
i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$ . 
ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla haz1rlanan 
konsolide finansal tablolar ve 

ozel bag1ms1z denetim raporu 



i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. ve Baglt Ortakltklar1 

icindekiler 

Bag1ms1z denet<;:i raporu 

Konsolide finansal durum tablolan 

Konsolide kar veya zarar ve diger kapsamil gelir tablolan 

Konsolide ozkaynak degi~im tablolan 

Konsolide nakit ak1~ tablolan 

Konsolide finansal tablolara ili~kin notlar 

1 - 5 

6-7 

8 

9 

10 

11 - 61 



Grant Thornton 

OZEL BAGIMSIZ DENET<;i RAPORU 

i~bir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim $irketi Genel Kurulu 'na; 

A) Konsolide Finansal Tablolarm Bag1ms1z Denetimi 

1) Smtrh Olumlu Gorii~ 

Eren Bag1ms1z Oenetim A.$. 

K1z1hrmak, Ufuk Oniversitesi Cad. 
No:8 Kat:11, 06510 
Cankaya/ Ankara, Turkey 

T +90 312 21916 50 
F +90 312 219 16 60 
www.grantthomton.com.tr 

i~bi r Sentetik Dokuma Sanayi Anonim $irketi ("$irkef') ile baglt ortaklt klanmn ( .. Grup'') 30 Haziran 2021 
tarihli konsolide finansal durum tablosu ile ay111 tarihte sona eren hesap donemine ait; konsolide kar veya 
zarar ve diger kapsamlt gelir tablosu. konsolide ozkaynak degi~im tablosu ve konsolide nakit akt~ tablosu ile 
onemli muhasebe politikalarmm ozeti de dahil olmak i.izere konsolide finansal tablo dipnotlanndan olu~an 
konsolide finansal tablolanm denetlemi~ bulunuyoruz. 

Gori.i~i.imi.ize gore, "S1111rlt Olumlu Gori.i$i.in Dayanagr'' bolilmtinde belirtilen konunun etkileri hariy olmak 
i.izere, ili$ikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 30 Haziran 202 1 tarihi itibanyla konsolide finansal 
durumunu ve 30 Haziran 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren ara hesap donemlerine ait konsolide finansal 
performans1111 ve konsolide nakit ak1~lan111, Ti.irkiye Finansal Raporlama Standartlarma ("TFRS .. ) uygun 
olarak tum onemli yonleriyle geryege uygun bir bi9imde sunmaktadir. 

2) Sm1rh Olumlu Gorii~iin Dayanag, 

30 Haziran 202 1 tarihi itibanyla, ili~ikteki finansal durum tablosunda 2 15.879.45 1 TL tutanndaki stok 
kalemlerinin say11nma fiziki olarak kat1 l11111m1z mi.imki.in olmamt~tir. ilgili hesaba ait i~lem hacim lerinin 
yi.iksek olmas1 nedeniyle, geriye dontik altematif yontemlerle soz konusu stok miktarlannt denetlememiz 
mi.imki.in olmam1~t1r. Yukanda a91klanan hususun, stoklara ve diger hesaplara olabilecek muhtemel etkileri 
sebebiyle. cari doneme ait konsolide finansal tablolar hakkmda tarafn111zca s1111rlt olumlu gori.i$ verilmi~tir. 

Yapt1g1m1z bag11ns1z denetim. Sermaye Piyasas1 Kurutu·nca yay11nlanan bag1ms1z denetim standartlanna ve 
Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK"') tarafmdan yay1mlanan Ti.irkiye 
Denetim Standartlarmm bir par9as1 olan Bag1ms1z Denetim Standartlan ' na ("BDS") uygun olarak 
yi.iri.iti.ilmi.i~ti.ir. Bu Standartlar kapsammdaki sorumluluklanmtz, raporumuzun Bag1ms1z Denet9inin 
konsolide Finansal Tablolann Bag1ms1z Denetimine ili~kin Sorumluluklan boli.imi.inde aynnttlt bir ~ekilde 
a91klam111~t1r. KGK tarafmdan yay1mlanan Bag11ns1z Denet9iler iyin Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile 
konsolide finansal tablolarm bag1ms1z denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik htiktimlere uygun olarak 
Grup' tan bag1111s1z oldugumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsammdaki etige ili~kin diger 
sorumluluklar da taraftm12ca yerine getirilmi$tir. Bag1ms1z denetim s1rasmda elde ettigimiz bag1111s1z denetim 
kamtlanntn, s1111rll olumlu gori.i$i.imi.izi.in olu$turulmas1 i9in yeterli ve uygun bir dayanak olu$turduguna 
ina111yoruz. 
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3) Kilit Denetim Konulan 

Kil it denetim konulan, mesleki muhakememize gore cari doneme ait konsolide finansal tablolann bag1111s1z 
denetiminde en 90k onem arz eden konulardir. Kilit denetim konulan, bir bi.ittin olarak konsolide finansal 
tablolarm bag1111s1z denetimi 9er9evesinde ve konsolide finansal tablolara ili~kin gori.i~i.imi.izi.in 
olu~turulmasmda ele al1111111~ olup. bu konular hakkmda ayn bir gori.i~ bildirmiyoruz. Tarafnrnzca; "S,mrlt 
O/umlu Gorii$iin Dayanag, " boli.imi.inde ary1klanan konulara ilave olarak a~ag1da a91klanan konular kilit 
denetim konulan olarak belirlenmi~ ve raporumuzda bildirilmi~tir. 

J(ilit denetim konusu Konunun denetimde nas1I ele ahnd1g1 

Hasdatm muhasebele~tirilmesi 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren y1la ait Denetimimiz s1ras111da hasllatm 
konsolide kar veya zarar tablosunda Grup"tm net muhasebele~tirilmesi ve donemselligi denetimine 
sat1$1 470.408.177 TLolarak gen;:ekle~mi~tir. ili$kin olarak a$ag1daki prosedi.irler uygula111ni$t1r: 

Sat1~lar, i.iri.inlerin teslimi, i.iriinlerle ilgili risk ve -
fayda lann transferlerinin yapllm1~ olmas1. gelir 
tutannm gi.ivenilir $ekilde belirlenebilmesi ve 
i$1emle ilgi li ekonomik faydalar111 Grup'a akmasmm -
muhtemel 0l111as1 i.izerine alman ve al111abilecek 
bedelin gerryege uygun degeri i.izerinden tahakkuk 
esasma gore kaydedilmektedir. Grup'un i.iretimi 
tamamlanarak faturas1 di.izenlenmi~ ancak i.iri.ini.in 
kontrol devrinin ne zaman gerc;;ekle$ecegine bagh -
olarak has1lat111 ilgili oldugu raporlama donemine 
kaydedilmeme riski bulunmaktad1r. 

Grup, yll i<;:erisinde uygulanan stratejinin 
sonw;:larmm degerlendirilmesi, performans takibi -
a<;:1s111dan onemli bir olryi.im kriteri olmas,. sat1~lar111 
donemselligi ilkesi geregi soz konusu i.iri.inlerin 
hasilatmm dogru doneme kaydedilip 
kaydedilmemesi ve dogas1 geregi hile ve hata 
kaynakh riskier bar111d1rmas1 sebebiyle "hasllatm -
kaydedilmesi" hususu kilit denetim konusu olarak 
tespit edilmi~tir. 

Hasilat ile ilgili muhasebe politikalanna ve 
tutarlanna ili~kin a91klamalar Dipnot 2'de ve Dipnot 
1 s· de yer almaktad,r. 

Grup'un hasilatm muhasebele~tirilmesi si.ireci 
anla~1hni$ ve degerlendirilmi~tir. 

Mi.i$teri sat,$ sozle$meleri orneklem yoluyla 
incelenmi$, has1latm muhasebele~tirilmesi ve 
donemselligine ili$kin sozle$me ~artlan 
degerlendirilm i$tir. 

Sall$ i~lemlerine ili~kin destekleyici sat,~ 
faturalan , Ori.in sevkiyat ve teslim belgeleri ile 
mi.i~terilerin satm ahm sipari~Ieri orneklem 
bazmda test edilmi~tir. 

Sat1~Iarm donemsellik ilkesi uyannca dogru 
doneme kaydedildiginin degerlendirilmesi ve 
orneklem bazmda detay testleri 
gerryekle~ti rilm i~tir. 

Ticari alacak bakiyeleri omeklem yoluyla 
dogrulama mektuplan gonderilerek test 
edilmi$tir. Ticari alacaklar bakiyelerinin 
ya~Iand1rma tablolan analiz edilmi~tir. Mi.iteakip 
donemde yapllan ticari alacaklardan tahsilatlar 
orneklem yoluyla test edilmi$tir. 

Hasllatm muhasebele~tirilmesi ile ilgili olarak 
konsolide finansal tablo dipnotlannda yer alan 
a91klamalann TFRS I 5'e uygunlugu ve yeterliligi 
degerlendirilmi~tir. 
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Kilit denetim konusu Konunun denetimde nastl ele ahnd1i!1 

Ticari alacaklarm mevcudiyeti, tahsil kabiliyeti ve 
degerlemesi 

Ticari alacaklar ii;in aynlan beklenen kredi 
zararlan kar~1ltklar111111 denetimi ile ilgili 
a~ag1daki prosedUrler uygulanm1~tir: 

Ticari alacaklar konsolide finansal durum tablosundaki 
toplam varltklarm 30 Haziran 2021 tarihi itibanyla 
%25' ini olu~turdugu ii;in onemli bir bilan90 kalemi 
olarak degerlendirilmektedir. Aynca. ticari alacaklann 
tahsil edilebilirligi Grup'un, kredi riski ve i~letme -
sermayesi yonetimi ii;in onemli unsurlardan bir tanesidir 
ve yonetimin onemli yargilanni ve tahminlerini ii;erir. 

Ticari alacaklar ii;in tahsilat riskinin ve aynlacak -
kar~1ltg111 belirlenmesi veya ozel bir ticari alacag111 tahsil 
edilebilir olup olmad1g111111 belirlenmesi onemli yonetim 
muhakemesi gerektinnektedir. Grup yonetimi bu 
konuda ticari alacaklann ya~land1rmas1. ~irket 
avukatlarmdan mektup almarak devam eden dava -
risklerinin incelenmesi, kredi riski yonetimi kapsammda 
al man teminatlar ve soz konusu teminatlarm nitelikleri, 
cari donem ve bilani;o tarihi sonras1 donemde yaptlan 
tahsilat performanslan ile birlikte tUm diger bilgi leri -
degerlendirmektedir. 

Tutarlann bUyUklUgU ve ticari alacaklann tahsil -
edilebilirlik degerlendirmelerinde gerekli olan 
muhakeme ve TFRS 9' un getirmi~ oldugu 
uygulamalann karma~1k ve kapsamlt olmast dolay1s1yla. 
ticari alacaklann mevcudiyeti ve tahsil edilebilirlig i 
hususu kilit denetim konusu olarak -
degerlendiri lmektedir. 

Tica1i alacaklar ile ilgili detaylar konsolide finansal 
tablolara ili~kin Dipnot S'te a91klanm1~t1r. 
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Grup·un ticari alacaklarmm tahsilat takibine 
ili~kin sUrecinin operasyonel etkinliginin 
degerlendirilmesi, 

A lacak ya~landirma tablolann111 
uygunluguna ili~kin detay testlerin 
geri;ekle~tirilmesi ve analitik olarak 
incelenmesi, 

Ticari alacak bakiyelerinin omeklem yoluyla 
dogrulama mektuplan gonderilerek test 
edilmesi, 

MUteakip donemde yaptlan tahsilatlarm 
omeklem yoluyla test edilmesi, 

Alacaklara ili~kin alman teminatlann 
omeklem yoluyla test edilmesi ve nakde 
donU~tUrUlebilme niteliklerinin 
degerlend i ri lmesi, 

Ticari alacaklar ii;in aynlan ozel kar~1hklann 
uygunlugunun denetimi ii;in alacaklar ile 
ilgili ihtilaf ve davalarm ara~tmlmas1 ve 
hukuk mU~avirlerinden devam eden alacak 
takip davalan ile ilgili teyit yaz1s1 al111111as1, 

Uygulanan muhasebe politikalann111 TFRS 
9'a. Grup·un gei;mi~ performansma. yerel ve 
global uygulamalara uygunlugunun 
degerlendirilmesi. 

Ticari alacaklara ve ticari alacaklara ili~kin 
deger dU~UklLigUne ili~kin a91klamalar111 
yeterliliginin ve TFRS ' lere uygunlugunun 
de§.erlendi ri I mesi. 
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4) Dikkat <;:ekilen Husus 

Gori.i~i.imiizi.i etkilememekle birlikte a~ag,daki hususlara dikkat r,:ekmek isteriz: 

Grup'un, Sermaye Piyasas, Kurulu·nca yay,mlanan bag11ns1z denetim standartlanna ve Kamu Gozetimi, 
Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu tarafmdan yay1mlanan Ti.irkiye Denetim Standartlannm bir 
parr,:as1 olan Bag1ms1z Denetim Standartlan'na uygun olarak hazirlanan 31 Aral,k 2020, 2019 ve 20 18 hesap 
donemlerine ait konsolide finansal tablolann111 denetimi bir ba~ka bag11ns1z denetim firmas, tarafmdan 
yap1lm1~ olup, soz konusu bag11ns1z denetim firmas, tarafmdan hazirlanan ve S1111rl1 Olumlu Gori.i~ muhteva 
eden Ozel Bag11ns1z Denetr,:i Raporn 7 Haziran 2021 tarihinde imzalanm1~t1r. 

5) Yonetimin ve Ust Yonetimden Sorumlu Olanlarm Konsolide Finansal Tablolara ili~kin 
Sorumluluklan 

Grup yonetimi; konsolide finansal tablolann TFRS'lere uygun olarak haz1rlanmas111dan, gerr,:ege uygun bir 
bir,:imde sunumundan ve hata veya hile kaynakh onemli yanh~l1k ir,:ermeyecek $eki lde haz1rlanmas1 ir,:in 
gerekli gordi.igi.i ir,: kontrolden sorumludur. 

Konsolide finansal tablolan hamlarken yonetim; Grup'un si.irekliligini devam ettirme kabiliyetinin 
degerlendirilmesinden, gerektiginde si.ireklilikle ilgili hususlan a91klamaktan ve Grup'u tasfiye etme ya da 
ticari faaliyeti sona erdinne niyeti ya da mecburiyeti bulunmad1g1 si.irece i~letmenin siirekliligi esasm1 
kullanmaktan sorumludur. 

Ost yonetimden sorumlu olanlar. Grup'un finansal raporlama siirecinin gozetiminden sorumludur. 

6) Bag1ms1z Denet~inin Konsolide Finansal Tablolarm Bag1ms1z Denetimine ili~kin 
Sorumluluklan 

Bir bag11ns1z denetimde, biz bag11ns1z denet9ilerin sorumluluklan ~unlardtr: 

Amac1m1z. bir biitiin olarak konsolide finansal tablolarm hata veya bile kaynakh onemli yanh~hk i9erip 
is;ermedigine ili$kin makul gi.ivence elde etmek ve gorii~i.imi.izi.i is;eren bir bag1ms1z denet<;:i raporu 
di.izenlemektir. Sermaye Piyasas1 Kurulu'nca yay unlanan bag11ns1z denetim standartlar111a ve BDS'lere 
uygun olarak yi.iri.itiilen bir bag1ms1z denetim sonucunda verilen makul gi.ivence; yi.iksek bir gi.ivence 
seviyesidir ancak, var olan onemli bir yanh$'1g111 her zaman tespit edilecegini garanti etmez. Yanl1$hklar hata 
veya hile kaynakh olabilir. Yanh~hklarm. tek ba~ma veya toplu olarak. finansal tablo kullanicllar111111 bu 
konsolide tablolara istinaden alacaklan ekonomik kararlan etkilemesi makul 61<;:iide bekleniyorsa bu 
yanli~hklar onemli olarak kabul edilir. 

Sermaye Piyasas1 Kurulu' nca yay1mlanan bag11ns1z denetim standartlarma ve BDS' lere uygun olarak 
yiiri.itiilen bag11ns1z denetimin geregi olarak. bag11ns1z denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta 
ve mesleki ~i.ipheciligimizi si.irdi.irmekteyiz. Taraf1m1zca aynca: 

Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynakh ·'onemli yanh~hk .. riskleri belirlenmekte ve 
degerlendirilmekte; bu risklere kar~1hk veren denetim prosediirleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve 
gori.i~i.imi.ize dayanak te$kil edecek yeterli ve uygun denetim ka111t1 elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, 
sahtekarhk. kas,th ihmal. gers;ege aykm beyan veya i<;: kontrol ihlali fiill erini i9erebildiginden. hile 
kaynakl1 onemli bir yanl1$hg1 tespit edememe riski, hata kaynakh onemli bir yanli~hg1 tespit edememe 
riskinden yiiksektir.) 
Grup'un i9 kontroli.ini.in etkinligine ili~kin bir gori.i~ bildirmek amac,yla degil ama duruma uygun 
denetim prosediirlerini tasarlamak amac,yla denetimle ilgili i<;: kontrol degerlendirilmektedir. 
Yonetim tarafmdan kullamlan muhasebe politikalarmm uygunlugu ile yap1lan muhasebe 
tahminlerinin ve ilgili ar,:1klamalarm makul olup olmad1g1 degerlendirilmektedir. 
Eide edilen denetim kan1tlar111a dayanarak, Grup'un siirekliligini devam ettirme kabiliyetine ili$kin 
ciddi ~i.iphe olu~turabilecek olay veya ~artlarla ilgili onemli bir belirsizligin mevcut olup olmad@ 
hakkmda ve yonetimin i~letmenin si.irekliligi esas1111 kullanmas111111 uygunlugu hakkmda sonuca 
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vanlmaktad1r. 6nemli bir belirsizligin mevcut oldugu sonucuna varmam1z halinde, raporumuzda, 
konsolide finansal tablolardaki ilgili ar;1klamalara dikkat r;ekmemiz ya da bu ar;1klamalann yetersiz 
olmas1 durumunda olumlu gori.i~ d1~111da bir gori.i~ vermemiz gerekmektedir. Yard1g11rnz sonur;lar, 
bag1ms12 denetr;i raporu tarihine kadar elde edilen denetim kamtlanna dayanmaktad1r. Bununla 
birlikte, gelecekteki olay veya ~artlar Grup' un sUrekliligini sona erdirebilir. 
Konsolide finansal tablolann. ar;1klamalar dahil olmak i.izere, gene! sunumu, yap1s1 ve ir;erigi ile bu 
tablolann, temelini olu~turan i~lem ve olaylan gerr;ege uygun sunumu saglayacak ~eki lde yans1t1p 
yans1tmad1g1 degerlendirilmektedir. 
Konsolide finansal tablolar hakkmda gori.i~ vermek amac1yla, Grup ir;erisindeki i~letmelere veya 
faaliyet boli.imlerine ili~kin finansal bilgiler hakkmda yeterli ve uygun denetim kamt1 elde 
edilmektedir. Grup denetiminin yonlendirilmesinden, gozetiminden ve yi.iri.iti.ilmesinden sorumluyuz. 
Verdigimiz denetim gori.i~i.inden de tek ba~1m1za sorumluyuz. 

Diger hususlar111 yam s1ra, denetim s1ras111da tespit ettigimiz onemli ir; kontrol eksiklikleri dahil olmak i.izere, 
bag1ms1z denetimin planlanan kapsam1 ve zamanlamas1 ile onemli denetim bulgulanm i.ist yonetimden 
sorumlu olanlara bildinnekteyiz. 

Bag1ms1zliga ili~kin etik hi.iki.imlere uygunluk saglad1g1m1z1 Ust yonetimden sorumlu olanlara bildinni~ 
bulunmaktay1z. Aynca bag1111S1zl!k i.izerinde etkisi oldugu di.i~i.ini.ilebilecek tlim ili~kiler ve diger hususlar ile 
varsa, ilgili onlemleri i.ist yonetimden sorumlu olanlara iletmi~ bulunmaktay1z. 

Ost yonetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasmdan, cari doneme ait konsolide finansal tablolann 
bag11ns12 denetiminde en r;ok onem arz eden konulan yani kilit denetim konulann1 belirlemekteyiz. 
Mevzuatm konunun kamuya ar;1klanmas111a izin vermedigi durumlarda veya konuyu kamuya ar;1klamamn 
doguracag1 olumsuz sonur;lann, kamuya ar;1klaman111 doguracag1 kamu yarann1 ~acag111111 makul ~ekilde 
beklendigi olduki;:a istisnai durumlarda, ilgili hususun bag11ns1z deneti;:i raporumuzda bildirilmemesine karar 
verebiliriz. 

Bu bag1ms1z denetimi yi.iri.iti.ip sonui;:land1ran sorumlu deneti;:i Emir Ta~ar'dtr. 

Member of Grant Thomton International Ltd 

2 Kasun 2021 
Ankara, Ti.irkiye 
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i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla 
konsolide finansal durum tablosu 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik~e Ti.irk Liras, ("TL" ) olarak gosterilmi§:tir.) 

Dienot 

Varhklar 

Diinen varhklar 

Naki! ve nakit benzerleri 3 
Finansal yatmmlar: 

- Kullanim1 k1s1th banka bakiyeleri 3.3 
Ticari alacaklar: 

- lli~kili taraflardan ticari alacaklar 5, 23 
- lli~kili olmayan taraflardan ticari alacaklar 5 

Diger alacaklar: 
- lli~kili olmayan taraflardan diger alacaklar 6 

Stoklar 8 
Pe~in odenmi~ giderler 9 
Cari donem vergisiyle ilgili varhklar 22 
Diger dOnen varhklar 13 

Duran varhklar 

Maddi duran varhklar 10 
Kullanim hakk1 varhklan 12 
Maddi olmayan duran varhklar: 

- $erefiye 2.6 
- Diger maddi olmayan duran varhklar 11 

Diger duran varhklar 13 

Toelam varhklar 

Cari donem 
Bag1ms1z 

denetimden 
ge!,mi§ 

30 Haziran 2021 

766.742.587 

144.236.590 

82.953.985 

5.684.646 
266.212.971 

12.057.576 
215.879.451 

9.406.031 

30.311 .337 

252.237.425 

188.596.068 
40.107.479 

7.588.495 
15.283.935 

661 .448 

1.018.980.012 

lli~ikteki dipnotlar konsolide finansal tablolarm tamamlay1c1 pan; asin1 olu~tururlar. 
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Ge!,mi§ donem 
Bag1ms1z 

denetimden 
ge!,mi§ 

31 Arahk 2020 

604.441 .670 

135.977.617 

70.814.632 

9.659.033 
179.211 .698 

14.808.510 
163.808.068 

2.817.600 
7.425 

27.337.087 

228.137.148 

186.266.086 
20.057.754 

7.588.495 
13.279.568 

945.245 

832.578.818 



i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. ve Bagh Ortakhklan 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla 
konsolide finansal durum tablosu 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikce Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

Dienot 

Yiikiimluliikler 

K,sa vadeli Y:iikiimliiliikler 

K1sa vadeli borylanmalar 4 
Kiralama i$Iemlerinden borylar 4 
Uzun vadeli borylanmalann k1sa vadeli k1s1mlan 4 
Ticari borylar: 
- lli$kili taraflara ticari borylar 5,23 
- lli$kili olmayan taraflara ticari borylar 5 

<;:ah$anlara saglanan faydalar kapsaminda borylar 16 
Diger borylar: 
- lli~kili taraflara diger borylar 23 
- ili$kili olmayan taraflara diger borylar 6 

Mii$1eri s6zle~melerinden dogan yi.iki.imluli.ikler 9 
Ti.irev araylar 7 
Donem kan vergi yi.iki.imli.ili.igi.i 22 
K1sa vadeli ka~1hklar: 
- Diger k1sa vadeli ka~1hklar 15 

Diger k1sa vadeli yi.iki.imli.ilOkler 13 

Uzun vadeli Y:iikiimliiliikler 

Uzun vadeli borylanmalar 4 
Kiralama i$Iemlerinden borylar 4 
Uzun vadeli kar$1hklar: 
- <;:ah$anlara saglanan uzun vadeli faydalara ili§kin kar§ihklar 14 

Ertelenmi$ vergi yiiki.imlOliigi.i 22 

OzkaY:naklar 

Ana ortakhga ait ozkaynaklar 

Odenmi~ sermaye 17 
Sermaye di.izeltme farklan 17 
Paylara ili§kin primler 17 
Ortak kontrole tabi i§letme birle§me etkisi 
Kar veya zararda yeniden s1mfland1nlmayacak diger kapsamh 

gelirler / (giderler): 
- Maddi duran vart1k yeniden degerleme art1$lan 
- Tammlanm1§ fayda planlan yeniden 611,0m kay1plan 

Kar veya zararda yeniden s1mfland1nlabilecek diger kapsamh 
giderler 
- Yabanc1 para i;;evrim farklan 

Kardan aynlm1$ k1s1tlanm1~ yedekler 
Gei;;mi§ y1llar karlan/ (zararlan) 
Net donem kan 

Kontrol giicii olmayan paylar 

Toelam Y:iik0mliiliikler ve ozkaY:naklar 

Cari donem 
Bag1ms1z 

denetimden 
ge!imi§ 

30 Haziran 2021 

574.897.242 

350.171.628 
8.970.716 

104.949.785 

507.231 
76.881 .684 

4.535.470 

4.747.874 
15.460 

4.635.698 
919.940 

14.548.108 

2.748.103 
1.265.545 

180.957.989 

142.493.183 
26.667.097 

8.074.639 
3.723.070 

263.124.781 

263.219.452 

125.965.994 
3.613.416 

32.009.155 

37.158.331 
(3,965.425) 

(21.902.697) 
11.445.096 
24.839.985 
54.055.597 

(94.671) 

1.018.980.012 

lli§ikteki dipnotlar konsolide finansal tablolann tamamlay1c1 pan;:asin1 olu§tururlar. 

(7) 

Ge!;mi§ donem 
Bag1ms1z 

denetimden 
ge!imi§ 

31 Arahk 2020 

475.311.373 

285.781.610 
5.390.942 

85.602.320 

507.233 
71.699.542 

6.303.871 

195.845 
147.158 

1.101.472 
2.503.313 

10.467.173 

4.656.293 
954.601 

139.299.020 

119.018.461 
12.667.389 

6.124.268 
1.488.902 

217 .968.425 

218.089.269 

125.965.994 
3.613.416 

32.009.155 
(9,279.866) 

35.708.516 
(3,721.633) 

(18,259.715) 
7.484.844 

(35,276.137) 
79.844.695 

(120.844) 

832.578.818 



i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihinde sona eren doneme ait 
konsolide kar veya zarar ve diger kapsamh gelir tablosu 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik~e Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

Kar veya zarar k1sm1 

Has1lat 
Satl~lann maliyeti 

Briit kar 

Genel yonetim giderleri 
Pazarlama. sat1§ ve dag1t1m giderleri 
Ara~t1rma ve geli§lirme giderleri 
Esas faaliyetlerden diger gelirler 
Esas faaliyetlerden diger giderler 

Esas faaliyet kan 

Yat1nm faaliyetlerinden gelirler 
Ozkaynak yontemiyle degerlenen yat1nmlann karlarmdan I (zararlarrndan) paylar 

Finansman geliri/ (gideri) oncesi faaliyet kari 

Finansman gelirleri 
Finansman giderferi 

Siirdiiriilen faaliyetler vergi oncesi kar 

Siirdiiriilen faaliyetler vergi geliri / (gideri) 
• Donem vergi gideri 
• Ertelenmi~ vergi gideri 

Net donem kari 

Kontrol giicii olmayan paylar 
Ana ortakhk paylari 

Pay ba$ma kazan~ 

Diger kapsamh gelir/ (gider) k1sm1 

Kar veya zararda yeniden sm1flandmlmayacak birikmi§ diger kapsamh gelirler 
(giderler) 

· Tanimlanm1~ fayda planlari yeniden ol9iim kazan9/ (kay1plan) 
• Tanimlanm1~ fayda planlan yeniden ol9iim kazan9 (k/ay1plan), vergi etkisi 

Kar veya zararda yeniden s1mflandmlabilecek birikmi$ diger kapsamh gelirler 
(giderler) 

• Ozkaynak yontemiyle degerlenen yat1nmlarin diger kapsamll gelirinden kar / 
(zararda) sm1flandinlacak paylan 
• Yabanc1 para 9evrim farklan 

Diger kapsamh gelir/ (gider) 

Toplam kapsamh gelir/ (gider) 

Kontrol giicii olmayan paylar 
Ana ortakhk paylari 

Dipnot 

18 
18 

19 
19 
20 
20 
20 

21 
21 

22 
22 

24 

14 

Cari donem 
Bag1ms1z 

denetimden 
gec;mi§ 

1 Ocak-
30 Haziran 

2021 

470.408.177 
(345.363.800) 

125.044.377 

(26.149.959) 
(7,999.152) 
(2.583.063) 
66.422.727 

(29.436.313) 

125.298.617 

411.142 

125.709.759 

34.409.316 
(85.497.960) 

74.621.115 

( 18.244.228) 
(2,295.117) 

54.081.770 

26.173 
54.055.597 

4,2924 

(304.740) 
60.948 

(3,642.982) 

(3.886.774) 

50.194.996 

26.173 
50.168.823 

lli§ikteki dipnotlar konsolide finansal tablolarin tamamlay1c1 pan;as1n1 olu§tururlar. 

(8) 

Ge9mi$ donem 
Bag1ms1z 

denetimden 
gec;mi§ 

1 Ocak-
30 Haziran 

2020 

267.492.517 
(201.552.655) 

65.939.862 

(11.081.990) 
(3,452.112) 

(569.327) 
48.388.051 

(14.864.633) 

84.359.851 

(1,451.950) 

82.907.901 

8.610.725 
(60.851.800) 

30.666.826 

(1,099.365) 

29.567.461 

29.567.461 

2,3467 

(76,894) 
15.379 

(25,675) 
(5,499.584) 

(5.586.774) 

23.980.687 

23.980.687 



i!;,bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren y1llara ait 
konsolide ozkaynak degi!;,im tablosu (devam1) 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik~e Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

Ortak 
kontrole K3rdan 

Sermaye Paylara tabi i~letme aynlan 
Odenmi§ dUzeltme ili,kin birle~me k1 s1tlanm1~ 
sermave farklan orimler etkisi vedekler 

1 Ocak 2020 tarihi it,banyla 
baki~eler 125.965.994 3.613.416 32.009.155 (9.279 866) 6 .300.434 

Transferler 1.184.409 
DiQer deQi~1klikler nedeniyle arh~ 
Toplam kapsamlr gelrrl (goder) 

30 Haziran 2020 tarihi itobanyla 
baki~eler 125.965.994 3.613.416 32.009.155 {9 279.866) 7.484.843 

1 Ocak 2021 tarihi ilibanyla 
baki~eler 125.965.994 3.613.416 32.009.155 7.484.844 

Transferler 
TemettU Odemesi 

3.960.252 

Toplam kapsamh gelir (gider) 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla 
bakileler 125.965.994 3.613.416 32.009.155 11.445.096 

Kar veya zarara 
K~r veya zarara sm1f1andmfmayacak s1n1fland1nlabilecek 

birikmiJ di~er kapsamh birikmi, di~er kapsamh 
nelirler (qiderlerl aelirler (qiderlerl 

Ger~ege 
Ozkaynak uygun deger 

fark, diger yontemiyle 
kapsamh degerlenen 

Maddi Tanimlanm,~ gelire yatmmlann diger 
duran varllk fayda planlan yans1t1lan kapsamlr 

yeniden yeniden finansal gelirinden k3r 
degerteme ol~iim varhklardan (zararda) 
kazan~lan kazan~lan kazan~lar Yabanc1 para s1n1fland1nlacak 
!kav,olanl (kav,olanl !kavoolarl cevrim fark, caviar 

42.468.210 {3.533.484) 47.930.138 {14.712.978) 171.331 

162.110 
(61 .515) (5.499.584) (25.675) 

42.630.320 {3.594.999) 47.930.138 {20.212.562) 145.656 

35.708.516 (3.721.633! (18.259.715) 

1.449.815 

(243.792) (3.642 .982) 

37,158.331 (3.965.425) (21 .902.697) 

ili~ikteki dipnotlar konsolide finansal tablolann tamamlay1c1 pan;:asm, olu~tururlar. 

(9) 

Birikmis karlar 

Kontrol 
Ge~mi§ Ana giicii 

yollar kartan Net donem ortakhga ait olmayan Toplam 
lzararlanl kan Ozkavnaklar navlar Ozkavnaklar 

{47.945.530) 36.004.904 218.991.724 218.991 .724 

29.658.139 (30.842.548) 
162.110 162.110 

29.567.461 23.980.687 23.980.687 

p8.287.391) 34.729.817 243.134.521 243.134.521 

(44.556.003) 79.844.695 218.089.269 {120.844) 217.968.425 

77.334.258 (79.844.695) 
(5.038.640) (5.038.640) (5.038.640) 

54.055.597 50.168.823 26.173 50.194.996 

24.839.985 54.055.59_7 263.219.452 ~ 263.124.781 



i1?bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide nakit ak11? tablosu 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikce Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

Dienot 

A. l§LETME FAALiYETLERINDEN NAKIT AKl§LARI, NET 

Siirdiiriilen faaliyetler donem kan (I) 

Donem net kan (zaran) mutabakatI ile ilgili diizeltmeler (II) 
Amortisman giderleri ve itfa gideri ile ilgili duzeltmeler 10,11,12 
Deger d0$0kl0g0 ile ilgili dOzeltmeler: 
-Alacaklarda deger dO§OklOgO ile ilgili dOzeltmeler 5 
- Siok deger dii$iikl0g0 ile ilgili dOzeltmeler 8 
Kar$1llklar ile ilgili dOzeltmeler: 
- <;:ah$anlara saglanan faydalara ili§kin kar§Ihklar ile ilgili dOzeltmeler 14 
- Dava ve/veya ceza kar$I11klan ile ilgili dOzeltmeler 15 
Faiz (gelirleri) / giderler ile ilgili dOzeltmeler: 
- Faiz giderleri ile ilgili duzeltmeler 21 
- Faiz gelirleri ile ilg ili dOzeltmeler 21 
- Reeskont gideri I (geliri ) ile ilgili dOzenlemeler 
TOrev finansal ara9lann ger9ege uygun deger kay1plan / (kazan9lan) ile ilgili 
duzeltmeler 7 
Ozkaynak yontemiyle degerlenen yatmmlann dagItIlmamI$ karlan ile ilgili 
dOzeltmeler 
Vergi gideri ile ilgili dOzeltmeler 22 

lllletme serma:tesinde ger~eklellen degillimler {Ill) 

Ticari alacaklardaki degi§im 
Stoklardaki degi§im 
Ticari bor9lardaki degi$im 
Faaliyetlerle ilgili diger alacaklardaki degi§im 
Faaliyeller ile ilgili dig er bor9lardaki degi$im 
Pe§in odenmi§ giderlerdeki degi§im 
Faaliyetlerle ilgili diger varllklardaki degi$im 
Faaliyetlerle ilgili diger yOkOmlOIOklerdeki degi$im 

Faali)'.etlerden ka)'.naklanan nakit ak1lllan jl+II+ Ill) 

<;:ah§anlara saglanan faydalara ili$kin kar§Illklar kapsaminda yapIlan odemeler 14 
Dava kar§illklan kapsaminda yapIlan odemeler 15 
Odenen vergiler 22 

B. YATIRIM FAALIYETLERiNDEN NAKIT AKl§LARI, NET 

Maddi ve maddi olmayan duran varhk ahmlarindan kaynaklanan nakit 9IkI$lan 
Maddi ve maddi olmayan duran varhk sal1$lanndan elde edilen nakit 
i$1irakler pay ahm1 veya sermaye arttmmI sebebiyle olu$an nakit 91k1$lan 2.6 

C.FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKl§LARI, NET 

Bor9lanmadan kaynaklanan nakit giri$Ieri 
Bor9 odemelerine ili$kin nakit 9IkI§lan 
Odenen temettO. net 
Odenen faiz 
Alman faiz 
Diger nakit giri§leri/ (9IkI§lan) (*) 

D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 
0ZERiNDEKi ETKISi 

NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET (AZALI§) / ARTI§ (A+B+C+Dj 

E. D0NEM BA~I NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3.2 

Donem sonu itibart)'.la nakit ve nakit benzer degerleri jA+B+C+D+E) 3.2 

(*) Kullanim kIsIt1I banka bakiyelerindeki degi$imi ifade etmektedir. 

Cari donem 
Bag1ms1z 

denetimden 
e mi 

1 Ocak -
30 Haziran 2021 

(54.253.359) 

54.081.769 

37.343.918 
9.215.456 

729.991 
1.267.753 

1.479.093 
(1 .300.890) 

11.298.612 
(3.107.077) 
(1.194.992) 

( 1.583.373) 

20.539.345 

(130.749.730) 

(82.811.583) 
(53.339.136) 

9.983.863 
3.034.736 

(1.900.099) 
(6.588.431) 

559.976 
310.944 

(39.324.043) 

(166.148) 
(607.300) 

(14.155.868) 

(27.293.857) 

(27.380.630) 
86.773 

73.090.114 

323.183.335 
(234.490.238) 

(5.038.640) 
(1.532.066) 

3.107.077 
(12.139.354) 

(9.948.655) 

(18.405. 757) 

132.224.559 

113.818.802 

ili~ikteki dipnotlar konsolide finansal tablolann tamamlay1c1 pan;:asin1 olu~tururlar. 

(10) 

Ge~mill donem 
Bag1ms1z 

denetimden 
e mi 

1 Ocak -
30 Haziran 2020 

8.910.406 

29.567.461 

31.369.440 
4.313.291 

588.631 
(1.689.394) 

460.007 
1.309.335 

8.409.038 
(2.283.293) 

243.082 

(320.172) 

2.162.976 
18.175.939 

(48.559.070) 

(44.060.161) 
(16.851.948) 

34.714.837 
43.913 

716.1 65 
(18.211.712) 

(6.187.818) 
1.277.654 

12.377.831 

(237.309) 
(1.068.586) 
(2.161.530) 

(377.395) 

(6.387.675) 
6.144.928 
(134.648) 

71.791.212 

381.853.119 
(287.994.362) 

(19.959.953) 
2.283.293 

( 4.390.885) 

(5.353.927) 

74.970.296 

39.833.058 

114.803.354 



i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.S. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik1,e Turk Liras1 ("TL" ) olarak gosterilmi~tir.) 

1. Grup'un organizasyonu ve faaliyet konusu 

l~bir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim $irketi (" i~bir Sentetik" veya "$irket") l;;bir Holding A.$. 'nin bir 
i;;tiraki olarak 1968 yrlrnda kurulmu;;tur. l;;bir Sentetik, endostriyel ambalaj ve teknik tekstil sektorlerinde 
faaliyet gostermektedir. $irket'in ana faaliyet konusu polipropilen ve polietilen hammaddesinden iplik, 
teknik kuma;; ve endOstriyel ambalaj Oretimine entegre bir sistem ile Big Bag (YOksek Mukavemetli 
Ambalaj, FIBC, BulkBag) ve hall tabani imalat, dahil ticareti, ithalat, ve ihracat,drr. 

$irket'in ticaret sicil gazetesine kay1tl1 adresi ve fabrika adresi ~ay,rhisar Mahallesi, Yeni izmir Caddesi, 
No: 29, Alt1eylOI, Bal1kesir, TOrkiye'dir. 

$irket'in ana ve nihai ana ortagI i;;bir Holding Anonim $irketi olup, sbz konusu ana ortagin hisseleri halka 
a91k bir ;;irket olarak Borsa istanbul A.$. Piyasa Oncesi i;;lem Platformu'nda i;;lem gormektedir. $irket' in 
ortakhk yapIsI Dipnot 1 ?'de yer almaktad1r. 

30 Haziran 2021 ve 31 Aral1k 2020 tarihleri itibanyla konsolidasyona dahil edilen ;;irketlerin faaliyet 
konulan ve ;;irketler hakkrnda genel bilgiler a;;agIda belirtilmi;;tir. Bundan boyle "$irket" ve "Bagi! 
Ortakliklar" birlikte "Grup" olarak anIlacaktIr. 

§irket ad1 Faalilet konusu Kuruldugu ulke Kurulu§ llh 

Inter Tekstil Ambalaj Sanayi ve Laminasyon, iplik, 
Ticaret A.$. dokuma uretimi Turkiye 1992 
i~bir Bulk Bag USA LLC Big bag al1m1 ve sat1$ Amerika 2007 
I$bir Bulk Bag UK Ltd. Big bag al1m1 ve sat1$ ingiltere 2004 
1$bir Bulk Bag Israel Ltd. Big bag allm1 ve sat1$ lsrail 2007 
1$bir Bulk Bag Deutschland GmbH Big bag allm1 ve sat1$ Almanya 2009 
1$bir Mewar Bulk Bag Private Ltd. Big bag ve hall tabani 
(i$bir Mewar) Uretimi ve sa1I$1 Hindistan 2017 

2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili§kin esaslar 

2.1 . Sunuma ili§kin temel esaslar 

l;;bir Sentetik ve TOrkiye'de faaliyette bulunan bag Ii ortakliklan, yasal defterlerini 6102 say,11 Turk Ticaret 
Kanunu'na ("TTK"), vergi mevzuatrna ve T.C. Maliye Bakanlig1 tarafrndan yay1mlanan Tek Duzen Hesap 
Plani 'na uygun olarak tutmaktad1r. Yurt dI;;rnda faaliyette bulunan bagli ortakliklar ise muhasebe 
kay1tlann1 ve yasal finansal tablolann1 faaliyette bulunduklan Olke kanunlanna ve dOzenlemelerine 
uygun olarak haz1rlamaktad1r. 

ili~ikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un halka arz ba;;vurusu esnasrnda kullanilacagrndan otoro, 
Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 say1h Resmi Gazete'de 
yayImlanan 11-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasrnda Finansal Raporlamaya lli;;kin Esaslar Tebligi" ("Teblig") 
hOkOmleri uyannca Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafrndan 
yOrOrlOge konulmu;; clan TOrkiye Finansal Raporlama Standartlan'na ("TFRS") uygun olarak 
hazirlanm1;;t1r. TFRS, KGK tarafrndan TOrkiye Muhasebe Standartlan ("TMS"), TOrkiye Finansal 
Raporlama Standartlan, TMS Yorumlan ve TFRS Yorumlan adlanyla yayImlanan Standart ve Yorumlan 
i9ermektedir. 

Konsolide Finansal tablolar, SPK tarafrndan yay,mlanan Finansal Table Ornekleri ve Kullanim 
Rehberi'nde belirlenmi;; olan formatlar ile KGK tarafrndan yay1mlanan TMS Taksonomisi'ne uygun 
olarak sunulmu;;tur. 

( 11 ) 



i!?bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili!?kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik1,e Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmil?tir.) 

2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili!?kin esaslar (devam1) 

2.1. Sunuma ili!?kin temel esaslar (devam1) 

Konsolide finansal tablolar, $irket'in ve baglI ortaklIklannrn yasal kayItlanna dayand1r1larak TL cinsinden 
ifade edilmi$ olup; TFRS'lere uygun olarak, Grup'un durumunu layIkIyla arz edebilmesi i9in, birtak1m 
duzeltme ve s1nrflandirma degi$ikliklerine tabi tutularak hazirlanm1$trr. 

Konsolide finansal tablolar, ger9ege uygun degerinden oli;:ulen torev finansal arai;:lar, finansal yatInmlar 
ve TMS 16 yeniden degerleme modeli uyannca ger9ege uygun degerinden ol9ulen arsalar, yeraltr ve 
yerustu duzenleri ve binalar dI$rnda tarihi maliyet esasrna gore hazrrlanmaktadrr. 

Fonksiyonel ve raporlama para birimi 

$irket'in ve Turkiye'de faaliyet gosteren baglr ortakhgrnrn gei;:erli (fonksiyonel) para birimi Turk Liras1'd1r 
("TL"). $irket'in Turkiye d1$rnda faaliyet gosteren i$tirak ve baglI ortakl1klannrn fonksiyonel para birimleri 
a$agrdaki gibidir: 

I$bir Bulk Bag USA LLC 
I$bir Bulk Bag UK Ltd . 
I$bir Bulk Bag Israel Ltd. 
I$bir Bulk Bag Deutschland GmbH 
I$bir Mewar 

Fonksiyonel para birimi 

ABO Dolan (USO) 
ingiliz sterlini (GBP) 

ABO Dolan (USO) 
Avro (EUR) 

Hindistan Rupisi (INR) 

Grup'un konsolide finansal tablolan i9in raporlama sunum para birimi olarak TL belirlemi$ olup, 
fonksiyonel para birimleri TL d1$rnda olan bag Ir ortakl1klann tablolannrn konsolidasyonu sIrasrnda 9evrim 
i$Iemleri ; finansal durum tablosu kalemleri raporlama donemi sonundaki kapanr$ doviz kurlan ile, gelir 
ve giderler hesaplan ise donemin ortalama doviz kurlan kullanrlarak TL'ye donulmek suretiyle 
yapIlmI$!Ir. ilgili $irketlerin ozkaynak kalemleri tarihi maliyet degerleri uzerinden oli;:Olmekte olup; 
ozkaynak kalemlerinden kaynaklI ve kapan,$ ile ortalama kur kullan1m1 sonucu ortaya 91kan 9evrim 
farklan ozkaynaklar i9erisindeki "Yabancr para 9evrim farklan" kalemi altrnda muhasebele$tirilmektedir. 

30 Haziran 2021 tarihli konsolide finansal tablolar ve kar$rla$trrma amacryla kullanrlacak onceki doneme 
ait finansal veri ler de dahil olmak uzere ili$ikteki konsolide finansal tablolar TL cinsinden haz1rlanm1$t1r. 

fsletmenin surekliliqi 

Grup, konsolide finansal tablolannr i$Ietmenin surekliligi ilkesine gore hazIrlamaktadIr. 

Konsolide finansal tablo/ann onaylanmas, 

Konsolide finansal tablolar 2 Kasrm 2021 tarihinde Yonetim Kurulu tarafrndan onaylanm1$t1r. Gene! 
Kurul'un ve ilgili yasal kurulu$Iann yasal mevzuata gore duzenlenmi$ finansal tablolan ve bu finansal 
tablolan tashih etme hakkr vard1r. 
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i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. ve Bagh Ortakhklar1 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik~e Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili~kin esaslar (devam1) 

2.1. Sunuma ili~kin temel esaslar (devam1) 

Konsolidasyon esaslan 

Bagi, ottakltklar 

Konsolide finansal tablolar l§bir Sentetik'in ve faaliyetleri uzerinde kontrole sahip oldugu bagh 
ortaklIklannin finansal tablolanni kapsamaktad1r. Bagll ortakhklar, kontrolun i§bir Sentetik'e ge9tigi 
tarihten itibaren konsolide edilmeye ba§lan1r ve kontrolon i§bir Sentetik'ten 9Ikmas1 ile konsolide edilme 
i§lemi son bulur. 

Yukanda da belirtildigi Ozere konsolide finansal tablolar l§bir Sentetik ve kontrol ettigi bagh ortakhklann 
ayni doneme ait finansal tablolanndan olu§ur Kontrol, $irket'in yatinm yaptIg1 i§letmeyi ancak ve ancak 
§U gostergelerin tomo birden mevcut oldugunda saglanmaktad1r; a) Yatinm yaptIgI i§letme ozerinde 
gOce sahipse, b) Yatinm yaptI9I i§letmeyle olan ili§kisinden dolay1 degi§en getirilere maruz kalmakta 
veya bu getirilerde hak sahibi ise, c) Eide edecegi getirilerin miktanni etkileyebilmek i9in yatinm yaptIgI 
i§letme ozerindeki gocono kullanma imkanina sahip ise. 

Bagi, ortakllklar, faaliyetleri ozerindeki kontrolon $irket'e transfer oldugu tarihten itibaren konsolidasyon 
kapsamina alinmaktadir ve kontrolon ortadan kalkt@ tarihte de konsolidasyon kapsamindan 
91kart1lmaktadir. Bagh ortakhklann, finansal durum tablolan ve gelir tablolan tam konsolidasyon yontemi 
kullan1larak konsolide edilmi§ ve $irket'in sahip oldugu bagh ortakhklann kay1tl1 degerleri ile ozkaynaklan 
kar§1l1kh olarak netle§tirilmi§tir. $irket ile bagh ortakl1klar arasindaki grup i9i i§lemler ve bakiyeler 
konsolidasyon sIrasinda mahsup edilmi§tir $irket'in sahip oldugu hisselerin kay1tl1 degerleri ve 
bunlardan kaynaklanan temettoler, ilgili bzkaynaklan ve kar veya zarar tablosu hesaplanndan 
netle§tirilmi§tir. 

Mosterek yonetime tabi tesebbOsler 

MO§terek yonetime tabi te§ebbOsler, stratejik, finansman ve i§letme politikas, kararlannda Grup'un ve 
diger taraflann oybirligini gerektiren mO§terek kontrole tabi ekonomik faaliyetlerdir. Grup, ekteki finansal 
tablolarda mO§terek kontrol edilen i§letmelerdeki paylanni ozkaynak yontemini kullanarak 
muhasebele§tirmi§tir. MO§terek olarak kontrol ed:ilen i§letmeler i9in uygulanan ozkaynak yontemi 
politikasI i§tirakler i9in uygulanan muhasebele§tirme politikas1 ile benzerdir. 

Ozkaynak yontemine gore konsolide bilan9oda i§tirakler, maliyet bedelinin i§tirakin net varhklanndaki 
alIm sonrasI donemde olu§an degi§imdeki Grup'un pay, kadar dozeltilmesi sonucu bulunan tutardan, 
i§tirakte olu§an herhangi bir deger dO§OklOgOnOn dO§Olmesi neticesinde elde edilen tutar uzerinden 
gosterilir. i§tirakin, Grup'un i§tirakteki payin, (ozOnde Grup'un i§tirakteki net yatinminin bir par9asinI 
olu§turan herhangi bir uzun vadeli yatInm1 da i9eren) a§an zararlan kayItlara alinmaz. llave zarar 
aynlmas1 ancak Grup'un yasal veya zImni kabulden dogan yokomlOIOge maruz kalm1§ olmas1 ya da 
i§tirak adina odemeler yapmI§ olmas, halinde soz konusudur. 

Satin ahm bedelinin, i§tirakin satin ahnma tarihindeki kay1th tanimlanabilir varllklannin, yukumlOIOklerinin 
ve §arta bagh bor9larinin ger9ege uygun degerinin Ozerindeki k1sm1 §erefiye olarak kaydedilir. $erefiye, 
yatinmin defter degerine dahil edilir ve yatInmin bir par9asI olarak deger dO§OklOgO a9Isindan incelenir. 
i§tirakin satin alinma tarihindeki kayItl1 tanimlanabilir varhklannin, yOkOmlOIOklerinin ve §arta bagll 
bor9lannin ger9ege uygun degerinin satin al1m bedelini a§an kIsmI yeniden degerlendirildikten sonra 
dogrudan kar veya zarar tablosuna kaydedilir. 

Grup §irketlerinden biri ile Grup'un bir i§tiraki arasinda ger9ekle§en i§lemler neticesinde olu§an kar ve 
zararlar, Grup'un ilgili i§tirakteki pay, oran,nda elimine edilir. 
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i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. ve Bagh Ortakhklan 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili§kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik~e Turk Liras, ("TL" ) olarak gosterilmi~tir.) 

2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili§kin esaslar (devamI) 

2.1. Sunuma ili§kin temel esaslar (devam1) 

30 Haziran 2021 ve 31 Arallk 2020 tarihleri itibanyla $irket'in i§tirak detaylan a§ag1daki gibidir: 

$irket'in ortakhk oram ve 
oy kullanma hakk1 oram (%) 

30 Haziran 31 Aral1k 
i~tirak ad, 2021 2020 
Inter Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.$. 
l§bir Bulk Bag USA LLC 
l§bir Bulk Bag UK Ltd. 
l§bir Bulk Bag Israel Ltd. 
l§bir Bulk Bag Deutschland GmbH 
i§bir Mewar (*) 

%100 
%100 
%100 
%100 
%100 

%99 

%100 
%100 
%100 
%100 
%100 

%99 

(*) $irket, l§bir Mewar', 2017 y1lmdan beri %50 ortakllk oraniyla; ozkaynaktan pay alma yontemiyle 
konsolidasyona dahil etmekteyken, 21 Aral1k 2020 tarihinde diger ortaklardan geri kalan %49 
oranmdaki paylan satin alarak kontrol gucunu tamamen uhdesine alm1§tir. 

2.2 Yeni ve duzeltilmi§ standartlar ve yorumlar 

i) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ge!,erli olan yeni standart, degi§iklik ve yorumlar 

Gosterge Faiz Orani Reformu - 2. A§ama - TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16'da 
Yap1lan - Degi§iklikler 
IBOR reformunun bir sonucu olarak sozle§meye dayall nakit ak1§lann1 belirleme esasmdaki 
degi§iklikler ic;in kolayla§tinc1 uygulama 
Riskten korunma Muhasebesi ili§kisinin sonlandinlmasma ili§kin imtiyazlar 
Risk bile§enlerinin ayn olarak tan1mlanmas1 
ilave A91klamalar 
TFRS 16 degi§iklikleri - COVID-19 ile ilgili olarak kira odemelerinde taninan imtiyzlardaki 
degi§iklik 

Soz konusu degi§ikligin $irket'in finansal durumu veya performans1 0zerinde onemli bir etkisi olmam1§tir. 

ii) Yaymlanan ama yururluge girmemi§ ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 

Finansal tablolann onaylanma tarihi itibanyle yay1mlanm1§ fakat cari raporlama donemi i9in henuz 
yi.iri.irli.ige girmemi§ ve $irket tarafmdan erken uygulanmaya ba§lanmam1§ yeni standartlar, yorumlar ve 
degi§iklikler a§ag1daki gibidir. $irket aksi belirtilmedikc;e yeni standart ve yorumlann yuri.irli.ige 
girmesinden sonra konsolide finansal tablolanni ve dipnotlanni etkileyecek gerekli degi§iklikleri 
yapacakt1r. 

TFRS 10 ve TMS 28: Yatinmc1 i§letmenin i§tirak veya i§ Ortakllgma Yapt191 Varl1k Sati§lan veya 
Katk1lan - Degi§iklik 
TFRS 17 - Yeni Sigorta Sozle§meleri Standard1 
Yi.iki.imli.ili.iklerin k1sa ve uzun vade olarak sm1flandinlmas1 (TMS 1 Degi§iklikleri) 
TFRS 3'deki degi§iklikler- Kavramsal <;erc;eve 'ye Yap1lan At1flara ili§kin degi§iklik 
TMS 16'daki degi§iklikler - Kullanim amacma uygun hale getirme 
TMS 37'deki degi§iklikler - Ekonomik a91dan dezavantajl1 sozle§meler-Sozle§meyi yerine 
getirme maliyetleri 
Y1ll1k lyile§tirmeler - 2018-2020 Donemi 

Soz konusu degi§ikliklerin / iyile§tirmelerin $irket'in finansal durumu ve performans1 uzerindeki etkileri 
degerlendirilmektedir. 
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i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili§kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik~e Turk Liras, ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili§kin esaslar (devam1) 

2.3 Kar§1la§t1rmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolarm duzeltilmesi 

Muhasebe politikalarrnda yap1lan onemli degi§iklikler ve tespit edilen onemli muhasebe hatalarr geriye 
donuk olarak uygulanrr ve onceki donem finansal tablolarr yeniden duzenlenir. Muhasebe 
tahminlerindeki degi§iklikler, yalnrzca bir doneme ili§kin ise, degi§ikligin yap1ld191 cari donemde, gelecek 
donemlere ili§kin ise hem degi§ikligin yap1ld191 donemde hem de gelecek donemde, ileriye yonelik olarak 
uygulanrr. 

Mali durum ve performans degerlendirmelerinin tespitine imkan vermek uzere Grup'un konsolide 
finansal tablolarr onceki donemle kar§rla§trrmalr olarak hazrrlanmaktadrr. 

2.4 Onemli muhasebe politikalarmm ozeti 

Finansal arac;lar 

1) Finansal varhklar 

i) Sm1fland1rma 

Grup, finansal varlrklarrnr "itfa edilmi§ maliyet bedelinden muhasebele§tirilen", "gen;:ege uygun deger 
fark1 kar veya zarara yans1t1lan finansal varl1klar" ve "gen;:ege uygun deger fark, diger kapsamlr gelir / 
gider hesaplarrna yans1t1lan finansal varlrklar" olmak uzere 3 srn,fta muhasebele§tirmektedir. 
Srnrflandrrma, finansal varl1klarrn yonetimi i9in i§letmenin kullandrgr i§ modeli ve finansal varl191n 
sozle§meye baglr nakit akr§larrnrn ozellikleri esas alrnarak yaprlmaktadrr. Grup, finansal varlrklarrnrn 
srn1fland1rmasrn1 satin alrndrklarr tarihte yapmaktadrr. Grup'un finansal varlrklarrn yonetiminde kullandrgr 
i§ modelinin degi§tigi durumlar hari9, finansal varlrklar ilk muhasebele§tirilmelerinden sonra yeniden 
srnrflanmazlar; i$ modeli degi$ikligi durumunda ise, degi$ikligin akabinde takip eden raporlama 
doneminin ilk gununde finansal varlrklar yeniden srnrflanrrlar. 

ii) Muhasebelestirme ve olcumleme 

"itfa edilmi§ maliyeti uzerinden ol9ulen finansal varlrklar", sozle$meye baglr nakit akr$1arrnrn tahsil 
edilmesini ama9layan bir i§ modeli kapsamrnda elde tutulan ve sozle§me $artlarrnda belirli tarihlerde 
sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz odemelerini i9eren nakit akr§larrnrn 
bulundugu, turev ara9 olmayan finansal varlrklardrr. Grup'un itfa edilmi§ maliyet bedelinden 
muhasebele§tirilen finansal varlrklarr, "nakit ve nakit benzerleri", "ticari alacaklar" ve "diger alacaklar" 
kalemlerini i9ermektedir. ilgili varhklar, finansal tablolara ilk kayda alrmlarrnda ger9ege uygun degerleri 
ile; sonraki muhasebele§tirmelerde ise etkin faiz oranr yontemi kullanrlarak iskonto edilmi$ bedelleri 
uzerinden ol9ulmektedir. itfa edilmi§ maliyeti uzerinden ol9ulen ve turev olmayan finansal varlrklarrn 
degerlemesi sonucu olu$an kazan9 ve kayrplar konsolide kar veya zarar tablosunda 
muhasebele§tirilmektedir. 

"Ger9ege uygun deger farkr diger kapsamlr gelir/gider hesaplarrna yansrtrlan finansal varlrklar", 
sozle$meye bagh nakit akr§larrnrn tahsil edilmesini ve finansal varlrgrn satrlmasrnr ama9layan bir i§ 
modeli kapsamrnda elde tutulan ve sozle$me §artlarrnda belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara 
bakiyesinden kaynaklanan faiz odemelerini i9eren nakit akr§larrnrn bulundugu turev ara9 olmayan 
finansal varlrklardrr. llgili finansal varlrklardan kaynaklanan kazan9 veya kayrplardan, deger d0$0klugu 
kazan9 ya da kayrplarr ile kur farkr gelir veya giderleri dr§rnda kalanlar diger kapsaml1 gelire yans,trlrr. 
Soz konusu varlrklarrn satrlmasr durumunda diger kapsamlr gelire srnrflandrrrlan degerleme farklarr 
ge9mi$ yrl karlarrna srnrflandrrrlrr. 

Grup, ozkaynaga dayah finansal varhklara yaprlan yatrrrmlar i9in, ger9ege uygun degerinde sonradan 
olu$an degi§imlerin diger kapsaml, gelire yans1t1lmas1 yontemini, ilk defa finansal tablolara alma 
s1ras1nda geri donulemez bir §ekilde tercih edebilir. Soz konusu tercihin yaprlmas, durumunda, ilgili 
yatrrrmlardan elde edilen temettuler kar veya zarar tablosunda muhasebele$tirilir. 
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i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. ve Bagh Ortakhklar, 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik9e Turk Liras, ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili~kin esaslar (devam1) 

2.4. Onemli muhasebe politikalarmm ozeti (devam1) 

"Gerc;ege uygun deger fark1 kar veya zarara yansIt1lan finansal varl1klar", itfa edilmi9 maliyeti Ozerinden 
olc;Olen ve gerc;ege uygun deger fark1 diger kapsaml1 gelire yans1t1lan finansal varl1klar d19Inda kalan 
finansal varl1klardan olu9maktad1r. Soz konusu varlrklarrn degerlemesi sonucu olu9an kazanc; ve kay1plar 
konsolide kar veya zarar tablosunda muhasebele9tirilmektedir. 

iii) Finansal tabla dis, b,rakma 

Grup, finansal varlrklarla ilgili s6zle9me uyannca meydana gelen nakit ak191an ile ilgili haklan sona 
erdiginde veya ilgili haklann1, bu finansal varl1k ile ilgili buton risk ve getirilerinin sahipligini bir al1m sat1m 
i91emiyle devrettiginde soz konusu finansal varlI91 kay1tlanndan 91kam. Grup tarafrndan devredilen 
finansal varl1klann yaratIlan veya elde tutulan her torlu hak, ayn bir varlrk veya yukumlOIOk olarak 
muhasebele9tirilir. 

iv) Deger dusuklago 

Finansal varlrklar ve s6zle9me varl1klan deger du90klOgu "beklenen kredi zaran" (BKZ) modeli ile 
hesaplanmaktad1r. Deger du9uklOgo modeli, itfa edilmi9 maliyet finansal varlrklara ve s6zle9me 
varlrklanna uygulanmaktad1r. Zarar kar91l1klan a9ag1daki bazda 61c;Olm09tor; 

12 ayl1k BKZ'ler: raporlama tarihinden sonraki 12 ay ic;inde olas1 temerrot olaylanndan 
kaynaklanan BKZ'lerdir. 

Omor boyu BKZ'ler: bir finansal aracrn beklenen 6mro boyunca muhtemel buton temerrot 
olaylanndan kaynaklanan BKZ'lerdir. Omor boyu BKZ ol9umo, raporlama tarihinde bir finansal 
varlrk ile ilgili kredi riskinin ilk muhasebele9tirme anrndan sonra onemli 6l90de artmas1 halinde 
uygulanir. llgili artI9rn ya9anmad191 diger her torlO durumda 12 aylrk BKZ hesaplamas1 
uygulanm19tir. 

Bir finansal arac; hem bir i91etmenin finansal varlI91nrn ve diger bir i91etmenin finansal yOkOmlOIOk veya 
ozkaynak arac1ni ortaya 9Ikartan tom s6zle9melerdir. 

Grup, finansal varlrgIn kredi riskinin raporlama tarihinde du9uk bir kredi riskine sahip olmas1 durumunda, 
finansal varlrgrn kredi riskinin onemli olc;Ode artmad191n1 tespit edebilir. Bununla birlikte, omor boyu BKZ 
ol90mO (basitle9tirilmi~ yakla91m), 6nemli bir finansman unsuru olmaks1z1n ticari alacaklar ve s6zle9me 
varlrklan i9in daima ge9erlidir. 

Nakit ve nakit benzerleri 

Nakit ve nakit benzeri kalemler, eldeki nakit, vadesiz mevduat ve vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az 
olan, nakde kolayca 9evrilebilen ve 6nemli tutarda deger degi9ikligi riskini ta91mayan yuksek likiditeye 
sahip diger k1sa vadeli yat1r1mlard1r. Nakit ve nakit benzerleri tahakkuk etmi9 faizlerini de ic;erecek 9ekilde 
itfa edilmi~ maliyet degeri ile g6sterilmi9tir. 

Ticari alacaklar 

Ticari alacaklar, cari hesap alacaklan, vadeli senetler ve c;eklerden olu9maktad1r. Ticari alacaklar, fatura 
edilmi9 tutardan, BKZ modeli uyannca aynlan deger du9uklugo kar91l191 sonras1 ta9rnan degerleri ile 
yans1t1lmakta ve etkin faiz yontemi kullan1larak iskonto edilmi9 maliyeti Ozerinden ol9ulmektedir. 

Finansal tablolarda itfa edilmi9 maliyet bedelinden muhasebele9tirilen ticari alacaklann deger du90klogo 
hesaplamalan kapsamrnda "basitle9tirilmi9 yakla91m1" uygulanmaktadir. Soz konusu yakla91m ile, ticari 
alacaklann belirli sebeplerle deger d09uklOgune ugramad19I durumlarda (ger9ekle~mi~ deger d090klugo 
zararlan haricinde), ticari alacaklara ili~kin zarar kar91hklan "omor boyu beklenen kredi zararlanna" e9it 
bir tutardan 6l90lmektedir. Basitle9tirilmi~ yakla91m altrnda $irket mo9terilerinden alm1~ oldugu 
teminatlan da dikkate alarak BKZ modeli uyannca deger du9uklugo kar91l1grn1 muhasebele9tirmektedir. 
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i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklan 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik~e Turk Lirasr ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili~kin esaslar (devam1) 

2.4. Onemli muhasebe politikalarmm ozeti (devam1) 

Deger d0$0klOgO kar$IllgI aynlmasm1 takiben , deger d0$0klOgOne ugrayan alacak tutannm tamammm 
veya bir k1smmm tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar aynlan deger d0$0klogo kar$1llgmdan 
d0$01erek "esas faaliyetlerden diger gelirlere (giderler)" hesaplannda muhasebele$tirilir. 

Ticari i$1emlere ili$kin kur fark1 kar (zararlan) kansalide kar veya zarar tablasunda "esas faaliyetlerden 
diger gelirler (giderler)" hesab1 i9erisinde muhasebele$tirilirler. 

Ticari alacaklann deger d0$0klug0 kar$1l191 sanras1 itfa edilmi$ maliyet degerlerinin, varl1klann ger9ege 
uygun degerine yakm aldugu varsay1lmaktad1r. 

2) Finansal yukumlulukler 

Finansal yokomlOIOkler, ilk muhasebele$tirilmesi s1rasmda ger9ege uygun degerinden ol90IOr. llgili 
finansal yOkOmlOIOgOn yuklenimi ile dagrudan ili$kilendirilebilen i$1em maliyetleri de soz kanusu ger9ege 
uygun degere ilave edilir. 

Finansal yOkOmlOIOkler ozkaynaga dayal1 finansal ara9lar ve diger finansal yOkOmlOIOkler alarak 
s1n1flandinllr. 

Diger finansal yOkOmlillilk/er 

Diger finansal yOkOmlOIOkler (K1sa ve uzun vadeli banka kredileri) sanraki donemlerde etkin faiz arani 
Ozerinden hesaplanan faiz gideri ile etkin faiz ybntemi kullan1larak itfa edilmi$ maliyet bedelinden 
muhasebele$tirilir. 

Finansal yOkOmlOIOklerin finansal tabla dl$1 b1rak1lmas1 Grup finansal yOkOmlOIOkleri yalnizca Grup'un 
yOkOmlOIOkleri artadan kalktI91nda, iptal edildiginde veya zaman a$1mma ugrad1gmda finansal tabla dl$1 
b1rakir. Finansal tabla dl$1 birak1lan finansal yOkOmlulogon defter degeri ve devredilen nakit dl$I varllklar 
veya i.istlenilen yOkOmlOIOkler dahil almak Ozere bdenen veya odenecek tutar arasIndaki fark, kar veya 
zararda muhasebele$tirilir. 

Faktaring islemlerden barclanmalar 

Grup'un "kabili rucu" alarak ger9ekle$tirdigi faktaring i$1emleri 9er9evesinde temlik edilen ticari 
alacaklara ili$kin risklerin tamam1yla faktaring $irketine devretmediginden ve vadesinde erken tahsil 
edilen alacaklara kanu te$kil eden meblaglann faktaring $irketleri tarafmdan herhangi bir neden ile 
k1smen veya tamamen tahsil edilememesi halinde faktaring $irketlerinin mezkur meblaglar i9in Grup'a 
rOcu etme haklan bulundugundan faktaring i$1emine tabi alan alacaklar finansal tablalardan 
91kanlmamaktad1r ve ticari alacaklar alarak sunulmaktad1r. Aynca, faktaring $irketlerinden temin edilen 
tutarlar ise diger finansal ban;:lanmalar altmda faktaringe bar9lan alarak kaydedilmektedir. 

Ticari borclar 

Ticari bar9lar, alagan faaliyetler i9erisinde tedarik9ilerden saglanan mal ve hizmetlere ili$kin yap1lmas1 
gereken odemeleri ifade etmektedir. Ticari bar9lar, ilk alarak ger9ege uygun degerinden ve moteakip 
donemlerde etkin faiz yontemiyle hesaplanan itfa edilmi$ maliyetinden ol90IOrler. 

Etkin faiz vontemi 

Finansal varllgm itfa edilmi$ maliyet ile degerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili§kili aldugu doneme 
dag1t1lmas1 yontemidir. Etkin faiz arani ; finansal aracm beklenen omrO bayunca veya uygun almas1 
durumunda daha k1sa bir zaman dilimi sOresince gelecekte tahsil edilecek tahmini nakdi, tam alarak ilgili 
finansal varllgm net bugOnkO degerine indirgeyen arandir. 
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il?bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ilil?kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik~e Ti.irk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi§tir.) 

2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ilil?kin esaslar (devam1) 

2.4. Onemli muhasebe politikalarmm ozeti (devam1) 

TOrev finansal araclar 

$irket, yabanc1 para piyasas1nda vadeli doviz al1m satIm anla§malan yapmaktad1r. $irket'in risk yonetim 
politikalanna gore riskten korunma amac;li girilen soz konusu vadeli i§lem anla§malan, TFRS 9 Finansal 
Arac;lar kapsaminda finansal riskten korunma muhasebesi ic;in yeterli §artlan saglamadIgindan, gerc;ege 
uygun deger fark1 kar veya zarar hesaplanna yans1t1lan finansal arac;lar olarak degerlendirilmekte olup; 
finansal tablolarda raporlama tarihi itibanyla i§lem tarihine kalan vadelerine bagl1 olarak diger k1sa / uzun 
vadeli finansal varlik / yOkOmlOIOklere gerc;ege uygun degerleri ile yans1t1lmaktad1rlar. Soz konusu torev 
finansal arac;lann raporlama tarihi itibanyla gerc;ege uygun deger olc;umunden kaynaklanan kazanc; veya 
kay1plar ile donem ic;inde gerc;ekle§en torev i§lemlerden kaynaklanan kar veya zararlar, ticari faaliyetler 
kapsaminda ise esas faaliyetlerden diger gelir ve giderler, bunun d1§inda kalan torev i§lemlerden 
kaynakli kar veya zararlar ise finansman gelir / giderleri hesaplannda muhasebele§tirilmektedir. 

Stoklar 

Stoklar, net gerc;ekle§ebilir deger ya da finansal durum tablolan tarihindeki maliyet bedelinden dO§Ok 
olani ile degerlendirilir. Maliyet bedelleri en guncel all§ fiyat1 uzerinden hesaplanm1§t1r. Net 
gerc;ekle§ebilir deger, sat1§ fiyatindan stoklan haz1r hale getirebilmek ic;in yap1lan pazarlama ve sat1§ 
giderleri dO§Oldukten sonraki degerdir. Stoklann net gerc;ekle§ebilir degeri maliyetinin altina dO§togunde, 
stoklar net gerc;ekle§ebilir degerine indirgenir ve deg er dO§Oklugunun olu§tugu y1lda gelir tablosuna gider 
olarak yans1t1lir. Daha once stoklann net gerc;ekle~ebilir degere indirgenmesine neden olan ko§ullann 
gec;erliligini kaybetmesi veya degi§en ekonomik ko§ullar nedeniyle net gerc;ekle§ebilir degerde art1§ 
oldugu kanitland191 durumlarda, aynlan deger dO§Oklugu kar§11ig1 iptal edilir. lptal edilen tutar onceden 
aynlan deger dO§Oklugu tutan ile s1nirl1d1r. 

Stoklarin maliyeti tom satin alma maliyetlerini, donO§torme maliyetlerini ve stoklann mevcut durumuna 
ve konumuna getirilmesi ic;in katlan1lan diger maliyetleri ic;erir. Birim maliyet, aylik ag1rl1kli ortalama 
maliyet yontemiyle degerlenmektedir. 

Yatmm ama~h gayrimenkuller 

Mal ve hizmetlerin uretiminde kullanilmak veya idari maksatlarla veya i§lerin normal seyri esnasinda 
sat1lmak yerine, kira elde etmek veya deger kazan1m1 amac1yla veya her ikisi ic;in tutulan araziler, yer 
alt1 ve yerusto duzenleri ve binalar yatInm amac;li gayrimenkuller olarak s1n1fland1nhr ve maliyet yontemi 
ile olc;i.ilmektedir. 

Yatmm ama9l1 gayrimenkullerin kay1tlardan 91kanlmasI , elden 91kanlmalanyla, ya da bir yatmm amac;h 
gayrimenkulun kullan1mdan c;ekilmesiyle ve bu nun elden 91kanlmas1ndan ileriye donuk hic;bir ekonomik 
fayda beklenmiyorsa gerc;ekle§ir. Yatmm ama9l1 gayrimenkullerin elden 91kanlmas1 sonucu olu§an kar 
veya zaran elden 91karma i§leminin gerc;ekle§tigi donemde ilgili gelir ve gider hesaplanna yans1t1l1r. 

Yatmm amac;h gayrimenkullere yap1lan transferler sadece, gayrimenkulun mulk sahibince kullanImin 
sona ermesi, ba§ka bir tarafa faaliyet kiralamasI c;erc;evesinde kiraya verilmesi ya da yatInm 
c;ah§malannin sonlanmas1 neticesinde, gayrimenkulun kullanim amacinda degi§iklik olmas1yla 
mi.imki.indi.ir. 

Yat1nm amac;h gayrimenkullerden yap1lan transferler ise, gayrimenkulun mulk sahibince kullanilmaya 
ba§lamas1 ya da satl§ina yonelik yatInm 9al1§malannin ba§lamas1 halinde kullanim amacInda degi§iklik 
olmas1yla ger<;:ekle§ir. 
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30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili§kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik~e Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi§tir.) 

2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili§kin esaslar (devam1) 

2.4. bnemli muhasebe politikalarmm ozeti (devam1) 

Maddi duran varhklar 

Maddi duran varliklar, yeniden degerleme modeli uyannca gen;:ege uygun degerlerinden yans1t1lan 
kullanim amai;:11 arsalar, yer alt1 ve yer ustu duzenleri ile binalar haricinde, maliyet degerinden birikmi~ 
amortisman du~uldukten ve eger var ise, deger du~uklugu kar~1l191 aynld1ktan sonraki net defter 
degerleri ile gosterilmi~tir. 

Maddi duran varl@n maliyet degeri; all~ fiyat1 , ithalat vergileri ve iadesi mumkun olmayan vergiler, maddi 
varlig1 kullanima haz1r hale getirmek ii;:in yap1lan masraflardan olu~maktadIr. Maddi duran varligin 
kullanimina ba~land1ktan sonra olu~an tamir ve bak1m gibi masraflar, olu~tuklan donemde gider 
kaydedilmektedir. Yap1lan harcamalar ilgili maddi duran varlIga gelecekteki kullaniminda ekonomik bir 
deger art1~1 sagl1yorsa bu harcamalar varl1gin maliyetine eklenmekte ve kalan ekonomik omru boyunca 
amortismana tabi tutulmaktad1r. Bu varliklar sat1ld1klarinda veya elden i;:1kanld1klannda ilgili maddi duran 
varligm net defter degeri uzerinden olu~an kar veya zarar tablosunda yat1r1m faaliyetlerinden gelirler 
(giderler) hesaplannda muhasebele~tirilmektedir. 

Amortismana tabi tutulan varl1klar, maliyet tutarlan uzerinden tahmini ekonomik omurlerine dayanan 
oranlarla dogrusal amortisman yontemine gore amortismana tabi tutulmaktad1r. Maddi duran varl1klann 
amortisman ii;:in ongorulen ekonomik omurleri a~ag1daki gibidir: 

Yeralt1 ve yerustu duzenleri 
Binalar 
Makine, tesis ve cihazlar 
Demirba~lar 
Ta~1tlar 
Diger duran varliklar 

Sure (Y1I) 

4-25 
25-50 
10-20 
4-25 

5 
5 

Faydal1 omur ve amortisman yontemi duzenli olarak gozden gei;:irilmekte, buna bagl1 olarak uygulanan 
amortisman yontemi ve suresinin ilgili varl1ktan edinilecek ekonomik faydalar ile paralel olup olmad1gma 
bak1lmaktadIr. 

Maddi duran varhklar olas1 bir deger du~uklugunun tespiti amac1yla incelenir ve maddi duran varligm 
kay1tl1 degeri geri kazanilabilir degerinden fazla ise, kar~1llk aynlmak suretiyle kay1tl1 degeri geri 
kazanilabilir degerine indirilir. Geri kazanilabilir deger, ilgili maddi duran varl1gm mevcut kullanimmdan 
gelecek net nakit ak1mlan ile sat1~ maliyeti du~ulmu~ geri;:ege uygun degerinden yuksek olan, olarak 
kabul edilir. 
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2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili!>kin esaslar (devam1) 

2.4. Onemli muhasebe politikalarmm ozeti (devam1) 

Maddi olmayan duran varhklar 

Maddi olmayan duran varlrklar, bilgisayar yaz1l1mlan ve lisanslannr ic;eren haklar ile geli§tirme 
maliyetlerinden olu§maktadrr. Soz konusu varlr klar ilk olarak edinim maliyetlerinden kayrtlara 
al1nmaktad1r. Maddi olmayan duran varlrklar gelecekte ekonomik fayda elde edilebilmesi ve maliyetin 
dogru bir $ekilde belirlenebilmesi durumunda aktifle§tirilirler. ilk kayrt sonrasrnda maddi olmayan duran 
varlrklar, maliyetten birikmi$, itfa pay, ve birikmi$ deger d0$0klugo kar$1l1klan d0$01d0kten sonraki 
degerleriyle gosterilmektedir. 

Maddi olmayan duran varl1klar tahmin edilen ekonomik omOrleri Ozerinden, dogrusal amortisman 
metodu ile itfa edilirler. Belirli sureli ekonomik omru olan maddi olmayan duran varl1klar i<;in itfa periyodu 
ve itfa metodu her y1I, en az bir kere incelenmektedir. 

Maddi olmayan duran varlrklann ta$rnan degerleri, olaylann ya da ko§ullardaki degi$ikliklerin, ta§rnan 
degerin gerc;ekle$ebilir durumda olmadrgrna i$aret etmesi durumunda deger dO§OklOgO a91srndan 
incelenir. 

Sure (YII) 

Haklar 3-15 

Arast1rma ve gelistirme malivetleri 

Ara$t1rma harcamalan gerc;ekle$tiginde gider olarak kaydedilir. Geli$tirme projelerinde olu$an maliyetler 
(yeni veya iyile$tirilen OrOnlerin tasanm ve testi ile ilgili), a§agrdaki $artlann gerc;ekle$mesi durumunda 
maddi olmayan duran varl,k olarak kaydedilir: 

• Maddi olmayan duran varlrklarrn tamamlanmas, ile ilgili teknik fizibilitesi goz onOnde 
bulundurularak, satrlabilir veya kullanrlabilir olmas,; 

• Yonetimin maddi olmayan duran varl191n tamamlanmas, ve kullanrm, veya sat,$ karan , 
• Maddi olmayan duran varlrklann kullanrlabilir veya satrlabilir olmas, , 
• Gelecekte saglayacag, olas, ekonomik faydalann gosterimi, 
• Maddi olmayan duran varlrgrn geli$tirilmesinin tamamlanmasr, kullan1m1 veya sat,$1 i<;in yeterli 

teknik, finansal ve diger kaynaklar, 
• Maddi olmayan duran varlrgrn geli$tirme a$amas,nda yaprlan masraflann gOvenilir bi<;imde 

olc;ulmesi. 

Bu kriterlere sahip olmayan diger ara§t1rma ve geli$tirme maliyetleri olu$tuklan donemde gider olarak 
kaydedilmektedir. Onceki donemlerde gider kaydedilen geli$tirme giderleri sonraki donemlerde 
aktifle$tirilemez. Devam etmekte olan geli$tirme maliyetleri i<;in TMS 38 kapsamrnda her y,I deger 
d0$0kl0g0 testi yap1l1r. 

Yukandaki kriterlere uyan, ara$tirma faaliyetleri d1$1nda kalan geli$tirme maliyetleri, olu$tuklan tarihten 
sonra 5 yrl sore ile dogrusal amortisman yontemi ile amortismana tabi tutulur. 
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2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili§kin esaslar (devam1) 

2.4. Onemli muhasebe politikalarmm ozeti (devam1) 

i§letme birle§meleri ve §erefiye 

I9Ietme birle9meleri, ayn tozel ki9iliklerin veya i9Ietmenin raporlama yapan tek bir i9Ietme 9eklinde 
birle~mesi olarak degerlendirilmektedir. I$Ietme birle9meleri, TFRS 3 kapsaminda, satin alma yontemine 
gore muhasebele9tirilir. 

Bir i~letmenin satin alinmas1 ile ilgili katlan1lan satin alma maliyeti, iktisap edilen i$Ietmenin satin alma 
tarihindeki tanimlanabilir varhk, yOkOmlOIOk ve $arta bagl1 yOkOmlOIOklerine dag1t1hr. Satin alma maliyeti 
ile iktisap edilen i$Ietmenin tan1mlanabilir varl1k, yukOmlOIOk ve $arta bagl1 yukumlOIOklerinin gerc;ege 
uygun degeri arasindaki fark $erefiye olarak konsolide finansal tablolarda muhasebele$tirilir. I$Ietme 
birle$melerinde satin alinan i9Ietmenin finansal tablolannda yer almayan; ancak $erefiyenin ic;erisinden 
aynlabilme ozelligine sahip varl1klar, maddi olmayan du ran varl1klar ve $arta bagl1 yukumlOIOkler gerc;ege 
uygun degerleri ile konsolide finansal tablolara yansItIhr. Satin alinan $irketin finansal tablolannda yer 
alan $erefiye tutarlan tanimlanabilir varhk olarak degerlendirilmez. 

lktisap edilen tanimlanabilir varl1k, yukumlOIOk ve $arta bagl1 yukumlOIOklerin gerc;ege uygun degerindeki 
iktisap edenin payInin i9Ietme birle$mesi maliyetini a$masI durumunda ise fark konsolide kar veya zarar 
tablosuyla ili$kilendirilir. 

$erefiye tutanna ili$kin herhangi bir deger d0$0kl0g0 olmas1 durumunda etkisi donem sonuc;lanna 
yansItIlmaktadir. $erefiyenin degerinde herhangi bir deger d0$0klugo olup olmad1gina yonelik olarak 
her yII ayni zamanda deger d0$0kl0g0 testi yap1hr. 

Olc;me donemi, birle9me tarihinden sonraki, edinen i~letmenin i$Ietme birle$mesinde muhasebele$tirdigi 
gec;ici tutarlan duzeltebildigi dbnemdir. Olc;me donemi, edinen i$Ietmeye, bu TFRS'deki hOkumler 
uyarinca birle$me tarihi itibanyla a$ag1dakileri belirlemek ve olc;mek igin gerekli olan bilgileri toplamasina 
imkan verecek olgude makul bir zaman dilimi saglar: 

a) Edinilen tanimlanabilir varhklar, Ostlenilen borc;lar ve varsa edinilen i$Ietmedeki kontrol guco 
olmayan paylar (azinl1k paylan); 

b) Edinilen i$Ietmeye transfer edilen bedel (veya 9erefiyenin olc;umOnde kullanilan diger tutar); 
c) A$amah olarak gerc;ekle~en bir i9Ietme birle§mesinde edinen i§letmenin daha onceden elinde 

bulundurdugu edinilen i9Ietmedeki ozkaynak paylan ve 
d) Sonuc; olarak ortaya 91kan 9erefiye veya pazarl1kl1 satin alimdaki kazanc;. 

$irket, 2020 yIh sonunda gerc;ekle§en i$Ietme birle$mesine ili§kin tanimlanabilir varlik / yOkOmlOIOk 
9ali$mas1 henuz yapIlmadI9I igin 31 Arahk 2020 tarihi itibanyla TFRS 3 Olc;me donemi hukumlerince 
gegici olarak ~erefiye hesaplamasin1 yukanda yapmI9tir. Ancak birle$meye ili$kin nihai tutarlann 
olc;ulmesi, birle$me i$Ieminden itibaren 1 y1I igerisinde tamamlanmahd1r. 

Finansal olmayan varhklarda deger du§uklOgu 

Varl1klann kay1tl1 degerlerinin, geri kazanilabilir degerlerinden fazla oldugu durumlarda, deger du9uklugo 
kar911Jg1 ayirmak suretiyle, varl1gin kay1tl1 degeri geri kazan1labilir tutanna indirilir ve kar911Jk kapsaml1 
gelir tablosuna gider olarak yans1t1l1r. 

Diger taraftan; nakit Oreten varlIklarin geri kazan1labiHr tutan, net satI9 fiyatlan ile kullanim degerlerinden 
yuksek olan1dir. Bahse konu varl1klann kullanim degeri, bu varlIklarin surekli kullan1mindan ve 
sat1$lanndan elde edilecek net nakit giri9Ierinin, uygun bir iskonto orani ile iskonto edilmi9 net bugOnkO 
degerlerini ifade eder. 
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2.4. Onemli muhasebe politikalarmm ozeti (devam1) 

Ka~1hklar 

Kar$1l1klar bir i$1etmenin gei;:mi$ten gelen ve halen devam etmekte olan bir yOkOmlOIOgO (yasal ya da 
yap1sal) varsa ve bu yokomlOIOk sebebiyle i$Ietmeye ekonomik i;:1kar saglayan kaynaklarrn elden i;:1kmas1 
olas1 ise ve geri;:ekle$ecek yOkOmlOIOgOn miktarr govenilir bir $ekilde tahmin edilebiliyorsa kay1tlara 
alinmaktadir. Paranin zaman ii;:indeki deger kaybI onem kazand1ginda, kar$1hklar ileride olu$mas1 
muhtemel giderlerin finansal durum tablolarr tarihindeki indirgenmi$ degeriyle yans1t1l1r. Kar$1hklar her 
finansal durum tablosu hazirlani$ tarihinde gozden gei;:irilmekte ve yonetimin en iyi tahminlerini yans1tacak 
$ekilde gerekli dOzenlemeler yap1lmaktad1r. 

$arta bagh yOkOmlOlukler ve varhklar 

Gei;:mi$ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti i$1etmenin tam olarak kontrolOnde bulunmayan 
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olay1n geri;:ekle$iP geri;:ekle$memesi ile teyit edilebilmesi 
mOmkOn yOkOmlOIOkler $arta bagll yOkOmlOlukler olarak degerlendirilmektedir. $arta bagll 
yOkOmlOIOkler, kaynak aktarrm1ni gerektiren durum yuksek bir olas1hk ta$1m1yor ise finansal tablolara 
yans1t1lmay1p dipnotlarda ai;:1klanmaktad1r. $arta bagh varhklar ise finansal tablolara yans1t1lmay1p, 
ekonomik getiri yaratma ihtimali yuksek oldugu taktirde dipnotlarda ai;:1klanmaktad1r. 

ili$kifi taraflar 

a) Bir ki$i veya bu ki$inin yakin ailesinin bir Oyesi , a$ag1daki durumlarda raporlayan i$1etmeyle ili$kili 
say1hr: 

Soz konusu ki$inin: 
i. Raporlayan i$1etme Ozerinde kontrol veya mO$terek kontrol gucune sahip olmas1 durumunda, 
ii. Raporlayan i$1etme Ozerinde onemli etkiye sahip olmas1 durumunda, 
iii. Raporlayan i$Ietmenin veya raporlayan i$1etmenin bir ana ortakhginin kilit yonetici personelinin 

bir oyesi olmas1 durumunda. 

b) A$ag1daki ko$u llardan herhangi birinin mevcut olmas1 halinde i$1etme raporlayan i$Ietme ile ili$kili 
say1lIr: 

i. i$Ietme ve raporlayan i$1etmenin ayni Grup'un Oyesi olmas1 halinde. 
ii. i$1etmenin, diger i$1etmenin (veya diger i$1etmenin de oyesi oldugu bir Grup'un Oyesinin) i$tiraki 

ya da i$ ortakl191 olmas, halinde. 
iii. Her iki i$1etmenin de ayni bir oi;:onco tarafin i$ ortakllg1 olmas1 halinde. 
iv. i$Ietmelerden birinin oi;:onco bir i$Ietmenin i$ ortakl191 olmas1 ve diger i$Ietmenin soz konusu 

oi;:onco i$1etmenin i$tiraki olmas, halinde. 
v. i$1etmenin, raporlayan i$1etmenin ya da raporlayan i$1etmeyle ili$kili olan bir i$1etmenin 

i;:ah$anlarina ili$kin olarak i$ten ayrrlma sonrasinda saglanan fayda planlarrnin olmas1 halinde. 
Raporlayan i$Ietmenin kendisinin boyle bir planinin olmas1 halinde, sponsor olan i$verenler de 
raporlayan i$1etme ile ili$kilidir. 

vi. i$1etmenin (a) maddesinde tan1mlanan bir ki$i taraf1ndan kontrol veya m0$tereken kontrol 
edilmesi halinde. 

vii. (a) maddesinin (i) bendinde tanimlanan bir ki$inin i$1etme Ozerinde onemli etkisinin bulunmas1 
veya soz konusu i$1etmenin (ya da bu i$1etmenin ana ortakhg1nin) kilit yonetici personelinin bir 
oyesi olmas1 halinde. 

lli$kili taraf i$1emleri, bir bedel kar$1hg1 olup olmad1gina bak1lmaks1z1n, kaynaklarrn, hizmetlerin ve 
yOkOmlOIOklerin ili$kili taraflar arasinda transfer edildigi i$1emlerdir. Finansal tablolarda, $irket'in 
hissedarlan, onlarrn sahibi oldugu $irketler, bunlarrn yoneticileri ve ili$kili olduklarr bilinen diger gruplar, 
ili$kili $irketler olarak tanimlanm1$lard1r. 
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i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklarr 

30 Haziran 2021 tarihi itibarryla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik9e Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili~kin esaslar (devam1) 

2.4. bnemli muhasebe politikalarmm ozeti (devam1) 

lli§kili taraflardan alacaklar ve ili~kili taraflara bon;:larrn kay1t11 degerlerinin, varl1klarrn ve bon;:lann 
gen;:ege uygun degerine e§deger oldugu varsay1lmaktadir. 

Grup, Yonetim Kurulu ba~kan ve uyeleriyle, genel mudur vekili, genel koordinator, genel mudur 
yard1mc1lan gibi Ost duzey yoneticileri Ost yonetim olarak tan1mlamaktadir. 

Yabanc, para cinsinden i~lemler 

Konsolide finansal durum tablosunda yer alan yabanc1 paraya bagil varilklar ve bon;:lar raporlama 
donemi sonundaki TC. Merkez Bankasi doviz kuru kullanilarak Turk Liras1'na 9evrilmektedir. Donem 
i9inde ger9ekle~en yabanc1 paraya bagl1 i§lemler, i§lem tarihindeki fiili kurlar kullanilarak Turk Liras1'na 
9evrilmektedir. Bu i§lemlerden dogan kur fark1 gelir ve giderleri konsolide kar veya zarar tablosuna dahil 
edilmektedir. 

Yabanc1 para cinsinden tarihi maliyetleriyle ol9ulen parasal olmayan kalemler i§lem tarihindeki kurlar 
kullan1larak TL'ye 9evrilir. Yeniden 9evrimden dolay1 olu~an yabanc1 para kur farklan kar veya zarar 
hesaplannda eger ticari faaliyetlerden ise esas faaliyet gelirler ve giderleri, eger yatinm faaliyetlerinden 
ise yatinm faaliyetlerinden gelirler ve giderler ve finansman faaliyetlerinden ise finansman gelirleri ve 
giderleri altinda gosterilen kur farklan kan veya zaran hesaplarrnda muhasebele§tirilmektedir. 

Grup tarafindan raporlama tarihlerinde kullanilan yabanc1 para 9evrim kurlan sIras1yla a§ag1daki gibidir: 

30 Haziran 2021 
31 Arailk 2020 
30 Haziran 2020 
31 Aral1k 2019 

Kurum kazanc1 uzerinden hesaplanan vergiler 

TL / Amerikan Dolan 

8,7052 
7,3405 
6,8422 
5,9402 

TL/ Avro 

10,3645 
9,0079 
7,7082 
6,6506 

Turk Vergi Mevzuat1, ana §irket ve onun bagl1 ortakllgina konsolide vergi beyannamesi haz1rlamasina 
izin vermediginden , ekli konsolide finansal tablolarda da yans1t1ld1g1 uzere, vergi kar~1l1klan her bir 
i~letme bazinda ayn olarak hesaplanm1§t1r. 

Vergi gideri, cari donem vergi giderini ve ertelenmi§ vergi giderini kapsar. Vergi, dogrudan ozkaynaklar 
altinda muhasebele§tirilen bir i~lemle ilgili olmamas1 ko§uluyla, gelir tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde 
vergi de ilgili i§lemle birlikte ozkaynaklar altinda muhasebele~tirilir. 
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i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili§kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikce Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili§kin esaslar (devam1) 

2.4. Onemli muhasebe politikalarmm ozeti (devam1) 

Cari kurumlar vergisi 

Donem vergi gideri , finansal durum tablosu tarihi itibanyla Grup'un bagl1 ortakllklann1n faaliyet gosterdigi 
lilkelerde ylirlirllikte olan vergi kanunlan dikkate almarak hesaplanIr. Turk Vergi mevzuatina gore, 
kanuni veya i~ merkezleri Tlirkiye'de bulunan kurumlar, kurumlar vergisine tabidir. Cari yII vergi 
yOklimlOlligli, donem kannin vergiye tabi olan k1sm1 ozerinden hesaplanrr. Vergiye tabi kar, diger y1llarda 
vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi 
momklin olmayan kalemleri hariy tutmasI nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kardan farkllllk gosterir. 
Grup'un cari vergi yOkOmli.lli.lgO bilanyo tarihi itibanyla yasalla~m1$ ya da onemli olyOde yasalla§ml§ vergi 
oranr kullanrlarak hesaplanm1§tir. 

TOrkiye'de kurumlar vergisi oranr %25'dir. Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen Geyici 1 O'ncu 
madde uyannca %25'1ik kurumlar vergisi oranr, kurumlann 2018, 2019 ve 2020 y1l1 vergilendirme 
donemlerine ait kurum kazanylan iyin %22 olarak uygulanacakt1r. Kurumlar vergisi oranr kurumlann 
ticari kazancrna vergi yasalan geregince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi 
yasalannda yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak safi kurum kazancrna uygulanrr. 
Kurumlar vergisi, ilgili oldugu yII sonunu takip eden dordunco ayrn yirmi be§inci gono ak§amina kadar 
beyan edilmekte ve ilgili aym sonuna kadar tek taksitte odenmektedir. 

$irketler Oyer ayllk mali karlan Ozerinden %25 oranrnda (2018, 2019 ve 2020 y1II vergilendirme 
donemleri iyin %22) geyici vergi hesaplar ve o donemi izleyen ikinci ayrn 14'0nco gOnline kadar beyan 
edip on yedinci gOnli ak§amrna kadar oderler. Y,I i<_;:inde odenen geyici vergi o yIla ait olup izleyen y,I 
verilecek kurumlar vergisi beyannamesi uzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. 
Mahsuba rag men odenmi§ geyici vergi tutan kalm1§ ise bu tutar nakden iade alrnabilecegi gibi mahsup 
edilebilir. 

Mali zararlar, gelecek y1llarda olu§acak vergilendirilebilir kardan dO~Olmek Ozere TOrkiye'de, Amerika 
Birle§ik Devletleri 'nde, lngiltere'de, israil'de ve Almanya'da maksimum 5 y1I, Hindistan'da ise 7 yII 
suresiz olarak ta§inabilir. Ancak olu§an zararlar geriye donlik olarak onceki y1llarda olu§an karlardan 
dO~Olemez. 

TOrkiye'de mukim §irketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf 
tutulanlar haricindekilere yap1lanlarla TOrkiye'de mukim olan ve olmayan geryek ki§ilere ve TOrkiye'de 
mukim olmayan tozel ki§ilere yapIlan temettli bdemeleri % 15 gelir vergisine tabidir. 

TOrkiye'de mukim §irketlerden yine TOrkiye'de mukim anonim §irketlere yapIlan temettli odemeleri gelir 
vergisine tabi degildir. Aynca kann dagIt1lmamas1 veya sermayeye eklenmesi durumunda gelir vergisi 
hesaplanmamaktad1r. 

Turk vergi mevzuatI , ana ortakllk olan §irketin bagll ortakltklan konsolide ettigi finansal tablolan 
uzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tan1mamaktad1r. Bu sebeple Grup'un konsolide 
finansal tablolanna yansIt1lan vergi yOkumlOIOkleri, konsolidasyon kapsamina alrnan tom §irketler iyin 
ayn ayn hesaplanm1§t1r. 31 Araltk 2020, 2019 ve 2018 tarihli finansal durum tablolannda odenecek vergi 
tutarlan her bir bagl1 ortaklIk iyin netle§tirilmi§ olup, konsolide finansal tablolarda ayn 
s1n1flandmlmaktad1r. 

Grup'un faaliyette bulundugu Hindistan'daki kurumlar vergisi oranr %30, Amerika Birle~ik 
Devletleri'ndeki kurumlar vergisi oranr %21, Almanya'daki kurumlar vergisi oranr % 15, lsrail'deki 
kurumlar vergisi oranr %36, ingiltere'deki kurumlar vergisi oranr ise % 19'dur. 

Vergi kar§IllgI yororlOkteki vergi mevzuatI yeryevesinde aynlmI§tIr. 
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30 Haziran 2021 tarihi itibartyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikc;e Turk Liras, ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili~kin esaslar (devam1) 

2.4. Onemli muhasebe politikalarmm ozeti (devam1) 

Ertelenmis verqi 

Ertelenmi§ vergi yOkOmlOIOgO veya varltg1 , varl1klann ve yukOmlOIOklerin finansal tablolarda gosterilen 
tutarlan ile yasal vergi matrah1 hesabmda dikkate alman tutarlan arasmdaki ge9ici farkltlrklann bilan90 
yontemine gore vergi etkilerinin yasala§ml~ vergi oranlan dikkate altnarak hesaplanmas1yla 
belirlenmektedir. Ertelenmi§ vergi yukumlulukleri vergilendirilebilir ge9ici farklann tomu i9in 
hesaplanirken, indirilebilir ge9ici farklardan olu~an ertelenmi§ vergi varltklan, gelecekte vergiye tabi kar 
elde etmek suretiyle soz konusu farklardan yararlanmanin kuvvetle muhtemel olmas1 ~art1yla 
hesaplanmaktad1r. Bahse konu varhk ve yukumlulukler, ticari ya da mali kar/zaran etkilemeyen i§leme 
ili§kin ge9ici fark, §erefiye veya diger varlIk ve yukumluluklerin ilk defa finansal tablolara altnmasmdan 
(i§letme birle§meleri d1§mda) kaynaklaniyorsa muhasebele§tirilmez. 

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 3 y1I i9in ge9erli vergi orani %22 olarak degi~tigi i9in 31 Aralrk 2020, 
tarihi itibanyla ertelenmi§ vergi hesaplamasmda ger9ekle~mesi I kapanmas1 beklenen ge9ici farklar i9in 
%22 vergi orani kullanilm1§tir. Ancak 2020 y1lmdan sonrasI i9in ge9erli kurumlar vergisi orani %25 
oldugu i9in, 2020 sonras1 ger9ekle~mesi I kapanmas1 beklenen ge9erli farklar i9in %25 vergi orani 
kullanilml§tlr. 

Ertelenmi~ vergi yukumlulukleri, Grup'un ge9ici farkltltklann ortadan kalkmasm1 kontrol edebildigi ve 
yakm gelecekte bu farkm ortadan kalkma olas11tgmin du~uk oldugu durumlar haricinde, bag It ortakltk ve 
i~tiraklerdeki yatmmlar ve i~ ortakl1klanndaki paylar ile ili§kilendirilen vergilendirilebilir ge9ici farklann 
tomu i9in hesaplanir. Bu tor yatmm ve paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir ge9ici farklardan 
kaynaklanan ertelenmi~ vergi varl1klan, yakm gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle soz 
konusu farklardan yararlanmanm kuvvetle muhtemel olmas1 ve gelecekte ilgili farklann ortadan 
kalkmasmm muhtemel olmas1 ~artlanyla hesaplanmaktadir. 

Ertelenmi§ vergi varltgmm kay1tlt degeri, her bilanc;o tarihi itibanyla gozden ge9irilir. Ertelenmi~ vergi 
varl1gmm kay1tl1 degeri, bir k1smmm veya tamammm saglayacag1 faydanm elde edilmesine imkan 
verecek duzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmad1g1 ol9ude azalt11tr. 

Ertelenmi~ vergi varltklan ve yukumlulukleri varl1klann ger9ekle§ecegi veya yOkumluluklerin yerine 
getirilecegi donemde ge9erli olmas1 beklenen ve bilan90 tarihi itibanyla yasalla~m1§ veya onemli ol9ude 
yasalla~m1~ vergi oranlan (vergi duzenlemeleri) uzerinden hesaplanir. Ertelenmi§ vergi varltklan ve 
yukumlOluklerinin hesaplanmas1 s1rasmda, Grup'un bilan90 tarihi itibanyla varl1klannin defter degerini 
geri kazanmas1 ya da yukumluluklerini yerine getirmesi i9in tahmin ettigi yontemlerin vergi sonu9lan 
dikkate altnir. 

Ertelenmi§ vergi varlrklan ve yukumlulukleri, cari vergi varltklanyla cari vergi yukumluluklerini mahsup 
etme ile ilgili yasal bir hakkm olmas1 veya soz konusu varhk ve yukOmluluklerin ayni vergi mercii 
tarafmdan toplanan gelir vergisiyle ili~kilendirilmesi ya da Grup'un cari vergi varl1k ve yukOmluluklerini 
netle§tirmek suretiyle bdeme niyetinin olmas1 durumunda mahsup edilir. 

Ertelenmi§ vergi hesaplanmasmda yururlOkteki vergi mevzuat1 uyannca bilan90 tarihi itibanyla 
halihaz1rda yururlukte olan vergi oranlan kullanilir. Ertelenmi§ vergi geliri veya gideri ertelenmi~ verginin 
dogrudan ozkaynak altmda muhasebele~tirilen bir i§lemle ilgili olmad1g1 durumlarda, donemin kar veya 
zaranna dahil edilir. Ertelenmi~ vergi ozkaynaklar altmda muhasebele§tirilen bir i§lemden 
kaynaklaniyorsa, ilgili ozkaynaklar kalemi altmda muhasebele§tirilir. 
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30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik1,e Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi!,ltir.) 

2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili~kin esaslar (devam1) 

2.4. Onemli muhasebe politikalarmm ozeti (devam1) 

Ertelenmis vergi (devam,) 

Ertelenmi§ vergi yOkOmlOIOgO vergilendirilebili r ge9ici farklann tomo i9in hesaplanirken, indirilebilir ge9ici 
farklardan olu§an ertelenmi§ vergi varl1klan , gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan 
yararlanmanm kuvvetle muhtemel olmas1 §art1yla konsolide finansal tablolarda hesaplanmaktadir. Eger 
yeterli vergilendirilebilir ge9ici fark var ise ve bu farklann vergi varl1klanndan kaynaklanan mali zarann 
ileriye ta§ind1g1 donemlerde kapanmas1 bekleniyorsa, indirilebilir ge9ici farklardan faydalanmaya 
yetecek kadar mali kann olu§acag1 muhtemel kabul edilir ve bununla ilgili vergi varllklan indirilebilir vergi 
farkm1n ortaya 91kt1g1 donemde konsolide finansal tablolara al1nir. 

Ayni Olkenin vergi mevzuatma tabi olmak §artIyla ve cari vergi varllklannm cari vergi yukOmlOIOklerinden 
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkm bulunmas1 durumunda ertelenmi§ 
vergi varl1klan ve ertelenmi§ vergi yOkOmlOIOkleri, kar§1ilkl1 olarak birbirinden mahsup edilir. Ertelenmi§ 
vergi varilk veya yOkOmlOIOkleri konsolide finansal tablolarda uzun vadeli olarak s1n1fland1r1lm1§tir. 

Cah~anlara saglanan faydalar 

K1dem tazminat, kars11tg1 

Grup, mevcut i§ kanunu geregince, emeklilik nedeni ile i§ten aynlan veya istifa ve koto davrani§ d1§1ndaki 
nedenlerle i§ine son verilen ve en az bir y1I hizmet vermi§ personele belirli miktarda k1dem tazminat1 
odemekle yukumludur. 

Grup, finansal tablolardaki k1dem tazminat1 kar§1l1gm1 "Projeksiyon metodu "nu kullanarak ve Grup'un 
personel hizmet soresini tamamlama ve k1dem tazminatma hak kazanma konulannda ge9mi§ y1llarda 
kazand1g1 deneyimlerini baz alarak hesaplam1§ ve finansal durum tablolan tarihi itibanyla iskonto edilmi§ 
degerini kay1tlara alm1§t1r. Hesaplanan aktOeryal kazan9lar ve kay1plar diger kapsaml1 gelir olarak 
yans1t1lm1§tir. 

Kul/an,/mam,s izin kars1/1g1 

Grup, finansal tablolardaki kullan1lmam1§ izin kar§1l1gm1 Grup personelinin kullanmad191 izin gOnO ile 
gunlok brot ozerinden tahakkuk ettirip finansal durum tablosu tarihi itibanyla personel giderleri 
hesaplanna yans1t1lmaktadir. 

Ocretler ve kesintiler 

Ocretler, maa§lar ve sosyal guvenlik katk1lan gibi donem i9inde 9al1§anlara saglanan faydalar 
kapsammda bor9lanilan tutarlard1r. Bu tutarlar tahakkuk ettikleri donemde personel giderlerine 
yans1t1lmaktadir. 
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30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikge Turk Liras, ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili~kin esaslar (devam1) 

2.4. Onemli muhasebe politikalarmm ozeti (devam1) 

Has,latm muhasebele~tirilmesi 

Grup, big bag ve hair taban, Oretimi yapmakta ve sat,$1ann, ig ve dt$ pazarlara gergekle$tirmektedir. 
Satt$1ar cari hesap, gek, senet kar$1l191nda yap,lmaktadtr. Net sat,$1ar, OrOn sat,$1anndan tahmini ve 
gen;:ekle$mi$ iade ve indirimlerin d0$0Imesi suretiyle bulunur. Katma deger vergisi ("KDV") gibi sat,$ 
vergileri has,latin iginde yer almaz. 

Mal ve hizmet sat,slan 

Grup, has,latin muhasebele$tirilmesinde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yOrOrlOge giren TFRS 15 
dogrultusunda a$ag1da yer alan be$ a$amal1 modeli kullanmaya ba$1am,$ttr. 

MO$teriler ile yap,lan sozle$melerin tanimlanmas, 
Sozle$melerdeki edim yOkOmlOIOklerinin tanimlanmas, 
Sozle$melerdeki i$Iem bedelinin belirlenmesi 
i$1em bedelinin edim yOkOmlOIOklerine dag1t1lmas1 
Has,latin muhasebele$tirilmesi 

Bu modele gore oncelikle mO$terilerle yap,lan her bir sozle$mede taahhOt edilen mal veya hizmetler 
degerlendirilmekte ve soz konusu mal veya hizmetleri devretmeye yonelik verilen her bir taahhOdO ayn 
bir edim yOkOmlOIOgO olarak belirlenmektedir. Sonrasinda ise edim yukumluluklerinin zaman iginde mi 
yoksa belirli bir zaman diliminde mi yerine getirilecegi tespit edilmektedir. Grup, bir mal veya hizmetin 
kontrolOnO zamanla devreder ve dolayIs1yla ilgili sat,$1ara ili$kin edim yukumlOIOklerini zamana yaygin 
bir $ekilde yerine getirirse, soz konusu edim yukumlOIOklerinin tamamen yerine getirilmesine yonelik 
ilerlemeyi olgerek has1lat1 zamana yay1l1 olarak konsolide finansal tablolara al,r. Mal veya hizmet devri 
taahhi.idO niteligindeki edim yOkOmlOIOklerine ili$kin has,lat, mal veya hizmetlere ili$kin kontrolonon 
tamamen mO$terilere gegtigi zaman muhasebele$tirilir. 

Grup a$ag,daki $artlann tamamintn kar$Ilanmas1 durumunda m0$terisi ile yapt191 bir sozle$meyi has,lat 
olarak muhasebele$tirir: 

a) Sozle$menin taraflan sozle$meyi (yaz1l1 , sozlO ya da diger ticari teamullere uyannca) 
b) onaylam,$ ve kendi edimlerini ifa etmeyi taahhut etmektedir, 
c) Grup her bir taraf,n devredecegi mal veya hizmetlerle ilgili haklan tan,mlayabilmektedir, 
d) Grup devredilecek mal veya hizmetlerle ilgili odeme kO$Ullan tanimlayabilmektedir, 
e) Sozle$me ozo itibanyla ticari niteliktedir, 
f) Grup'un m0$teriye devredilecek mal veya hizmetler kar$1lrg1 bedel tahsil edecek olmas, 

muhtemeldir. Bir bedelin tahsil edilebilirliginin muhtemel olup olmad191n1 degerlendirirken i$1etme, 
sadece mO$terinin bu bedeli vadesinde odeyebilmesini ve buna ili$kin niyetini dikkate al,r. 

TFRS 15 kapsaminda, m0$terilerle yap1lan sozle$melerin ba$langIcinda, mO$teriye taahhot edilen mal 
veya hizmetin devir tarihi ile m0$terinin bu mal veya hizmetin bedelini odedigi tarih arasinda gegen 
sorenin bir y1I veya daha az oldugu durumlarda taahhot edilen i$1em bedelinde onemli bir finansman 
bile$eninin etkisi olmad191 varsay1m1 ile duzeltme yap1lmamas1 opsiyonu taninmaktad,r. Grup, vadeli 
sat,$ sozle$melerinden kaynakl1 has1lat1n igerisinde onemli bir finansman unsuru bulunmas, durumunda, 
i$1em bedeli gelecekte olu$acak tahsilatlann finansman unsuru igerisinde yer alan faiz orani ile 
indirgenmesi ile tespit edilmektedir. Vade sat,$ i$1emlerinden kaynaklr vade fark, gelirleri tahakkuk 
esasina gore "esas faaliyetlerden diger gelirler" olarak ilgili donemlerde muhasebele$tirilir. 

Diger gelirler 

Grup tarafindan elde edilen diger gelirler, kira gelirleri ve alt i$1etmelerden elde edilen yans,tma 
gelirlerinden olu$maktad1r, bu gelirler dogrusal yontemle tahakkuk esasina gore 
muhasebele$tirilmektedir. 
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30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
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2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili~kin esaslar (devam1) 

2.4. Onemli muhasebe politikalarmm ozeti (devamI) 

Kullamm hakk1 varhklar1 

Grup, kullanrm hakk1 varl1klannr finansal kiralama sozle§mesinin ba§lad191 tarihte 
muhasebele§tirmektedir (ornegin, ilgili varhgtn kullan1m i9in uygun oldugu tarih itibanyla). Kullan1m hakkI 
varhklan , maliyet bedelinden birikmi§ amortisman ve deger di.i§i.iklugu zararlan di.i§i.ilerek hesaplanrr. 
Finansal kiralama bor9lannm yeniden degerlenmesi durumunda bu rakam da duzeltilir. 

Kullanrm hakk1 varl19tntn maliyeti a§ag1dakileri i9erir: 
(a) kira yi.iki.imli.ili.igi.ini.in ilk ol9um tutan , 
(b) kiralamantn fiilen ba§lad191 tarihte veya oncesinde yap1lan tum kira odemelerinden, ahnan tum 

kiralama te§viklerinin di.i§i.ilmesiyle elde edilen tutar, ve 
(c) Grup tarafmdan katlan1lan tum ba§lang19taki dogrudan maliyetler. 

Dayanak varhgtn mulkiyetinin kiralama suresi sonunda Grup'a devri makul bir §ekilde kesinle§medigi 
surece, Grup kullanrm hakk1 varl1gm1, kiralamanin fiilen ba§lad191 tarihten dayanak varhgtn yararlI 
omrunun sonuna kadar amortismana tabi tutmaktad1r. 

Kullanim hakk1 varl1klan deger di.i§i.iklugu degerlendirmesine tabidir. 

Kira yi.iki.imli.ili.ikleri 

Grup kira yuki.imli.ilugunu kiralamantn fiilen ba§lad191 tarihte odenmemi§ olan kira odemelerinin bugunku 
degeri uzerinden ol9mektedir. 

Kiralamanm fiilen ba§lad191 tarihte, kira yukumlulugunun ol9umune dahil edilen kira odemeleri, dayanak 
varl1gtn kiralama suresi boyunca kullanim hakk1 i9in yap1lacak ve kiralamanrn fiilen ba§lad191 tarihte 
odenmemi§ olan a§ag1daki odemelerden olu§ur: 

(a) Sabit odemeler, 
(b) Ilk ol9umu kiralamanin fiilen ba§lad191 tarihte bir endeks veya oran kullanrlarak yap1lan, bir endeks 

veya orana bagl1 degi§ken kira odemeleri, 
(c) Kalmt1 deger taahhi.itleri kapsammda Grup tarafmdan odenmesi beklenen tutarlar, 
(d) Grup'un satin alma opsiyonunu kullanacagmdan makul ol9ude emin olmas1 durumunda bu 

opsiyonun kullanrm fiyat1 ve 
(e) Kiralama suresinin Grup'un kiralamay1 sonland1rmak i9in bir opsiyon kullanacagm1 gostermesi 

durumunda, kiralamanrn sonlandmlmasma ili$kin ceza odemeleri. 

Bir endekse veya orana baglI olmayan degi§ken kira bdemeleri, odemeyi tetikleyen olaym veya ko§ulun 
ger9ekle§tigi donemde gider olarak kaydedilmektedir. 

Grup kiralama suresinin kalan k1sm1 i9in revize edilmi§ iskonto orantn1, kiralamadaki z1mnf faiz oranrntn 
kolayl1kla belirlenebilmesi durumunda bu oran olarak; kolaylikla belirlenememesi durumunda ise 
Grup'un yeniden degerlendirmenin yap1ld191 tarihteki alternatif bor9lanma faiz orani olarak 
belirlemektedir. 

Grup kiralamantn fiilen ba§lad19I tarihten sonra, kira yukumlulugunu a§ag1daki §ekilde ol9er: 
(a) Defter degerini, kira yukumlulugundeki faizi yans1tacak §ekilde art1nr, ve 
(b) Defter degerini, yap1lan kira odemelerini yans1tacak §ekilde azalt1r. 

Buna ek olarak, kiralama suresinde bir degi§iklik, ozu itibanyla sabit kira odemelerinde bir degi§iklik veya 
dayanak varhg1 satin alma opsiyonuna ili§kin yapIlan degerlendirmede bir degi§iklik olmas1 durumunda, 
finansal kiralama yukumluluklerinin degeri yeniden ol9ulmektedir. 
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30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili§kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik~e Ti.irk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili§kin esaslar (devam1) 

2.4. Onemli muhasebe politikalarmm ozeti (devam1) 

K,sa vadeli kiralamalar ve dayanak varh{Jm dii§ilk de{Jerli oldu{Ju kiralamalar 

Grup, k1sa vadeli kiralama kay1t muafiyetini , k1sa vadeli makine ve tec;:hizat ve arac;: kiralama 
sozle$melerine uygulamaktad1r (yani, ba$lang1c;: tarihinden itibaren 12 ay veya daha k1sa bir kiralama 
suresi olan ve bir satin alma opsiyonu olmayan varllklar). Ayni zamanda, d0$0k degerli varl1klann 
muhasebele$tirilmesi muafiyetini, kira bedelinin 5.000 ABO Dolan'ndan d0$0k degerli oldugu d0$0nulen 
ofis ekipmanlanna da uygulamaktadir. K1sa vadeli kiralama sozle$meleri ve d0$0k degerli varllklann 
kiralama sozle$meleri, kiralama suresi boyunca dogrusal yonteme gore gider olarak kaydedilir. 

1 Ocak 2019 oncesi donemler ic;:in kiralamalar a$ag 1daki politikalara gore muhasebele$tirilmi$tir: 

Finansal kira/ama 

Grup'a kiralanan varllgin mulkiyeti ile ilgili butun risk ve faydalann devrini ongoren finansal kiralamalar, 
finansal kiralamanin ba$lang19 tarihinde, kiralamaya soz konusu olan varllgin rayic;: degeri ile kira 
odemelerinin bugunku degerinden kuc;:uk olani esas al1narak yans1t1lmaktad1r. Finansal kira odemeleri 
kira suresi boyunca, her bir donem ic;:in geriye kalan bore;: bakiyesine sabit bir donemsel faiz orani 
uretecek $ekilde anapara ve finansman gideri olarak aynlmaktad1r. Finansman giderleri donemler 
itibanyla dogrudan gelir tablosuna yans1t1lmaktad1r. Aktifle$tirilen kiralanm1$ varl1klar, varllgin tahmin 
edilen omru uzerinden amortismana tabi tutulmaktadir. 

Operasvonel kiralama 

Kiraya veren tarafin kiralanan varl1gin tum risk ve menfaatlerini kendinde tuttugu kiralamalar 
operasyonel kiralama olarak sin1fland1nlmaktadir. Operasyonel kira odemeleri veya tahsilatlan gelir 
tablosunda kira suresi boyunca dogrusal yontemle tahakkuk edilmek suretiyle gider ve gelir 
kaydedil mektedir. 

Nakit ak1§ tablosu 

Konsolide nakit ak1$ tablosunda, doneme ili$kin nakit ak1$lan i$1etme, yat1nm ve finansman faaliyetlerine 
dayal1 bir bic;:imde sin1fland1r1larak raporlanir. 

i$1etme (esas) faaliyetlerden kaynaklanan nakit ak1$lan, Grup'un ana faaliyet konusu i$1emlerine ili§kin 
nakit ak1$lann1 gosterir. 

Yatmm faaliyetleriyle ilgili nakit ak1$lan, Grup'un yatmm faaliyetlerinde (maddi ve maddi olmayan duran 
varllk ve finansal yat1nmlar) kulland191 ve elde ettigi nakit ak1$lann1 gosterir. 

Finansman faaliyetlerine ili$kin nakit akl$1an, Grup'un finansman faaliyetlerinde kulland191 kaynaklan ve 
bu kaynaklann geri odemelerini gosterir. 

Pay ba§ma kazan~ 

Pay ba$ina kazanc;: / (zarar), donem net kan veya zarannin cari donemde adi hisse senedi sahiplerine 
ait adi hisse senetleri adedinin agirl1kl1 ortalamasina bolunmesi suretiyle hesaplanmaktad1r. 

Turkiye'de $irketler, mevcut hissedarlanna birikmi§ karlardan ve ozkaynak enflasyon duzeltme 
farklanndan hisseleri oraninda hisse dag,tarak (bedelsiz hisseler) sermayelerini artt,rabilirler. Pay 
ba$ina kazanc;: / (zarar) hesaplanirken, bu bedelsiz hisseler 91kanlm1$ hisseler olarak say1llr. Dolay1s1yla 
pay ba$ina kazanc;: I (zarar) hesaplamasinda kullanilan agirl1kll hisse senedi ortalamas1, bedelsiz 
hisseler ac;:1sindan geriye donuk olarak uygulanmak suretiyle elde edilir. 
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30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili§kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikc;e Ti.irk Liras1 ("TL") olarak gi:isterilmi~tir.) 

2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili§kin esaslar (devam1) 

2.4. Onemli muhasebe politikalarmm ozeti (devam1) 

Sermaye ve temettuler 

Adi hisseler, sermaye olarak sin1fland1r1l1r. Adi hisseler ozerinden dag1t1lan temettoler, beyan edildigi 
donemde birikmi$ karlardan indirilerek kaydedilir. 

Paylara ili§kin primler 

Hisse senetleri ihra9 primleri , $irket hisselerinin nominal bedelinden daha yOksek bir bedel Ozerinden 
sat1lmas1 neticesinde olu$an fark1 temsil etmektedir. 

Raporlama tarihinden sonraki olaylar 

Raporlama tarihinden sonraki olaylar; net donem kar veya zaranna ili$kin herhangi bir duyuru veya diger 
se9ilmi$ finansal bilgilerin kamuya a9Iklanmasindan sonra ortaya 91km1$ olsalar bile, raporlama tarihi ile 
finansal tablolann yay1mlanmas1 i9in yetkilendirilme ve onay tarihi arasmdaki tom olaylan kapsar. 

Grup, raporlama tarihinden sonraki duzeltme gerektiren olaylann ortaya 91kmas1 durumunda, konsolide 
finansal tablolara ailnan tutarlan bu yeni duruma uygun $ekilde dOzeltir. DOzeltme gerektirmeyen 
raporlama tarihinden sonra ortaya 91kan hususlar ise onemlilik derecesine gore dipnotlarda 
a91klanmaktadir. 

Netle§tirme 

Finansal varl1k ve yOkOmlOIOkler, netle$tirmeye yonelik yasal bir hakka ve yapt1r1m gocone sahip 
olunmas1 ve soz konusu varl1k ve yokomlOIOkleri net bazda tahsil etme/odeme veya e$ zamanl1 
sonu9land1rma niyetinin olmas1 durumunda finansal durum tablosunda netle$tirilerek gosterilmektedir. 

2.5. Onemli muhasebe degerlendirme, tahmin ve varsay1mlan 

Konsolide finansal tablolann hawlanmas1nda Grup yonetiminin, raporlanan varlIk ve yOkOmlOIOk 
tutarlanni etkileyecek, finansal durum tablolan tarihi itibanyla olu$mas1 muhtemel yOkOmlOIOk ve 
taahhotleri ve raporlama donemi itibanyla gelir ve gider tutarlann1 belirleyen varsay1mlar ve tahminler 
yapmas1 gerekmektedir. Ger9ekle$mi$ sonu9lar tahminlerden farkl1 olabilmektedir. Tahminleri dOzenli 
olarak gozden ge9irilmekte, gerekli duzeltmeler yap1lmakta ve ger9ekle$tikleri donemde kapsaml1 gelir 
tablosuna yans1t1lmaktad1rlar. Ancak, ger9ek sonu9lar, bu sonu9lardan farkililk gosterebilmektedir. 

Konsolide finansal tablolara yansIt1lan tutarlar Ozerinde onemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve 
finansal durum tablolan tarihinde varolan veya ileride gen;:ekle$ebilecek tahminlerin esas kaynaklan goz 
onOnde bulundurularak yap1lan varsay1mlar a$ag1dadir: 

Ticari alacaklar deger dilsilklilgil 

Ticari alacaklara ili$kin deger d0$0klugo kar$IlrgI basitle$tirilmi$ yakla$1m altmda BKZ modeli uyannca 
hesaplanmaktadIr. Soz konusu model uyannca $irket m0$terilerini ge9mi$ donemlerdeki tecrobeleri ve 
alacak ya$land1rmalan kapsammda takip etmektedir. Deger d0$0klOgO kar$1hgm1n hesaplanmasmda 
m0$teri baz1nda alm1$ oldugu teminatlar, alacak sigortas1 limitleri dikkate almarak net risk hesaplamas1 
yap1lmaktad1r. Alacaklarm deger d0$0klOgOne ugray1p ugramad191 degerlendirilirken bor9lulann ge9mi$ 
performanslan piyasadaki kredibiliteleri ve bilan90 tarihinden konsolide finansal tablolann onaylanma 
tarihine kadar olan tahsilat performanslan ile yeniden gor0$0len kO$Ullar da dikkate alinmaktad1r. 30 
Haziran 2021 ve 31 Arahk 2020 tarihleri itibanyla Grup'un ticari alacaklar deger d0$0klOgO kar$1lrg1 ve 
m0$terilerinden alm1$ oldugu portfbyOndeki teminatlara dair a91klamalar Dipnot 26'da yer almaktad1r. 
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2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili~kin esaslar (devam1) 

2.5. Onemli muhasebe degerlendirme, tahmin ve varsayImlar1 (devamI) 

Stok deqer dusukWqo kars1llg1 

Stok deger d0$0klOgO kar$1hg1 belirlenirken, stoklann fiziksel olarak gozlemlenip, ne kadar ge<;:mi$ten 
geldigi incelenmekte, teknik personelin gor0$Ieri dogrultusunda kullan,labilirligi belirlenmekte ve 
kullanilamayacak oldugu tahmin edilen kalemler i<;:in kar$1l1k aynlmaktadIr. Stoklann net ger9ekle$ebilir 
degerinin belirlenmesinde de liste sat,$ fiyatlan ve y1I i<;:inde verilen ortalama iskonto oranlanna ili$kin 
veriler kullanrlmakta ve katlanrlacak sat,$ giderlerine ili$kin tahminler yap1lmaktad1r. Bu <;:alr$malann 
sonucunda, net ger9ekle$ebilir degeri maliyet degerinin altrnda clan ve hareket gormedigi i<;:in deger 
d0$0klOgOne ugrad1gma karar verilen stoklar i<;:in aynlan kar$1l1k Dipnot 8'de a9IklanmI$tlr. 

Maddi ve maddi olmayan duran var/1klar ile kullantm hakkt varllklann,n fayda/1 omurleri 

Muhasebe politikalan geregince, maddi ve maddi olmayan varlrklar ile kul/an,m hakkt varllklannm elde 
etme maliyetinden birikmi$ amortisman ve varsa deger d0$0klOgO d0$0ldOkten sonraki net degeri ile 
gosterilmektedir. Amortisman, maddi varlIklann faydalr omurleri baz alrnarak dogrusal amortisman 
yontemi kullanrlarak aynlmaktad1r. Faydal1 omOrler yonetimin en iyi tahminlerine dayanrr, her raporlama 
tarihinde gozden ge<;:irilir ve gerekirse dOzeltme yapIlrr. Grup, 30 Haziran 2021 ve 31 Aralrk 2020 tarihleri 
itibanyla faydalr ekonomik omOrleri dikkate alarak amortisman ayirmaktadir (Dipnot 1 O ve 11 ). 

Maddi duran varllklann yeniden deqerleme modeline gore gerceqe uygun deqerleri 

Maddi duran varlrklar altrndaki arsalar, yeraltI ve yerosto dOzenleri ile binalar yeniden degerleme modeli 
uyannca ger<;:ege uygun degerleri ozerinden 6I<;:0lmektedir. Grup, soz konusu maddi duran varlrklann 
yeniden degerleme 9ah$masm1 en son 31 Aral1k 2017 tarihi itibanyla sona eren ylla ait konsolide 
finansal tablolarrn hazirlanmas, esnasrnda TOrkiye'deki Sermaye Piyasas, Kurulu tarafrndan 
yetkilendirilmi$ bir bag1ms1z degerleme $irketine yaptIrmI$tir. Soz konusu maddi duran varlrklarrn 
ger9ege uygun degerlerinin tespiti a$amasmda gayrimenkulon mevcut durumu ve en verimli kullanrm 
$ekli goz onOnde bulundurularak emsal kar$1la$t1rma ve maliyet yontemi gibi degerleme yontemleri 
kullan,larak degerlendirmeler yap1lm1$t1r (Dipnot 10). 

Arastlfma ve gelistirme giderleri 

Grup y6netimi, devam etmekte olan ara$tirma ve geli$tirme giderlerini takip etmektedir. Bu kriterlere 
sahip olmayan diger geli$tirme maliyetleri olu$tuklan donemde gider olarak kaydedilmektedir. Devam 
etmekte olan geli$tirme maliyetleri i<;:in takip eden donem i<;:inde projelerin devaml1l191, fizibilitesi de takip 
edilerek yapIlan deger d0$0klugo analizi sonucunda kar$1hk aynlanlar d1$rnda bir deger d0$0klOgO 
6ng6rulmemektedir (Dipnot 11 ). 

Dava kars,llklan 

Davalara ili$kin kar$1hk ayinrken davalarrn kaybedilme olasrlrklan ve kaybedilme durumunda ortaya 
91kacak yOkOmlOIOklere ili$kin Grup hukuk m0$avirlerinin gor0$Ieri alrnarak Grup Yonetimi tarafrndan 
degerlendirilir. Grup Y6netimi, en iyi tahminlere dayanarak soz konusu nakit 9Ik1$rnrn kuvvetle muhtemel 
oldugu davalar ili$kin gerekli kar$IlIklan tahmin etmekte ve muhasebele$tirmektedir (Dipnot 15). 

Cal1sanlara saqlanan faydalara iliskin karstltklar 

Grup, <;:alr$anlara saglanan faydalara ili$kin yokomluluklerinin hesaplamas,nda iskonto oranr, enflasyon 
oranr , reel maa$ art,$ oranr , kendi istegiyle aynlma olasrlrgr gibi <;:e$itli aktoeryal varsayrmlarda 
bulunmaktadrr (Dipnot 14). 
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2. Konsolide finansal tablolarm sunumuna ili~kin esaslar (devam1) 

2.5. bnemli muhasebe degerlendirme, tahmin ve varsayImlan (devam1) 

Ertelenmis vergi 

Grup, vergiye esas yasal finansal tablolan ile TFRS'lere gore hazirlanm,$ finansal tablolan arasindaki 
farkliliklardan kaynaklanan gec;:ici zamanlama farklan ic;:in ertelenmi$ vergi varl1g1 ve yukOmlOIOgO 
muhasebele$tirmektedir. Soz konusu farkl1l1klar genellikle baz1 gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas 
tutarlannin yasal mali tablolar ile TFRS'lere gore hazIrlanan finansal tablolarda farkl1 donemlerde yer 
almasindan kaynaklanmaktad1r. Grup'un gec;:ici vergilendirilebilir farklar Ozerinden muhasebele$tirilen 
ertelenmi$ vergi varliklan ve yukumlOIOkleri yonetimin en iyi tahminlerine dayanarak mevcut ko$ullar 
altinda sahip olunan bilgiler 1$1ginda belirlenmi$tir. Grup'un yasal kay1tlannda gec;:mi$ donemlerde 
vergiye esas finansal tablolannda maddi duran varl1klanna ili$kin amortisman aynlmayan donemlere ait 
farklann gelecekte vergilendirilebilir olmayan kalic1 zamanlama farklan olarak degerlendirmesi ve ayni 
zamanda yurtd1$1nda faaliyet gosteren bagli ortakliklanndan kaynakli mali zararlara il i$kin ongorolebilir 
gelecekte soz konusu i$1etmelerin vergilendirilebilir mali kar yaratamayacagI varsay1m1 sonucu 
ertelenmi$ vergi hesaplamasina konu etmedigi farklar bulunmaktad1r (Dipnot 22). 

2.6. i~letme birle~meleri 

1. i$Ietme edinim bedeli 
2. Alim oncesi paylann birle$me tarihindeki gerc;:ege uygun degeri (*) 

a. (1+2} 

b. Net tanimlanabilir varliklar / (yOkOmlOIOkler) (%99) 
c. Avanslarla mahsup edilen borc;:lar 

d. (b+c} Net tammlanabilir yi.iki.imluli.ikler 

~erefiye (a-d) (*) 

31 Arahk 2020 

1.667.127 

1.667.127 

(11.963.580) 
6.042.212 

(5.921 .368) 

7.588.495 

(*) 31 Aralik 2020 tarihi itibanyla i$bir Mewar'1n tanimlanabilir net yOkOmlOIOk tutan (12.084.424) TL 
olup, soz konusu i$1etme edinimi kapsaminda, kontrol guconon elde edilmesini saglayan %49'1uk 
i$1em bedeli sonucu i$1etmenin edinim tarihi itibanyla gerc;:ege uygun deger tespiti henoz 
tamamlanamad191ndan gec;:ici olarak muhasebele$tirilmi$tir. Gec;:ici tutarlar Ozerinden yap1lan bu 
hesaplama satin al1m tarihini takip eden on iki ay ic;:erisinde tamamlanacak ve eger gerekirse 
dOzeltme kay1tlan edinim tarihi dikkate alinarak onceki donem finansal tablolanna yans1t1larak 
d uzeltilecektir. 

A. Odenen toplam nakit 
Alman nakit ve nakit benzerleri 

Edinim tarihi itibanyla nakit ~•k•~•, net 

B. Odenecek yuki.imli.ili.ik 

C. Toplam i§'lem bedeli (A+B} 

(32) 

943.775 
(809.127) 

134.648 

723.352 

1.667.127 



i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. ve Bagh Ortakhklan 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik~e Turk Liras, ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

2.7. Bolumlere gore raporlama 

Grup'un ana faaliyet konusu ve i$ sektoru tek oldugundan, cografi grup haricinde raporlanabilir bolumleri 
bulunmamaktadir. Cagrafi gruplama ise sat1$larrn yapIldI91 cagrafyalar gozetilerek belirlenmi$tir. 
Grup'un yurtdI$rndaki baglI artakl1klan sadece ana faaliyet kanusu urunleri ilgili faaliyette bulunduklan 
ulke ve yakrn bolgelerine pazarlamak uzere satI$ afisleri olarak faaliyet gosterdiklerinden Grup yonetimi 
Dipnat 18'de detaylan belirtilen cagrafi bolumler d1$rnda faaliyet sanuc;;lanni ayn takip etmemektedir. Bu 
sebeple cagrafi bolumler ic;;in has1lat d1$rnda perfarmans olc;;utu a91klanamamaktad1r. 

2.8. Cari doneme ili~kin onemli degi~iklikler 

Tum dunyayI etkisi altina alan COVID-19 salg1n1ndan dolay1, gerek Grup'un ic;;inde bulundugu sektorde 
gerekse genel ekanomik aktivitede ya$anan geli$meler / yava$Iamalar paralelinde, Grup'un faaliyetlerine 
ve finansal durumuna alas, etkileri en az seviyeye indirmek ic;;in gerekli aksiyanlar Grup yonetimi 
taraf,ndan alrnm1$t1r. COVID-19 etkisinin gerek dunyada gerekse Turkiye'de ne kadar sure ile devam 
edecegi, ne kadar yay,labilecegi henuz net alarak tahmin edilememekte alup; etkilerin $iddeti ve suresi 
netle$tikc;;e arta ve uzun vade ic;;in daha belirgin ve sagllkl1 bir degerlendirme yapma imkan, soz kanusu 
alabilecektir. Bununla birlikte, 30 Haziran 2021 tarihli konsalide finansal tablalan haz1rlan1rken COVID-
19 salgrnrnrn alas, etkileri degerlendirilmi$ ve finansal tablalann haz,rlanmasrnda kullanilan tahmin ve 
varsayImlar gozden ge9irilmi$tir. Bu kapsamda, 30 Haziran 2021 tarihli kansalide finansal tablalarda 
deger d0$0klugu tespit edilmemi$tir. 
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i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.S. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikl,e Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

3. Nakit ve nakit benzerleri ve finansal yatmmlar 

3.1 Nakit ve nakit benzerleri 

Kasa 
Banka: 
- Yabanc1 para cinsinden vadesiz mevduatlar 
- Turk Liras1 cinsinden vadeli mevduatlar 
- Turk Liras1 cinsinden vadesiz mevduatlar 
- Yabanc1 para cinsinden vadeli mevduatlar 

Diger hazir degerler 
Toplam nakit ve nakit benzerleri 

30 Haziran 2021 

20.379 

110.438.056 
30.417.788 

3.285.098 

75.269 
144.236.590 

31 Aral! k 2020 

21 .502 

82.665.281 
43.093.236 

6.165.647 
3.966.969 

64.982 
135.977.617 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla vadeli TL mevduatlann ag1rl1kl1 ortalama faiz orani %18, 11 ve ortalama 
vade suresi 15 - 20 gi.indur (31 AralIk 2020: Agirllkli ortalama faiz orani % 17,50 ve ortalama vade si.iresi 
30 - 35 gundi.ir). 30 Haziran 2021 tarihi itibanyla vadeli ABO dolan mevduatlann agirllkl1 ortalama faiz 
orani %2,25 ve ortalama vade si.iresi 25 - 30 gi.indi.ir (31 Arallk 2020: Agirllkll ortalama faiz orani %3,50 
ve ortalama vade si.iresi 25 - 30 gi.indi.ir). 30 Haziran 2021 tarihi itibanyla vadeli Avro mevduatlann 
agIrllkll ortalama faiz oranI %1 ,04 ve ortalama vade suresi 1 - 5 gi.indi.ir (31 Arallk 2020: 
Bulunmamaktad1r) . 

3.2 Kullanim k1s1th banka bakiyeleri / Nakit ve nakit benzerleri 

30 Haziran 2021 31 Arallk 2020 

Ti.irk Liras1 cinsinden vadeli mevduatlar 30.417.788 3.753.058 

Toplam 30.417.788 3.753.058 

Grup'un nakit ve nakit benzerleri altinda gosterilen kullanim k1s1tl1 banka bakiyelerinin tamamI TL 
cinsinden bulunmakta olup ortalama vade si.ireleri 60-75 gun arasindad1r (31 AralIk 2020: 60-75 gun). 

30 Haziran 2021 ve 31 Aral1k 2020 tarihi itibanyla konsolide nakit ak1$ tablolanna esas nakit ve nakit 
benzeri degerler a$agIdaki gibidir: 

Nakit ve nakit benzerleri 
Kullanim1 kIsIt1I banka bakiyeleri (-) 

Konsolide nakit ak1~ tablosuna esas nakit ve nakit 
benzerleri 

3.3 Kullanim k1s1th banka bakiyeleri / Finansal yatmmlar 

Avro cinsinden vadeli mevduat 
Amerikan Dolan cinsinden vadeli mevduat 
Turk Liras1 cinsinden vadeli mevduat 

Toplam 

30 Haziran 2021 

144.236.590 
(30.417.788) 

113.818.802 

30 Haziran 2021 

56.913.057 
19.843.936 

6.196.992 

82.953.985 

31 Arallk 2020 

135.977.617 
(3. 753.058) 

132.224.559 

31 Arallk 2020 

49.326.047 
16.701 .594 
4.786.991 

70.814.632 

Soz konusu bakiyelerinin vade sureleri Avro cinsinden bakiyeler i<;:in 4 - 5 ay, Amerikan Dolan cinsinden 
bakiyeler i<;:in 5 - 6 ay ve Turk Liras1 cinsinden bakiyeler i<;:in 4 - 5 ay arasindadir (31 Arallk 2020: Avro i<;:in 
4 - 5 ay, Amerikan Dolan i<;:in 4 - 5 ay ve Turk Liras1 i<;:in 5 - 6 ay). 
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i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik~e Ti.irk Liras, ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

4. K1sa ve uzun vadeli borc;lanmalar 

K1sa vadeli borc;lanmalar: 

K1sa vadeli banka kredileri 
Uzun vadeli banka kredilerinin k1sa vadeli k1sm1 
K1sa vadeli kiralama bon;:lan 

Uzun vadeli borc;lanmalar: 

Uzun vadeli banka kredileri 
Uzun vadeli kiralama bon;:lan 

Toplam finansal bor9lanmalar 

30 Haziran 2021 

350.171.628 
104.949.785 

8.970.716 

464.092.129 

142.493.183 
26.667.097 

169.160.280 

633.252.409 

Uzun vadeli borc;:lanmalann geri odeme tablosu a~ag1daki gibidir: 

30 Haziran 2021 

1 - 2 y1I it;:inde 104.981 .284 
2 - 3 y1I it;:inde 35.925.969 
3 - 4 y1I it;:inde 24.107.922 
4 - 5 y1I it;:inde 4.145.105 

Toplam 169.160.280 

Kiralama yi.iki.imli.ili.iklerinin anapara ve faizlerini it;:eren detay1 a~ag1daki gibidir: 

K1sa vadeli kiralama borc;lar1: 
- Brat kiralama bon;lan 
- Faizleri (-) 

Uzun vadeli kiralama borc;lari: 
- Brot kiralama bor9/an 
- Faizleri (-) 

(35) 

30 Haziran 2021 

8.970.716 
10.986.659 
(2.015.943) 

26.667.097 
32.338.213 
(5.671.116) 

31 Aral1k 2020 

285.781.610 
85.602.320 

5.390.942 

376.774.872 

119.018.461 
12.667.389 

131.685.850 

508.460.722 

31 Arahk 2020 

55.097.610 
44.490.785 
21.484.071 
10.613.384 

131.685.850 

31 Arahk 2020 

5.390.942 
6.598.300 

{1.207.358) 

12.667.389 
14.062.380 
(1.394.991) 



i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.S. ve Bagh Ortakl1klan 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik1,e Turk Liras, ("TL") olarak gosterilmilitir.) 

4. K1sa ve uzun vadeli bor~lanmalar (devams) 

30 Haziran 2021 
Agrrhklandrrrlm,li 

etkin faiz oranr Orijinal para 
Faiz turu (%) Birimi 

Krsa vadeli banka kredileri 
Turk Liras, 
Avro 
Amerikan Dolan 
Hindistan Rupisi 

Krsa vadeli kiralama bor1,lar1 
Avro 
Turk Liras, 

Toplam 

Uzun vadeli kredilerin krsa vadeli k1s1mlarr 

Sabit 
Sabit 
Sabit 
Sabit 

Sabit 
Sabit 

Turk Lirasr Sabit 
Avro Sa bit 
Amerikan Dolan Sabit 

Toplam 

Uzun vadeli banka kredileri 
Turk Liras, 
Avro 
Amerikan Dolan 
Hindistan Rupisi 

Uzun vadeli kiralama bor1,lar1 
Avro 
Turk Liras, 

Toplam 

Genel toplam 

Sabit 
Sabit 
Sabit 
Sabit 

Sabit 
Sabit 

(36) 

13,13 46.746.249 
2,90 22.500.000 
0,53 7.902.872 
3,50 12.176.393 

8,23 641.263 
19,30 2.324.346 

10,67 20.150.847 
3,20 5.183.668 
4,00 3.569.454 

10,67 27.827.231 
3,20 6.075.501 
4,00 987.051 
3,50 367.530.176 

8,23 1.500.132 
19,30 11 .118.983 

TL 

46.746.248 
233.201.250 
68.796.083 

1.428.047 

6.646.370 
2.324.346 

359.142.344 

20.150.847 
53.726.126 
31.072.813 

104.949.785 

27.827.231 
62.969.534 

8.592.479 
43.103.939 

15.548.113 
11.118.984 

169.160.280 

633.252.409 



i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. ve Bagh Ortakhklan 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik!te Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

4. K1sa ve uzun vadeli borc;lanmalar (devam1) 

K1sa vadeli banka kredileri 
Turk Liras1 
Avro 
Avro 
Amerikan Dolan 
ingiliz Sterlini 
Hindistan Rupisi 

K1sa vadeli kiralama bon;:lan 
Avro 
Turk Liras1 
Hindistan Rupisi 

Toplam 

Uzun vadeli kredilerin k1sa vadeli k1s1mlan 
Turk Liras1 
Avro 
Amerikan Dolan 

Toplam 

Uzun vadeli banka kredileri 
Turk Liras1 
Avro 
Amerikan Dolan 
Hindistan Rupisi 

Uzun vadeli kiralama bon;:lan 
Avro 
Turk Liras1 
Hindistan Rupisi 

Toplam 

Genel toplam 

Faiz turu 

Sabit 
Sabit 

Degi$ken 
Sabit 
Sabit 
Sabit 

Sabit 
Sabit 
Sabit 

Sabit 
Sabit 
Sabit 

Sabit 
Sabit 
Sabit 
Sabit 

Sabit 
Sabit 
Sabit 

(37) 

Ag1rhkland1nlm1$ 
etkin faiz orani 

(%) 

12,54 
0,42 
1,90 
0,53 
4,50 
3,50 

5,7 
15,50 

9,62 

9,85 
3,39 
3,79 

9,86 
3,32 
4,57 
3,50 

5,7 
15,50 
9,62 

Orijinal para 
birimi 

49.476.868 
19.087.796 

450.000 
6.000.000 

499.696 
111.456.601 

373.177 
1.447.392 
5.741.481 

18.668.380 
3.506.891 
4.814.961 

38.830.823 
7.488.309 
1.349.157 

27.919.706 

605.907 
5.279.782 

19.035.758 

31 Arahk 2020 

TL 

49.476.868 
171.940.960 

4.053.555 
44.043.000 

4.968.880 
11.298.347 

3.361.537 
1.447.392 

582.013 

291.172.552 

18.668.380 
31.589.722 
35.344.218 

85.602.320 

38.830.823 
67.453.935 
9.903.485 
2.830.218 

5.457.954 
5.279.782 
1.929.653 

131.685.850 

508.460.722 



il?bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ilil?kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikge Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

5. Ticari alacaklar ve borc;lar 

a) Ticari alacaklar 

K1sa vadeli ticari alacaklar 

lli§kili olmayan taraflardan ticari alacaklar, net 
lli§kili olmayan taraflardan vadeli 9ekler ve alacak senetleri, net 
ili§kili taraflardan vadeli 9ekler ve alacak senetleri, net (Dipnot 23) 
ili§kili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 23) 
$0pheli ticari alacaklar 
$0pheli ticari alacaklar kar§1hg1 (-) 

Toplam 

30 Haziran 31 Aral1k 
2021 2020 

185.234.064 122.578.304 
80.978.907 56.633.394 

9.180.565 
5.684.646 478.468 
6.248.760 5.518.769 

(6.248.760) (5.518.769) 

271.897.617 188.870. 731 

Ticari alacaklann ortalama vadesi 3 - 4 ay arahg1ndadir (31 Aralrk 2020: 3 - 4 ay arahgrndadrr). Etkin 
faiz oranr metoduyla indirgenmi~ ticari alacaklann ol<;umunde kullanrlan oranlar TL i9in % 19,95 ve ABO 
Dolan ic;in %0,11 (31 Aralrk 2020: TL: %18,00, ABO Dolan: %0,14). 

30 Haziran 2021 ve 31 Aralrk 2020 tarihleri itibarryla ticari alacak kar~rhgr hareket tablosu a~agrdaki 
gibidir: 

Donem bal?• 
Donem ic;erisinde ayrrlan kar~rlrklar (Dipnot 20) 
Konusu kalmayan kar~rhklar (-) 

Donem sonu 

(38) 

30 Haziran 2021 31 Aralrk 2020 

5.518.769 
729.991 

6.248.760 

6.880.403 
588.631 

(1 .950.265) 

5.518.769 



i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklan 

30 Haziran 2021 tarihi itibar1yla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili§kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik~e Turk Liras1 ("TL" ) olarak gosterilmi~tir.) 

5. Ticari alacaklar ve borylar (devam1) 

b) Ticari borylar 

K1sa vadeli ticari borylar 

lli$kili olmayan taraflara ticari bor9lar 
lli$kili taraflara ticari bor9lar (Dipnot 23) 
Senetler ve vadeli 9ekler 

Eksi: Tahakkuk etmemi$ finansman gideri 

Toplam 

30 Haziran 2021 

48.205.861 
507.233 

29.096.200 

77.809.294 

(420.379) 

77.388.915 

31 Arallk 2020 

58.523.523 
507.233 

13.346.700 

72.377.456 

(170.681) 

72.206.775 

Ticari bor9lann ortalama vadesi 2 - 3 aydir (31 Arallk 2020: 2 - 3 aydIr.). Etkin faiz oran, metoduyla 
indirgenmi$ ticari alacaklann ol90mi.inde kullan,lan oranlar TL i9in %19,95 ve ABO Dolan i9in %0, 11 (31 
Araltk 2020: TL: %18,00, ABO Dolan: %0,14) 

6. Diger alacaklar ve borylar 

ili§kili olmayan taraflardan k1sa vadeli diger alacaklar 

Vergi alacaklan 
Sigortadan alacak tahakkuklan 

Toplam 

ili§kili olmayan taraflara kIsa vadeli diger borylar: 

Resmi kurumlara bon;:lar 

7. Ti.irev finansal araylar 

Yabanc1 para forward i~lemleri - ABD Dolan 
Yabanc1 para forward i~lemleri - Avro 
<;apraz kur forward i~lemleri - Avro/ ABD Dolan 

Nominal 
kontrat 

tutan 

855.048 
500.000 

4.500.000 

30 Haziran 2021 

12.057.576 

12.057.576 

30 Haziran 2021 

30 Haziran 2021 

Gerc;;ege uygun 
deger kazanc;;/ 

(kay1plan) - TL 
Varhk / 

{Yiikiimliiliik) 

15.460 

15.460 

Nominal 
kontrat 

tutan 

76.787 4.500.000 
(1.009.149) 500.000 

12.421 

(919.940) 

31 Aral1k 2020 

8.753.354 
6.055.156 

14.808.510 

31 Araltk 2020 

147.158 

147.158 

31 Arahk 2020 
Geri;ege uygun 

deger 
kazanc;;/ 

(kay1plan) - TL 
Varhk / 

(Yiikiimluliik) 

(1,947.561 ) 
(555.752) 

(2.503.313) 

Grup, ag,rllkll olarak yabanc1 para cinsinden ger9ekle~tirmekte oldugu hammadde al,mlanna ili~kin 
tedarik9ilerine olan vadeli bor9lanndan kaynakl1 gelecekteki kur riskinden kaynakll nakit ak1$lann1 
yonetmek amac,yla yabancI para vadeli doviz tOrev ara9lanndan yararlanmaktad,r. Soz konusu 
sozle~meler, ilgili hesap donemlerine ili$kin a91k doviz pozisyonlanna ili$kin riskleri yonetmek i9in 
yapIlmI~ olup, gerektiginde yenilenmektedir. Raporlama tarihleri itibanyla a91k torev ara9lann 
degerlemesinde ayni tarihlerdeki benzer finansal ara9lar i9in kote edilmi~ piyasa fiyatlan esas alinarak 
tahmin edilmektedir. 
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i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklan 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik!,e Turk Liras1 ("TL" ) olarak gosterilmi§tir.) 

8. Stoklar 

30 Haziran 2021 

Hammaddeler 
Yan mamuller 
Mamuller 

Stok deger dO~OklOgO kar~11ig1 (-) 

Toplam 

67.504.001 
47.596.730 

104.181.955 

219.282.686 

(3.403.235) 

215.879.451 

31 Aral1k 2020 

52.534.046 
40.782.117 
72.627.387 

165.943.550 

(2.135.482) 

163.808.068 

Grup, stoklan ii;:in stok deger dO~OklOgO degerlendirmesi kapsaminda ayIrd19I kar~Il191 sat1~lann 
maliyeti hesaplannda muhasebele~tirmektedir. Stok deger dO~Oklugo kar~11ig1 , agIrl1kli olarak stoklann 
net gerc;ekle~ebilir deger oli;:umOnden ve hareketsiz/az hareket goren hammadde ve mamuller ii;:in 
ongorulen kar~11iklardan olu~maktadir. 

30 Haziran 2020 ve 31 Aralik 2020 tarihlerinde sona eren donemlere ait stok deger dO~OklOgO 
kar~1l1ginin hareketleri a~ag1daki gibidir: 

Donem ba~• 

Donem ic;inde aynlan ya da (konusu kalmayan) kar~1l1klar, net 

Donem sonu 

30 Haziran 
2021 

2.135.482 

1.267.753 

3.403.235 

9. Pe~in odenmi~ giderler ve mu~teri sozle~melerinden dogan yukumlulukler 

a) K1sa vadeli pe~in odenmi~ giderler 

Verilen sipari~ avanslan 
Gelecek aylara ait giderler (*) 

Toplam 

30 Haziran 2021 

6.470.094 
2.935.937 

9.406.031 

31 Aralik 
2020 

2.236.183 

(100.701) 

2.135.482 

31 Aralik 2020 

1.629.518 
1.188.082 

2.817.600 

(*) Pe§in odenen sigorta giderleri ve bilgi i§lem, teknik ve dan1§manhk giderlerinden olu§maktadir. 

b) Mu~teri sozle~melerinden dogan yukumlulukler 

30 Haziran 2021 31 AralIk 2020 

Alman sipari~ avanslan (*) 4.635.698 1.101.472 

Toplam 4.635.698 1.101.4 72 

(*) Alman sipari~ avanslan hesab1 Grup'un mO~terilerden alm1~ oldugu nakit avanslardan 
olu~maktad1r. 
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i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklan 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikge Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

10. Maddi duran varhklar 

30 Haziran 2021 ve 31 Aralik 2020 tarihleri itibanyla sona eren yIllara ait maddi duran varliklann hareket 
tablolan a~ag1daki gibidir: 

1 Ocak 2021 ilaveler 
Yabanc1 para 

!tevrim fark1 !t1k1~lar 30 Haziran 2021 

Maliyet: 
Arazi ve arsalar 40.078.745 40.078.745 
Yeralt1 ve yerOstO dOzenleri 2.046.671 2.046.671 
Binalar 55.516.446 1.614.398 57.130.844 
Makine, tesis ve cihazlar 611 .318.635 53.696 8.225.805 619.598.136 
Ta~1tlar 9.060.226 351.998 (188.743) 9.223.481 
Demirba$Iar 16.082.731 1.065.733 1.102.518 18.250.982 
Yap1lmakta olan yatinmlar 328.955 2.365.337 2.694.292 
Diger duran varhklar 402.831 6.368 409.199 

734.835.240 3.491.134 11.294.719 (188.743) 749.432.350 

Birikmi~ amortismanlar (-): 
Yeralt1 ve yerOstO dOzenleri (451.018) (81 .892) (532.910) 
Binalar (5.142.115) (955.365) (6.097.480) 
Makine, tesis ve cihazlar (525.738.753) (5.583.275) (4.621.168) (535.943.196) 
Ta$I1Iar (5,993.402) (437.505) (50.207) 101.970 (6.379.144) 
Demirba$Iar (10.869.915) (314.867) (317.671 ) (11.502.453) 
Diger duran varhklar (373.951 ) (7.148) (381.099) 

(548.569.154) (7.380.052) (4.989.046) 101.970 (560.836.282) 

Net defter degeri 186.266.086 188.596.068 

Boli.inme Birle$me 
1 Ocak 2020 llaveler etkisi etkisi 31 Arahk 2020 

Maliyet: 
Arazi ve arsalar 47.616.745 (7.538.000) 40.078.745 
Yeralt1 ve yerOstO dOzenleri 1.968.171 78.500 2.046.671 
Binalar 55.516.446 55.516.446 
Makine, tesis ve cihazlar 550.171.654 36.788.350 24.358.631 611 .318.635 
Ta$1tlar 7.576.778 1.026.539 456.909 9.060.226 
Demirba$Iar 12.667.753 497.787 2.917.191 16.082.731 
YapIlmakta olan yatinmlar 328.955 328.955 
Diger duran varhklar 385.211 17.620 402.831 

676.231 .713 38.408.796 (7.538.000) 27. 732.731 734.835.240 

Birikmi$ amortismanlar (-): 
Yeralti ve yerOstO dOzenleri (282.355) (168.663) (451.018) 
Binalar (3,234.598) (1,907.517) (5.142.115) 
Makine, tesis ve cihazlar (515.805.285) (4 .106.674) (5.826.794) (525. 738. 753) 
Ta$1llar (5.269.644) (613.297) (110.461 ) (5,993.402) 
Demirba$Iar (9.610.077) (554.587) (705.251 ) (10.869.915) 
Diger duran varhklar (362,303) (11.648) (373.951 ) 

(534.564.262) (7.362.386) (6.642.506) (548.569.154) 

Net defter de~eri 141.667.451 186.266.086 

(41) 



i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.§. ve Bagh Ortakhklan 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik1,e Ti.irk Liras, ("TL") olarak gosterilmi§tir.) 

11. Maddi olmayan duran varllklar 

30 Haziran 2021 ve 31 Arahk 2020 tarihleri itibanyla sona eren y1llara ait maddi olmayan duran 
varl1klann hareket tablolan a~ag1daki gibidir: 

1 Ocak 2021 llaveler ~•k•lflar 30 Haziran 2021 

Maliyet: 
Haklar 3.098.267 3.098.267 
Aktifle$tirilen geli$tirme maliyetleri 7.254.614 640.938 7.895.552 
Devam eden geli$1irme maliyetleri 6.322.479 2.207.575 8.530.054 

16.675.360 2.848.513 19.523.873 

Birikmi$ amortismanlar (-): 
Haklar (1,909.412) (30.588) (1.940.000) 
Aktifle$1irilen geli$tirme maliyetleri (1.486.380) (813.558) (2.299.938) 

(3.395. 792) (844.146) (4.239.938) 

Net defter degeri 13.279.568 15.283.935 

Birle$me etkisi 
1 Ocak 2020 llaveler Transferler g1k1~lar {Not 2.7) 31 Arallk 2020 

Maliyet: 
Haklar 1.914.893 523.119 660.255 3.098.267 
Aktifle$1irilen geli$1irme maliyetleri 1.066.576 7.088.092 (900.054) 7.254.614 
Devam eden geli$tirme maliyetleri 6.145.744 7.264.827 (7,088.092) 6.322.479 

9.127.213 7.787.946 - {900.054) 660.255 16.675.360 

Birikmi$ amortismanlar (-): 
Haklar ( 1.886.466) (22.946) (1.909.412) 
Aktifle$1irilen geli$tirme maliyetleri (30.549) (1.455.831) ( 1.486.380) 

{1.917.015) ( 1.4 78. 777) (3.395. 792) 

Net defter degeri 7.210.198 13.279.568 

(42) 



i!?bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. ve Baglr Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili!?kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikce Turk Liras, ("TL") olarak gosterilmil?tir.) 

12. Kullamm hakk1 varlrklan 

30 Haziran 2021 ve 31 Aral1k 2020 tarihi itibanyla sona eren donemlere ait kullanim hakk1 varllklannin 
hareket tablolan a~ag,daki gibidir: 

1 Ocak 2021 llaveler ~•kr~lar 30 Haziran 2021 

Maliyet: 
Makine. tesis ve cihazlar 21.993.110 21.040.983 43.034.093 

21.993.110 21.040.983 43.034.093 

Birikmi~ amortismanlar (-): 
Makine, tesis ve cihazlar (1.935.356) (991.258) (2.926.614) 

(1.935.356) (991 .258) {2.926.614) 

Net defter deaeri 20.057.754 40.107.479 

1 Ocak 2020 ilaveler 
Birle~me etkisi 

(Not 2.7) 31 Arallk 2020 

Maliyet: 
Makine, tesis ve cihazlar 6.411.581 13.199.696 2.381.833 21.993.110 

6.411.581 13.199.696 2.381.833 21 .993.110 

Birikmi~ amortismanlar (-): 
Makine, tesis ve cihazlar (838.622) (926.603) {170.1 31 ) (1.935.356) 

(838.622) (926.603) (170.131) (1.935.356) 

Net defter de~eri 5.572.959 20.057.754 

(43) 



i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. ve Bag It Ortakltklan 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik!,e Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi§tir.) 

13. Diger varhk ve yukumlulukler 

Diger donen varltklar 

30 Haziran 2021 

Devreden KDV 28.872.806 
Verilen depozito ve teminatlar 1.341.306 
Personele verilen avanslar 97.225 

Toplam 30.311.337 

Diger duran varhklar 

30 Haziran 2021 

Verilen depozito ve teminatlar 661.448 

Toplam 661.448 

Diger k1sa vadeli yukumlulukler 

30 Haziran 2021 

Vergi dairesine bon;:lar 740.950 
Hesaplanan KDV 330.003 
Diger 194.592 

Toplam 1.265.545 

(44) 

31 Arallk 2020 

26.399.297 
903.149 

34.641 

27.337.087 

31 Arallk 2020 

945.245 

945.245 

31 Aralrk 2020 

562.366 
243.595 
148.640 

954.601 



i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklarr 

30 Haziran 2021 tarihi itibarryla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili§kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik~e Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

14. Cah§anlara saglanan faydalara ili§kin uzun vadeli kar§1hklar 

K1dem tazminat1 kar$IlI91 
Kullanilmam1$ izin kar$1llg1 

Toplam 

Ktdem tazminat, kars1/1g1 

30 Haziran 2021 

5.860.369 
2.214.270 

8.074.639 

31 Arahk 2020 

4.892.455 
1.231.813 

6.124.268 

A$ag1da ai;:1klanan yasal zcrunluluk d1$inda yap1lm1$ hii;:bir emeklilik plani anla$mas1 ycktur. 

Yururlukteki i$ Kanunu'na gore, $irket bir senesini dcldurmu$ clan ve $irket ile i$ ili$kisi kesilen veya 
emekli clan, 25 hizmet (kad1nlarda 20) yIlin1 dclduran ve emekliligini kazanan (kadinlar ii;:in 58 ya$inda, 
erkekler ii;:in 60 ya$mda), askere i;:agnlan veya vefat eden perscneli ii;:in k1dem tazminat1 odemekle 
mukelleftir. 

A$ag1daki $artlan saglayan i;:alI$anlar i$ten aynldIklan takdirde kIdem tazminatIn1 almaya hak 
kazanmaktad I rlar: 

• Ilk sigcrtalIlIk tarihinin 08.09.1999 tarihinden once clmas1 ve en az 3600 gun prim gununun 
clmas1, 

• ilk sigcrtallhk tarihinin 08.09.1999 tarihinde veya bu tarihten scnra clmasI , 25 yII sigcrtah clmas1 
ve en az 4500 gun prim gununun clmasI, 

• Ilk sigcrtal1l1k tarihinin 08.09.1999 tarihinde veya bu tarihten scnra clmas1 ve en az 7000 gun 
prim gununun clmas1. 

Odenecek kIdem tazminat1 her hizmet yIlI ii;:in 1 ayhk brot maa$ kadar clup; 30 Haziran 2021 tarihi 
itibanyla k1dem tazminat1 tavani 7.638,96 TL ile sinirlandinlm1$tir (31 Arallk 2020: 7.117,17 TL). 

K1dem tazminat1 kar$1llg1 yasal clarak herhangi bir fonlamaya tabi degildir ve herhangi bir fonlama $art, 
bulunmamaktad1r. KIdem tazminatI kar$1l191 i;:alI$anlann emekliligi halinde odenmesi gerekecek 
muhtemel yukumlulugun bugunku degerinin tahminiyle hesaplanir. 

TMS 19, Grup'un k1dem tazminatI kar$Illgin1 tahmin etmek ii;:in aktoer degerleme yontemlerinin 
geli$tirilmesini ongormektedir. Buna gore tcplam yukumlulugun hesaplanmasInda a$ag1da yer alan 
aktueryal ongoruler kullanilm1$t1r: 

Net iskcntc crani % 
Emeklilik crani % 

30 Haziran 2021 

4,70 
98,88 

K1dem tazminat1 kar$1llginin donem ii;:indeki hareketleri a$agIdaki gibidir: 

Donem ba§1 
Faiz maliyeti 
Hizmet maliyeti 
Aktueryal (kazani;:) / kay1p 
Donem ic;:erisinde odenen 

Donem sonu 

(45) 

30 Haziran 2021 

4.892.455 
332.687 
496.635 
304.740 

(166.148) 

5.860.369 

31 Arallk 2020 

4,70 
99,07 

31 Arallk 2020 

4.003.406 
488.416 

1.009.607 
235.186 

(844.160) 

4.892.455 



i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklar1 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik~e Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

15. Diger kar~1hklar 

Diger kIsa vadeli kar~1hklar 

30 Haziran 2021 

Dava kar$1l1klan (*) 2.748.103 

2.748.103 

31 Arallk 2020 

4.656.293 

4.656.293 

30 Haziran 2021 ve 31 Aral1k 2020 tarihleri itibanyla dava kar$1l1klanna ili$kin hareket tablosu 
a$ag1daki gibidir; 

Donem ba~• 
Donem i9erisinde aynlan kar$1llklar (Dipnot 19c) 
Donem i9erisinde odenen 
Konusu kalmayan kar$1l1k 

Donem sonu 

16. Cah~anlara saglanan faydalara ili~kin bor~lar 

Personele bor9lar 
Odenecek sosyal gi..ivenlik kesintileri 
Odenecek vergi ve fonlar 

17. Ozkaynaklar 

a) Odenmi~ sermaye 

30 Haziran 2021 

4.656.293 
694.062 

(607.300) 
(1 .994.952) 

2.748.103 

30 Haziran 2021 

3.107.391 
1.109.329 

318.750 

4.535.470 

31 Arallk 2020 

6.752.200 
2.217.696 

(4.274.345) 
(39.258) 

4.656.293 

31 Arallk 2020 

4.369.714 
1.220.572 

713.585 

6.303.871 

30 Haziran 2021 ve 31 Aral1k 2020 tarihleri itibanyla $irket'in ortakllk yapIsI a$ag1daki gibidir: 

30 Haziran 2021 31 Arahk 2020 

Hissedar Ortakhk oram (%) Ortakhk tutan (TL) Ortakhk orani {%) Ortakhk tutan {TL) 

i$bir Holding A.$. 89,73 113.033.258 89,73 113.033.258 
1$bir Songer A.$. 2,4 3.027.973 2,40 3.027.973 
Diger 7,87 9.904.763 7,87 9.904.763 

Odenmill serma}'.e 125.965.994 125.965.994 

Enflas}'.on duzeltmesi {-) 3.613.416 3.613.416 

D0zeltilmill serma}'.e 129.579.410 129.579.410 

Grup'un 30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sermayesinin tamamI bdenmi$ olup, nominal degeri 
125.965.994 TL ve nominal bedeli 0,01 TL olan 12.596.599.400 adet hisseden olu$maktad1r. 

(46) 



i§bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili§kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikce Turk Liras, ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

17. Ozkaynaklar (devam1) 

Grup'un 30 Haziran 2021 ve 31 Aralrk 2020 tarihleri itibarryla kardan ayrrlan krsrtlanmr~ yedekler tutarlarr 
a~agrdaki gibidir: 

30 Haziran 2021 31 Aral1k 2020 

Kardan ayrrlan kIsItlanm1~ yasal yedekler 11.445.096 7.484.844 

11.445.096 7.484.844 

Grup'un 30 Haziran 2021 ve 31 Arahk 2020 tarihleri itibarryla pay ihra9 primleri tutarlarr a~agrdaki gibidir: 

30 Haziran 2021 31 Aralrk 2020 

Pay ihra9 primleri 32.009.155 32.009.155 

32.009.155 32.009.155 

18. HasIlat ve sat1§larm maliyeti 

1 Ocak- 1 Ocak -
30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

Yurtic;i sat,~lar 172.728.020 94.770.306 
Yurtd1~1 sat,~lar 305.436.111 177.741.546 

Brut sat,!llar 478.164.131 272.511 .852 

Satr~tan iadeler (-) (624.433) (1.313.359) 
Sat,~ iskontolarr (-) (6.367.980) (3.308.694) 
Diger indirimler (-) (763.541) (397.282) 

Net sat,lllar 470.408.177 267.492.517 

Sat,lan mamul maliyeti (280.562.021) (178.039.004) 
Sat,lan ticari mallar maliyeti (64.801.779) (23.513.651) 

Brut kar 125.044.377 65.939.862 

1 Ocak - 1 Ocak -
Orun !te~idine gore satI§ dag1hm1 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

Big Bag 374.480.719 222.013. 792 
Hail tabanr 68.536.068 23.300.526 
PE Film 14.390.901 8.968.702 
Compound 3.310.572 3.862.766 
Diger 9.689.917 9.346.731 

Net sat,lllar 470.408.177 267.492.517 

(47) 



i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklar, 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik~e Turk Liras1 ("TL" ) olarak gosterilmi~tir.) 

18. Has,lat ve sati~larm maliyeti (devam1) 

Cografi bolumlere gore sati~ dag1hm1 

Avrupa Birligi Olkeleri 
Turkiye 
Amerika Birle~ik Devletleri 
Diger 

Net sat,~lar 

1 Ocak -
30 Haziran 2021 

261 .630.827 
166.096.317 
21 .854.065 
20.826.968 

470.408.177 

1 Ocak-
30 Haziran 2021 

Direkt hammadde, yan mamul ve mamul giderleri 
Ticari mal maliyeti 
Fason dikim bedeli 
Enerji giderleri 
Personel giderleri 
Amortisman gideri 
Bak1m ve onanm giderleri 
Sigorta giderleri 
Nakliye giderleri 
Akaryak1t giderleri 
Diger 

Toplam sat,~larm maliyeti 

(48) 

192. 738.356 
64.801.779 
55.385.509 
10.792.299 

9.270.221 
7.385.472 
2.080.363 
1.539.516 
1.048.749 

162.977 
158.559 

345.363.800 

1 Ocak -
30 Haziran 

2020 

143.568.732 
90.478.540 
19.746.243 
13.699.002 

267.492.517 

1 Ocak-
30 Haziran 2020 

113. 780.500 
23.513.651 
40.574.142 

9.818.097 
6.143.012 
3.874.270 
1.602.551 

912.944 
860.838 

81 .129 
391 .521 

201 .552.655 



i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklan 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik1,e Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi§tir.) 

19. Faaliyet giderleri 

Genel yonetim giderleri 
Pazarlama, satI~ ve dag1t1m giderleri 
Ara~t1rma ve geli~tirme giderleri 

Toplam 

a) Ara~tirma ve geli~tirme giderleri 

Ilk madde ve malzeme giderleri 
Amortisman giderleri ve itfa paylan (Dipnot 11) 
Personel giderleri 

Toplam 

b) Pazarlama, sat,~ ve dag1t1m giderleri 

Personel giderleri 
Sigorta giderleri 
Nakliye giderleri 
Reklam ve tanitIm giderleri 
Numune giderleri 
Komisyon giderleri 
Vergi, resim ve hare; giderleri 
Seyahat ve ula~Im giderleri 
Pazar ara~tirma giderleri 
Diger 

Total 

(49) 

1 Ocak-
30 Haziran 2021 

26.149.959 
7.999.152 
2.583.063 

36.732.174 

1 Ocak-
30 Haziran 2020 

11.081.990 
3.452.112 

569.327 

15.103.429 

1 Ocak - 1 Ocak -
30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

618.184 
1.765.225 

199.654 

2.583.063 

1 Ocak-
30 Haziran 2021 

3.929.121 
794.723 

1.723.540 
673.792 
217.201 
294.666 

92.616 
8.249 
4.053 

261.191 

7.999.152 

136.253 
389.069 
44.005 

569.327 

1 Ocak-
30 Haziran 2020 

1.293.086 
564.040 
974.886 

16.805 
204.375 
235.396 
45.711 

2.964 
10.464 

104.385 

3.452.112 



i!?bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklan 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili!?kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikce Turk Lirasr ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

19. Faaliyet giderleri (devamr) 

c) Genel yonetim giderleri 

Personel giderleri 
Di§andan saglanan fayda ve hizmetler 
Dani§manl1k giderleri 
Dava giderleri (Dipnot 15) 
Bilgi i§lem giderleri 
Temsil ve ag1rlama giderleri 
Aidat ve abonelik giderleri 
Sigorta giderleri 
Vergi, resim ve han;: giderleri 
Karge giderleri 
Ta§1t giderleri 
Amortisman ve itfa giderleri 
Seyahat giderleri 
Diger 

Total 

20. Esas faaliyetlerden diger gelirler / giderler 

Esas faaliyetlerden diger gelirler 

Ticari faaliyetlerden kur fark1 gelirleri 
Vade fark1 geliri 
TOrev i§lemlerden karlar 

Toplam 

Esas faaliyetlerden diger giderler 

Ticari faaliyetlerden kur fark1 giderleri 
Turev i§lemlerden zararlar 
$0pheli alacak kar~1hg1 
Diger 

Toplam 

(50) 

1 Ocak-
30 Haziran 2021 

20.885.860 
1.313.762 
1.274.145 

694.062 
658.631 
264.446 
191.324 
149.178 
144.429 
91.883 
78.400 
64.759 
56.210 

282.870 

26.149.959 

1 Ocak-
30 Haziran 2021 

62.926.165 
2.037.902 
1.458.660 

66.422.727 

1 Ocak-
30 Haziran 2021 

23.525.951 
5.111.175 

729.991 
69.196 

29.436.313 

1 Ocak -
30 Haziran 2020 

5.910.304 
1.013.047 

854.159 
1.848.362 

541.803 
148.177 
169.173 
154.725 
112.062 

53.685 
46.197 
49.952 

105.780 
74.564 

11.081.990 

1 Ocak-
30 Haziran 2020 

43.800.969 
764.683 

3.822.399 

48.388.051 

1 Ocak-
30 Haziran 2020 

9.329.407 
3.370.849 
1.636.388 

527.989 

14.864.633 



i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagi! Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik1,e Ti.irk Liras, ("TL") olarak gosterilmil?tir.) 

21. Finansman gelirleri / giderleri 

Finansman gelirleri 

Kur fark1 gelirleri 
Faiz gelirleri 

Toplam 

Finansman giderleri 

Kur fark1 giderleri 
Faiz ve komisyon giderleri 
K1dem tazminat1 kar§1l191 faiz maliyeti 

Toplam 

22. Vergi varhk ve yi.iki.imli.ili.ikleri 

1 Ocak-
30 Haziran 2021 

31.302.239 
3.107.077 

34.409.316 

1 Ocak-
30 Haziran 2021 

73.866.661 
11.298.612 

332.687 

85.497.960 

1 Ocak-
30 Haziran 2020 

6.327.432 
2.283.293 

8.610.725 

1 Ocak-
30 Haziran 2020 

52.320.658 
8.409.038 

122.104 

60.851 .800 

30 Haziran 2021 ve 31 Arallk 2020 tarihleri itibanyla odenecek cari donem vergi yukuml0I0kleri pe§in 
odenen vergiler ile netle§tirilerek a§ag1da gosterilmi§tir: 

Cari donem kurumlar vergisi gideri 
Pe§in bdenen vergiler (-) 

Cari donem vergisiyle ilgili varhklar 

Cari donem vergisiyle ilgili yi.iki.imli.ili.ikler 

30 Haziran 2021 

18.244.228 
(3,696.120) 

14.548.108 

31 Aral1k 2020 

20.537.037 
(10.077.289) 

(7.425) 

10.467.173 

Kar veya zarar tablosunda yer alan toplam vergi gelir ve giderleri a§ag1da ozetlenmi§tir: 

Donem vergi gideri 
Ertelenmi§ vergi geliri I (gideri) 

Konsolide kar veya zarar tablosunda raporlanan 
toplam vergi geliri / (gideri) 

(51) 

1 Ocak - 1 Ocak -
30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

(18.244.228) 
(2,295.117) 

(20.539.345) 

(1,099.365) 

(1 ,099.365) 



i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklar, 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikge Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmil?tir.) 

22. Vergi varhk ve yukumlOI0kleri (devam,) 

Kurumlar vergisi 

Grup, TOrkiye'de ge9erli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup'un cari donem faaliyet sonu9larrna ili$kin 
tahmini vergi yOkOmlOIOkleri i9in ekli finansal tablolarda gerekli kar$IlIklar ayrrlmI$t1r. 

Vergiye tabi kurum kazanc1 Ozerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi orani ticari kazancin 
tespitinde gider yazIlan vergi matrahindan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna 
kazan9lar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diger indirimler (varsa ge9mi$ y1I zararlarr ve tercih edildigi 
takdirde kullanilan yatinm indirimleri) d0$0IdOkten sonra kalan matrah Ozerinden hesaplanmaktad1r. 

2021 y1linda uygulanan efektif vergi orani %25'dir. 

28 Kas1m 2018 tarihinde kabul edilen 7061 say1II "Baz1 Vergi Kanunlarr lie Diger Baz1 Kanunlarda 
Degi$iklik Yap1lmasina Dair" kanun ile 5520 sayIII Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. Maddesinin birinci 
f1krasinda belirtilen %20 vergi orani 2018, 2019 ve 2020 y1II vergilendirme donemlerine ait kurum 
kazan9larr i9in %22 olarak uygulanir hOkmO ge9ici madde ile eklenmi$tir. Ayrrca, ayni "Torba Yasa" ile 
5520 sayIlI Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. Maddesinin birinci f1kras1nin e bendinde belirtilen 
"Kurumlarin, en az iki tam y1I soreyle aktiflerinde yer alan ta$inmazlarrn sat,$indan dogan kazan9larrn 
vergiden istisna edilecek %75'Iik kIsmI %50 olarak degi$mi$tir. 

Grup'un faaliyette bulundugu Hindistan'daki kurumlar vergisi orani %30, Amerika Birle$ik 
Devletleri'ndeki kurumlar vergisi orani %21 , Almanya'daki kurumlar vergisi orani %15, israil 'deki 
kurumlar vergisi orani %36, ingiltere'deki kurumlar vergisi orani ise % 19'dur. 

Ertelenmi~ vergi 

Grup, vergiye esas yasal finansal tablolan ile TMS/TFRS'ye gore hazirlanm1$ finansal tablolan 
arasindaki farkl1l1klardan kaynaklanan ge9ici zamanlama farklan i9in ertelenmi$ vergi varlIg1 ve 
yOkOmlOIOgO muhasebele$tirmektedir. Soz konusu farklll1klar genellikle bazI gelir ve gider kalemlerinin 
vergiye esas finansal tablolar ile TMS/TFRS'ye gore hazirlanan finansal tablolarda farkl1 donemlerde 
yer almasindan kaynaklanmakta olup, soz konusu farklar a$ag1da belirtilmektedir. Ertelenmi$ vergi 
aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasinda, varllklann gelire don0$tog0 veya bor9lann bdendigi 
donemlerde uygulanmas1 beklenen vergi oranlan dikkate al1nmI$tIr (31 Aral1k 2020: %22). 
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i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikye Turk Liras, ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

22. Vergi varlIk ve y0k0mlulOkleri (devam1) 

30 Haziran 2021 ve 31 Aralik 2020 tarihleri itibanyla ge9erli vergi oranlarr kullanilarak hesaplanan 
ertelenmi~ vergi varlik ve yukOmlOIOklerinin dag1l1m1 a~ag1da ozetlenmi~tir: 

Maddi ve maddi olmayan duran varhklann kay1tl1 degerleri ile vergi matrahlan 
aras,ndaki fark 
Maddi duran varhk yeniden degerleme fonu: 

- Arazi ve arsalar 
- Yeralt, ve yerusto duzenlemeleri 
- Binalar 

Ticari bor<;: reeskontu 
Finansal bon;:lar ile ilgili duzeltmeler 

Ertelenmi$ vergi yukiimli.ili.ikleri 

K,dem tazminat, kar$1hg1 
Dava kar$1hg1 
Finansal bon;:lar ile ilgili duzeltmeler 
Siok deger d0$0klug0 kar$1lig1 
Kullan1/mam1$ izin kar$1hg1 
TOrev finansal ara9/ar ger9ege uygun deger o/90mleri 
Ticari alacak reeskontu ve $0pheli alacak kar$1lig1 
Finansal yabnm/ann ger9ege uygun deger ol90mO etkisi 
Diger 

Ertelenmi$ vergi varhklan 

Ertelenmi$ vergi yiikumlulukleri, net 

Ertelenmi~ vergi varhklan 
(yi.iki.imli.ili.ikleri) 

30 Haziran 2021 31 Arahk 2020 

(3.976.296) (2.464.473) 

(3.499.256) (3.499.256) 
(126.504) (126.504) 
(339.130) (339.130) 
(105.095) (34.136) 
(750.612) 

(8. 796.893) (6.463.499) 

1.465.092 978.491 
687.026 931 .259 

677.880 
631.293 427.096 
553.568 246.363 
229.985 500.663 
503.138 407.580 
921.500 

82.221 805.265 

5.073.823 4.974.597 

(3. 723.070) (1.488.902) 

Ertelenmi~ vergi varliklarr (yukOmlOIOkleri), net bakiyenin hareket tablosu a~ag1da gosterilmi~tir: 

Kar veya zarar tablosunda muhasebele~tirilen 
Diger kapsamh gelir tablosunda muhasebele~tirilen 
K,smi bol0nme etkisi 

Donem sonu 

(53) 

30 Haziran 2021 

(1.488.902) 

(2.295.117) 
60.949 

(3. 723.070) 

31 Arahk 2020 

(4.117.922) 

(691.733) 
(5,622.378) 

8.943.131 

(1.488.902) 



i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibar1yla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikge Turk Liras, ("TL") olarak gosterilmil,tir.) 

22. Vergi varhk ve yukumlulukleri (devam1) 

30 Haziran 2020 ve 31 Arallk 2020 tarihleri itibanyla vergi kar~1l1ginin mutabakat1 a~ag1daki gibidir: 

Vergi oncesi kar 
Gelir vergisi orarn 
Hesaplanan vergi gideri 

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi 
Kurumlar vergisinden istisna gelirlerin etkisi 
Ozkaynak yontemi ile degerlenen yatmmlarrn zararlarrrnn etkisi 
Ozerinden ertelenmi§ vergi hesaplanmayan duzeltmelerin etkisi 
Kurumlar vergisi orarnndaki degi§ikliklerin etkisi, net 

1 Ocak-
30 Haziran 2021 

74.621 .114 
%25 

(18.655.279) 

(1.011.370) 
1.134.028 

(1,053.251) 
(953.473) 

1 Ocak-
31 Arahk 2020 

101.073.465 
%22 

(22.236.162) 

(555.856) 
2.028.733 

(1,083.596) 
350.659 
267.452 

Kar veya zarar tablosunda raporlanan toplam vergi geliri (gideri) (20.539.345) (21.228.770) 

23. ili~kili taraf a~1klamalar1 

Bir $irket'in ili~kili ~irket olarak tanimlanmas1, ~irketlerden birinin digeri uzerinde kontrol gucune sahip 
olmas1 veya ilgili $irket'in finansal ve idari kararlannI olu~turmasinda onemli bir etkisi olmasina baglI 
olarak belirlenmektedir. lli$kili taraf i$1etmelerden saglanan veya onlar lehine verilen teminat, rehin ve 
ipoteklerin detay1 Not 30'da yer almaktadir. $irket ile bagl1 ortakllklan arasinda gen;:ekle~en i$Iemler 
konsolidasyon sIras1nda elimine edildiklerinden, bu notta a9IklanmamI$tir. 

30 Haziran 2021 ve 31 AralIk 2020 tarihleri itibanyla ili$kili taraflardan alacaklar ve ili$kili taraflara bor9lar 
bakiyeleri ile donem i9erisindeki ili~kili taraflarla yap1lan onemli i$Iemlerin ozeti a$agIda sunulmu$tur: 

i. ili~kili taraf bakiyeleri 

a) ili~kili taraflardan ticari alacaklar (k1sa vadeli) 

i$bir Holding A.$. (1) 
1$bir Songer Sanayi A.$. (2) (*) 
l~bir ln$aat ve Gayrimenkul A.$.(2) 

Toplam 

30 Haziran 2021 

4.521.330 
1.153.267 

10.049 

5.684.646 

31 Arallk2020 

9.650.183 
8.850 

9.659.033 

(*) Alacaklar donemler itibanyla gerc;:ekle§tirilen urun satI§lan yarn sira Ar-Ge proje ve hizmetleri sati§lanndan 
kaynakhd1r ve ag1rhkh ortalama 3-4 ay vadeli c;:eklerden olu§maktadir. 

b) ili~kili taraflara ticari bor~lar (k1sa vadeli) 

30 Haziran 2021 31 AralIk 2020 

I$bir Sigorta Arac1llgI A.$. (2) 507.231 507.233 

Toplam 507.231 507.233 

c) ili~kili taraflara diger bor~lar (k1sa vadeli) 

30 Haziran 2021 31 Arallk2020 

Ortaklara borc;:lar (*) 4.747.874 195.845 

Toplam 4.747.874 195.845 

(*) Dtinem sonu itibanyla ortaklara olan temettu borc;:lanndan olu§maktad1r. 
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i!?bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklan 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili!?kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik~e Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

23. ili!?kili taraf ac1klamalari (devam1) 

ii) ili!?kili taraflarla yap,lan i!?lemler 

a) Mal ve hizmet ahmlan 

i$bir Songer Sanayi A.$. (2) (*) 
I$bir Holding A.$. (1) 
I$bir Mewar (3) 

Toplam 

b} Mal ve hizmet sat,!?lan 

I$bir Songer Sanayi A.$. (2) (**) 
I$bir Mewar (3) 

Toplam 

1 Ocak-
30 Haziran 2021 

733.171 
50.937 

784.108 

1 Ocak-
30 Haziran 2021 

4.570.497 

4.570.497 

(*) Donemler itibanyla ger9ekle$!irilen hizmet al1mlan , yonetim giderlerinden olu$maktadir. 

1 Ocak -
30 Haziran 2020 

190.000 
22.500 

182.430 

394.930 

1 Ocak -
30 Haziran 2020 

897.396 
244.193 

1.141.589 

(**) Donemler itibanyla ger9ekle$!irilen sat1$lar, PE film, perforeli torba, shrink, Ar-Ge proje ve hizmetleri 
sa!1$lanndan olu$maktad1r. 

c) Finansman amach diger alacaklara ili!?kin faiz ve kur fark1 gelirleri 

I$bir Songer Sanayi A.$. (2) 

Toplam 

( 1) Ana ortak 
(2) Ana ortak taraf1ndan kontrol edilen i~letme 
(3) Bagll ortakhk (30 Haziran 2020: MO~terek yonetime tabi i~ ortakhg1) 

d) Ost di.izey yoneticilere saglanan faydalar 

1 Ocak-
30 Haziran 2021 

1 Ocak-
30 Haziran 2020 

428.430 

428.430 

Grup'un 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren donemde ust duzey yoneticilerine saglad191 faydalar 
kapsaminda yapIlan odemeler 3.111.602 TL'dir (2020: 6.873.672 TL). 
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i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik1,e Turk Liras, ("TL") olarak gosterilmil?tir.) 

24. Pay ba~ma kazanc 

Pay ba$ina kazan9, cari y1I net kannm yII boyunca i$Iem goren hisse senetlerinin agirllkll ortalama 
say,sma bolunmesiyle hesaplanir. 

Y1I boyunca mevcut olan hisselerin agirl1kh ortalama sayIsI 
Net di:inem kan 
Pay ba~ina kazarn;: (TL) 

1 Ocak-
30 Haziran 2021 

12.599.400 
54.081 .769 

4,2924 

25. Finansal araclardan kaynaklanan risklerin niteligi ve duzeyi 

1 Ocak -
30 Haziran 2020 

12.599.400 
29.567.461 

2,3467 

Grup, faaliyetlerinden dolay, , bore; ve sermaye piyasas, fiyatlan , doviz kurlan ile faiz oranlanndaki 
degi$imlerin etkileri dahil <;e$itli finansal risklere maruz kalmaktad1r. Grup'un risk yonetim program, , mali 
piyasalann ongorulemezligine ve degi$kenligine odaklanmakta olup, Grup'un mali performans1 
uzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini ama9lamI$tlr. 

Likidite riski 

Mevcut ve ilerideki muhtemel bon;: gereksinimlerinin fonlanamama riski , yeterli sayIda ve yuksek 
kalitedeki kredi saglay1c1lannm eri$ilebilirliginin surekli kIlmmas1 suretiyle yonetilmektedir. 

lhtiyatl1 likidite riski yonetimi, yeterli ol9ude nakit ve menkul k1ymet tutmayI , yeterli miktarda kredi 
i$Iemleri ile fon kaynaklannm kullanilabilirligini ve piyasa pozisyonlanni kapatabilme gucunu ifade eder. 

Sermaye yonetimi 

Grup, sermaye yonetiminde, bir yandan faaliyetlerinin surekliligini saglamaya 9all$Irken, diger yandan 
da bore; ve ozkaynak dengesini en verimli $ekilde kullanarak kann1 arttirmayI hedeflemektedir. 

Grup sermayeyi bor9/ozkaynaklar oranmI kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam ozkaynaklara 
bolunmesiyle bulunur. Net bore;, nakit ve nakit benzeri degerlerin toplam bore; tutanndan (bilan9oda 
gosterildigi gibi k1sa vadeli bor<;lanmalar, uzun vadeli bor9lanmalann k1sa vadeli kIsImlan , uzun vadeli 
bon;:lanmalar, ticari ve diger borc;lar ile diger k1sa vadeli yukumlulukleri i<;erir) d0$0lmesiyle hesaplanir. 

Toplam bor9lar 
Nakit ve nakit benzeri degerler (-) (Dipnot 3.1) 
Finansal yatinmlar - Kullanim k1s1tll banka bakiyeleri (-) 
(Dipnot 3.3) 

A. Net borg 

B. Toplam ozkaynaklar 

Net bore/ toplam yatmlan sermaye orani 
A/ (A+B) 

Kurriski 

30 Haziran 2021 31 Aral1k 2020 

721.205.675 588.268.972 
(144.236.590) (135.977.617) 

(82.953.985) (70.814.632) 

494.015.100 381.476.723 

263.219.452 218.089.269 

%65 %64 

Grup, yabanc1 para cinsinden parasal varl1k ve yukumluluklerinin TL'ye 9evrilmesinden dolayI kur 
degi$imlerinden dogan doviz kuru riskine maruz kalmaktadir. Grup, kur riskini azaltabilmek i9in doviz 
pozisyonunu dengeleme ama9lI bir politika izlemektedir. Mevcut riskier Grup'un Yonetim Kurulu 'nca 
yapIlan duzenli toplant1larda izlenmekte ve Grup'un doviz pozisyonu yakmdan takip edilmektedir. 
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i1;bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili1;kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik!,e Turk Liras, ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

25. Finansal araylardan kaynaklanan risklerin niteligi ve duzeyi (devam1) 

Grup'un 30 Haziran 2021 ve 31 Aral1k 2020 tarihleri itibanyla net doviz pozisyonu a~ag,daki gibidir: 

A. Doviz cinsinden varllklar 
B. Doviz cinsinden yukumlulukler 

Net doviz yukumluluk pozisyonu (A+B) 

30 Haziran 2021 

492.313.169 
(512.504.963) 

(20.191.794) 

31 Aral1k 2020 

252.982.534 
(383.488.058) 

(130.505.524) 

Grup'un 30 Haziran 2021 ve 31 Arallk 2020 tarihleri itibanyla yabanc, para pozisyonu detaylan a~ag1daki 
gibidir: 

30 Haziran 2021 Yabanc, eara eozisyonu tablosu 
TL ABO 

kar§Ihg1 Dolari Avro ingiliz Sterlini 

1. Ticari Alacaklar 307.108.959 15.533.343 17.046.125 (310.367) 
2a. Parasal Finansal Varhklar (Kasa. 180.836.076 5.182.532 13.031.615 108.327 
Banka hesaplan dahil) 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varl1klar 
3. Diger 2.369.723 98.850 146.023 333 
4. Donen Varhklar {1+2+3) 490.314.758 20.814.725 30.223.763 {201 .707) 
5. Ticari Alacaklar 
6a. Parasal Finansal Varhklar 1.321.334 152.222 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varhklar 
7. Diger 677.077 78.002 
8. Duran Varhklar {5+6+7) 1.998.411 230.224 
9. Toelam Varhklar {4+8) 492.313.169 21.044.949 30.223.763 {201.707) 
10. Ticari Bon;:lar 34.944.060 3.211.194 792.397 (92.618) 
11. Finansal Yiikiimliiliikler 342.018.292 9.334.766 25.277.699 
12a. Parasal Olan Diger Yiikiimli.iliikler 253.831 29.242 
12b. Parasal Olmayan Diger Yiikiimliiliikler 
13. K1sa Vadeli Y0kOmliilOkler (10+11+12) 377 .216.183 12.575.202 26.070.096 (92.618) 
14. Ticari Bon;:lar 
15. Finansal Yiikiimliiliikler 135.288. 780 3.082.423 10.511.717 
16a. Parasal Olan Diger Yukiimlulukler 
16b. Parasal Olmayan Diger Yiikumluli.ikler 
17. Uzun Vadeli Y0kiimliilOkler (14+15+16) 135.288.780 3.082.423 10.511 .717 
18. Toelam Yiikiimliiliikler (13+17) 512.504.963 15.657.625 36.581.813 (92.618) 
19. Bilanco 01~1 T0rev Araclarm Net Varhk/ 
(Yiikiimliiliik) Pozisyonu (19a-19b) (12.584.519) 
19a. Hedge Edilen Toplam Varhk Tutan 

(855.048) (500.000) 

19b. Hedge Edilen Toelam YOk0mliilOk Tutan 
20. Net Yabanc1 Para Varhk/ (Y0k0ml0I0k) 
Pozisyonu (9-18+19) (32. 776.313) 
21. Parasal Kalemler Net Yabanc1 Para Varhk/ 

4.532.276 (6.858.050) (109.089) 

(Yiikiimliiliik) Pozisyonu 
{=1+2a+3+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (20.868.871) 
22. Doviz Hedge'i lcin Kullanilan Finansal 

5.309.322 (6.358.050) (109.089) 

Ara!tlarm Toelam Ger1tege Uygun Degeri (932.362) 8.846 (97.739) 

(57) 



i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.~. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik!;e Turk Liras, ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

25. Finansal araclardan kaynaklanan risklerin niteligi ve duzeyi (devam1) 

31 Arallk 2020 YabancI eara eozis:tonu tablosu 
TL ABO 

kar§Illg1 Dolan Avro ingiliz Sterlini 

1. Ticari Alacaklar 106.098.145 7.085.819 5.944.282 54.224 
2a. Parasal Finansal Varllklar (Kasa, 
Banka hesaplan dahil) 146.884.389 4.388.031 12.424.939 276.699 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varllklar 
3. Di er 
4. Donen Varllklar (1+2+3) 252.982.534 11.473.850 18.369.221 330.923 
5. Ticari Alacaklar 
6a. Parasal Finansal Varllklar 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varllklar 
7. Di er 
8. Duran Varllklar (5+6+7) 
9. Toelam Varllklar (4+8) 252.982.534 11.473.850 18.369.221 330.923 
10. Ticari Bor9lar 7.931 .312 740.707 276.535 317 
11 . Finansal Yiikiimliiliikler 223.981.063 6.000.000 19.975.584 
12a. Parasal Olan Diger Yiikiimliiliikler 
12b. Parasal Olma:tan Diger YOkOmlOIOkler 
13. K1sa Vadeli Yiikiimliiliikler (10+11 +12) 231 .912.375 6.740.707 20.252.119 317 
14. Ticari Bor9lar 
15. Finansal Yiikiimliiliikler 151.575.683 6.164.117 11.803.859 
16a. Parasal Olan Diger YiikOmlOIUkler 
16b. Parasal Olma:tan Diger Yiikiimliiliikler 
17. Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler (14+15+16) 151.575.683 6.164.117 11.803.859 
18. Toelam Yiikiimliiliikler (13+17) 383.488.058 12.904.824 32.055.978 317 
19. Bilam;:o D1~1 TOrev Ara9lann Net Varllk/ 
(Yiikiimliiliik ) Pozisyonu (19a-19b) (37.536.200) 
19a. Hedge Edilen Toplam Varllk Tutan 

(4.500.000) (500.000) 

19b. Hedge Edilen Toelam YOkUmlUIOk Tutan 37.536.200 4.500.000 500.000 
20. Net Yabanc1 Para Varllk/ (YOkiimlUIOk) 
Pozis:tonu (9-18+19) (168.041.724) (5.930.974) (14.186. 757) 330.606 
21. Parasal Kalemler Net Yabanc1 Para Varllk/ 
(YOkiimlUliik} Pozisyonu 
(=1 +2a+3+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 

(130.505.524) (1.430.974) (13.686. 757) 330.606 

22. Doviz Hedge'i l9in Kullan1 lan Finansal 
Aras;lann Toelam Gers;ege U}'.gun Degeri (2.503.313) (265.317) (61.696) 
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i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.S. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik!,e Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi§tir.) 

25. Finansal ara~lardan kaynaklanan risklerin niteligi ve d0zeyi (devam1) 

Doviz kuru duyarhhk analizi tablosu 

30 Haziran 2021 

ABO Dolan'nm TL kar§1smda %10 degi§imi halinde: 

1- ABD Dolan net varhk / yOkOmlOIOgO 
2- ABD Dolan riskinden korunan k1sm1 (-) 
3- ABD Dolan net etki (1 +2) 

Avro'nun TL kar§1smda %10 degi§imi halinde: 

4- Avro net varhk / yOkOmlOIOgO 
5- Avro riskinden korunan k1s1m (-) 
6- Avro net etki (4+5) 

Diger doviz kurlarmm TL kar§1smda ortalama %10 degi§imi 
halinde 

7- Diger doviz net varhk / yOkOmlOIOgO 
8- Diger doviz kuru riskinden korunan k1s1m (-) 
9- Diger doviz varhklan net etki (7+8) 

Toplam (3+6+9) 

31 Arahk 2020 

ABD Dolan'rnn TL kar$1Sinda % 10 degi$imi halinde: 

1- ABD Dolan net varl1k / yUkOmlOIUgO 
2-ABD Dolan riskinden korunan k1sm1 (-) 
3- ABD Dolan net etki (1 +2) 

Avro'nun TL kar$1S1nda %10 degi$imi halinde: 

4- Avro net varhk / yOkOmlOIUgO 
5- Avro riskinden korunan k1s1m (-) 
6- Avro net etki (4+5) 

Diger doviz kurlanrnn TL kar$1s1nda ortalama %10 degi$imi halinde 

7- Diger doviz net varhk / yOkOmlOIOgU 
8- Diger doviz kuru riskinden korunan k1s1m (-) 
9- Diger doviz varhklan net etki (7+8) 

Toplam (3+6+9) 

(59) 

Yabanc1 pararnn 
deger kazanmas, 

(4.420.542) 

(4.420.542) 

6.214.421 

6.214.421 

124.715 

124.715 

1.918.594 

Yabanc1 pararnn 
deger kazanmas1 

(1.050.407) 

(1.050.407) 

(12.328.894) 

(12.328.894) 

328.748 

328.748 

(13.050.553) 

Kar/Zarar 
Yabanc1 paranm 

deger kaybetmesi 

4.420.542 

4.420.542 

(6.214.421) 

(6.214.421) 

(124. 715) 

(124.715) 

(1.918.594) 

Kar/Zarar 
Yabanc1 pararnn 

deger kaybetmesi 

1.050.407 

1.050.407 

12.328.894 

12.328.894 

(328.748) 

(328.748) 

13.050.553 



i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.$. ve Bagh Ortakhklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik!,e Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

25. Finansal ara~lardan kaynaklanan risklerin niteligi ve duzeyi (devam1) 

Kredi riski 

Finansal ara9lan elinde bulundurmak, kar§I tarafin anla$manin gereklerini yerine getirememe riskini de 
ta§Imaktadir. Grup yonetimi bu riskleri, her anla§mada bulunan kar$1 taraf (ili$kili taraflar hari9) i9in 
ortalama riski k1s1tlayarak ve gerektigi takdirde teminat alarak kar§ilamaktadir. Grup'un tahsilat riski, 
esas olarak ticari alacaklanndan dogabilmektedir. Grup, mO$terilerinden dogabilecek bu riski, belirlenen 
kredi limitlerini alinan banka teminat mektuplan ve alacak sigortas1 ile yonetmektedir. Kredi limitlerinin 
kullanim1 Grup tarafindan surekli olarak izlenmekte ve mO$terinin finansal pozisyonu, ge9mi$ tecrubeler 
ve diger faktorler goz onune alinarak mO§terinin kredi kalitesi surekli degerlendirilmektedir. Ticari 
alacaklar, Grup yonetimince ge9mi$ tecrubeler ve cari ekonomik durum goz onune alinarak 
degerlendirilmekte ve uygun miktarda §Opheli alacak kar$1l1g1 aynld1ktan sonra finansal durum 
tablosunda net olarak gosterilmektedir. 

Grup kredi riskini, satI§ faaliyetlerini geni§ bir alana yayarak belirli bir sektor veya bblgedeki §ah1slar 
veya gruplar uzerinde istenmeyen yogunla§malardan ka91narak yonetmeye 9al1§maktad1r. Grup aynca 
gerekli gordugu durumlarda m0$lerilerinden teminat almaktad1r. 

26. Teminat, rehin ve ipotekler, taahhutler, ko§ullu varhk ve yukumlulukler 

30 Haziran 2021 ve 31 Aral1k 2020 tarihleri itibanyla Grup'un teminat, rehin ve ipotek ve kefalet ("TRIK") 
pozisyonuna ili$kin tablolan a§agIdaki gibidir: 

A. Kendi tozel ki$iligi ad1na vermi$ oldugu TRIK'lerin 
toplam !utan 
B.Tam konsolidasyon kapsam1na dahil edilen ortakhklar 
lehine vermi$ oldugu TRIK'lerin toplam !utan 
C.Olagan ticari faaliyetlerinin yiiriitiilmesi amac1yla diger 
3. ki$ilerin borcunu temin amac1yla vermi$ oldugu 
TRIK'lerin toplam tutan 
D. Diger Verilen TRIK'lerin toplam tutan 
i) Ana ortak lehine vermi$ oldugu TRIK'lerin toplam tutan 
ii) B ve C maddeleri kapsam1na girmeyen diger grup 
$irketleri lehine vermi$ oldugu TRIK'lerin toplam !utan 
iii) C maddesi kapsam1na girmeyen 3. ki$iler lehine vermi$ 
oldugu TRIK'lerin toplam !utan 

Toplam 

A. Kendi IOzel ki$iligi adma vermi$ oldugu TRiK'lerin 
toplam tutan 
B.Tam konsolidasyon kapsamma dahil edilen ortakhklar 
lehine vermi$ oldugu TRIK'lerin toplam tutan 
C.Olagan ticari faaliyetlerinin yuriitolmesi amac1yla diger 
3. ki$ilerin borcunu temin amac1yla vermi$ oldugu 
TRIK'lerin toplam tutan 
D. Diger Verilen TRIK'lerin toplam tutan 
i) Ana ortak lehine vermi$ oldugu TRiK'lerin toplam tutan 
ii) B ve C maddeleri kapsamma girmeyen diger grup 
$irketleri lehine vermi$ oldugu TRIK'lerin toplam tutan 
iii) C maddesi kapsam1na girmeyen 3. ki$iler lehine vermi$ 
oldugu TRIK'lerin toplam tutan 

Toplam 

TL 
kar§1hg1 

855.951.184 

28.502.375 

292.641.940 

292.641.940 

921.313.559 

TL 
kar§lhQI 

472. 732.567 

24.771.725 

141.713.784 

141 .713.784 

639.218.076 

(60) 

30 Haziran 2021 

ABO Dolan Avro TL 

8.752.571 38.653.906 415.989.893 

2.750.000 

2.350.000 2.830.484 242. 848.167 

2.350.000 2.830.484- 242.848.167 

8.752.571 41.403.906 452.849.893 

31 Arahk 2020 

ABO Dolan Avro TL 

6.402.571 34.037.082 119.131.864 

2.750.000 

1.300.000 2.402.861 110.526.402 

1.300.000 2.402.861 110.526.402 

7.702.571 39.189.943 229.658.266 



i~bir Sentetik Dokuma Sanayi A.§. ve Bagh Ortakltklari 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla sona eren doneme ait 
konsolide finansal tablolara ili~kin dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik~e Turk Liras1 ("TL") olarak gosterilmi~tir.) 

26. Teminat, rehin ve ipotekler, taahhutler, ko~ullu varhk ve yukumlulukler, diger kar~1hklar 
(devam1) 

Grup'un 30 Haziran 2021 ve 31 Arallk 2020 tarihleri itibanyla vermi~ oldugu ipotek, kefalet ve teminat 
mektuplannin detay1 a~ag1daki gibidir: 

Verilen teminat mektuplan 
Verilen ipotekler (*) 
Verilen kredi kefaletleri (**) 

Toplam 

30 Haziran 2021 

333.937.619 
294.734.000 
292.641.940 

921.313.559 

31 Aral1k 2020 

280.909.492 
216.594.800 
141 .713.784 

639.218.076 

(*) Grup'un finansal borc;lanmalanna ili§kin finansal kurulu§lara verilen arsa ve araziler uzerindeki ipotekleri 
ifade etmektedir. 

(**) Grup §irketlerinin finansal borc;lanmalanna ili§kin verilen kefaletleri ifade etmektedir. 

30 Haziran 2021 tarihi itibanyla Grup'un aleyhine a91lan 173 adet dava bulunmaktad1r (31 Arallk 2020: 
225 adet). Grup a9Ilan davalarla ilgili olarak 2. 7 48.103 TL kar~IlIk ayIrmI~tIr (31 AralIk 2020: 4.656.293 
TL). 

Alman teminatlar 

30 Haziran 2021 ve 31 Arallk 2020 tarihleri itibanyla Grup'un alm1~ oldugu teminat, sigorta ve kefaletlerin 
dokumo orijinal para birimleri ile a~agIdaki gibidir: 

Kredi kefaletleri (*) 
Alacak sigortas1 (**) 
Fason i~letmelerden alinan teminatlar (***) 
Tedarik9ilerden allnan teminatlar 

Toplam 

30 Haziran 2021 

586.134.774 
47.701 .539 
31.990.000 

665.826.313 

31 Aral1k 2020 

518.020.674 
50.311 .527 
30.380.000 

1.457.836 

600.170.037 

(*) Grup'un finansal borc;lanrnalarma ili§kin ana ortak ve grup ic;i §irketlerden alm1§ oldugu kefaletleri ifade 
etmektedir. 

(**) Grup'un ticari alacaklanna ili§kin kredi riski yonetimi politikas1 c;erc;evesinde uluslararas1 bir sigorta firmas1 
kapsammda olan ticari alacak sigortalanni ifade etmektedir. 

(***) Grup'un fason tedarikc;i i§letrnelerden devam eden ticari faaliyetler kapsammda alm1§ oldugu teminatlan 
ifade etmektedir. Fason tedarikc;i i§letmelerden al man teminatlar, §ahsi teminat c;ek ve senetleri , §ahsi kefalet 
ve arac;/gayrimenkul ipoteklerinden olu§maktadir. 

27. Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar 

Yoktur. 

(61) 




