

   

Mavi Giyim  TL 

Mavi Almanya  Avro 

Mavi Hollanda  Avro 

Mavi Rusya  Ruble 

Mavi Kazakistan   Kazakistan Tengesi (“Tenge”) 

Mavi ABD  ABD Doları 

Mavi Kanada  Kanada Doları 

Eflatun Giyim  TL 
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2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.1 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin temel esaslar (devamı) 

İşletmenin sürekliliği varsayımı  

Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, Grup’un önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal 

akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı 

altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. 

(d) Ölçüm esasları 

Grup’un, çeşitli muhasebe politikaları ve açıklamaları hem finansal hem de finansal olmayan varlık ve 

yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesini gerektirmektedir. Konsolide finansal 

tabloların, gerçeğe uygun değerleri, türev finansal araçlar ve Eflatun hisselerinin satın alımı için 

ödenecek koşullu bedel haricinde tarihi maliyetler üzerinden hazırlanmıştır. Tarihsel maliyet genellikle 

mal ve hizmet karşılığında verilen bedelin gerçeğe uygun değerine dayanır. Gerçeğe uygun değer 

ölçümünde kullanılan yöntemler ayrıca dipnot 2.1 (e)’de belirtilmiştir. 

(e) Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları  

 Ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve 

raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar 

yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. 

Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. 

Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden 

etkilenen gelecek dönemlerde kayıtlara alınır. 

Bu tahminler, yönetimin mevcut olaylar ve aksiyonlar çerçevesinde en iyi tahminlerine dayansa da, 

fiili sonuçlar yapılan tahminlerden farklı gerçekleşebilir. Karmaşık ve daha ileri derecede bir yorum 

gerektiren varsayım ve tahminlerin finansal tablolar üzerinde önemli etkisi bulunabilir. 30 Nisan 2017 

tarihi itibarıyla sona eren üç aylık ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında 

kullanılan varsayım ve önemli muhasebe tahminlerinde önceki yılda kullanılanlara göre değişiklik 

olmamıştır. 

(f) Gerçeğe uygun değerin belirlenmesi  

Grup’un çeşitli muhasebe politikaları ve açıklamaları hem finansal hem de finansal olmayan varlık ve 

yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesini gerektirmektedir. Gerçeğe uygun değerler 

ölçme ve açıklama amacıyla aşağıdaki yöntemlerle belirlenmektedir. Uygulanabilir olması halinde, 

gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesinde kullanılan varsayımlarla ilgili ilave bilgiler varlık veya 

yükümlülüğe özgü dipnotlarda sunulmuştur. 

(i) Ticari ve diğer alacaklar 

Ticari ve diğer alacakların gerçeğe uygun değerleri gelecekteki nakit akışlarının ölçüm tarihindeki 

piyasa faiz oranları ile indirgenmesiyle bulunacak değer olarak tahmin edilir. Belirli bir faiz oranı 

olmayan kısa vadeli alacaklar indirgenme etkisinin önemsiz olması durumda orijinal fatura tutarından 

değerlenirler. Bu gerçeğe uygun değerler ilk muhasebeleştirme sırasında ve açıklama amacıyla her 

raporlama dönemi sonunda belirlenir. 
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2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.1 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin temel esaslar (devamı) 

(f) Gerçeğe uygun değerin belirlenmesi (devamı) 

(ii) Vadeli işlem sözleşmeleri 

Vadeli işlem sözleşmeleri ve takas işlemlerinin gerçeğe uygun değeri borsa acenta verilerine göre 

belirlenir. Bu verilerin makullüğü, gelecekte beklenen nakit akımlarının her bir sözleşmenin şartları ve 

vade tarihleriyle benzer türde araçların ölçüm tarihindeki piyasa faiz oranlarına göre iskonto edilerek 

test edilmektedir. Gerçeğe uygun değer, aracın kredi riskini göstermekte ve hem Grup'un hem de karşı 

tarafın kredi riskine bağlı düzeltmeleri de içermektedir. 

(iii) Diğer türev olmayan finansal yükümlülükler 

Diğer türev olmayan finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri, ilk muhasebeleştirme sırasında 

ve açıklama amacıyla her raporlama dönemi sonunda belirlenir. Gerçeğe uygun değer, gelecekteki 

anapara ve faiz nakit akışlarının ölçüm tarihindeki piyasa faiz oranları ile bugünkü değere 

indirgenmesi ile hesaplanmaktadır. Kısa vadeli türev olmayan finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun 

değerleri defter değerlerine eşit kabul edilmiştir. 

(iv) Maddi duran varlıklar 

İşletme birleşmeleri sonucu ortaya çıkan maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değerleri satın alma 

gününde gönüllü bir alıcı ile gönüllü bir satıcının bilgili, ihtiyatlı ve hiçbir baskı altında kalmadan 

davrandığı piyasa koşullarındaki bir işlemle el değiştirmesinde ortaya çıkacak bedeldir. Tesis, ekipman 

ve demirbaşların gerçeğe uygun değerleri eğer mevcutsa benzer kalemlerin piyasa fiyatına ve yenileme 

maliyetine göre belirlenir. Amortismana tabi tutulan yenileme maliyeti fiziksel yıpranmanın yanı sıra 

işlevsel ve ekonomik eskime için düzeltmeleri de yansıtır. 

 (v) Maddi olmayan duran varlıklar 

Maddi olmayan duran varlıkların gerçeğe uygun değeri söz konusu varlıkların kullanımından ve nihai 

satışından elde edilmesi beklenen iskonto edilmiş nakit akışlarına göre belirlenir. 

Müşteri ilişkileri, şirket birleşmesinden edinilen gerçeğe uygun değerleri gelir yaklaşım yöntemine 

göre belirlenmektedir. 

2.2 Yeniden düzenleme etkileri  

Grup, 12 Ağustos 2016 tarihinde, Mavi Amerika ve Mavi Kanada’nın sırasıyla ortaklık hisselerinin 

%100’üne ve %75’ine sahip olan Eflatun Giyim’in hisselerinin ve oy kullanım haklarının %51’ini 

almıştır.  

Grup, satın alma tarihindeki gerçeğe uygun değeri temsil eden 8.587 bin ABD Doları karşılığı 31 

Ağustos 2016 tarihi itibarıyla 25.371 TL koşullu bedeli ilave satın alma bedeli olarak 

muhasebeleşmiştir. 15 Haziran 2017 tarihinde halka arz ile birlikte Şirket’in nihai ortakları değişerek 

çıkış gerçekleşmiştir. Piyasa katılımcılarının belirlediği şirket değeri, Şirket tarafından Eflatun Giyim 

ortaklarına ilave bir bedel ödenmesi sonucunu doğurmuştur.  

Dolayısıyla, ödenecek koşullu bedel 8.587 bin ABD Doları’ndan 17.165 bin ABD Doları’na 

yükselmiştir. Grup, halka arz sırasında piyasa katılımcılarının yaptığı değerlendirmelerine baz olan 

bilgiler, olaylar ve koşulların, satın alma tarihindekiler ile aynı olduğunu tespit etmiştir.  

Grup muhasebe politikalarına göre satın alma tarihinde var olan olaylar ve koşullar hakkında yeni bir 

bilgi elde edilmesi sonucu gerçekleşen değişimler sonucunda ödenecek koşullu bedelin gerçeğe uygun 

değeri üzerinde sonradan meydana gelen değişimler şerefiyenin yeniden ölçümünü gerektirmektedir.  
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2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.2 Yeniden düzenleme etkileri (devamı) 

Muhasebe politikasına uygun olarak yapılan yeniden değerlendirmeye bağlı olarak, 31 Ocak 2017 

tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarında Şerefiye 32.841 TL, İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 

32.872 TL artmış, yabancı para çevrim farkları 30 TL azalmıştır. Şerefiyenin ve ödenecek koşullu 

bedelin yeniden ölçümünün kar veya zarar tablosuna etkisi bulunmamaktadır.  

Daha fazla bilgi için Dipnot 4’e bakınız. 

2.3 Yayınlanan ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 

30 Nisan 2017 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 

uygulamaya konulmayan standartlar  

Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar  

Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için 

henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, 

yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların 

yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli 

değişiklikleri yapacaktır. 

TFRS 9 Finansal Araçlar (2017) 

KGK tarafından Ocak 2017’de yayımlanan TFRS 9 Standardı TMS 39 Finansal Araçlar: 

Muhasebeleştirme ve Ölçme standardındaki mevcut yönlendirmeyi değiştirmektedir. Bu versiyon daha 

önceki versiyonlarda yayımlanan yönlendirmeleri de içerecek şekilde finansal varlıklardaki değer 

kaybının hesaplanması için yeni bir beklenen kredi kayıp modeli de dahil olmak üzere finansal 

araçların sınıflandırılması ve ölçülmesi ve yeni genel riskten korunma muhasebesi gereklilikleri ile 

ilgili güncellenmiş uygulamaları içermektedir. TFRS 9’un yeni versiyonu aynı zamanda TMS 39’da 

yer alan finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve bilanço dışında bırakılması ile ilgili uygulamaları 

yeni standarda taşımaktadır. TFRS 9 standardı 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 

dönemleri için geçerlidir. Grup, standardın konsolide finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 

değerlendirmektedir. 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat  

Eylül 2016’da yayımlanan yeni standart, mevcut TFRS’lerde yer alan rehberliği değiştirip müşterilerle 

yapılan sözleşmeler için kontrol bazlı yeni bir model getiriyor. Bu yeni standart, hasılatın 

muhasebeleştirilmesinde, sözleşmede yer alan mal ve hizmetleri ayrıştırma ve zamana yayarak 

muhasebeleştirme konularında yeni yönlendirmeler getirmekte ve hasılat bedelinin, gerçeğe uygun 

değerden ziyade, şirketin hak etmeyi beklediği bedel olarak ölçülmesini öngörmektedir. Bu değişiklik 

1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin 

verilmektedir. Grup, standardın konsolide finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 

değerlendirmektedir. 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK 

tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları’ndaki ("UFRS”) değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi 

için henüz yürürlüğe girmemiştir; fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK 

tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını 

oluşturmazlar. Buna bağlı olarak UMSK tarafından yayımlanan fakat halihazırda KGK tarafından 

yayımlanmayan standartlara UFRS veya UMS şeklinde atıfta bulunulmaktadır. Grup, konsolide 

finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe 

girdikten sonra yapacaktır.  
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2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.3 Yayınlanan ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devamı) 

30 Nisan 2017 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 

uygulamaya konulmayan standartlar (devamı) 

Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devamı) 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK 

tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı) 

UFRS 16 Kiralama İşlemleri 

Yeni UFRS 16 Kiralama İşlemleri Standardı 13 Ocak 2016 tarihinde UMSK tarafından yayınlanmıştır. 

Bu standart kiralama işlemlerini yöneten mevcut UMS 17 Kiralama İşlemleri, UFRS Yorum 4 Bir 

Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi ve UMS Yorum 15 Faaliyet 

Kiralamaları – Teşvikler standartlarının ve yorumlarının yerini almakta ve UMS 40 Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkuller standardında da değişikliklere sebep olmaktadır. UFRS 16, kiracılar açısından mevcut 

uygulama olan finansal kiralama işlemlerinin bilançoda ve operasyonel kiralama işlemlerinin bilanço 

dışında gösterilmesi şeklindeki ikili muhasebe modelini ortadan kaldırmaktadır. Bunun yerine, mevcut 

finansal kiralama muhasebesine benzer olarak bilanço bazlı tekil bir muhasebe modeli ortaya 

koyulmaktadır. Kiralayanlar için muhasebeleştirme mevcut uygulamalara benzer şekilde devam 

etmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli 

olacaktır ve TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardını uygulayan işletmeler için erken 

uygulamaya izin verilmektedir. Grup, standardın konsolide finansal durumu ve performansı üzerine 

etkilerini değerlendirmektedir. 

UFRYK 22 - Yabancı Para İşlemleri ve Avans Tutarları  

UMSK tarafından verilen veya alınan avanslardan yabancı para cinsinden olanlar için hangi tarihli 

kurun dikkate alınacağı konusunda yaşanan tereddütleri gidermek üzere UFRYK 22 yayımlanmıştır. 

Bu Yorum, işletmeler tarafından parasal olmayan kalem niteliğindeki peşin ödenen giderler veya avans 

olarak alınan gelirler için muhasebeleştirilen ve yabancı para cinsinden olan varlık veya yükümlülükler 

için geçerlidir. İşlem tarihi, hangi tarihli kurun kullanılacağının belirlenmesi bakımından, peşin 

ödemeye ilişkin bir varlığın veya ertelenen gelire ilişkin bir yükümlülüğün ilk muhasebeleştirme tarihi 

olacaktır. Önceden alınan veya peşin olarak verilen birden fazla avans tutarı varsa, her bir avans tutarı 

için ayrı bir işlem tarihi belirlenmelidir. UFRYK 22’in yürürlük tarihi 1 Ocak 2018’den sonra başlayan 

raporlama dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, değişikliğin 

konsolide finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.  
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2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.3 Yayınlanan ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devamı) 

30 Nisan 2017 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 

uygulamaya konulmayan standartlar (devamı) 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK 

tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı) 

UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler – Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin 

Sınıflandırılması ve Ölçümü 

UMSK tarafından hisse bazlı ödemelere ilişkin muhasebe uygulamalarındaki tutarlılığın artırılması ve 

bazı belirsizlikleri gidermek üzere UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler 

yapılmıştır. Bu değişiklikle; ödemesi nakit olarak yapılan hisse bazlı ödemelerin ölçümü, stopaj 

netleştirilerek gerçekleştirilen hisse bazlı ödemelerin sınıflandırılması ve nakit olarak ödenenden 

özkaynağa dayalı araçla ödenen şekline dönüşen hisse bazlı ödemelerdeki değişikliğin 

muhasebeleştirilmesi konularına açıklık getirilmektedir. Böylelikle, nakit olarak yapılan hisse bazlı 

ödemelerin ölçümünde özkaynağa dayalı hisse bazlı ödemelerin ölçümünde kullanılan aynı yaklaşım 

benimsenmiştir. Stopaj netleştirilerek gerçekleştirilen hisse bazlı ödemeler, belirli koşulların 

karşılanması durumunda, özkaynağa dayalı finansal araçlar verilmek suretiyle yapılan ödemeler olarak 

muhasebeleştirilecektir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 

geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup, değişikliğin konsolide finansal durumu ve 

performansı üzerine etkisi olmasını beklememektedir. 

UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferi  

UMSK tarafından yatırım amaçlı gayrimenkullerden diğer varlık gruplarına ve diğer varlık 

gruplarından yatırım amaçlı gayrimenkul grubuna transferlerine ilişkin kanıt sağlayan olaylar hakkında 

belirsizlikleri gidermek üzere UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardında değişiklikler 

yapılmıştır. Bu değişiklikle, yönetimin varlığın kullanımına ilişkin değişiklik niyetinin tek başına 

varlığın kullanım amacının değiştiğine kanıt oluşturmadığına açıklık getirilmiştir. Dolayısıyla, bir 

işletme yatırım amaçlı gayrimenkulü geliştirilmeden elden çıkarılmasına karar verdiğinde, 

gayrimenkul finansal tablo dışı bırakılıncaya (finansal tablodan çıkarılıncaya) kadar yatırım amaçlı 

gayrimenkul olarak değerlendirilmeye devam edilir ve stok olarak yeniden sınıflandırılmaz. Benzer 

şekilde, işletme mevcut yatırım amaçlı gayrimenkulünü gelecekte aynı şekilde kullanımına devam 

etmek üzere yeniden yapılandırmaya başladığında, bu gayrimenkul yatırım amaçlı gayrimenkul olarak 

sınıflandırılmaya devam edilir ve yeniden yapılandırma süresince sahibi tarafından kullanılan 

gayrimenkul olarak sınıflandırılmaz. Bu değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 

dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin, Grup’un konsolide 

finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.  
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2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.3 Yayınlanan ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devamı) 

30 Nisan 2017 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 

uygulamaya konulmayan standartlar (devamı) 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK 

tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı) 

UFRS’deki iyileştirmeler 

Uygulamadaki standartlar için yayınlanan “UFRS’de Yıllık İyileştirmeler / 2014-2016 Dönemi” 

aşağıda sunulmuştur. Değişiklikler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerlidir. Değişikliklerin, Grup’un 

konsolide finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

Yıllık iyileştirmeler - 2014–2016 Dönemi 

UFRS 12 “Diğer İşletmelerdeki Yatırımlara İlişkin Açıklamalar” 

UFRS 12’nin kapsamının daha açık şekilde ifade edilmesine yönelik olarak bir işletmenin bağlı 

ortaklığındaki, iş ortaklığındaki veya iştirakindeki yatırımlarını UFRS 5 uyarınca satış amaçlı olarak 

sınıflandırılması (elden çıkarılacak varlık grubu içerisine dahil edilmesi) durumunda, UFRS 12 

uyarınca yapılması gerekli olan özet finansal bilgilerin açıklamasının gerekli olmadığının eklenmesi. 

UMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” 

İştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki yatırımların doğrudan veya dolaylı olarak risk sermayesi 

girişimi, yatırım fonu, menkul kıymetler veya yatırım amaçlı sigorta fonları gibi işletmeler tarafından 

sahip olunması durumunda, iştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki yatırımların için UFRS 9 uyarınca 

gerçeğe uygun değer yöntemini uygulamalarına imkan tanınması. 

 

3      Faaliyetlerin mevsimsel değişimi 

Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları, faaliyetlerin dönemselliğinden kaynaklanan 

etkileri de içermektedir. Bu nedenle, 30 Nisan 2017 tarihinde sona eren üç aylık faaliyet sonuçları, tüm 

finansal yıl sonuçları için bir gösterge teşkil etmemektedir. 

4 İşletme birleşmeleri 

12 Ağustos 2016 tarihinde, Grup, Mavi Amerika ve Mavi Kanada’nın sırasıyla ortaklık hisselerinin 

%100’üne ve %75’ine sahip olan Eflatun Giyim’in hisselerinin ve oy kullanım haklarının %51’ini 

almıştır. Eflatun Giyim, Mavi Amerika ve Mavi Kanada’nın hisselerine sahip olan bir holding şirketi 

olarak başkaca bir faaliyeti bulunmamaktadır. Bu işlemin sonucunda Grup, Mavi ABD ve Mavi 

Kanada’yı kontrol etmeye başlamıştır. 

Satın alma sözleşmesinde ödenecek olan koşullu bedel nihai ortaklarının sahip oldukları hisse oranın 

%35 ve üzeri bir oranda değişmesi durumunda (“Çıkış”) gerçekleşecek çarpana göre hesaplanmasına 

ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Grup, satın alma tarihindeki gerçeğe uygun değeri temsil eden 

8.587 bin ABD Doları karşılığı 31 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla 25.371 TL koşullu bedeli ilave satın 

alma bedeli olarak muhasebeleşmiştir. 
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4 İşletme birleşmeleri (devamı) 
 

15 Haziran 2017 tarihinde halka arz ile birlikte Şirket’in nihai ortakları değişerek çıkış gerçekleşmiştir. 

Piyasa katılımcılarının belirlediği şirket değeri, Şirket tarafından Eflatun Giyim ortaklarına ilave bir 

bedel ödenmesi sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla, ödenecek koşullu bedel 8.587 bin ABD 

Doları’ndan 17.165 bin ABD Doları’na yükselmiştir. Grup, halka arz sırasında piyasa katılımcılarının 

yaptığı değerlendirmelerine baz olan bilgiler, olaylar ve koşulların, satın alma tarihindekiler ile aynı 

olduğunu tespit etmiştir.  

Grup muhasebe politikalarına göre satın alma tarihinde var olan olaylar ve koşullar hakkında yeni bir 

bilgi elde edilmesi sonucu gerçekleşen değişimler sonucunda ödenecek koşullu bedelin gerçeğe uygun 

değeri üzerinde sonradan meydana gelen değişimler şerefiyenin yeniden ölçümünü gerektirmektedir. 

Yeniden ölçüm nedeniyle değişen transfer edilen her bir önemli sınıfın 30 Ağustos 2016 edinme 

tarihindeki gerçeğe uygun değeri ve satın alımdan kaynaklanan 30 Ağustos 2016 itibariyle yeniden 

düzenlenmiş şerefiye aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 

Nakit  16.807 

Koşullu bedel 50.713 

Toplam transfer edilecek bedeller 67.520 

İşletme birleşmesinden elde edilen nakit (578) 

Ödenecek koşullu bedel (50.713) 

Net nakit çıkışı 16.229 

Şerefiye 

Transfer edilen bedel  67.520 

Kontrol gücü olmayan paylar, Eflatun'un varlık ve 

yükümlülüklerinin muhasebeleştirilen tutarlardaki orantılı paylarına 

dayanarak (7.123) 

Tanımlanabilir net varlıkların gerçeğe uygun değeri 14.251 

Şerefiye 74.648 

 

30 Ağustos 2016 satın alma tarihi itibari ile yeniden hesaplanan 74.648 TL’lik şerefiyenin 31 Ocak 

2017 tarihinde yeniden düzenlenmiş Grup’un fonksiyonel para birimi olan TL cinsinden kur çevrim 

etkilerinin dikkate alınarak muhasebeleştirilmiş tutarı 96.739 TL’dir. 



Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 

30 Nisan 2017 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolara 

İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 

 

18 
 

5 Bölümlere göre raporlama 

 

Grup, faaliyetlerini gelirlerin elde edildiği coğrafi konuma göre 6 stratejik bölüm altında takip etmektedir. Bu bölümler farklı ticaret ve pazarlama 

stratejileri gerektirdiği için ayrı ayrı yönetilmektedir. Bunlardan sadece Türkiye operasyonları raporlanabilir bölümdür. Raporlanabilir faaliyetler 

dışındaki faaliyet bölümlerinden hiçbiri, 30 Nisan 2017 ve 2016 ve 31 Ocak 2017 tarihlerindeki raporlanabilir faaliyet bölümlerinin belirlenmesi için 

belirtilen sayısal alt sınırları karşılamamaktadır. Uluslararası faaliyet bölümleri Grup’un Amerika, Kanada, Avrupa, Rusya ve diğer operasyonlarını 

içermektedir. 

 

 
 
(1) 

Bölüm hasılatı, konsolide edilen bağlı ortaklıklar arasındaki eliminasyon sonrası, üçüncü taraflara yapılan satışlardan oluşmaktadır. 

 30 Nisan 2017  30 Nisan 2016 

 Raporlanabilir bölüm    

Raporlanabilir 

bölüm   

  Türkiye Uluslararası Toplam  Türkiye Uluslararası Toplam 

Bölüm hasılatı 
(1)

 349.568 78.590 428.158  278.562 31.746 310.308 

Dönem karı 14.221 3.276 17.497  9.270 966 10.236 

 

 

 

     

 

 30 Nisan 2017  31 Ocak 2017 

 Raporlanabilir bölüm    

Raporlanabilir 

bölüm   

  Türkiye Uluslararası Toplam  Türkiye  Uluslararası Toplam 

Raporlanabilir bölüm varlıkları 856.201 151.117 1.007.318  699.875 226.935 926.810 

Raporlanabilir bölüm yükümlülükleri 647.782 204.179 851.961  572.556 213.784 786.340 
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6 Nakit ve nakit benzerleri 

30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

30 Nisan 2017  31 Ocak 2017 

Kasa 4.088 1.403 

Bankalar 39.511 61.529 

 - Vadesiz mevduatlar 21.585 18.265 

-  Vadeli mevduatlar 17.926 43.264 

Diğer nakit ve nakit benzerleri 112.675 95.124 

 

156.274 158.056 

Nakit yönetimi amaçlı açık krediler (6) (3.224)  

Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 156.268 154.832 

30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla diğer nakit ve nakit benzerleri üç aydan kısa vadeli 

kredi kartı pos alacaklarından oluşmaktadır.  

30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla Grup’a ait vadeli mevduatların, vade tarihlerinin ve 

faiz oranlarının detayları aşağıdaki gibidir:   

 

Vade Faiz oranı 30 Nisan 2017 

TL 2 Mayıs 2017 %12,70 17.875 

ABD Doları 2 Mayıs 2017 %1,80 5 

Avro 2 Mayıs 2017 %0,75 46 

 

  17.926 

30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri bakiyeleri üzerinde herhangi 

bir blokaj veya kısıtlama bulunmamaktadır. Grup’un kur riski ve duyarlılık analizleri dipnot 21’de 

açıklanmıştır.  

 

Vade Faiz oranı 31 Ocak 2017 

TL 1 Şubat 2017 %6,75 8.000 

ABD Doları 1 Şubat 2017 %1,90 22.745 

Avro 1 Şubat 2017 %1,05 12.519 

 

 

 

43.264 
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7 Finansal borçlar 

30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla finansal borçlar aşağıdaki gibidir:  

  30 Nisan 2017  31 Ocak 2017 

Kısa vadeli yükümlülükler     

Teminatsız banka kredileri  84.300  148.416 

Teminatsız banka kredilerinin kısa vadeli kısmı  145.383  79.127 

Teminatlı banka kredileri  39  47 

Banka nezdindeki cari hesaplar (dipnot 6)  6  3.224 

  229.728  230.814 

Uzun vadeli yükümlülükler     

Teminatsız banka kredileri  125.179  105.209 

  125.179  105.209 

30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla, Grup’un toplam banka kredileri aşağıdaki gibidir: 

 30 Nisan 2017 31 Ocak 2017 

Banka kredileri 354.907 336.023 
 354.907 336.023 

Kredi sözleşmelerinin orijinal vadelerine göre kredi geri ödemeleri, 30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 

tarihleri itibarıyla aşağıdaki gibidir:  

 30 Nisan 2017 31 Ocak 2017 

Bir yıl içinde ödenecekler 229.728 230.814 

İkinci yılda ödenecekler 94.144 76.743 

Üçüncü yılda ödenecekler 30.393 27.781 

Dördüncü yılda ödenecekler 335 355 

Beşinci yılda ödenecekler 307 330 

 354.907 336.023 
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7 Finansal borçlar (devamı) 

30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla, açık olan kredilere ilişkin vade ve şartlar aşağıdaki 

gibidir: 

 30 Nisan 2017 
 
  Para birimi 

Nominal faiz 
oranı%   Vade 

Nominal 
değer 

Defter  
değeri 

Teminatsız 

banka kredisi Avro %0,75-%2,99 2017-2019 103.720 104.504 

Teminatsız 

banka kredisi TL %0,00-%15,94 2017-2020 183.530 184.980 

Teminatsız 

banka kredisi ABD Doları %3,20-%4,99 2017-2021 64.317 65.384 

Teminatlı banka 

kredisi Kanada Doları  %0,00 2020 39 39 

    351.606 354.907 

 

 31 Ocak 2017 
 
  Para birimi 

Nominal faiz 
oranı%   Vade 

Nominal 
değer 

Defter  
değeri 

Teminatsız 

banka kredisi Avro %0,75-%3,00 2017-2019 102.150 103.079 

Teminatsız 

banka kredisi TL %0,00-%15,23 2017-2019 162.331 163.278 

Teminatsız 

banka kredisi ABD Doları %3,20-%4,75 2017-2021 69.315 69.619 

Teminatlı banka 

kredisi Kanada Doları  %0,00 2020        47 47 

    333.843 336.023 

Grup’un finansal borçlarına ilişkin kur riski ve duyarlılık analizi dipnot 21’de belirtilmiştir. 

8 İlişkili taraf açıklamaları 

Konsolide finansal tablolarda ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve 

kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte iştirak ve müştereken 

kontrol edilen ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. İşletmenin normal işleyişi esnasında 

ilişkili taraflarla çeşitli işlemler yapılmıştır. 

30 Nisan 2017 tarihi itibari ile Grup’un nihai kontrol eden ortaklığı Turkish Private Equity Fund II, 

dolaylı olarak Grup’un %54’üne, (31 Ocak 2017:  Turkish Private Equity Fund II: %54; Akarlılar ailesi 

%46) sahiptir. 

(a) İlişkili taraf bakiyeleri 

30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar aşağıdaki 

gibidir: 

  30 Nisan 2017 31 Ocak 2017 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar  

  Mavi LLC 
(1)

 3.751 4.048 

Erak Giyim Sanayi Ticaret A.Ş.(“Erak”) -- 11 

 3.751 4.059 
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(1)
Mavi LLC’den olan alacak Grup’un Mavi LLC Şirketi’ne vermiş olduğu %4 faizli krediden 

oluşmaktadır. 

8 İlişkili taraf açıklamaları (devamı) 

(a) İlişkili taraf bakiyeleri (devamı)
 

 30 Nisan 2017 31 Ocak 2017 

İlişkili taraflara verilen avanslar   
Erak Giyim Sanayi Ticaret A.Ş. (“Erak”)

 (1)
 14.653                 11.983 

 14.653 11.983 

(1)
Erak’a verilen avanslar kumaş alımlarıyla ilgili olup peşin ödenmiş giderler hesabı altında takip 

edilmektedir.
 

  30 Nisan 2017 31 Ocak 2017 

İlişkili taraflara ticari borçlar 

  Erak Giyim Sanayi Ticaret A.Ş.
(1)

 98.734   93.186 

Akay Lelmalabis Elgazhizah LLC(“Akay”)
 (2)

 2.958 14.978 

Kitsch Apparel Inc.(“Kitsch Apparel Inc.”)
(3)

 136 447 

Erma Tekstil Dış Ticaret Kollektif Şirketi (“Erma”) -- 129 

 101.828 108.740 
(1)

Şirket ana ortaklarının ailesi tarafından kontrol edilen Erak’a olan borçlar envanter alımından 

kaynaklanmaktadır. İlgili ticari borçlar faizsizdir ve 90 gün vade ile çalışılmaktadır.  
(2)

 Erak’ın Mısır’da mukim iştiraki olan Akay’a borçlar, envanter alımından kaynaklanmaktadır. İlgili 

ticari borçlar faizsizdir ve 90 gün vade ile çalışılmaktadır. 
(3)

 Arkun Durmaz’ın kontrolü altındaki Kitsch Apparel’e olan borçları faizsizdir ve belirli bir vadesi 

bulunmamaktadır. Grup, Kitsch Apperal’e Mavi Kanada’nın net satış geliri üzerinden %4 yönetim 

hizmeti ücreti ödemektedir. 

30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar aşağıdaki 

gibidir: 

 30 Nisan 2017 31 Ocak 2017 

İlişkili taraflara diğer borçlar 

  Eflatun Giyim sermayedarları
(1)

 61.427 66.119 

Emin Cezairli
(3)

 2.018 -- 

Ezhar Cezairli
(3)

 2.018 -- 

Serdar Mazmanoğlu 
(3)

 4.036 -- 

Satım opsiyonu
(2)

 -- 10.246 

Toplam ilişkili taraflara diğer borçlar 69.499 76.365 

Kısa vadeli ilişkili taraflara diğer borçlar 69.499 76.365 

Uzun vadeli ilişkili taraflara diğer borçlar -- -- 
(1) 

Eflatun Giyim sermayedarlarına olan borçlar Eflatun Giyim'in satın alınmasından kaynaklanan 

ödenecek koşullu bedel borcundan oluşmaktadır. Daha fazla ayrıntı için Dipnot 4'e bakınız. 
(2)

 Kontrol gücü olmayan pay sahipleri,  Mavi Almanya’da sahip oldukları sermayenin %12,5’ini temsil 

eden payları için mevcut hisselerini satma hakları vardır. 
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8 İlişkili taraf açıklamaları (devamı) 

(a) İlişkili taraf bakiyeleri (devamı)
 

(3) 
29 Mart 2017 tarihinde, Mavi Almanya’nın kontrol gücü olmayan pay sahipleri opsiyon satış hakkını 

kullanmaya karar vermiştir. Satış opsiyonun kullanım fiyatı 2,5 milyon Avro’dur. Opsiyonun kullanımı 

sonucunda oluşan borç 6 eşit taksitte ödenecektir. Ödeme süresi boyunca herhangi bir faiz 

işletilmeyecektir. İlk taksit tutarı olan 416,600 Avro karşılığı 1,616 Bin TL 28 Nisan 2017 tarihinde 

ödenmiştir. Grup, kontrol gücü olmayan paylar ile yaptığı hisse satım anlaşmasına göre ilk 3 taksitin 

ödemesiyle birlikte opsiyona tabi hisselerin yarısı olan %6,25 oranındaki hisseleri devir almayı 

planlamaktadır. 31 Ekim 2017 tarihi itibarıyla tüm taksitlerin ödenmesinin ardından, Grup kalan %6,25 

hissenin devir işlemlerinin tamamlanmasını planlamaktadır. Devir işlemlerinin tamamlanması sonucunda 

Grup, Mavi Almanya’daki hisselerinin tamamına sahip olacaktır. 

(b) İlişkili taraf işlemleri  

30 Nisan 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren 3 aylık dönemlere ilişkin taraflara yapılan ürün satışları 

aşağıdaki gibidir: 

 
 
 
  

30 Nisan 2017 30 Nisan 2016 

İlişkili taraflara ürün satışları 

  Mavi ABD
(1)

 -- 223 

Mavi Kanada
(1)

 -- 226 

 -- 449 

(1) Grup, Eflatun Giyim’in %51 hisse ve oy haklarını Ağustos 2016 tarihi itibari ile satın almıştır. Sonuç 

olarak, Grup, Mavi Kanada ve Mavi ABD’nin kontrolünü elde etmiştir. Bu işlemler alım tarihinden 

önceki dönemlerine ilişkindir. 

30 Nisan 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren 3 aylık dönemlere ilişkin ilişkili taraflardan yapılan ürün 

alımları aşağıdaki gibidir: 

 
  

30 Nisan 2017 30 Nisan 2016 

İlişkili taraflardan ürün alımları 

  Erak Giyim Sanayi Ticaret A.Ş. 73.605 74.099 

Akay Lelmalabis Elgazhizah LLC
(1)

 15.655 523 

 89.260 74.622 

(1)     
İlgili bakiye Mavi ABD ve Mavi Kanada’nın Ağustos 2016 tarihinde satın alınması nedeniyle cari   

dönemde artış göstermiştir. 

30 Nisan 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren 3 aylık dönemlere ilişkin ilişkili taraflara verilen hizmetler 

aşağıdaki gibidir: 

 30 Nisan 2017 30 Nisan 2016 

İlişkili taraflara verilen hizmetler 

    Mavi ABD
(1) (2)

 -- 424 

Mavi Kanada
(1) (2)

 -- 374 

Mavi LLC 34 -- 

 34 798 

(1) 
İlişkili taraflara verilen hizmetler, genel olarak dizayn ve tedarik ve hizmet ücretlerinden 

oluşmaktadır. 
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(2) 
Grup, Eflatun Giyim’in %51 hisse ve oy haklarını Ağustos 2016 tarihi itibari ile satın almıştır. Sonuç 

olarak, Grup, Mavi Kanada ve Mavi ABD’nin kontrolünü elde etmiştir. Bu işlemler alım tarihinden 

önceki dönemlere ilişkindir. 

8 İlişkili taraf açıklamaları (devamı) 

(b) İlişkili taraf işlemleri (devamı) 

30 Nisan 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alınan hizmetler aşağıdaki gibidir: 

  30 Nisan 2017 30 Nisan 2016 

İlişkili taraflardan alınan hizmetler   

Erak 
(1)

 300 127 

CM Objekt Heusenstamm GBR 
(2)

 147 133 

Sylvia House Inc. 
(3)

 130 99 

Mavi Jeans Holding Inc.
 (4)

 134 90 

Erma 3 40 

 714 489 

(1) Grup, Erak'tan Çerkezköy ve Bayrampaşa fabrika mağazalarını kiralamıştır. 
(2) Mavi Europe, ofisini CM Objekt Heusenstamm GBR'den kiralamıştır. 
(3) Mavi Kanada Vancouver’ daki Yaletown mağazasını Sylvia House'dan kiralamıştır. 
(4) Mavi Kanada merkez ofis ve deposunu Mavi Jeans Holding Inc.'den kiralamıştır. 

(c) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 

30 Nisan 2017 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemine ait, Grup üst düzey yöneticilerine ve 

direktörlerine sağlanan ve tamamı kısa vadeli faydalar toplamı 5.841 TL (30 Nisan 2016: 3.766 TL) 

tutarındadır ve yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir. 30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 

tarihleri itibarıyla, Grup’un direktörlere ve üst düzey yöneticilere borcu, diğer uzun vadeli fayda, işten 

ayrılma sonrası sağlanan fayda, işten çıkarma nedeniyle sağlanan fayda ve hisse bazlı ödeme 

bulunmamaktadır.
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9 Ticari alacak ve borçlar 

Kısa vadeli ticari alacaklar 

30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla Grup’un kısa vadeli ticari alacakları aşağıdaki 

gibidir: 

   30 Nisan 2017 31 Ocak 2017 

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 181.635 105.322 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar 3.751 4.059 

 185.386 109.381 

30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla, ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 

aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: 

   30 Nisan 2017 31 Ocak 2017 

Alıcılar 154.887 96.272 

Vadeli çekler 8.426 7.581 

Ciro edilen çekler 1.322 1.398 

Alacak senetleri 17.000 71 

Şüpheli ticari alacaklar 13.502 14.037 

Şüpheli ticari alacak karşılığı (-) (13.502) (14.037) 

 181.635 105.322 

Şüpheli alacak karşılığı geçmişteki tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir. 

Grup’un kısa vadeli ticari alacaklarına ilişkin kur riski ve duyarlılık analizine ilişkin detaylar dipnot 

21’de açıklanmıştır. 

Kısa vadeli ticari borçlar 

30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla Grup’un kısa vadeli ticari borçları aşağıdaki gibidir: 

   30 Nisan 2017  31 Ocak 2017 

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
(1) 

246.764  190.775 

İlişkili taraflara ticari borçlar 101.828  108.740 

 348.592  299.515 

Ticari borçlar başlıca, ticari alımlardan ve devam eden harcamalardan kaynaklanan ödenmemiş 

tutarları kapsamaktadır. 

Grup’un kısa vadeli ticari borçlarına ilişkin kur riski ve duyarlılık analizi dipnot 21’de açıklanmıştır. 

30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla Grup’un ilişkili olmayan taraflara kısa vadeli ticari 

borçları aşağıdaki gibidir: 

   30 Nisan 2017  31 Ocak 2017 

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
(1) 

241.851  186.112 

Gider tahakkukları 4.913  4.663 

 246.764  190.775 

(1) 
Ticari borçların 49.218 TL’si (31 Ocak 2017: 81.385 TL) faktoring borçlarından oluşmaktadır. Şirket, 

yurt dışından yaptığı mal alımları için ithalat faktoringi yapmaktadır. İthalat faktoringi kapsamında, 

yurtdışı tedarikçiler, Şirket’ten olan alacaklarını yine Şirket’in temlik teyidi ile çalıştığı finans 

kuruluşlarına devretmektedir. 
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10 Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar  

30 Nisan 2017 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi ve maddi olmayan 

duran varlıkların tutarı 21.484 TL’dir (30 Nisan 2016: 13.218 TL).  

30 Nisan 2017 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemi içinde satılan maddi ve maddi olmayan 

duran varlıkların net defter değeri 58 TL’dir (30 Nisan 2016: 476 TL). 

11 Şerefiye   

30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla şerefiyenin ilişkilendirildiği her biri ayrı ayrı nakit 

yaratan birimlerin kırılımı aşağıdaki gibidir: 

 

   30 Nisan 2017 
Yeniden düzenlenmiş 

31 Ocak 2017 

Mavi Almanya 1.342 1.342 

Mavi Amerika  81.502 87.976 

Mavi Kanada 7.819 8.763 
Diğer 2.391 2.391 

 93.054 100.472 

 

31 Ocak 2017 tarihi itibarıyla önceden raporlanan 67.631 TL tutarındaki şerefiye rakamı düzeltme 

sonrası 100.472 TL olmuştur. 25.342 TL tutarındaki düzeltme etkisi aynı zamanda 7.499 TL 

tutarındaki yabancı para çevrim etkisini de içermektedir. 

12 Kiralama işlemleri 

Kiracı açısından kiralama 

30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla iptal edilemeyen faaliyet kiralamaları çerçevesinde 

gelecekteki asgari kira ödemelerinin toplamı aşağıdaki gibidir: 

   30 Nisan 2017 31 Ocak 2017 

1 yıldan az 187.195 

 
189.940 

1 ile 5 yıl arası 497.830 498.515 

5 yıldan fazla 105.591 90.655 

 790.616 779.110 

Grup faaliyet kiralaması yoluyla satış mağazalarını ve genel merkezi kiralamıştır.  
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13 Karşılıklar, koşullu varlık ve borçlar 

 Kısa vadeli karşılıklar 

30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli karşılıklar aşağıdaki gibidir:  

   30 Nisan 2017 31 Ocak 2017 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 2.723 2.159 

Diğer kısa vadeli karşılıklar 8.767 8.471 

 11.490 10.630 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar izin karşılıklarından oluşmaktadır. 30 

Nisan 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla izin karşılıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 2017 2016 

1 Şubat bakiyesi 2.159 862 

Yabancı para çevirim farkları (56) 15 

Ödemeler (49) (16) 

Cari yıl karşılığı 669 1.238 

30 Nisan bakiyesi 2.723 2.099 

İzin karşılığı 

Çalışanların geçmiş hizmetleri sonucunda hak ettikleri izin ücretleri için kayıtlara alınan yükümlülük 

iskonto edilmemiş tutarlar üzerinden ölçülmektedir. Şirket'in, çalışanın verdiği geçmiş hizmetin bir 

sonucu olarak bu miktarı ödemekle veya bu yükümlülüğü yerine getirmekle yükümlü olduğu ve 

güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumda beklenen tutar üzerinden kısa vadeli yükümlülük 

olarak kaydedilir. 

Grup, Şirket’in çalışanlarının işlerine son verilmesi durumunda hak edilen fakat kullanılmayan izin 

gün sayısıyla iş sözleşmesinin sonlandırıldığı tarihteki günlük brüt ücreti ve sözleşmeye bağlı diğer 

menfaatlerin toplamının çarpılmasıyla bulunan bir tutar kadar ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu 

kapsamda, Grup çalışanlara sağlanan kısa vadeli bir fayda yükümlülüğü olarak izin karşılığı kayıtlarına 

almaktadır. İzin karşılığı, iskonto edilmeksizin ölçülür ve ilgili hizmet yerine getirildikçe kar veya 

zararda giderleştirilir. 

30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla, diğer kısa vadeli karşılıklar aşağıdaki gibidir:  

   30 Nisan 2017 31 Ocak 2017 

Dava karşılıkları
(1) 

1.963 1.892 

İade karşılıkları 6.029 4.817 

Diğer karşılıklar 775 1.762 

 8.767 8.471 
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13 Karşılıklar, koşullu varlık ve borçlar (devamı) 

 Kısa vadeli karşılıklar (devamı) 

30 Nisan 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren üç aylık ara dönemler itibarıyla, karşılıkların hareket 

tablosu aşağıdaki gibidir:  

 

 

Dava  

karşılıkları
(1)

 

İade 

karşılıkları 

Diğer  

karşılıklar Toplam 

1 Şubat 2016 bakiyesi 1.210 4.059 750 6.019 

Cari yıl karşılığı (42) 2.001 458 2.417 

Yabancı para çevirim farkları -- 5 (4) 1 

Kullanılan karşılıklar -- -- (283) (283) 

İptal edilen karşılıklar -- -- (83) (83) 

30 Nisan 2016 bakiyesi 1.168 6.065 838 8.071 

 

 

 

Dava  

karşılıkları
(1)

 

İade 

karşılıkları 

Diğer  

karşılıklar Toplam 

1 Şubat 2017 bakiyesi 1.891 4.817 1.763 8.471 

Cari yıl karşılığı 72 1.539 135 1.746 

Yabancı para çevirim farkları -- (151) (83) (234) 

Kullanılan Karşılıkları -- (176) (1.040) (1.216) 

30 Nisan 2017 bakiyesi 1.963 6.029 775 8.767 
(1)

Dava karşılıkları başlıca işçi davalarından oluşmaktadır. 
 

Uzun vadeli karşılıklar   

30 Nisan 2017 tarihi itibarıyla, uzun vadeli karşılıklar 3.278 TL tutarındaki (31 Ocak 2017: 3.151) 

kıdem tazminatı karşılığından oluşmaktadır.
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14 Taahhütler 

(a)  Verilen teminat, rehin ve ipotekler 

 30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla, Grup'un teminat, rehin ve ipotek pozisyonuna ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:  

 30 Nisan 2017 

 TL Karşılığı TL Avro Ruble 

ABD 

Doları 

Kanada 

doları 

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’ler in toplam tutarı 111.067 4.196 23.942 -- 3.974 -- 

Teminat 111.067 4.196 23.942 -- 3.974 -- 

Rehin -- -- -- -- -- -- 

İpotek -- -- -- -- -- -- 

B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin 

toplam tutarı 964 -- 15 13.960 -- 15 

Teminat 925 -- 15 13.960 -- -- 

Rehin -- -- -- -- -- -- 

İpotek 39 -- -- -- -- 15 

C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin 

amacıyla  vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı -- -- -- -- -- -- 

Teminat -- -- -- -- -- -- 

İpotek -- -- -- -- -- -- 

D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı -- -- -- -- -- -- 

i.   Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı -- -- -- -- -- -- 

          Teminat -- -- -- -- -- -- 

İpotek -- -- -- -- -- -- 

ii.  B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin 

toplam tutarı -- -- -- -- -- -- 

Teminat -- -- -- -- -- -- 

Rehin -- -- -- -- -- -- 

İpotek -- -- -- -- -- -- 

iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı -- -- -- -- -- -- 

Teminat -- -- -- -- -- -- 

Rehin -- -- -- -- -- -- 

İpotek -- -- -- -- -- -- 

Toplam TRİ 112.031 4.196 23.957 13.960 3.974 15 
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14 Taahhütler (devamı) 

(a)  Verilen teminat, rehin ve ipotekler (devamı) 

 31 Ocak 2017 

 TL Karşılığı TL Avro Ruble 

ABD 

Doları 

Kanada 

doları 

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’ler in toplam tutarı 103.194 4.070 20.456 -- 3.989 -- 

Teminat 103.194 4.070  20.456 -- 3.989 -- 

Rehin -- -- -- -- -- -- 

İpotek -- -- -- -- -- -- 

B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin 

toplam tutarı 1.319 -- 94 13.960 -- 16 

Teminat 1.272 -- 94 13.960    -- -- 

Rehin -- -- -- -- -- -- 

İpotek 47 -- -- -- -- 16 

C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin 

amacıyla  vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı -- -- -- -- -- -- 

Teminat -- -- -- -- -- -- 

Rehin -- -- -- -- -- -- 

İpotek -- -- -- -- -- -- 

D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı -- -- -- -- -- -- 

i.   Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı -- -- -- -- -- -- 

          Teminat -- -- -- -- -- -- 

Rehin -- -- -- -- -- -- 

İpotek -- -- -- -- -- -- 

ii.  B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin 

toplam tutarı -- -- -- -- -- -- 

Teminat -- -- -- -- -- -- 

İpotek -- -- -- -- -- -- 

iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı -- -- -- -- -- -- 

Teminat -- -- -- -- -- -- 

Rehin -- -- -- -- -- -- 

İpotek -- -- -- -- -- -- 

Toplam TRİ 104.513    4.070    20.550    13.960   3.989 16 
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14 Taahhütler (devamı) 

(a)  Verilen teminat, rehin ve ipotekler (devamı) 

Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Grup’un özkaynaklarına oranı 30 Nisan 2017 tarihi itibarıyla 

%0’dır (31 Ocak 2017: %0). 
 

30 Nisan 2017 tarihi itibarıyla verilen teminat mektuplarının 70.443 TL tutarındaki kısmını Eximbank’a 

verilen teminatlar oluşturmaktadır (31 Ocak 2017: 61.019 TL). 
 

31 Nisan 2017 tarihi itibariyla Grup’un 310.003 TL envanter alım taahhüdü  bulunmaktadır (31 Ocak 

2017: 219.915 TL). 
 

(b) Alınan teminatlar 
  

 Grup, 31 Nisan 2017 tarihi itibarıyla teminat niteliğinde toplamda 7.990 TL (31 Ocak 2017: 6.354 TL) 

tutarında garanti mektubu almıştır.  

15 Sermaye, yedekler ve diğer özsermaye kalemleri 

Ödenmiş sermaye 

Şirket’in 30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 

 

 % 30 Nisan 2017 % 31 Ocak  2017 

     

Blue International  100 49.657 100 49.657 

 100 49.657 100 49.657 

30 Nisan 2017 tarihi itibarıyla, Şirket’in sermayesi ihraç edilmiş ve her biri 1 tam TL  

(31 Ocak 2017: 1 tam TL) olan 49.657.000 adet (31 Ocak 2017: 49.657.000 adet) hisseden meydana 

gelmiştir. 

Diğer yedekler 

Kontrol gücü olmayan payları satın alma opsiyonunun kullanım fiyatı ile azınlık paylarının defter değeri 

arasındaki fark, Grup tarafından diğer yedekler altında muhasebeleştirilmektedir. Satın alma opsiyonunu 

yükümlülüğünün gerçeğe uygun değerinde sonradan meydana gelen değişiklikler de diğer yedeklerde 

muhasebeleştirilmektedir.  

 

29 Mart 2017 tarihinde, Grup, Mavi Almanya’nın kontrol gücü olmayan payları opsiyon satış hakkını 

kullanmaya karar vermiştir.  Bu işlem ile birlikte özkaynaklar altında sunumu yapılan 4.080 TL 

tutarındaki diğer yedeklerin tamamı geçmiş yıl karlarına sınıflanmıştır.  
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16 Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler 

30 Nisan 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren üç aylık ara dönemlere ait esas faaliyetlerden diğer gelirler 

aşağıdaki gibidir: 

 

1 Şubat - 30 

Nisan 2017 

1 Şubat - 30 

Nisan 2016 

Ticari alacak ve borçlara ilişkin kur farkı geliri, net 1.896 3.916 

Dekorasyon geliri
(1)

                                                                                            675 20 

Hasar tazminatı geliri 
(2)

 212 1.155 

Maaş protokolü geliri 133 92 

Diğer 36 24 

 2.952 5.207 

(1)
 Turquality kapsamında alınan dekorasyon teşviklerinden oluşmaktadır. 

(2)
Sigorta poliçesi kapsamında meydana gelen hasarlara ilişkin sigorta şirketinden elde edilen gelirlerdir. 

30 Nisan 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren üç aylık ara dönemlere ait esas faaliyetlerden diğer giderler 

aşağıdaki gibidir: 

 

1 Şubat - 30 

Nisan 2017 

1 Şubat - 30 

Nisan 2016 

Ticari alacak ve borçlara ilişkin kur farkı gideri, net 915 572 

Diğer 19 161 

 934 733 

 

17 Yatırım faaliyetlerinden giderler 

31 Nisan 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren üç aylık ara dönemlere ait esas faaliyetlerden diğer gelirler 

aşağıdaki gibidir: 

 

1 Şubat - 30 

Nisan 2017 

1 Şubat - 30 

Nisan 2016 

Sabit kıymet satış zararı 48 -- 

Kazakistan yeniden yapılandırma giderleri -- 728 

 48 728 
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18 Gelir vergileri 

Türkiye’de kurumlar vergisi oranı %20’dir. Grup’un, 30 Nisan 2017 tarihinde sonra eren üç aylık ara 

döneme ilişkin efektif vergi oranı %23’tür (30 Nisan 2016: %23). Kurumlar vergisi oranı ile efektif vergi 

oranı arasındaki farkın başlıca nedenleri aşağıda belirtilmiştir: 

- Grup’un Türkiye dışında operasyonlarını sürdüren bağlı ortaklıklarının vergi oranları farklılığı ve 

- Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi efektif vergi oranının %23 olarak gerçekleşmesine 

sebep olmaktadır. 

19 Pay başına kazanç 

Pay başına kazanç miktarı, ana ortaklık paylarına atfedilen net dönem karının şirket hisselerinin dönem 

içindeki ağırlıklı ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır. 30 Nisan 2017 ve 2016 tarihlerinde sona 

eren üç aylık ara dönemler itibarıyla pay başına kar hesaplaması aşağıdaki gibidir: 

 
30 Nisan 2017 30 Nisan 2016 

Ana ortaklık paylarına atfedilen net dönem karı 17.013 10.236 

Ağırlıklı ortalama adi hisse miktarı 49.657.000 49.657.000 

 

  
Adi/sulandırılmış pay başına kazanç (tam TL) 0,3426 0,2061 

20 Türev araçlar 

30 Nisan 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihleri itibarıyla kısa vadeli türev araçlar aşağıdaki gibidir:   

  30 Nisan 2017 31 Ocak 2017 

Forward işlemlerinden kaynaklanan finansal varlıklar -- 7.336 

Forward işlemlerinden kaynaklanan finansal yükümlülükler (2.926) -- 

Finansal varlıklar/(yükümlülükler) (2.926) 7.336 

30 Nisan 2017 tarihi itibarıyla, Grup’un taraf olduğu forward sözleşmeleri kapsamında 31.392 ABD 

Doları karşılığında toplamda 118.402 TL (30 Nisan 2016: 31.999 ABD Doları karşılığı 96.496 TL) 

tutarlarında açık forward sözleşmeleri bulunmaktadır. 
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21 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi 

Piyasa riski 

Piyasa riski; döviz kurları, faiz oranları veya menkul kıymetler piyasalarında işlem gören finansal 

araçların fiyatları gibi para piyasasındaki değişikliklerin Grup’un gelirinin veya sahip olduğu finansal 

varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine maruz kalmayı kabul 

edilebilir sınırlar dahilinde kontrol ederken, getiriyi optimize etmeyi amaçlamaktadır. 

Kur riski  

Grup şirketlerinde geçerli para birimleri TL’den farklı olan bir para biriminden yaptığı satışlar, satın 

almalar ve borçlar nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır. Bu işlemlerde kullanılan başlıca para 

birimleri Avro, ABD Doları, Kanada Doları, Ruble ve Tenge’dir.  

Grup kurdaki dalgalanmalara karşı vadeli döviz alım işlemleri gibi türev finansal araçlar kullanarak kur 

riskinden korunmaktadır. 

Alınan kredilerin faizleri, kredinin alındığı kur üzerindendir. Alınan krediler başlıca TL olmak üzere, 

genellikle grubun operasyonları sonucunda yaratılan nakit akışlar ile eşleşen kurlardan olmaktadır. Bu 

durum türev işlemlere gerek duymadan ekonomik olarak finansal riskten korunma sağlamaktadır. 

Faiz oranı riski 

Grup değişken faizli kredi kullanmadığı için, faiz oranlarındaki dalgalanma riskine maruz değildir. 

Sermaye Yönetimi 

Grup’un politikası, yatırımcı, kredi veren ve piyasa güveni açısından güçlü sermaye yapısı sağlamak ve 

işletmenin gelecekteki büyümesini desteklemek ve sermaye maliyetini düşürmek için en uygun sermaye 

yapısını sağlamaktır.  

 

Kur riski 

 

Yabancı para kurları raporlama dönemi sonları itibarıyla aşağıdaki gibidir: 

 
 30 April 

 2017 

31 Ocak 

2017 

EUR / TL 3,8744 4,0983 

USD / TL 3,5504 3,8324 

RUB / TL 0,0620 0,0635 

CAD / TL 2,5975 2,9111 

 

Yabancı para kurları raporlama dönemi sonları itibarıyla ortalama aşağıdaki gibidir: 

 
  2017 2016 

EUR / TL 3,9084 3,9655 

USD / TL 3,6489 3,7349 

RUB / TL 0,0643 0,0471 

CAD / TL 2,7161 2,8192 
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21 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 

Piyasa riski   

30 Nisan 2017 tarihi itibarıyla Grup’un yabancı para pozisyonu aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı para bazlı varlıklar ve borçlardan kaynaklanmaktadır. 

 TL Karşılığı Dolar Avro Diğer 

1. Ticari alacaklar 6.483    1.400    -   1.791    

2a. Parasal finansal varlıklar(kasa. banka hesapları dahil) 1.298    133    159    649    

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 
3. Diğer 3.123    865    12    2    

4. Dönen varlıklar (1+2+3) 10.904    2.398    171    2.442    

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) 10.904    2.398    171    2.442    

10. Ticari borçlar (50.742)   (14.175)   (97)   -   

11. Finansal yükümlülükler (96.968)   (3.241)   (22.058)   -   

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler (69.499)   (17.301)   (2.083)   -   

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler -   -   -   -   

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) (217.209)   (34.717)   (24.238)   -   

14. Ticari borçlar -   -   -   -   

15. Finansal yükümlülükler (22.355)   (3.301)   (2.745)   -   

16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - 
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler -   -   -   -   

17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) (22.355)   (3.301)   (2.745)   -   

18. Toplam yükümlülükler (13+17) (239.564)   (38.018)   (26.983)   -   

19. Bilanço dışı türev araçların net varlık/ (yükümlülük) pozisyonu (19a-19b) (2.926)   (824)   -   -   

19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı  - - - - 

19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı (2.926)   (824)   - - 

20. Net yabancı para varlık/ (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19) (231.586)   (36.445)   (26.812)   2.442    

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (TFRS 7.B23)  

(1+2a+5+6a-10-11-12a-1-15-16a) 

(231.783)   (36.485)   (26.824)   2.440    
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21 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 

Piyasa riski (devamı) 

Kur riski (devamı) 

31 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Grup’un yabancı para pozisyonu aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı para bazlı varlıklar ve borçlardan kaynaklanmaktadır. 

 TL Karşılığı Dolar Avro Diğer 

1.Ticari alacaklar 5.730    1.124    - 493    

2a. Parasal finansal varlıklar(kasa. banka hesapları dahil) 36.219    6.090    3.143    1    

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 
3. Diğer 3.761    968    13     

4. Dönen varlıklar (1+2+3) 45.709    8.181    3.156    494    

5. Ticari alacaklar - - - - 
6a. Parasal finansal varlıklar 111    16    12     

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 
7. Diğer - - - - 
8. Duran varlıklar (5+6+7) 111    16    12     

9. Toplam varlıklar (4+8) 45.820    8.197    3.168    494    

10. Ticari borçlar (80.290)   (20.977)   25    - 
11. Finansal yükümlülükler (47.187)   (65)   (11.453)   - 
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler(*) (76.365)   (17.253)   (2.500)   - 
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) (203.842)   (38.296)   (13.928)   - 

14. Ticari borçlar - - - - 
15. Finansal yükümlülükler (16.482)   (386)   (3.661)   - 
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - 
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) (16.482)   (386)   (3.661)   - 
18. Toplam yükümlülükler (13+17) (220.325)   (38.682)   (17.588)   - 
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık/ (yükümlülük) pozisyonu (19a-19b) 7.336    1.914    - - 
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı  7.336    1.914    - - 
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı - - - - 
20. Net yabancı para varlık/ (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19) (167.168)   (28.571)   (14.420)   494    

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (TFRS 7.B23) 

 (1+2a+5+6a-10-11-12a-1-15-16a) 

(178.265)   (31.453)   (14.433)   494    

(*) İlgili tutar dipnot 4 ‘de bahsedilen yeniden düzenleme etkisi nedeniyle değişmiştir.
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21 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 

Piyasa riski (devamı) 

Kur riski (devamı) 

Duyarlılık analizi 

Grup’un kur riski genel olarak TL’nin Avro, ABD Doları, Ruble ve Avustralya doları karşısındaki değer değişikliklerinden oluşmaktadır. 

Kur riskinin ölçülebilmesi için yapılan duyarlılık analizinin temeli, kurum genelinde yapılan toplam para birimi açıklamasını yapmaktır. Toplam yabancı 

para pozisyonu, yabancı para birimi bazlı tüm kısa vadeli ve uzun vadeli satın alım sözleşmeleri ile tüm varlıklar ve yükümlülükleri içermektedir. Analiz 

net yabancı para yatırımlarını içermemektedir. 

Grup kısa ve uzun vadeli kredileri için borçlanmalarını havuz/portföy modeli altında gerçekleştirmektedir. 

Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu 

30 Nisan 2017 

  Kar/(zarar) Özkaynaklar 

  

Yabancı paranın değer 

kazanması 

Yabancı paranın değer 

kaybetmesi 

Yabancı paranın 

değer kazanması 

Yabancı paranın değer 

kaybetmesi 

ABD Doları’nın % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde 

   1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (12.647)   12.647    (12.647)   12.647    

   2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  (293)   293        (293)   293    

3- ABD Doları net etki (1+2) (12.940)   12.940    (12.940)   12.940    

Avro’nun % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde 

   4- TL net varlık/yükümlülüğü (10.388) 10.388 (10.388) 10.388 

   5- TL riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

6- Avro net etki (4+5) (10.388) 10.388 (10.388) 10.388 

Ruble’nin % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde 

   7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü 169 (169) 169 (169) 

   8- Diğer döviz riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

9- Diğer döviz net etki (7+8) 169 (169) 169 (169) 

Toplam (3+6+9) (23.159) 23.159 (23.159) 23.159 
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21 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 

Piyasa riski (devamı) 

Kur riski (devamı) 

Duyarlılık analizi 

Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu 

31 Ocak 2017 

  Kar/(zarar) Özkaynaklar 

  

Yabancı paranın değer 

kazanması 

Yabancı paranın değer 

kaybetmesi 

Yabancı paranın 

değer kazanması 

Yabancı paranın 

değer kaybetmesi 

ABD Doları’nın % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde 

   1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (11.683) 11.683 (11.683) 11.683 

   2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  734 (734) 734 (734) 

3- ABD Doları net etki (1+2) (10.949)  10.949 (10.949)  10.949 

Avro’nun % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde 

   4- TL net varlık/yükümlülüğü (5.910)  5.910 (5.910)  5.910 

   5- TL riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

6- Avro net etki (4+5) (5.910)  5.910 (5.910)  5.910 

Ruble’nin % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde 

   7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü 143 (143)  143 (143)  

   8- Diğer döviz riskinden korunan kısım (-) -- -- -- -- 

9- Ruble net etki (7+8) 143 (143)  143 (143)  

Toplam (3+6+9) (16.717)  16.717 (16.717)  16.717 
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22 Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten korunma muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar)  

Gerçeğe uygun değer   

Aşağıdaki tablo finansal alacakların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile defter değerini gerçeğe uygun değer seviyelerini de içerecek şekilde 

göstermektedir. Şayet defter değeri gerçeğe uygun değerin makul bir tahminiyse aşağıdaki tablo gerçeğe uygun değere göre ölçülmeyen finansal 

alacaklar ve yükümlülükler hakkında gerçeğe uygun değer bilgisi içermemektedir: 

30 Nisan 2017  Defter değeri Gerçeğe uygun değer 

Gerçeğe uygun değerde ölçülen finansal alacaklar 

Krediler ve 

alacaklar 

Diğer finansal 

yükümlülükler Toplam Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 

Türev finansal araçlar -- -- -- -- -- -- -- 

Gerçeğe uygun değerde ölçülmeyen finansal alacaklar        

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar  181.635 -- 181.635 -- -- -- -- 

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 
(1)

  30.811 -- 30.811 -- -- -- -- 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar  3.751 -- 3.751 -- -- -- -- 

Nakit ve nakit benzerleri  156.274 -- 156.274 -- -- -- -- 

Toplam  372.471 -- 372.471     

Gerçeğe uygun değerde ölçülen finansal yükümlülükler 

Krediler ve 

alacaklar 

Diğer finansal 

yükümlülükler Toplam Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 

İlişkili taraflara diğer borçlar -- (69.499) (69.499)  -- -- (69.499)  (69.499)  

Türev finansal araçlar -- (2.926) (2.926) -- -- (2.926) (2.926) 

Gerçeğe uygun değerde ölçülmeyen finansal yükümlülükler       

Nakit yönetimi amaçlı açık krediler -- (6) (6) -- -- (6) (6) 

Banka kredileri -- (354.901) (354.901) -- -- (354.901) (354.901) 

Diğer taraflara ticari borçlar -- (246.764) (246.764) -- -- -- -- 

Diğer taraflara diğer borçlar -- (8.138) (8.138) -- -- -- -- 

İlişkili taraflara ticari borçlar -- (101.828) (101.828) -- -- -- -- 

Toplam -- (784.062) (784.062)     

(1)
 Verilen depozito ve teminatlar, ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklara dahil edilmemiştir. 
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22 Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten korunma muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar) 

(devamı) 

Gerçeğe uygun değer (devamı) 

31 Ocak 2017  Defter değeri Gerçeğe uygun değer 

Gerçeğe uygun değerde ölçülen finansal alacaklar 

Krediler ve 

alacaklar 

Diğer finansal 

yükümlülükler Toplam Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 

Türev finansal araçlar 7.336 --  7.336 -- 7.336 -- 7.336    

Gerçeğe uygun değerde ölçülmeyen finansal alacaklar        

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar  105.322 -- 105.322 -- -- -- -- 

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 
(1)

  21.098 -- 21.098 -- -- -- -- 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar  4.193 -- 4.193 -- -- -- -- 

Nakit ve nakit benzerleri  158.056 -- 158.056 -- -- -- -- 

Toplam  296.005 -- 296.005     

Gerçeğe uygun değerde ölçülen finansal yükümlülükler 

 

Krediler ve 

alacaklar 

Diğer finansal 

yükümlülükler Toplam Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 

İlişkili taraflara diğer borçlar -- (76.365) (76.365) -- -- (76.365) (76.365) 

Gerçeğe uygun değerde ölçülmeyen finansal yükümlülükler       

Nakit yönetimi amaçlı açık krediler -- (3.224)  (3.224)  -- -- (3.224)  (3.224)  

Banka kredileri -- (332.799) (332.799) -- -- (332.799) (332.799) 

Diğer taraflara ticari borçlar -- (190.775) (190.775) -- -- -- -- 

Diğer taraflara diğer borçlar -- (10.356) (10.356) -- -- -- -- 

İlişkili taraflara ticari borçlar -- (108.740) (108.740) -- -- -- -- 

Toplam -- (722.529) (722.529)     

(1)
 Verilen depozito ve teminatlar, ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklara dahil edilmemiştir. 

  



Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 

30 Nisan 2017 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Ara Dönem Özet 

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar 
 (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 

41 
 

22 Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten korunma 

muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar) (devamı) 

Gerçeğe uygun değer (devamı) 

Grup, finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun 

değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. 

Bir varlığın veya yükümlülüğün gerçeğe uygun değerini ölçerken Grup pazarda gözlemlenebilir bilgileri 

kullanır. Gerçeğe uygun değerlemeler aşağıda belirtilen değerleme tekniklerinde kullanılan bilgilere 

dayanarak belirlenen gerçeğe uygun değerleme hiyerarşisindeki değişik seviyelere kategorize edilmektedir. 

Seviye 1: Özdeş varlıklar veya borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatla; 

Seviye 2: Seviye 1’de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar veya borçlar açısından doğrudan 

(fiyatlar aracılığıyla) veya dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki 

veriler; ve 

Seviye 3: Varlık veya borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler 

(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler). 

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin kısa vadeli olmalarından dolayı gerçeğe uygun değerlerinin taşınan 

değerlerine yakın olduğu kabul edilir. 
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22 Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten korunma 

muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar) (devamı) 

Gerçeğe uygun değer (devamı) 

Gerçeğe uygun değerleriyle ölçülen finansal varlıklar 

Tip Değerlendirme tekniği Önemli 

gözlemlenemeyen 

bilgiler 

Gözlemlenemeyen temel 

bilgiler ve gerçeğe uygun 

ölçümler arasındaki 

ilişkiler 

Koşullu 

bedel  

İskonto edilmiş nakit 

akışları: Değerleme modeli, 

beklenen ödemenin 

bugünkü değerini riske göre 

düzeltilmiş iskonto oranı 

kullanılarak iskonto edilerek 

değerlendirir. Beklenen 

ödeme, net borcun olası 

senaryoları ve EBITDA 

çarpanı, her senaryo 

kapsamında ödenmesi 

gereken miktar ve her 

senaryonun olasılığı dikkate 

alınarak belirlenir. 

Riske göre 

düzenlenmiş 

iskonto oranı: 

%1.94 

. 

Tahmini edilen gerçeğe 

uygun değer artar (azalır) 

şayet: 

Risk düzeltilmiş iskonto 

oranı, daha (yüksek) veya 

düşükse 

 

Vadeli döviz 

sözleşmeleri 

Vadeli fiyatlama: Gerçeğe 

uygun değer, ilgili döviz 

cinsinden yüksek kredi 

kalitesi getiri eğrilerine 

dayanan vadeli döviz kuru 

ve bugünkü değer 

hesaplamaları kullanılarak 

tespit edilmiştir. 

Geçerli değildir. Geçerli değildir. 

Gerçeğe uygun değeri ile ölçülmemiş finansal araçlar 

Diğer finansal 

yükümlülük 
(1)

 

İskonto edilmiş nakit 

akışları: Değerleme modeli, 

beklenen ödemenin 

bugünkü değerini, riskin 

düzeltilmiş iskonto edilmiş 

oranı kullanılarak iskonto 

edilerek dikkate alınır. 

  

(1)
Diğer finansal borçlar banka kredilerinden oluşmaktadır. 
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 23 Raporlama döneminden sonraki olaylar 

Şirket’in 49.657 TL nominal değerli sermayesinin %55’ine karşılık gelen 27.311 TL nominal değerli 

sermayesini temsil eden hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı’nın izni ile 15 

Haziran 2017 tarihinde halka arz olunmuştur. 15 Haziran 2017 tarihinden itibaren Şirket hisseleri Borsa 

İstanbul’da MAVI ismiyle işlem görmektedir. Halka arz sonucunda, Şirket’in ortaklık yapısında ana ortağı 

Blue International Holding B.V.’nin payı %100’den  % 45’e düşmüştür.  

 

 


