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BiRi(o BİRIEşİK KOyIJNLı,jLULAR MENsIICAT TİCARET vE §ANAyi
ışorışiv şinxnri
lzılınaıne - Taslık

Bu İzahname §ernınye Piyasası Kuıulu (Kuıııl)'nca .....J,.....l........ tnıihinde
onayiaıımıŞtır. ortaklığımızın çılvııılmış sermayesİnın zi.eru.ıt4,13._ TL,ılen t20.000.000 TL,ye
Çıkanlması nedenİyle aıiınlacak 12.711.685-8İ.- rı. nominal ıieğeı{i payıı,rnrn hnika ıızınailişkin ir*hnametiiı..

İzahnaınenİn onayİanması. İzahııamede yer alan bilgilerin doğıu olduğıınıın Kıııulcı
tekeffiilü anlamına gelmeyeceği gibi, paylaıa ilişkin bir tavsiye olarak da kıbul editemez.

AYııca hılka aız cılİlecek paylaıın fiyatının betirtenmesinde Kıııııl'un heı.lıangi bir tnkdir
ya da onay yetkisi yoktur.

Haİlıa aız edilecek paylaıa ilişkin yatınm kııarlaıı izahnamenin bir bütiin otarak
değerlendiriimesi soııucu verilmelidir.

Bu izahnnme, oıtaklığımızın vtnv.birko.com.tr ve haltia aızdı satışa ıracıhk eılecek
INVES'I'AZ Yntınm Menkul Değerler A.Ş.'nin www.investız.com.tr adresli internet siteleri ile
KaınuYu AYdınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayıınlaıınış6r. Aynca başvuru
yerlerinde incelemeye açıh tutulma ktndı r.

§eımaYe PİYasası Kanunıı (§PKn)}nun lO'uncu maddesi uyaıınca, izahnımede ve
izahnamenin ckleıİnde yer alan yantış, yanıiücı r,e eksik bilgileı,den lııynaktanan zaıaı.lardan
ihıaÇÇı soııımludur. Zaıınnn İhraççıdan tazmin editemenıesi veya edilemeyeceğinin açıkça belti
olması halİnde; haltıa aız edenler, ihraca aracılık eden lider yctkiti kuıııluş, *?r§a gaı?nlör ve
ihraÇÇının Yönetim kuııılu üyelerİ kusurlııınn ve ıluıuuun geırkteıine göıu zaını{ar kendileıine
Yükletİlebildiği öİÇüde soıumludur. Ancı§ izıhnımenin diğer kısımları ile birlihte okunduğu
takdirde özetin Yanıltıcı, hatalı veya tutaıtız olması duıııııııı hariç olmak üzere, sadece özete lıağlı
olarah ilgililere herhangi bir hukuki sonımiuluk yülılenemez. Bağımsız denetim, deııcelendiı.me
ve değerleme kuruluŞlın gİbi izıhnameyi oluşturnn belgelerdc yer almık üzeıt hazırlanan
ınPorlaıı hazırlaYın kİşİ ve kuııımlar da hmıindıklan ıaporlarda yer atnn yanhş, yaıııltıcı vt
eksi k bil gi lerden §PKn h ü kii mlçri çerç*vesinde so ıu mlu d ıı r.

G §LEc§Ğ E YÖNELİK AÇıKLArü{ALAR

"Bıı izahname, "dişünüimektedir", "planlınmaktıdıı,", "hedeilenmektedir", ..tıhmin

edilnıektediı", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade editen geleceğe yönelik açıklımalar
içermektedir. Bıı tür açıklamalar tıelirsizlik ve ı,isk içermekte olııp, sadece izahnamenin yayım
taıihindeki öngörüleıi ve beklentileıi gösıermektedir. Biıçok faktör, ihı,aççının geleceğe yönelik
açıklamıiııının öngörülenden çok dnha fnrkiı sonuçIannıasına yol açabilecektir."

§lt:. /\Zfrili fİi.,
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K I§itLTiVtA vE TANİ §{LAR

A.Ş.
BoRSA/BlST/BİAŞ
BİRKo i Birko A.Ş
BIRKO E.I§ERJİ
BD DENETİ.M
BsMv

CEYDAM

Anoniın Şirket
i3orsa İstaııbul AŞ.
Birko Birleşik Koyıınlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş^
iJirko Enerji Elektrik t.jretimi Sanay,i ve Ticaret A Ş,
BD Bağınısız f)enetim ve YMM A.Ş
Banka ve Sigorta Muanıeleleri Vergisi
C]eydam T'ekstil, Çeyiz, Züccaciye. Halı. \{obiiya, Elekı. Ev. Aletleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Avro
Celir Vergisi Kanunu
Iııvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kamııyu Avdı n latma P|al fornıu
Katına Değer Vergisi
Kovunlu Tekstil Sanayi ve Tıcaıeı A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumlar Vergisi Kanunu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş
Serbest Muhasebeci lv{ali tvl üşavir
Sermaye Piyasası Kanıınu
6l02 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Türkil,e Ticaret Sicil Gazetesi
Türkiye İstatistik Kurumu
U lus lararası Finansai Raporlama S tandartlar ı

uluslararası Müasebe standartları
\reıgi Usul Kanumı
Yeminli Mali Müşavir
Yatırım Teşvik Belgesi

EUR
GVK
INVEST Az
KAP
KDv
KoTEKs
KURUL/SPK
KVK
MKK
sMMM
SPKn
TTK
TTsG
TüİK
UFRs
UMs
VUK
YMM
YTB

ıfr. .
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ı. BoRşA cönf;şi::
Yoktur,

II. DiĞııR KURüMLARDA;\ ALıNAN cÖRt]ş vE oi\A},ı,AR:
Yoktur.

t. izA}iNAı}tENiili soRuML[ıLtjĞUNtr ytjKLENEN KişiLER
Bıı izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin. sahip olduğumuz ttiıı] bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun
olduğunu ve izahnamede bu bilgilerın anlanıını değiştirecek niteiikte bir eksiklik bulunnıanıası için her
türlü nıakulözenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

ihraççı
BİRKO Biılcşik Koyunlulular

Meıısucat Ticaıct ve Sanayi A,Ş
Yetkilisi Adı, §oyadı, Giiıtvi, İmza, Tarih

Soıumlu Oiduğu Kısım:

Omer K[-!P
l}iuhıscbe Md.

Hıyrettin YENEL
Pay Sahipleıi ile İlişkBirlmi
tştkilisi ve İnsan KaynalıMd.

086

s4 Haü Fa|.r

Tnrih ı ....l,...l 2018

izıııxııııENlN
TAMAııı

Aracı Kunım:
Invesi AZ Yaüıım Menkul Değeı"ierA,Ş.

§oıumlu Olduğu Kısım:

Kennn t.;LlJÇ
Mali ve İdari İşhr GMY

Seyit TahirOZEK
Teftiş Kuıulu Başkını

,

Tarih: ...J....l20l8

izırıışaıvıENiN
TAMAMı

İzahnanıenin bir paı§n§ı otan bu raporda yer atan bilgileıin, sahip olduğıımuz tüm bİlgiler

çerçevesinıtu, g"rçugu uygun olıluğuııu ve bu bilgilerin anlamıııı değiştiıecek nitelİkte bİr eksİklik
6uhnmamasıİçiıı her tüı{ü makııl özenin gösterilmiş oltiuğuıııı beyan edeıiz.İmzalı sonımlııluk
beynntaır izıhname ekinde yer almaktadıı,.



Iigili Denetinr Rapoı,ları n ı H azırlayaıı Ku ıııluşun Ticaııt
Linvanı ve yetkilisinin
Adı, Soyadı, Göırcvi

Sorumlu Olduğu Kısını;

iırı] IMslz DENET l}t vI YılM A.ş.
CEMİLE ALB,{ş

§orumlu Ortılıo Bışdenefçi

3ı.l2.20ı5 / 31.12.ı016 t
3ı.ı2.20ı7

BAĞİM§IZ DENETİM
RAPoR[J

z. öztr
Özel "unsur" olara} bilinen açıklama v.,ükılnılıitükterinden oluşnıaktartır. Bu unsurlaı aşağıdaki A-E (A,l_E.7)
böltlmlerinde ııuıııaralandırılnıışlardır. Bu özeı. iİgili sermaye piyasası aracı türü ıe ihraççının niteliğine göre
gerekli olan tüm unsurl.arı içerınektedir. Bazı unsurlara sernıaye piyasası aracı türü r,e ihraççının niteliği
nedeniyle özette yer verilmesine gerek bulunmadığı için. unsurlarııı numaralandırmasında boşluklar olabilir.
Sermaye piyasası aracı türü ve ihraççının niteliği dolayısıyla özetıe yer verilmesi gereken unsurlara ilişkin
herhangi bir bilginin bu|unnıaması mümkündür. Bu durumda, ıınsurun içeriğine dair kısa bir açıklanıayla
birlikıe "Yoktur" ifadesine yer verilir.

A. GİRİŞ vE IJYARıLAR
A.t.Giriş ve Uyınlar

. Bıı özet izahnameye giriş olarak okunmalıdır.

. Sermaye piyasası aaçlınna ilişkin yatırım kararları izahnaınenin bir buttın olarak değerlendiri|mesi
sonucu verilmelidir.

. İzahnamede yer alan bilgilere ilişkin iddialann mahkeıııeye taşınnıası durumunda davacı yattnmcı,
halka arzın gerçekleştiği tllkenin yasal düzeııiemeleri çerçevesinde, izahııaıııenin çevirisine ilişkin
maliyetiere yasal süreçler başlatılmadan önce katlannuk zorunda kalabilir.

. Özete bağlı olarak (çevirisi dihil olmak üzere) ilgililerin hukuki sorumluluğuna ancak özetin
izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde yanıltıcı, hatalı veya tutars|z olıı,ıası veya
yatırımcıların yatınm kararını vermesine yardııncı olacak öııemli bilgileri sağlamaması durumunda
gidilir.

A.2. İzıhnaıııenin sonraki kııllRnıınına ilişkin bitgi

. ihraççı ıarafindan, izahnamenin pavların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar saiışı için kullanılmasına
dair veri len izin bulunmamaktadır.

B. İHRAÇÇı
B.t. İhıaççının ticaıet unvaııı ve işletme adı:

ı.AR MENSI.jCAT,I,.İCAİi.ET VE SANAYİ A.

(ı
l(ıtı

BiRKo Bİ

iilı şlilı Fiki

A.ş.



B.2. İhıaÇÇının hukukİ statüsü, tnbi olduğu mevzuıt, kıııulılıığu iilke ve adıesi

Hukuki staliisii Anoninı et

Tabi mevzuat C kanunları
tjıte

Merkez Adresi OSB Birko Cad. No:288 Bor Yolu 7.Krn.-
ııiĞot

Şirketimizin 20l6 dönemsonuııa kadar temel iki faaliyet alanı bulunmakta olup, pamuk ipliğinde yüksek
rekabet ve teknolojik_ yetersizlik nedeniyle rekabet imkaııı kalmarruş ve lİaıde İpliİ Ü-retinı Tesisi
29.a2.20l6!l59 no'lu Yönetim Kurıılu Kararı §onucu 31,03.20t6 tarihinde, penye open-end İplik Üretim
Tesisleri ise 30. l l .20l6/20l sayılı kararı ile 3l. l2.30l6 tarıhinde kapatılmasına karar vermiİtir. pamuk
ipliği tireıimi sonlandırıl mtfl ır.

B.3.Ana üıtİn/İıİzmet kategoıi|eı,ini de içeırcek şkilde ihraççının rrevcut faaiiyetlerinin ve
faalİYetİerine etki eden önemli faktörlerin tanıını ile faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar
hakkındı bilgi

E,4. İhnıççıyı ve faalİyet gösterdiği sektöı,ii etkileyen önemii en soıı eğiiimter hakl«nda biigi

Mcvcut durum itibariyle döviz fiyatlarında yııkarı yönlü hareket halı ipliği maliyetlerini olumsuz yönde
eıkilemiş. maliyetİeri aıtrın ştır. Asgari iicretlerdeki artış sekıördeki işçilik maliyeılerini artırnıaktaclır.

B.5. İhrıççının dahil olıiuğu gnıp ve grup içindeki yeıi

IVevcut durumda sadece halı üretiınine devam edi|mektedir. Halı üretiminde çeşitli etvaf türierini ıçeren
iPlikler ayrıca jüt ve çözgü ipliği kullanılmaktadır. }talı ipliği türlerinin tedariki, uretilen üriinlerin tüketici
tarafından beğenilmesi, pazarlama ile ilgili tanfiım ve rektamların yapılması, yeni kalite grupları ve clesen
tasarınıları. piyasadaki ekonomik koşullar, üretime etki eden başIıca unsurlardır.

Halı ipliğinin döviz ile tedarik edilmesi nedeniyle döviz riski. satış vadelerinin uzun olması nedeniyle
likidite riski ve işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle de faiz riskine maruz kalınmaktadır,

Ürelilen ürünler, İstanbu|'da KOTEKS frmamı4 Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise lıayilik sisteıni ile
pazarlaması gerçekleŞiritmektedir. Halı üretiminde yeni tasarımlar ve kaliıe grupları üzerinde çalışmalar
yapılarak ciro ve karlılık artınlmıyı çalışılmaktadır.

Şirkeıimiz BİRKO A.Ş ana şirket olup, her hangi bir grup
ortak lığı mız KOTEKS' in 9'o 99,9' uııa, Bİ RKO ENERIİ' nin
%99.85'ine sahiptir. BİRKO ENERJİ gayrifaal <lurumdadır

şirkeı btlnyesinde değildir. Şirketinıiz, bağlı
sernuryesinin de KOTEKS ite birlikte toplam

tİ,

No.

$(l1

A
E§

ı)1 ıld ır8İi 225 ijü



8.6.Sermayedeki veya toplam oy hıkkı içindeki paylan doğıudan veya dolaytı olarak o/tı§ ve fazlası
oİan kİŞileıin İsİmleı'i/unvanlnn ile her birinin pay sahipliği hakkındı bilgi

91o5 ve fazlası paya sahip ortak voktur. Ayrıca, Dolaylı h6kim oflak ve yönetim kontrolü bulıınmanıaktadır.

B.7,SeÇİlmiŞ finansal bilgi|er ile ihraççının fiııansal duıuıııunda ve faaliyet sonuç|aı.ını|a meydana
geien önemli değişiklikler

FİNANsAL DL,RuM
TABLoSuffL}

Bığımsız
Denetimden

Geçmiş
3ı.ı2.20ı7

Bığınısız
Denetimden

Geçmiş
3t.ı 2.20ı 6

[lağımsız
Denetimden

Geçmiş
3ı.t 2.20ı5

DÖNEN VARLIKLAR 38.948.558 71.777.77z ı38.0ı7.03ı
-Nakit ve Benzerleri 583.235 2.tl76,ü49 1.978.405
-Ticari Alacaklar ı3.989.693 48.2.]2.888 9ı.009.036
-Diğer Alacaklar 22,6a9 ı 0-]. ı30 384,785
-Stoklar 2a.544.2l6 20.643.852 11.960.7z,|
-Diğer Dönen Varlıklar 3.808.806 72|.853 2.684.078
DURAN VARLIKİ_AR ı ı5.656.316 t ı4.83ı.543 ı23.286.3s4
-Diğer Alacaklar 38.923 302 302
-Maddi l)uran Varlıklar ı05.877.228 l l0.032.944 ı l9.773,349
-Eııelcnıniş vergi varlığı 9.740.165 4.7t)8.297 3.5 ı 2.703
AKTİF TOPLAMİ 154.604.874 ı86.609.3ı5 26t.30-ı.385
KISA VADELİ
vüxünıı.ilıürıgn 53.6ı3.848 8ü.5ü6.587 2.048.340ıı
-Finansal Borçlar 24.139,957 53.ı 82,756 72.022.093
-Ticari Borçtar 6.9?0.595 i 5.055.953 26.883.tl93
-Ilişkili Taraflara Diğer
Borçlar ı0.769.356 5.128.944 4,020.6|4
-Diğer Borclar |1.165.428 1.5. l 98.647 9.119.q22
-Diğer Kısa Vadeli Yıiküm 17.878 20.287 ı.8l 8
[,zUN VADELİ
vüxiiıvııüıürınn ı5.ı06.278 l7.432.70l 51.107.67l
-Finansal Borclar l0.605.054 ı2.279.408 38,636,l48
-Cahsanlara §sğ.Fav. Kars. 4,5ü1.224 5. ı 53.293 |2,471.523
ÖZXİYİİİİKLAR 85.884.748 80.590.027 98.147.374
-ödenıniş sernıaye 77.288.3l4 60.000.000 60.000.000

-Öxtrmaye Enf Düz, Farkları 30.493.682 30.49].682 30.493,682
-Geri Al. Payların Satışından

Doğan Kazanç ( Kayıpla r ) -20.0ü0
0 0

-Karş. Iştirak Serm.Düzelt. ( -) -_].000,000
0 0

_6.5l6.59l
0 0

-Paylara l lş. Prinr; (Iskontolar)

-Yeniden Değ, Artısları 93.t 5,1,947 C)3.05,1.947 95.56,1.139

-Kördan Avr. Kısıt. Yedek ler 2.536.726 2.528.526 z.528.526
-90.443,620 -76.929,,lg-Geçmis Yıl Zararları ' _ l05.493.058

lİ

Flİl)



-Kontrol Gücü Olm. Pavlar -5.262 -5.270 57_3

PASİF TOP.L{Mı l54.604.874 ı86.609.3ı5 26ı.303.385

-Net l)öneııı Zararı -2. 7.0ıı _l5.04ı.238 _ ı3.5l3. ı45

(TL)

Bnğıınsız
Denetimden Geçmiş

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

Bnğınısız
Denetimden Geçmiş

3ı. ı 2.20t 7 3l,.l2.20l6 3ı. ı 2.20ı5
Net Satışlar 27,756.825 95.15i.526 l 37.565.40 ı
Satışların IVlaliyeti (23.2tl6.139) (92 297,525) ( ı25.282.455)
Brüt K§r/Zarır 4,470.686 2.860.00ı 12.z82.946
Faaliyeı KilrılZararı (91,3 ı7) (5."345.960) l,629.329
Dönem Kfrı,/Zaraıı (2.4s7.148l, (ı5.047.059) (ı3.5ı2.375)

l975 Yılında üretime baŞlayan karde iplik işletmesi lg9_5 modei nıakinalarla eski teknoloji ile üretinıine devam
etmcsi rekatıct koşulları açısındaıı clezavaııtaj oluşturduğundaıı .}1.03.20t6 tarihinde kapatılııııştır. Karde
iŞlelnıesinin kapatılması §onucu 20l5 yılında l37 miyoıı TL olan konsolide ciro; 20l6 yııında oo milyon TL
seviYelerine düŞmüŞtür. 3l,122016 tarihinde de penye ve open_end ipiilt fabrikaları kapatılmıştır. peııye ve
cıPen-end iŞletmelerindeki makine ve teçhizatlarının satış sürecine ilişkin Şirket taıİfindaıı al.n.2ol6,
05.ı2.20|6, 19.12.2016,24.12,2016.26,12.20|6.29.12.2016.02.a1.2017,03.0I.20l7, 06.01.20ı7.
09.01.20l 7, l0.01.2017, l6,a1.2017. 17.a1.2al7.27.0l ,2017.3 0.0l 20I 7 ve 02.a2.?Ol 7 KAP'ta özel dıııum
aÇıklamaları yapılmış ve makinalar satılarak borçların tinansmanında kullanılmıştır.
Şirketimizin krediyapılandırma çalışnıa|arı çerçevesinde, Garanti Bankası'na olan ıtıplam ıO.ıt25.000.-TL
'lık kredi l yıl spol olarak vadesi yenilenmiş olup, 09.03.20l8 tarihincle yapılandırılacaİtır.
Odeabaıü ilc kredilerin yapılandırılmaşı konusrında anlaşılııııştır 2 Ağustos 20l3 tarihincİe 60 av vadeli
oİarak kullanılan kredideıı kalaıı l0.721.585,19 Tt. ve buna itave olarak taksitli 489.204 i,L rotatif
krediye ilaveten 1.065.J50 TL daha yeni kredi kullanımı yapılarak; toplam 12.276l39,38 TL tuıarın«ia l yıl
faiz ödemeli, 4 yıl aylık Odemeliolarak yeniden yapı|aııdırılmış olup, yapılandırılan kredi 0llü/2Üs
tıırihinden itibaren 4 yılda ödenerek, al fi3l\022 tarihinde ödemeler tamamlanacaktır.

TEB ile 1.495.000.-TL tutarındaki hredi 2l.a4,20l7 tarihinde l yıl faiz ödemeli ve l y,ıl ödenecek şekilde
yapılandırılmış, öderneler 2I.05.20l8'de başlayacak ve 22.04.}alg tarihinde sona ereceklir.
Akbank ile 2.050.000.-TL tutaıındaki kredi l -§.05.20l 7 tarihinde 6 ay sonunda friz ödemeli ve I yıl öcienecek
şekilde yapılandırılmış, ödemeler l6.1?,2al7'de başlayacak ve l6.12.20i8 tarihinde sona erecektiı..

SatıŞlar 20l5 doneminde 9,6 4.2016 döneminde o/o 31,20l7 donenıinde ise o/a2l8 oranında tular bazında
azalmıştır. 20l6 yılında ise şirketinıizin en büyük üretim tesisi karde işletıııesiııin kapatılması nedeniyle, 20l7
yılında ise penye ve open-end iplik işletmelerinin kapatılnıası nedeniyle satışlarda vüksek oranda bir azalma
gerçekleşnıiştir. tkrdg Penye ve Open-end iplik işletmelerinde bulunan nıakina ve teçhizat satılarak borçların
finansınanında kullanılmştır. İplik üretiminden tamamen vazgeçilmiştir, 20l7 yıtbaşından itibaren kalı
işletmesi faaliyetlerine devam etmekıedir. 20l7 yılı konsolide ciro 29.905.35l.-TL olarak gerçekleşmiştir.

B.8. Kar tahmini vc beklentileri

Yokıur.

B.9. İzahnamede yer nlan finansal tablolnra iiişkin deııçtim raporlaıındnki otumlu göriiş dışındaki
husıışlaıın içeriği

3 1 .1 2.20l5 - 3 1 .1 2,20l 6 -" 31 .1 2,20l 7 tarihli bağımsız dsnttinı raporlarıııda, bağımsız denetçi tarafindan
belinilen olumlu görtiş dışında görüş / sonuçlar mevcut değildir. Bağınısız denetiııı raporlarına kap.goı,.tr
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B.l0. İhıaççının İşletııre §çrma}*c§inin nrevcııt yükümliiliiklerini kaışıtayanınma§ı

İŞletme sermayesı yetersizlİği. öaserıııaye kaybına da neden tılınuştur. ?0l7 yılı mali tablolardaki tıilanço,ararı 2,457.0 l l ,- TL, geçnıiş yıllar zararı l05.493.058 TL'dır.

şirketin işletme sermayesi ihtivacının. satış gelirlerinin artırılma§ının yanı sıra bedeJli §ermaye
afiırımındaır elde edilmesi beklenen gelirin bir bo|Umtl kul|aııılara-k i_v*ileştirilmesi planlanmaktadİr.
Sermaye aftırımı sonrasıııda şirketin fiııansal rasyolaıında sğlanması lıedeflenen iyi|eşnıe ile beraber
kredikuruluşlarından daha uvgun finansnıan imkanlarının elde edileceğı düşüniilmektedir.

c. Sf,RluAYf, PİYASASI ARACİ
C.l.İhıaç edilecek velveya boışnıla işlem göııcek sermaye piyasnsı aracıııııı menkul kıymet

tanımlamı ııum:ııa§ı (ISIN) dnhil tiir ve gruplanna ilişkin bilgi
4.271.168,587 adet hamiline pay ihraç edilecek olup, paylara ilişkin bir gruplandırma mevcııt değildir.
İmtiyaz bulunmamakıadır.

C.2.Sermıye piyasası rıı,rıcının ihıınç ediieceği paıa birinıi
İhraç edilecek paylar Türk Parası ciıısinden ihraç edilecekıir.

CJ.İhıaç edilmiş ve bedelleıi tamameıı ödenmiş pay §ayısı

7.728,831.4I3 adet olup, bedeliödenmemiş pay bulunmamaktadır. Herbir payın nominal değeri bir
Kuruş olup, l00 ada payın nomiııal değeri l l'L'dir.

C.4.Sermıye piyasası sı:ıcııım sağlaıiığ haklar hakkında bilgi

Kardan pay alma hakkı, ortaklıktan ayrılma hakkı. satma hakkı, tasfiyeden pay alnıa hakkı, bedelsiz
pay alma hakkı. yeni, pav alma hakkı, genel kurula katılma hakkı. oy hakkı, bilgi alnıa inceleme
hakkı. iplal datası açnıa hakkı. azınlık hakları, özel denetim isteme hakkı. ortaklıktan a,vrılnıa hakkı,
ortaklıktan çıkarma ve satma hakkı.

C.S.Sernınye piyasısı ıtı?cıIun devir ve tedıvüliinü hsıtlayıcı hususlar hakkında bilgi

Se,rmaye piyasası aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus bulunmamakıadır.

C.6.Halkı aız edibn §ermaye piyısnsı araçlannın boışnda işlem görmesi için başvuııı ynpılıp
yapılnıadığı veya yıpılıp yapılmayncnğ hususu ile işlem göıülecek pazara iliskin biigi

Şirket payları Borsa İstanbui A_Ş. Yakın İzleme Pazarında işlenı görınektedir. Serınaye artırımı ile
ihraç edilen paylar, yeni pay alma hakkının kullanıldığı birinci gUn itibarivle MKK'da gerekli
işlemlerin yapılmasını müteakip Borsa İstanbul A, Ş.'de ışlem görmeye başlayacaktır.

C.7.Kır dağıtım poiitikısı hıkkında bilgi

2015-2017 dönemleri zararla kapanmış ve geçmiş yıllar zararları vardtr. Bu nedenle 2l Mayıs 20l7
tarihinde gorçekleştirilen yıllık olağan genel kurul toplantısında, 20l7 yılına ilişkin olarak bir.Kar
Dağıtım Politikaşı oluşturulnıanıIştır. Şirket'in esas xizleşnıesi ve kar dağıtım politikasına göre. kar
dağıtımı Sermaye Piyasası Mevzuaiı ve TTK çerçevesinde gerçekleştirilir.

D. RİSKLER
D.t.İhı.aççıya, faaliyetleı,iııe ve içinde bıılunduğu şektöır ilişkin öııemli ıisk fıktörlçıi hnkkında

bllgi

- Halı üretimiııde Ar-Ge çalışmaları ürtin geliştirme ve satış faaliy,etierinde öneınli rol oynamaktadır.

Şirketin piyasadaki rekabet koşullarına daha iyi adapte olması için ürün geliştirnıe yanında biiyük önem
taşıyaıı satış politikajarının devreye alınması temel konudur. Bu konuda başarısız olunması şirketin
rekabetçi koııuıııunu etk i leyebi l i r
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- Şirket, diğer sektör o.v-uncuları ile etkin bir şkilde rekabet edenıeyebilir. pazar payını kay-bedehilir veya
fivat politikasın ı muhafaza etieıııcyebi lir.

- Doğru ve zaınanında yatırınrlar yapılınaması şirketin büyünıesini olunısıız etkileyebilir. müşteri ve ciro
kaybına neden olabilir.

- Miişterilerinin ödeme gtiçluğUne girmesi ve talısilat problemleri Şirket'in faaliyetlerini olumsuz
etkileyebilir. Şirket alııcaklarının cırtalama tahsilat süresi 2l0-240 gtin aralığındadır te gerek müşteri
gerekse genel ekonomik konjonkttir bozulduğunda alacaklarınııı talısilinde zor|anabilir.

- Şirkeı, strate"lik adımlarıiişlemleri etkin biçınıde belirleyeıneyebilir veya icra edeıııeyebilir ve söz
koııusu işleıııler uygu|anıaya aluınıaya karar verilse bile tıunları başarıIı şekilde uygulanamaması halinde
beklenen ınenihalleri elde edemeyebilir.

- 'teknik arzalar Şirket'in faali,veılerini olumsuz eikileyebilir.

- Yaşanabilecek doğal afet, terör. ıç ve dış kaynaklı karışık|ıkiar şirketiıı hamnıadde tedarik, üretim ve
ıııamül dağıtım süreçlerinde aksaklıklara neden olabilir. Bu ııedenle nihai üretiı,ı,ı sıkıntısı, piyasava mal
tedarik edilmesi ve müşteri ödemelerinin aIınması gibi sorunlar ile karşıiaşılabilinir.

- Şirket'in üretinı yaptığı makiııalar ve iiretim süreçi dikkaıe alındığında iş kazaları durıımunda Şirket'te
iş kaybı yaşanabilir, iş kanunları sebebiyle işçilere tazminat ödennıesi söz konuzu olabilir.

- Kriz ortamlarındaki dalgalanınalar şirket'in finansman maliyetlerini artıratıilir ve finansal performansını
olumsuz eıkileyebilir. 20l5.20l6 ve 20l7 yılları itibariyle, Şirket'in banka kredileri 12.276.1_39.-TL
(odea} kredisi dışında sabit fhizlidir. Şirket'in linansman gidcrleri, 20l5. 20l6 çe 20l 7 yılları itibarıvla
yüksek borç luluk nedeniyle yüksek gerçekleşınişt ir.

D.J. Sermaye piyasası anıcını ilişkin önenıli risk faktöıieri haklşndı bilgi

Şirkeı'in payları hali hazırda BİST Yakın İzleme Paınrında ışlem görnıekte olup genel piyasa koşulları
ve şirket paylarından kar payı kaeancının elde edilip edilemenıesinden kaynaklanabilecek riskler
mevcuttur. Şirket payları fiyat ve hacinı dalgalanmalanna maruz kalabilir.

Şirket'in ınevçut durumda lıorsada işlem görmekte olan ve bedelli sernıaye artlrıını sonrasında tıorsada
işlem görecek paylarına .,"önelik likit bir piyasa oluşacağına ıeya böyle bir piyasa gelişmesi halinde, bıı
piyasanın devam edeceğiıe dair hiçbir güvence bulunmamaktadır

E. HALKA ARz
E.t.Hılkı ııza iiişkin ihraççının clde edeceği not gelir ilç katlınncığı tahmini topiarı maliyet ve

bulunan haklandı bilgi

ü01

'ı
ı A

Eldc edilmesi planlanan net fon miktaıı

42.7l1.685.87 TLıhraç tııtarı

yeni oav alma hakkı kullanını fivatı : 0.4t TL

sağlanacağı d,tşünllen fon l7,5ı 1.791.2ı TL

l85.454.58 TLTahminimalivet

17.326,336.63TLsağlanacağı düşünülen net fon

pav ihıacına iliskin siderler
85.123.37 TLkurul aıcreti

l3.454,ı 8 TLkota alma ücreti

l7.084.67 TLRekabel kuruınu

2.242.36TLMKK ücreti t
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Aracı kurum ücreti 47.250.00 T,L

Dı_ğer _qiderler 2ü.000,00 T,L

Tıhmini malivet ı85.454.58 TL

İhraç tutannm nominal değeri 42.7l|.685,87I'L olup, l 'l'L nominal değerii lCIO adet pay içiıı yeni pay
almahakkı4l Kuruştizerindenkullandırılaıak l7._§l1.791,2l Tt-brütgelirelde«iilmesiplanlanıııaktadır,
Bu tutardan l85.454.5{l TL sermaye arıırım giderleri dUşUldtlkıen sonra kalan nğt fun tutarı l 7.326,336.63
Ti."'dir.

Talepte bulunan yatırımcıların gıderiçalıştıkları kurumun masraf ve komisyon tulaı,ıdır.

E.2a. Halka aızın geıekçesi. halka aız geliı,lerinin ku|lanım yerleri ve elde oılilecek tahmini net gelir
hakkında bilgi

Sermaye artırımı ile elde edilecek tutarın, bedelli sernıaye artırımı neticesinde elde edileçek toplam
fo nun aşağıdak i aJanlaıda k u l l anı l ınası p lanlan maktadır.

planlanan kullanım Tutar %

Vergi ve SGK Ödemeleri 3.200.000,00 TL |8,47o/o
Ticari Borçiar 6.916.336,63 TL 39.920/,ı
personel Maas ve Tazminat Ödemeleri 3.760.000,00 TL 21.70oıo
Tonlım Net Fon ı7.326.33663 TL l00o/o

E.J. Halka aıza ilişkin bilgiler ve koşullan

Çıkarılınış serrnave 77.288.314,13.- Tl'den I20 milyon TL'ye artırıIarak, ortaklara 0ı'o55.2628 yeni pay
alma hakkı kultandırılacak ve kalan paylar BIST Birincil Piyasa'da satışa sunulacaktır.

Serına,ve artııımı netiçesinde ç*arılacak yonipayların nominal değeri 42.711.685.87.- TL olup. beher
payın nominal değeri 0,0l Tl'dir. Yeni pay alma haklarının kııllanımı, l TI., nominal değere denk gelen
l00 adet pay için 0,4l TL tizerinden gerçekleşirilecektir

}'cııi pay alma haklarının kullanım siiresi l5 gündtir. Yeni pay alıııa haklarınııı hullanımındaıı sonra kalan
paylaıın satışıııda Sermaye Piyasası Kurulu'nun I1-5.2 Sermaye Pivasası ,Araçlarının Saıışı Tebliği'nde
yer alan "Borsada Saıış" yöntemi uygulanacak olup paylar BİST Birincil Piyasa'da satışa sı.ınulacaktır. Pay
almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin duyurulacak satış süresi içinde BİST'te işlenı
yapıııayr yetkili bir aracı kurumlardan bİrİne bEvurmaları gerekmektedir. (BİSTle işlem yapmaya yetkili
aracı kurumların listesi wrryrv.bcırsaistanbul.com adresinde yer almaktadır)

İzahnamenin ilanını takip eden l0 gıiıı içinde yeni pay alma haklarııın kullantmıDııı b:şlatılması
zorunludur. Yeni pay dmahak.kı süresi, bitiş tarihinin resnıi tatiltarihiııe ra§tlama§ı halinde izleyen işgünü
akşamı sona eretektiı Yeni pay alnıa lıaklarının kullanımı süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri daha sonra
belirleııecek olup bu tarihler Kamu_vu Aydınlatına Platfcırınu internet siıesi aracılığı ile kamuya
duyurulacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanılnıasından sonra kaIan paylar 2 iş günü süre ile gİST Birincil Piyasada
halka arz edilecektir, Satışa sunulacak payların nominal tutarı ve lıalka arz tarihleri tasarruf sahiplerine
saıış duyu.rusu ile şirketin intemet sitesi. KAP ve lnvest !ıZ'nin iırterıret sitesinde ilan edilecektir,

E.4. Çıtışan menfaatler de dihil olmak üzere halka arza ilişhin ilgili kişileı,in önemli mçnfaıtleri

Sernıaye artırım işleınine aıacılık eclen aracı kurıım lNVL:S"r AZ Yatırını Menkul Değerler A.Ş.
gerçekleştirilecek işlenıden kaynaklı olarak aracılık komisyo,ıu a|acaktır

E.5. Seımıye piyasası arflcını halka aız eden kişinin / ihraççının isnıi
{
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l,laika arz işleıni BİRKO=ıııın sernıflve artlrlnt yoluyla gerçekleştirilecektir. Sernıaye arttrıııı amacıyla
ihraç edilecek paylara itişkin herhaııgi biri tarafindan taahhüı ı,erilnıeıııişıir.

ü.6. Halka Aızdan kaynaklanan sulıınma etkisinin nıiktaıı ve yüzılesi ilc yeni pay alnıa halıl«ı
kıılinııımının söz konusu olması duıuıırunda, mçvcut hişsedarların halka ırzdan pay almımatan
durumunda sıılanma etkisinin nıiktan ve yüzdesi;

Şirket 20l5-20l6-20l7 dönenılerini zararla kapatmış, çıkarılnıış sermayesini aşan lutarda geçmiş yıllar
zararı olduğu, Yakın tzlenıe Pazarı'nda ııominal değerin altında işlem gordtığü için bu hesaplaıııa anİamlı
gorülmemektedir.

E.7. Talepte buİunan yatııımcılardan talep edilçcek tahmini maliyetlcr hakkındn bilgİ

(*) Hesabı olan müşterilerin yeniden hesap açma|arı zorunlu

3. B.{Ğ tMslz DENETÇİLER
3.1. İzahnamede yer alan fiııansal tnbto dönemteri itibariyle ihıaççının bağımsız denetim

kuıııluşlaıının ticaışt ünvanlan ilc ıdıtsleri (üye olduktın pınfesyonel meshk kuruluştaıı ite
biriikte}:

ı_ı

Hesap Açnın Ücıçti*
Sermaye Piyasısı Aıacının MKK'ya Virman
Ucreti 3 Tt--ı BsMv
Yatınmcının Başka Aıacı Kuruluşiaki
Hesabına Virman [Icışti 3 TI- + BSi\,tV

EEt İjcıuti

e l TL - 9.999 TL ye kadar ?.56 TL
o 10.000 TI.- - 99.999 TL'r,e kadar

l2,50 TL
ı l00.000 Tl'nin tiaeri l9 TL

Damga versisi
Diğer

Bağımsız
Denetim
kııruluşu

Adres sorumlu orıak
l}aşdeneıçi

Üyesi Olunan
Meslek
Kurulusu

Deııetiın

Şekii

3!
ARALIK
201,I

BD
BAĞIMSIz
DENETIM
VE YMM
A,Ş,

İncirliCad. Yeşil
Adalı Sok. Erıııan
Apt, Ncı:2 A Blok
K:3 D:4
Bakırkoylİstanbul

CEMİLE
.{LBAş

İstanbul
Serbeşı
Muhasebeci
Mali
Müşavirler
Odası

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş

3l Aralık
20l6

BD
BAğMsIz
DHNETI}v1
VF. YMM
A.ş

İncirli Cad. Yeşil
Adalı Sok. Erman
Apı. No:2 A Blıık
K:3 D:4
Bakırköy,'[sıanbul

CIiMİLE
Aı.BAŞ

istanbul
Serbest
Muhasebeci
Mali
N'li.işavirler
Odası

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş

tncirliCad. Yeşii
;\dalı Sok. Erman
Apı. No:2 A Bkık

\rll

BD
BAĞI}.{sIZ t3l Aralık

30ı5
ismail
ASLAN

istaııbuI
Serbcst
Iv{uhasebeci
Mali

Bağımsız
Denetimclcn

l\

Geçnıiş

nrtu Faks. 225 00



VE YMM
AŞ.

K:3 D:4
Bakırkoviısıanbul

N,lüşavirler
Odası

.3.2. Bağınısız deııetim kuııluşlnnııın/soıumlu oıtnk baş denetçinin göırvden alınmA§ı. göıevden
çekilmesi yı da değişnıesine ilişkin bilgi

Yoktur.

,ı. SEÇİLMİş riNexsıL BiLGİLER

Şirkeı'in -] l,l2.20l7. 31,12.20l6. 31.12.20l5 dönemleıine ilişkin kcınsolide finansal durum ttbloları r,,e gelir
tablolarıı,ıdan seçilen önemlı finansal kalemler aşğıda yer almaktadır.

Fİ]tİAN§Aı, DURUM
TABLosU

Bağınısız.
Deııetimden Geçmis

Bağımsız
Denetinıden Gecıııis

Bağıınsız
Denetimden Geçmış

ffL) 3 ı. l 2,20l7 31.12.20l6 3 ı. ı 2.2015
Dönen varlıklar 3s.948.558 71.777.772 t38.0ı7.03ı

Nt*it ve Benzcrleri 583.235 2,076.a49 1.978,405
Ticari Alacaklar l3 9tl9.693 48.232.888 9ı.009.036
Stoklar 20.544.2l6 20.643.852 41.960.72,7

Duran vnrlıklar l ı5.656.3ı6 ı t4.ü3ı.543 l23.286.354
\{addi fJuran Varlıklar ı05.877.228 ıı0.032.944 l19.773"349

Aktif Toplamı l54.ffi4-874 t86.609.3ı5 261.303.385
kısa vıdeii yüküınl. 53.6ı3.84E 88.586.587 ı ı2.048.340

Finansal Borçlar 24,139.957 53.1 82.756 72.022.a93
Ticari Borçlar 6.920.595 l5.055.953 26.883.893

[izun Vad. Yüküml. ı5.ı06.278 l7.432.70l 5ı.107.67l
Finansal Bcırclar l0.605.054 l2.279.408 38.636. ı 48

ozkaynaklır 8§.İ84,?dE 80.590.027 98.147.ı74
a)Ana ort. Ait Özkav 85.890.0l0 80,595.?97 98.146.80ı
b)Azınlık Pavları (5.262) (5.270) 573

pasif Toıılamı $4.6a4.874 ı86.609.3I5 261.303.385

{TL)

Bağımsız
Denetimden

Gecmis

Bağımsız.
Deneıimden

Gecmis

Bağımsız
Denetimden

Gecmis
3l. ı 2.20ı 7 3l.ı2.20l6 3 ı .I2.20l5

itet satıslar 27.756.825 95.1 57.526 ı37.565,40ı
Sanşların Maliyeti (23.286.139) l\92.29,1.525, tl25.282.455\
Brüt kiıy'zarar 4.470.686 2.860.00ı 12.282.946
IŞaaliyet KiırlZarwı (91.3l7) (5.345.960) 1.629.329

Dönem İd.frrlzaran, (2.457.ı48) (t5.047.059) { ı3.5ı2.375}

Dönem KörllZarar) Dağılımı

Azınlık Payı {ı37) (5.82l ) 77ö
Ana Ortaklk Payları (2.457.0ı l) ( l5.041.238) ( ı 3.5l 3. l45 )

pav Başına kazanç/kayıp (0.000.1) (0.0025) (0.0023)

"Yatırınıcı, yatı rım kararıııı verpıeden önce ihraççıııın finansal durunı ve faalivet sonııçlarına İlişk
iz-ahnameniıı l0 ve 22 no'lu bölünı|erıni de dihkate almalıdır."a,vrıntılı bilgilerin yer
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§. RİSK rAKTöRLERİ
§.l. İhıaççıyn ve faaliyetleıine ilişkin ıiskler:

Serma_ve artırımındaıı sağlanacak nakit ile kredi ödeıneleri. personel maaş ve tazminat ödemeleri. ticari
borçlar. vergi ve SGK ödemeleri gibi kaiemlert kaynak aktarılacaktır, Faaliyet değişikliği nedeniyle
24.12.20a6 taıihli olağanüstü genel kurul sonrasında ayrılma hakkını kullanan bir oııağın 20.000
hissesi alınarak kendisine ayrılıııa iıyatı üzerinden ödeme _vapılmştır. Halka arııclan kalan paylar
yönetiı,ıı hurulu 4 üye tarafindan satın aiım taahhüdü verİlnıİştİr.
Haiı üretiminde yeni ürün veya hizınet kapsamı ve kalitesi rekabetçi konumu etki|eyebiliı,. Şirket'in
Ar-Ge çalışmaları ürün geliştirme ve satış faaliyetlerinde öneınli bir rol oynamaktadır. Şirketın
pıyasadaki rekabet koşullarına dalıa iyi adapte olması, yeni ürün geliŞirmesi ve geliştirdiği ürünlerin
nihai kullanıcıya ulaştırılması gibi faaliyetlerin geliştirilnıesinde ve kaılılığın artırılmasında çok bllytlk
önem tşıyan satış politikalarının devreye alınması şirketin rekabetçi konumunu etkileyebilir,
Doğru ve eamanında yatırımlar yapılmaması şirketin balyümesıni olumsuz etkileyebilir. mü$eri ve ciro
kaybına nedeıı olabili r.

Müşterilerinin ödeme güçltlğıine girmesi ve tahsilat problemleri Şirket'in faaliyetlerini olumsuz
etkilevebilir. Şirkeı alacaklarınııı ortalaıııa tahsilat süresi 2l0-240 gün aralığındadır ve gerek ıııü$eri
gerekse genel ekonomik konjonktur bozulduğuııdan alacaklarınııı tüsilinde zorlanabilir.

Şirket. önemli ölçüde tedarikçilere ve hizınet sağlayıcılara bağınıhür. Finansal darboğazın giderilmesi
ile bu konuda bağımlı olmaktan çıkılması beklenmektedir. Aksi durumda, tedarik sorunları ve
yetersizlikleri. Şirket'in üretiın tesislerinin gereken kapasiıede çalışmasına engel olabilir ve Şirket'in
büytlnıesini sınırlandırabilir. Bu durum, ııınliyetlerde arıışa neden olabilir ve operasyoııel sonuçlar
üzeriııde önemli derecede olumsuz etki yaratabilir.

Şirket, stratejik adımlarıiişlemleri etkin biçiıııde belirleyenıeyebilir veya icra edemeyebilir ve söz
konusu işlemler uygulamaya alınmaya karar verilse bile bunları bşarılı şekilde uygulanamaması
ha l i nde tıek leneıı menfaatleri elde edemeyebi lir.
Teknik arızalar şirket faa|iyetiniolumsuzetkileyebilir. Şirket. tüm üretim aşamalannda makinateçhızat
kullanmakta olup, herhangi bir arıza dıırumunda yedek parça temini veya tamirinin uzun sürebilmesi
risk i nedeniy le şirketin faaliyetl eri o l umsuz etk ilenebili r.

Yaşanabilecek doğal afet, terör, iç ve dış kaynaklı karışıklıklar Şirket'in hammadde tedarik. üretim ve
mamül dağılım süreçlerinde aksak|ıklara neden olabilir. Bu nedenle nihai tlretinı sıkınıısı, piyasaya
n"ıal tedarik ediImesi ve müşteıi ödemelerinin alınması gibi sorunlar ile karşılaşılabilinir.

Şirkeı'in iiretim )-aptığı makinalar ve üretinı si.ireci dikkate alındığında iş kazaları duruınunda şirketıe
iş kaybı yaşaııabilir, iş kanıınları sebebiyle işçilere tazıııiırat ödenmesi söz konusu olatıilir.
Krız ortarrüarındakı dalgalannıalar Şirket'in finıınsıııan ınalıyet|erini artırabilir ve finansal
peribrmansını olumsuz etkiieyebilir.20l5, 20l 6 ve 20l 7 yı lları iıibariyla Şirket'in baııka kredileri sabiı
faizlidir. Şirket'in finansman giderleri,2015,2016 r,e 20l7 yılları itibarıyla, yüksek borçluluk
nedeniyle yüksek gerçekleşmiştir.

§.2. İh raççııı ın içinde bu luntlıığu sektöır itiş kin ıiskler:

Ekonıımik ve siyasi .krizler imalat sanayinde üretim yapan halı sektöriintı derinden sarsmakta

borçlann,ıa maliyeıleri yükselınekte, hamınadde fiyatları arlmakta. kur riski nedeniyle enerji fiyatları
arımakta v'g bu durum işilik ücreılerinin de arınıasına neden olmaktadır. Şirket'in faaliyel gösterdiği

halı dünyada ve iilkenıizde )raşaııan ekononıik velveya siyasal krizlerin yol açtığı her lürlü daralma ve
uz.antısında üretimde düşme, tüsilat ve kredi problemleri imalat sektörtinün en önemli
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oluşturmaktadır. Küresel ve yerel ekonomide anidalgalanmalar. operasvonları ve finansal perf'orıııansı

olumsuz etkilcyebiIir.
- Mevzuat konularınııı içerisine ithal edilen iirtinlere gelen gözetim uygulanıası. antidamping vergileri,

Aırupa Birliği başta olnıak üzere Uluslararası Çevre Sıaııdart|arı ıle Türkive Staııdartları arasındaki
ıı.vuın gibi kontılar sekıordeki hanınıadde bazlı riskler sayılabilir.

- Tiirkiye'de halı sektöıtinde kayıt dışı üretim yapan firmaların varlığı. kayıt dışı firıııalarııı daha diişük
nıaliyetli tiretiııılerinin söz konusu olması ve kayıt dışı üretimin sektörde haksız rekabete 1ul açması.
sektörde kayıtlı tireticilerin ürün fiyatlan ve karlılık marilarını baskılamaktadır.

5.J.İhıaç eıiilecek paylara ilişkin riskter:

Şirket'in payları hali hazırda BlS1' - Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olup genel piyısa
koşulları ve şirket paylarından temettü kazaııcının eide edilip edilememesinden kavnaklanabilecek
riskler mevcuttur. Finansal dengenin sağlanması ile payların yeniden Ana Paatr'da işlem görmesi
hecleflenıııektedir.

Şirket payları fiyat ve hacim dalgalanmalarına maruz kalatıilir.
Şirket'in mevcui durumda borsada işiem görmekte olan ve bedelli §eflnayğ ııiuınıı sonrasında borsada
işlem görecek paylarına yönelik likit bir piyasa oluşacağına veya bö1.,le bir piyasa gelişmesi halinde,
bu piyasanın devam edeceğine dair hiçbir güvence bulunmamaktadır,

Şirket'in fualiyetlerinin sonuçları veya fiııaıısal performansı- işbu izahniımenin rısk faktörleri
bollnıünde yapılan açıklamalar sebebiyie veya diğeısebeplerle analistlerin veya yatırımcıların
beklentılerini karşılayamayabilir. İşlem gören payların piyasa işlem fıyatı, Şirket'in veya rakiplerinin
finansal perfornıanslarındaki değişimler, küresel makroekonomik koşullar, rakiplerin faaliyetleri, işbu
İzahnamenin risk faktorleri bolumunde belirtilen sebepler ve diğer faktörler nedeniyle önemli
dalgalanmaIara maruz kakıbilir.
Gelecekle pay sahiplerine kir payı ödemeyebilir veya kir payı beyan etmeyebilir.
Halka açık şirketler, tabi oldukları nrevzuata uygun olarak kir payı dağıtmak zorundaolup, söz konusu
politikaJar, SPK'nın zaman ?ı;rflan ortaya koyduğu belirli düzenlemelerden etkilenebilir. Payları
borsada işlom gören halka açık şirkaler, pay sahiplerinin vereceği karara bağlı olarak nakit velveya
bedelsiz pay o|arak kdr payı dağıtabilmekto veya dağıtılabilir kdr payını şirket bunyesinde
bırakabilmektedir. &)z konıısu dagıtılabilir kir payının hesçlannıası konusunda esneklik bıılunnıakla
birlikte, hesaplanıada kullanıl.aıı meblağlar ve formüller SPK tarafindan değiştirilebilir.
Yapılacak olan herhangi bir kir payı ödemesinin tutarı ve şekli: yeterli seviyede kAr elde edilmesi,
dağıtıiabilir kğr ve yedeklerin tutan, işletme serınayğsi gereklilikleri, fonlama maliyeti, yatrım
harcamaları ve yatrnm planları. gelirier, karlılık düzeyi, borç sermaye oranı. Türkiy,e'de faaliyet
gösterffi ve payları borsada işlem gören karşılaştırılabilir şirketlerin kör p{ıyı getirileri, Şirket yöneıim
kurulıınun takdirine bağlı olarak ilgili olduğunu dtlşılndtlğü diğer eıkenler ve pay sahiplerinin kir payı
hedefleri ve beklentileri dAhil ancak bunlarla sınırlı olmamak tizere, pek çok etkeıle bağlıdır. Şirket,
önenıli ölçüde k6r elde etse dahi, yönetim krırulunun, söz konusu kfrrın, örneğin yatırını harcamaJarı
!,eya §atın almdr gibi diğer amaçlarla kuilanılınası voluyla Şirket değerinin daha etkin biçimde
artırı|abileceğine inanması duruıııund4 kar payı dağıtnıayı önernıey-ebilir ve bu öııeri şirket genel
kurulunda kabul edilebilir.
Şirket'in 20l5, 20l6,20l7yıllarına ilişkin net dönem:.ararı sırasıyla -l3,5l3.145.-'I'L:
-l5.041.238.- 1'L; ve -2.457,0ll,-TL olarak gerçekleşmiş olııp, 20l5. 20l6 ve 20l7 yıllarında kar

İl,İ',Şl'Jİ*[*1,Ş"T'İ'j.lr, ,ı,ru Lirası cinsinden<ıir. şirket,in paytarına iıişkin oı*uı,. öcıernesi
durıımunda ödenecek kar payları da Türk Lirası cinsinden olacaktır. Sonuç olarak, Ttirk Lirası
değerinde diğer para birimleri karşısında yaşanabilecek dalgalanıııalar, Türkiye dışındaki yatırımcılar
için diğer para birimlerine çevrilmesi sonucunda payların değerini ve ödenecek kör paylarının miktarını
etkileyebilir.
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5.4. Diğer ıiskleı,:

Kiiresel veiveya yurt içi ekononıide oluııısuz gelişnıeler ortaya çıknıası halinde makiıe halısı üretinı
sekıörtınde meydana gelebilecek gelişmelerin şirkeıin fhaliyetlerini negatif etkileı,ııe riski
lıulunnıakıadır. Şirket faaliyetleri Türkiye'de süregelen mevzuat vc kanunlard4 yönetnıeliklerde.
politıkalarda ve bunların yoruııılannıa.sındaki değişikliklerin etkileri de dihil olmak tizsre" nıevaıat
riskine ıalıidir. Mevcut kaııunlar ve yönetmeliklerde gelecekteki değişiklerin zamanlaması ve y,apısı,

teşvik veya kısıtlaına yönünde olabilme durumu şirketin kontrolü dışındadır, şirketin faaliyeti,
finansal durumu, faaliyet sonuçları ve görünümü üzerinde olun,ılu ya da olunısuz yönde etki
yapabilir.

5.4.1.Faiz Oınnı Riski

Şirketin sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması. Şi;,ket'i faiz oranı riskine maıuz bırakmaktadır.

i:inansal vüküınlülüklerin 31.12,20i.7 tarihiııdc 12.276.139.-Tt... 31,12.2016 tarihinde 3,271.999 TL,
3 l, l2,2015 tarihinde 1.6l 8.738 TL'sı değışken faizlidir.

3t.l2.2017 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz ohl baz- puan yüksek/dü$lk olsaydı ve diğer tünı
değişkenler sabit kalsaydı, vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi k6rl(aruı| 12.276 TL (3 l. l7.20l6 3.272
TL,31.12.20l5: 1.6l8TL)dalıadüşüklyiiksekolacaktı.BudurumŞirkeı'inherdönenıfaizoranıriskiylekaşı
karşıy,a olduğunu gösternıektedir

5.4.2.Kıır Riski

Şirkeı Anıerikan Doları ve Aıro cinsinden riske maruz kalmaktadır. Şirket'in yabancı para net p<ızisyonunu

incelediğimizde, 20l51l2 döneminde t0.207.l65 TL olan net döviz açık pozisyonu ?arcln döneminde
2.788.293 TL, olarak gerçeklşnıi$ir. 20l7ıl? dOneıninde neı döviz açık pozisyonu l0.1l].907 Ti'dir.
2017i12 döneıııi ilibariyle.vabancı para dağılınıını iırcelediğimizde Şirket'in l4.000.- ABD Doları, varlığı ve
2.693,302,- ABD Doları ve i.738.- Awo yıiİtiunlüiüğü bulunmakıadır. Toplanı döviz açığı ise l0,1 milyon
'rL'dir. Brı durum Şirket'in her dönem kı.ır riskiyİe karşı karşıya olduğunu gösterıııektedir.

5.4.3.Kredi Riski

Şirket'in öneınli ö!çüde kredi riski yoğunlışmasına sebep olabilecek finansal araçları başlıca nakit ve ticari
alacak lardaıı o luşnıaktadır.

Kredi riski 20l5 sonunda bir öncekı yıla göre %20 artarak 93.327,075 TL'y,e yükselıniştir. 20l6i12 döneminde

ise maruz kalınan a,ami k.redi riski 20l5ll2 dtinernine göre %46 azalaı:ak 50 385.6_§8 TL'ye düşnııiş. 2al7ll2
döneminde ise l4.595.537 TL'dir ve 20l6i l ? dönemine gore oi7 i ıızalmıştır. Bu tutarın %96'i ıicari alacaklar.

%4'i bankalardaki mevduaı kaleııılerinden oluşmaktadır. Bu duruııı Şirket'in heı: dönem kredi riskiyle karşı

karşıya o lduğunu gösterırektedi r.

5.4.4. Likidite Riski

şirket, nakit girişlerinin stirekliliğini ve değişkenliğini, ticari alaçaklarının tahsilatı ve baııka kredileri

aracılığı_vta sağlamayı amaçl anıaktadır.

3l Aralık 20l5te 165,120.287 TL,3l Aralık 20l6'da l07.570.29(ı.- TL ve 3l Aralık 20l7'de 72.926.7a8
'tL'ye düşmüş olan sözteşme uyannca nakit çıkışlaıı toplamınuı 96 49'u 3- 12 ay arası vadeli yükümlülüklerden

otuşturmaktadır Geçmiş yıllarda da 3-1? ay vadeli 1tlkümlülüklerin topianı yükümlülükler içerisinde önemli

bir yekün teşkil etıiği görülınektedir Bu durum Şirket'iıı her dönem likidite riskiyle karşı karşıya
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6. iı| RAççı }ıAKKı,NDA Biı,Gi ı.ER

6.1.İhraççı hakkında genel bilgi:

Birko Birleşik Kol,ıınlulular Meıısucaı Ticaret ve Sanayii Anoniın Şirkeıi kısaca BİRKO A"Ş. ("Şirket-.fuıa

ortaklık-t}irko"). Niğde İli, çevre ilçe ve kasalıa.ların işsizierıne ış imkinı sağlaıııak aınacıyla. Koyunlu
Kasabasının mahalli hatkının öncülüğiı ve kalılınıı;-la 0l 02 l972 tarılıiııde _i00.000.-TL serma,ve ile
kurulmuştur. Kuruluştakişirket tinvanı,"Birko Birleşik Koyunlulular Gıda Maddeleri, Ev Eşyaları 'I'icaret ve

Sanayii Anoııiııı Şlrketi" ve merkezi Ankara olarak lescil ı,e ilan edilnıiştir.

l973 yılında Şirketin Adı "Birko Bırleşik Koyunlulular Mensucat'l'icaret ve Sanayi Anoninı Şirketi" l99l
yılında da merkezi NİĞDE olarak değiştirilmiştir.

GELİŞMü AŞAMALARI
20 Mayıs l973 tarihinde tenreti aıılan 50.000 iğlik Karde İplik Tesisinin birinci yarıstnı teşkil eden ?-5.000

iğlik kısmı 25 Ekim l975 tarihinde tamzuıılanarak işIetmeye açıImışıır. Birko A.Ş. Grup içerisinde ana şirket
konuıırundadır. l98l yılında Birko A.Ş. bünyesinde faaliyete başlayan yüniü işleümeler (Ifulı dokuma ve yün
ipliği üretimi - boyama ) l998 yılından itibaren Birto A,Ş. bürıyesinde bulunan ınakine haiısı ,,e yün ipliği
işletmelerinin üretim ıesisleri ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin Kurunılar Vergisi Kanunu'nun ?_j-

maddesi htlkmü uyarıı,ıca ayni serınaye kcınulmasıyla " bölünme " suretiyle ".Birko koyunlu Halı 'l'ekstil

Sanayi ve Ticaret A.Ş. " unvanlı adı altında yeniden yapılanmış olup, Nğde Ticaret Sicili Memurluğu'nda
l9.01.1998 tarihinde tescili yaptırılıp 2l 0l l998 tanh 4466 sayılı TTSG'de yayımlanmış ve Niğde Ticaret
Sicili Memurluğu'nda 2404 siçil no.su ile tescil edilmiştir. Birkokoyunlu Halı A.Ş. l7.01.20l0 Tarihli
Olağanüstü (ienel Kurul Kararı ile l 8.0l .20l0 tarihinde Birko A Ş 'ye devrolnıııştur Karde" Penye. Open-end
ve vün iplik işletıneleri 20l6 yılında kapatılmıştır.

Koyunlu Tekstil §anayi ve "l-icaret A"Ş., şirketin ürettiği halıları pazarlamak anıacıyla l98l yıluıda
kunılmuştur. Grup kendi enerjisini üretmek amacıyla 2000 yıiında Birko Enerji A.Ş.'yi kurııuşıur. }'akat l2
Mayıs 2ü05 tarihinde onaylanan 5350 Sayılı ıeşvik yasası kapsamında belirli istihdam şartları yerine
gelirildiğiııde enerji maliyetlerinin %50'si devlet tarafindan Şirket'e ödeneceği ortaya çıknııştır. Bunun
sonucuııda grup, Birko Enerji A.Ş.'nin faaliyetterini durdurmasına karar vermişıir. Şirket gtyrifaal
durunıdadır.

HALl İşı-rrıınsİ:
Ha.lı üretinı tşisinde, ll adet halı dokuma rnnkinesi mevcuttur. Yıllık 1.405,000 M?'lik halı üreıiın
kapasitesıne sahiptir. İşletmeııin üretiın yeipazesinde Standart, Ekol, Elit. Yakamoe, Kari4 Caz, P. op, Ritim,
Karnaval, KarnaralSinı, Alisya, Demre, Klas. Modern. Beyoğlu, Ahenk, Fantasy. Kapadokya. Ela, Açelya,
Alliary;e, Keııeıhişar. İpek olmak üzere 20'den fazla değişik kalitede halı üretilmektedir. Halı işletnıesinin
bünyesinde ğn son sistem halı terbiye ve konfeksiyon nıakineleri de bulunnıaktadır. Bu yatırımla birlikte
Koyunlu Halının ürün çeşitliliği ve üretinı kapasitesiönemli ölçüde artmlştır. Koyunlu markalı halılar kalitesi
ile kendisini ıspatlamış ve her yerde aranan bir ürün konıımuna gelmiştir.

PAZ-ARLAMA:

KOYl"JNLt"j T§ı§TİL §ANAYİ vE,IİCARET A.Ş.

I98l yılında kurulan Şirket halı paz.arlaıııa, dağıtım ve §attş alanında faaliyet gö§ermektedir. Şirket bu
faaliyetterinı İstaııbul Bölge Müdürlüğü gerçekleştirmektedir. Birko A.Ş 9'ö 99 oranında pay sahibidir.

Ayrıca etkin pa,arlama teknikterinı kullanıııak amacıyla yurtiçınde 3 ana bayi ve 2 botge temsilcisi ile
pa-aır lama faal i yeı leri sü rdtirıl lmekt ecl ir.

ENERJİ:
BiRKo r]NERJi ELEKTRİK [jnrri.*ıi §ANAyi vE TİCARET A.ş.
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2000 yılında fiaaliyeıe geçen tesis Bırko Şirkeıler Grubunun bünyesindeki işletnıelerin kalileli. ekonomik ve

kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuşlu. Bu tesis Pue!-oil ile çalışmakta idi. 2006 yılının
.Iüayıs ayında tesisin makiııeleri yufi üşına satılmış olııp şu anda gayrifaal durunıdadır.

ORTAK1,1K YAPI§I:

Şirketin pa,v sahipleri içerisinde 0z65 ve üzerinde pava sahip pay sahibi bulunmamaktadır.

6.1.t İhınççnıın ticarct uııvAnı vc işletnıe adı:

I}irko Birleşik Ko_"-unlulular iVlensucaı Ticaret ve Sanavi A Ş

6.1.Z İhraççının luıyıtlı olduğu ticaırt sicili ve sicil nunraıası:

i\{erkez Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Birko Cad.No:288 Niğde-t3or Yolu 7.Km. NİĞDE

Ticnıet §icil Miidüılüğü : Niğde

Ticaıtt Sicil Numarası : 988

6.1.3 İhraççının kıınıluş tarihi ve siiıtsiz değilse, öngöıülen süıtsi:

8i02l lq72 - Suresizdir.

6.1.4 İhıaççıııın hukuki statüsii, labi otduğu mevzuat, ihrıççının kuııılduğu ülke, kayıtiı
merkezinin ve fiili yönetim nıerkçzinin adresi, internct ıdresi ve telefon ve fakş
ıııımnrRlnıı:

Hukukistattlsü: Anonjm §irket

Tabi oldu_ğu yışal ıııevzuat: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları

Türkiye Cumhuriyeti

Merkez adresi:
Organize §anayi Bölgesi Birko
Cad. No:288 Niğde-Bor yolu 7.Km NİĞ.DE

internet adresi: www.birko.coın.ır

Telefon ve faks numafalaıı: a 388 225 00 00 * 0 388 225 00 ı0-1 ı

ülke;

6.1.5. Depo seıtifilıasını ihraç eden haklandıki bilgiler: Yoktur

6.2. Yıüıııniır;
6.2.1 İzahnamcde yer alması gereken finnnsnl tablo dönemieıi itibariyle ihıaççının önemli

yatııımlan vc bu yntınnılann finansman şekilleri hakkında bilgi:

07.03.2014 tarih ve ll3l05 i} ncı'lu YT'B, 17,06.2015 tarihinde taıııaıırlaıııa vizqsi yapıiarak YTB
kapatılnııştır.

6.2.2. İhıaççı taııafindan yapılıııakta olan yntınmlannın niteliği. tamamlanma derecesi, coğıali
dağılınıı ve iinansman şkli hakkında bilgi:

Yapılmakta olan yatırım yoktrır.
6.2J. İhınççının yönetim orgaııı taıafıııdan geleceğe yönelik önemli yatııımlar hnkkındn ihıaççıyı

bağlayıcı olnrak alınan karariar, ynpılan sözieşmtier ve diğer giıişimler hakkında bilgi:

Niğde oSB sınırtarı içerisinde butunan toplam 445.991,45 M2 b,ıyukltığündeki , 458 l 2. 3. 4,5. 6. 7 nolu
parsellerin OSB sınırları dışına çıkarılnıasının Bakanlıkça uygun görüldüğü hususıı 26.12.?016 tarihinde
KAP'tayayınlanaıak kanıu ile paylaşılnııştır. Bakanlığın kesinlşme kaı,arı ise Niğde OSB'nin 20.03.20l7
tarihli yazısı ile tnmlş plup konu ile ilgili olarak 21,03,20l7 tarihinde KAP açıklaması

. va. İ.16 l?ti
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parsellcrle ilgili inıar planı hazırlanmakta oiup, plan tanıamlandıkıaır sonra resmi kuruınlara oııaY iÇin

başvurulacaktır.

7. FAAı",İYETı,ER HAKKINDiI GENEL nİıçiırn
l972 yılında Koyuntu Kasalıası halkı tarafından kurulan Birko Birleşik Koyunlulular !\'İensucat Ticaret ve

Sanaü.ı A.ş^ btııyesinde bulunan karde üretim tesisi, penye iiretinı ıesisi ve open-end üretinı tesisi teknolojik

eskime ve piyasa rekabet koşulları nedeniyle 20l6 sonunda üretimlerine son verilmiş olup, halı üretİnı tesisi

ise 2006 * ?a07 yıllarıı,ıda vapıian yenilenıe yatırınıı ile faaliyetine devam elmektedir.

l98l yılında Birko A"Ş'nin üreıtiği halıları pazarlamak amacıyla. Kovrınlu'l'ekstİl Sanay,i ve'l'İcaret A.Ş.

k uru lnıuşt ur ve f'aal iyetine devam et nıekted i r,

7.t. Ana fıaliyct alanlın:

Fiili o|arak Şirket'in halı üretim tesisi faalivetine devan,ı etnıektedir.
iialı İştetnıesi:

Halı i.iretim tesisinde. ll adet halı dokunu nıakinesi n,ıevcuttur. Yıllık 1.405.000 M2'lik halı ürelim
kapasitesine sahipıir" İşleımenin üretiın yelpazesinde Standart, Ekol. Elit, Yakarnoa Karia, Caz, Pop, Rilim,
Karnaval. KarnavalSim, Alisya" Deıııre, Klas, Modern. Beyoğlu, A}ıenk, Fantasy, Kapadokya. Ela Açeiva
Alliance. Kemerhısar, İpek olmak üzere 20'denfazla değişik kalilede halı üretilmektedir. Halı işletmesınin
bünyesinde en son sistem halı terbiye ve konfeksiyon makineleri de bulunmaktadır. Bu yatırınıla birlikte
Koyunlu Halının ürün çeşitliliği ve üretim kapasitesi önemli ölçüde artııııştn Koyunlu ıııarkalı halılar kalitesi
ile kendisini ispatlaınış ve her yerde aranan bir üriin koııumuna gelmiştir.

PAzARLAivıA GRUBt]
KOYUNLU TEKSTİL SAN,AYİ VE TİCARET A.Ş.

l98l yılıı,ıda kurulan KOTEKS halı pazarlaına dğıtım ve satış alanında faaJiyet göstermektedir. KOTHKS
bu faaliyeılerini İstanbııl Bölge Müdtırlüğtı gerçekleştirmektedir. KOTEKS. Birko A.Ş.'nin 9.b 99'una sahip
olduğu Şirket'in bağlı ortaklığı konumundadır. Ayrıca etkin pazarlama tekniklerini kııllanmak amacıyla
yurtiçinde 3 ana bayi ve 2 bolge ternsilcisi ile pazarlanıa faatriyetleri sürdürülrnekledir. Ana bayiler ve
KOTEKS'in altında yaklaşık 650 adet "Koyunlu" bayi bulunmaktadır.

7.1.1.İznhnamede yer ılması geıeken fınansai tıblo ılönemleri itibariyle ana iirün/hizmet
kategorilerini de içeıtcek şç}iide ihıaççı fa*liyetleıi hakkında bilgi:

Son 3 yılın karşılaştırmalı olarak satış tutıırı ve satış miktarları aşağıdaki gibidir:

+ ilıü hİi löq , a ı{.İİ

tİğ
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31.12.2011 3ı.t2.20ı6 3ı.ı2.20t5
sATıŞLAR BıN TL KİLO BiN TL KiLo l}iN 1-ı- Kıt.O
KARDE l24 ı3 334 ıı305 1,366.879 52.76] 732a.4?l
P.ENYE 62 6.946 3a.770 3.4l2.638 30.799 3,865.439

oPEN_EN.l) ı ı05 l66 886 ı5.662 2.593.fu43 n.6a7 3.4l 9.60 ı

222(ırıeııı 25 923 4.583 5I2.$42 6.035 777.796
pAıvı[JK ip.rop. ı.§t3 2ı3.089 623ıa 7.EE§.J02 $7.2a1

26.24l
ıs.383.257

HALI (M?) 25.8l8 ]26. ı60 29.484 484.648 5 ı9.073
.bıĞen 2.574 3."353 4.ı20
ToP.SA,ı,ıŞı.Aır 29.90§ 95. ı§7 ı37.56§

} u
3

Satışlar topl. ?. l48.5?6 'I"l.'sı 20 l 7 sonunda durdrırulan faaliyel ler kaleminde sııııf]aııdırılınıştır. Hasılat gelir talılosıında 27.75ö.8?5 1"t.'dir

Son 3 sat ıuın tutarlarına ları r:

Satışlar topl, 2. l48. 526 TL'sı 20l7 şonuııda durdurulan taaliyeı ler kalenrinde sınıi'landırılııııştır. Hasılat gelir tablosunda 27 75(r.1125'I'L'dir
1.1.2. Aıaşürma ve gcliştirme sürecİ devam cden öneııüi nilclikle ürüıı ve hizmetler ile söz konıısıı iiı{in ve hiz.metleıç ilişkin arnştırma ve

"}elişti rnıe süııcinde gelinen aşama hıklıında timıi sırn ıçığa çıkarmayacak nitelikte kamuya tluyuıulınıış bilgi:

Şirket, hal| iiİeıiminde g€çmişten gğleıı ıccİiıbe ve birilimleİi i|e yeni desen ve nrcdelleı tısarım w ,Ar-ce çallşlnalarına devam etrrıeıtediİ sekıördeki
ayn faaliyeı kolıındaki şi*etler sürekli yeni ta§afl.nan desenlerle tiikeıiciye yeni üriin|er sunına l@nusrında yar|ş içe.isindediİle.. Şirlel bu geıçekten
yola çükaİak ts!İlm ekibine yeni t,ğğtekleı kızındıınıştır, llılen standan, Ekoı Elit, YakanDz, Karia, caz, Pop, RiıiİıL Kamıval, KarnavalSim,

NET SATİSLAR 31.1Z2Ol7 - o/o 31.12.2016 - Yo 3ı.ı2.20ı5 _ %
KA.RDE l24 ı 1.305 l? 52,763 38

PEI..IYE 62

4
30.77o 32 30.799 ??

OPEN-END ı. ı05 I5.trz ı6 17 607 ı3
,1}KATLAMA 4 583 45 6.03-§

İPLiK ToPt- ı.5ı3 5 62.320 65 l07.204 78

ı{ALı 25 8ı8 86 29.484 ı93ı ?6.24l
DiĞER 2.574 9 J.35J 4 4. ı?0 J
ToPLAM

29.905 l00 95.1s7 l00 l37.565 l00

]ı



Alisy4 Demre, Klas, Modem, Beyoğlu, Ahenk, F8ntasy, Kapadoky4 El4 Açcıy4 Alliance. Kerİıethisar. ipeİ ürüıı gıuplan ile paıırda iddiall konuıne
golmek için çallşmılrİ sordlifııEkıedif .



7.2. Başlıca sektörler/pazarlar:

7.2.1. Fnııliyet gösteı.ilen sektörler/pazarlar ve ihıaççının bu sektörlerdeki/pazarlırdaki yeı'i İle

avıntıj ve deznvantajian hakkında bilgi:

Halı üretinı tesisinde üretilen makine halısı "koyuNlu" olarak bilinen marka ve kalitesı ile Ttirkive
genelinde yaygın satış ağı ile pa:nrlanmaktadır.

Türk suıayisinin en eski tirınalarıııdan biri olması, Türk sanayisi içerisinde yeralan fırmalarla uırun soluklu

çalışn,ıası, deneyimli çaiışanları, tiretilen tirünlerındekiyüksek kalitesi ile "KOYIJNLU HALI" markasının

Türkive'de önde gelen firnıalardan oJmasını sağlanııştır.

Genei olarak bakıldığında Birko A.Ş'nin rekabet açısından en büyük avantajları:

- Sekttlründe en eski kuruluşlardan olınası.

- 45 yıldır Türk saııa,visinin ıaıııdığı ve birlikte çalıştığı kuruluş olmak,

- Ytiksek marka ımajı:

- Halı pazarında iyi tanınan bir ıı,ıarka olmak,

- Markanın kullanıcılar tarafıııdan özellikle talep edilmesi,

- Kaliıesi, kalite surekliliğini sağlayan ve bunun için sürekli iyileştirıne çalışıııalan yapnusı

- Ürün yelpazesiırin genişliği,

- Yerli üretiın.

- Müşteıiyle ilişki kurmakolaylığı,

- Geniş dağııım ağı;

- Türkiye geneline yayılmış bayi ğı sayılabilir.

Dezavantajları ise:

- Haınmadde kaynaklarının dünyada dövize duyarlı oirnası. global panıuk pazarında yaşanan iniş

çıkışlara bağımlılık,
_ Türkiye inıalat saııayiinde yeterli oranda büyüıııenin oluşmanıası ve kriz dönenılerinin sık

aralıklarla tekrarlmmast,

- 2008'li vıllardan 20l7 yılına kadar. şirketin finansal problenıleri nedeni ile son teknoloji
yatırımlarına yer vergmemiş ve bu nedenle yüksek perfornıanslı (teknolojik) ünin yelpazesinde

rakiplere göre geri kalması.

- Yük§ük işçilik maliyeti ve toplu iş sozlEmeleri dolayısı ile piyasa koşııllannın üzeıinde işçilik
ücret artşlarının gerçek leşmesİ,

_ Uluslararası pazarda çok fazla ııreticinin bulunnıası, Uzak Doğu i|e rekabet zorlukları, fiyat kalite

eğrisiııiıı iyi çalışnıanıası,
_ pamuk üretim ve kaliteli pamuk tedariğinin değişik ,,anııın dilinılerinde farklı olması,

- Finaıısman imkanlırının yüksek thizlere bağımlı olma§ı, olarak görüIebilir.

7.2.2.iıahııaınede yer nlması geıcken finansal tıblo dönemleıi itibnıiyle ihıaççının net sıtıŞ
tııtaırnın faaiiyei ılaııına ve pazaıilı coğıaii yapı§ına göıı dığılımı hıkkında bilgi:

Satı şl arın üriin grupları bazında dağı l ı ıııı :

ş"
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ll.|2.2{rl7 , "/" 31.12.2016, Vo 3t.ı2.20ı5 _ %

NET
§ATı§LAR BİN TL BİN TL BiN TL
KARDE l24 l ı.305 12 52.763 38

PENYE 62 30.770 32 30.799 ?2

A)PEN_END 1,105 4 15.662 l6 17.(r{J"l l3

KATLAMA ?22 l 4.583 5 6.035 4

IPLIK
ToPL. ı.513 ) 62.320 65 rc7.204 78

r{ALl (N,t3) 25.8l8 86 29.484 3ı 26.24| l9
nİĞER 2.574 9 3.353 1 4. ı20 3
,roPLAM 29.905 l00 95.ı57 ı00 ı37.565 ı00

20l7 Dön. 2. ı48l-L tutarındaki satış durdurulan İİıalıyetler kaleınİnde sınıt'laııdırılmtŞtır

Satışlarııı müşteri gruplıırı ve coğrafi duruıııa göre dağılımı:

20l7 Dön. 2.148 TL tuıanndaki satış durdıırulan faatiyetler kalemiııde sınıflandırılmıŞtır. Mali tabloda

Hası l at 27 .7 56.825'I'.l..'dir.
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Bığınısız
Denetimdeı

Gecmiş

Bığımsız
Denetimden

Gecmiş

Bağmsız
Denetimden

Gecmiş
3ı.l2.20l5(BİNTL)TL)3l. ı 2.20ı 31.12.2ül6(BiN TL)

SATİŞLAR
niı ı,ı

83. l 32 l23.2897|,4a8Yurt İçi Genel Satışlar

7.807 7.3247.243
Fabrika Mağazası
perakende satışlar

5.98,,1546 2.5ı6ihracat
ı.702 968708Diğer

l37.5659§.ı5729.905Toolam
CoĞRArİ DL,Rı.üM BİN
TL

4.30lı.4l62.928Akdeniz Böleesi
2.19 ı 6021.409Doğu Anadolu Bölgesı

9.63ll0.978l,297Eqe Bölsğ§i

1.2052.6280
Guııeydoğu Anadolu
8ölsesi

l2.754 l5.894l 1.098iç Anadolu Bölgesi
-666,1060

ğ} ,ı7)
52.8594.676Marmara Bölgesi

5.9842..5l6546İhracat

7.3247.8077.?43
Fabrika Mağazası
perakende satıslar

9681.702708Diğer
t43.,l4895.ı5729.9a5ToPLAM



7.3. Maılde 7.1.1 ve 7.2.'desayılaıı lıilgileıin olığanüstü ıınsuıiaııiRn etkilenme ılurumıı hakkında
hilgi:

iş bu İza}ınaıneniıı ortaklığa ve bulunduğu sektörtiııe ilişkin riskler ile ilgili bölümlerinduı belirtilen

doğabıl ecek olası risk ler faal iyet leri o l uııısuz etki leyebi l ir.

7..|. İhıaççının ticaıi fnatiyetleıi ve karlıtığı açısıııdın önenıli olan Jıatent, lisıııs, sınai-ticırİ,
iinınsal vb. anlaşmnl*r ile ihı,ınççının faaliyetleı,iniıı ve finansal duıunıunun ııf ölçiide bu

ıınlaşmılaın bağlı otduğunıı ya da yeni üıetİm şüıeçleı,İne İlişkin özet bİlgİ:

Yoktur.

7.5. İhıaççıııın rekabet konumunı ilişkin olarık l,ıptığı açıklamalırın ela.r,ına$ı

Ticaret Sanayi odalarının dayanıklı tüketiırı malları. makine halısı, paııruk ipliği, yün iplik vb. sektör

çaiışııaları ve basın kuruluşlarınuı haarladığı sektör raporlarındaıı y..ararlanılmıştır.

7.6. §on 12 nydn linansal durunıu öneıııli ölçüde etkileıniş veya etkileyebilecek, işe arı vünne
haline ilişkin bilgiler:

1975 .vılında üretime bşlayan Karde iplik işletnıesi l995 nıodel maiinalarla eski tekno§i ile üretimine
devam etmesı rekabet koşulları açısından dezavaııtaj oluşturduğundan 31.0J.20I6 tarihinde kapatılmıştır.
Karde işletmesinin kapatılması ile 20l5 konsolide ciro l37 ınilyon l'L'den 20lö konsolide ciro 95 nıilyon
seviyelerine düşmüştür. 20l6 sonunda penl,e. Open-end işletmelerinin de kapatılması sonucu 20l7 cirosu
29,9 milyon TL sevivelerine düşmüştür. i,{alı ipliği daha uygun fiyat ve vade koşulları ile Cazianıep
firmalarındaıı tedarik edildiğinden yün iplik işletmesi de kapatılmıştır. Yün iplik işletmesi, halı işletmesine
akrilik ve yün iplik sağladığından ciroya olumsuz bir katkısı olmayacaktır.

Karde iplik ışletmesi rnakineleri KDV dahil 3.209.600.-TL toplam bedelle, Yün İplik İşleınıesi makineleri
KDV dahil495.600 ttıplam tjSD bedel üzerinden, Penye ve Open İşletmelerı ise KD\r dahil 9.400 000.-"l"t.
ıoplam bedelle satılmıştır. Penye ıe open-end işletmelerindeüci makine ve teçhizatlarının satış sürecine ilişkın
Şirkeı tarafından 01.12.2a16, 0-5.12.20l6, l9,12.20l6, 24.12".20l-6. 26,1?.2016, 29.12.2ü16,02.01.20l7,
03.01.20l7. 06.01 .2017.09.01.20l7. l0,0l .20I'1. l6.01.20l7. l7.01,20l7,27.01.20l' .31.01.20l7 ve
02 a2"20l7 Kı\P'ta özel durum açıklamaları yapılmıştır.

İplik işletmelerindeki ıııatinılırın satılnıası ile şirket pamuk ipliği üretiminden çekilmiştir. Bu nedente
önümüzdekı dönemlerde iplik ılretilmeyeceğı ıçin cironun yaklaşık bu oranda azalması behlenmektedir.

8. GRUP HAKKİNDA BİLGİLER

8.t.İhraççının dıhil olduğu gıtıp hakkında özet bilgi, grup şirketleı,inin faaiiyet konulaıı,
ihraççıyln olan iHşlıileıi ve ihnıççmın grup içindeki yeri:

Birko A.Ş_ ıııakina halısı sektöründe tbaliyet göstermektedir. Halı pazarlama faaliyetleri için l98I vılında
kıırulan Koyunlu Tekstil §an.ı,e Tic. A.Ş. İsıaııbul'da halı pazarlama konusuvla iştigal etmektedir. Koteks'in
oi 99,9'u ana kuruluş olan Birko A.Ş 'ye aittir. Birko Bnerji A.Ş. ise gayrifaal durumdadır.

9. MADDİ DLİRAN VARLIKLAR ı|AKKINDA nİı.cİ
9.1.İzahnamede yer alması geıcken son finansat tıblo tarihi itibııiyle ihıaççının iinınsal
kiıalnıırn yotıı ile eıliııilmiş bulunnnlar dahil olmak üzeıt sahip olduğu ve yönelim kuııılu lgran
uyarınea ihrıççı tınıfından eılinilmesi planlannn önemli maddi duıan varlıklaıa ilişkin bİlgİ:

VE
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* l973" l995 ve ?007 yıl. alınmış, zanıanla tapu tashihleri ned. son tapu tescili 2007'de yapılmışıır.
* * h.kspert iz. yapı l mam ış o lup, deft er değerid ir.

Şirketimize ait olan ve OSB'den çıkarılan 458/ ada ve 2,3,4,5,6.7 nolıı parseller 445.99l M2 olup 77,442.518.- TL, binalar ise l05 207 M2 olup.
47.782.8l7 Tl.. defter değerine sahıptir, Bu parsel ve binaların toplam ekspertiz değeri l25.225."}:i5.- "l'l.'dir. Parsel ve binaların ekspertizı OSB
kapsamındayken yapılmış olup, imar plan değişikliği onayından sonra tekrar ekspertiz yapılacaktır.

ı. 9.2- lhrtççınıı maddi dtıran vırhldannın k ıinlmtnı etkitq/.cok çevrc ilc il8ili tüm husıl§ıar h.kığnda biıgi!
,.kv 

Çevİe Danlşmanllk Mtü,Bi|gi Geri Dön. Petrol Ür. inşaaı Turizm sao.!9 Tic,Ltd,Şti,'Ye .yhİ çevre denğin eri yaptırıımakla ve Pv.e
danışnunhk hizİrıeıi alınmrktadlr. Şir}et kcııdi arttıta te§isi me},cuttur. Ancaİ 455/6 parsel halı işletmesi afltma hiznığini Niğde osB'den
almaktaör, İıgili fifnıa yısal zoıunlulult çerçcııcsinde gerekli raporlı,rı ayhİ periyodlar şekilinde diizeİllemektedir. 455/6 par§e! hall işletnıesi ile

olarak dtizenlenen son raporda "ÇHD gerekli değil" şeklinde rapor düzeıılenıiştir

ğ
5

!

Edinildiği Yıl ;g: l}lcvkiiCinsi Net t}efter
Dcğeri (Tt,)

Kullanım
Amaeı

Kiıaya
veriidi isc
Kirnlayan

KişilKuıum
'I'AR[,ı\** 2007 6l2 Gelibp[u-D.Tepe ı2,000 TARLA kirada Değil

2007-20 l 0 l?9,735 Niğde-Koyunlu FABRffi,AARSA* 22.a54,871 Kirada Değil
BİNA (}lALı) 2007 20. l90 Niğde-Koyunlu kirada Değilı 3.497.030 FABRİKA

l 998_2007 KOMPLE.tvl AKi N A-l'r.SİS ( H ALt ) Niğde-Koyunlu l7,594.000 tjRETıM Kirada Değil
ı 995-2007 ı4.856 Niğde-KoyunluARSA* 742.82a rABRİKA Kirada Değil

ARsA* t995_2007 l02.8 ı6 Niğde-Kovunlu l2 "]37.876 FA"BRİKA Kirada Değil
ı97,1-v0a7 l72.7a4ARSA* Niğde-Koyunlu 30,z23.26l FABRİK^ Kirada Değil
l 986_2006 43 ı87BİNA (PENYE_OPEN END) Niğde-Koyunlu 22 061.204 FABRİKA Kirada Değil
lL)73-?0a7 ı0l .842ARSA* Niğde-Koyunlu 22.105.183 FABRİKA Kirada Değıl
ı 974-20 l 6 29.474BİNA (KARDE_G.İ»aRr) Niğde-Koyunlu l3.?5ş, ı48 FABRİKA Kirada Değil
ı97-3_2007 39 l48 Niğde-,Koyunlu 8.808 40l FABRIKA kirada DeğilARsA*
l 980_20 l 6 32.546 Niğde-Koyunlu |2.46?.465 FABRIKA kirada DeğilBiNA (E. HALI_YÜN_Y.Hİz. )

ARS;\+ ı 973-2007 t4.625 Niğde-Koyunlu 2 924.978 F.ABRıKA kirada Değil
ToPLAM 178.371.247
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9.3. Maddi duıan varlılılar üzeı,inde yer a|an lüsıtlamalar, ayni lıaklar ve ipotek tutaı,laıı hakkında bilgi:

(,*) 4§8 / 6 nolu parsel ikerinde yapılacak bedeli sernuıye aıtırımıııa kaışıtık ortaklar tarafından nakten glıııaıı borçlar için 2,j,4 derece iPotekler

borç veren kişiiere tahsis edilmiş serıııaye artırımındaıı sonra ipotekler lerkin edilecektir.

izahnamede esas alınaıı 31.12.20l6 tarihli mali tablolar KAP'ta ılan edildikten sonra. ınaddi duran varlıklar üz-erinde Niğde Veıgı Daıresı.

tarafindan ö<iemes1 geciken vergi borçlarına kaşılık 1.169.296,78 TLtutarında kaınu haczi işlendiği öğrenilmiştir. Ayrıca 45812 ve,{58l_] ıı<ıltı

parseller üzerinde Türkiye Elektrik İietinı Anoninı Şirketi tarafindan parseller üzerinden geçen elektrik hatları içiıı 2942 sayılı kamulaştırma kanunu

7. Maddesine göre beyan işlenmişir.

,i!*

}
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Ğaa

ttladdi i)ııran Vnrlıklaı, İjzerindeki Kısıtiamalar, Ayni Haklar, İpotekler Hakkında Bilgi

M ıddi I)ııran Varlık Cinsi Kısıtlımanın/ Ayni
Hakkın Türü Kimin l.ehine Yeı,ildiği Nedeni Vcıiliş'farihi "I'utaıı

ARSA _ 458i3 İPoTEK AKBANK Kredi 27.09.20ı] 6 000.000

FAB. BıNA. VE ARSA - 458i4_5 iPoTEK oDEABANK Krd, ı 3.08.20ı 3 60 000,000

İıAB. BİNA. vE ARSA - 45816 iporçr T.EKONOMİ BANK. Kreü 29.a4.2010 8.000.000

FAB. BİNA. VE ARSA - 45817 iporEr İŞ BANKA§ı Kredi 21.06.20ll l .}00.000

t,AB. BINA. Vtj ARSA _ 455/6 ipo,ı"grc GARANI,ı I}ANK Kredi 05 ı 1.2009 30.000.000

FAB. BıN^ VH ARSA - 458/6 iPO,ı,EK 2.DERECE zEKERIYA
GÜNEYKAYA BoRç 2ı.l0.20l6 750 000

ı-AB BINA. VE ARSA - 45816(*) iPo,rEK 2 DERECE KEMAı- sEt.VI BoRç 2 ı l0.20 ı6 750.000

["AB BİNA. VE ARSA _ 45816(*) İPOTEK 2 .DER§CH YAKUP AYDOĞAN BORÇ 2l l0.20ı6 50ü üOö

FAB. BİNA, VE ARSA - 45816(*) ipor-gıt 2 .DERECE AYTEKİN TURCAN BoRÇ 2 ı . l0.20l6 375.000

FAB. BıNA. vE ARSA _ 458/6{*) lpornr ] .DERECE MURAT YILDİRIM BoRÇ 07. l 1.20ı6 ı00.000

FAB. BiNA. VE ARSA _ 458/6(*) iPurEK 4.DERECE SERDAR UYGı.jN BoRç ı5. ı ı.20ı6 ı50.000

2i
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9.4. Maıldi duran vaı,|ıklann rayiç/geıçeğe uygun ıleğcıinin biliıımesi halinde rayiç dtğer ve dayandığı değer tespit rapoılı haklundıı bilgi:

A Artı Bir Gayrimenkul Değerlenıe A.Ş. tarafından şirketin arsa bina ve makina-teçhizat içiıı haarlanaıı değerleıııe rçorları ve tespit edilen

ekspertiz. değerleri şağıda suııulmaktadır:

şiİkeıimizin penye ve open oıd işleıme mıline w tçhizaılaıın toplam elş€rtiz @eri 32.574.000. TL olup, §ıı§la ilgili olaraı mtof
huzuıunda ihale düzenlenmiş, ihaleye katll.n Koçkar Dodiıçolii, Mamüllği Metsl Hurds Nakliyaı Tic. ve San. Ltd Şli KDV D.hi| 2.t00,000 Tt"
Aİifoğlu Tek§ıit Ticaret 5.ooo.ooo.- TL + KDv, tlsaı Teksil Sanıyi ve Tic. ,{Ş 6.050.000.- TL + KDV, Yascmin Makiıe Tekstil inş. ith. san- !ç Tic,
ua. Şii. rov puı,ı ı.sso.ooo,_ TL fiyaı tckliİi veİmişlğ, veıilQn bu flyatlır be}ieıeıiı ıltııda olduğu ge.ekç€si ile satş g€İçekleşliİilmemişrir. lhaleden

sonİa vönetim ku.uluınuz en yüksel ıek|ifi \rrçn İlsın Tcüşil §ıısyi ,t c Tic. A-Ş w Yı§€min Maİine Tekstil inş, ith. §an. ve Tic. Ltd. Şti. ile fiyüıtı
artlrıl;asl konır9unda göriişnrcler yapıııış. llsan Te*stil sanayi ve Tic. A.Ş tcklifinin ayn9n geçe.İ olduğu.u belirtmişİir. son olarak Yasonrin Maıine
Tel§il İnş. ılh. §aıı. ve Tic. Lıd. Şti, KDv d.hil 9,4oo,ooo-- TL fiyıı le&lifi veİnıiş ve-§atış bu firmaya çrçekleşti.ilmişlii Penye l'e opeııend
işlğİEle.indaki İİı.ldne ve İeçhizaılannm sdtş iiİ€cine ilişkiıt Şiİket tEafından 0l.t2.20l6, 05.12.2016, 19.12-2016.24-1z-2llö,26.12,2016,
is.ı2..zoıs,oz.oı.zoıı, 03.o1.20l7, 06,0ı,20l7,09.oLmn,l0.o1.2ol?, l6.ol,20l ?. l?.o1.20ı7,27.0l,20t7, 3t.0l,20l7 ve 02-02.20l7 KAP18 özel

durum açlklama|ın yaptlmt$t.,

45ı l 2,3A,5,6,7 no'Iu paısellcr osB s{uİlafl dışııa çılıırılıoştır. PaİseIlerde gay.irnenkul fııliyetleıi duşünülnüekt€dİ. sernıaye anırınıında.
sağlın.oıi nakit ile krodi ödcnı, hammade alımı, ıicaıi borç gibi krlemleıe kaynak attaıüI.cgktıı. 24 A.alık 20t6 trrihti olağ$üstü ve 27.05.20l?

t;hli o|ağan gğnçl kuruld8 ılınan yetlileI Prçevesindg gayriıınnkul ılanındı imar p|on değişikliğ ile iIgili çalüşm.la, devam etmekte olup, kesinloŞmiŞ

tir proje yoktuı. Serımye Piyasası Kurulu'nun ll-2r.l sıyılı Onemli Nitelikteli işlemle.e ilişkin Onak Esashr ı€ Ayrılma llakkı Tebliği'nin s'inci
_majdgiinin birinci fl|trasınm (a) bendin.le fıoliyet konusunun tiiüİüy|e vEy. önemli ölçüde değişmesi önemli nitcükte işlemleı arasında sayılmış olup,

bu tür bif işl.m dolayıslyIa onaklara synlıtğ hakkl ıanlnmasl gerekmektedir. 24.12,20|6 tıfih|i olağğıü§lü gpncl luİulda aynlma haİkl lanınmıŞ ve l

od!İ 20.000 his§e şirket ğrafindan saım allnntısl..
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Maddi Duıan Varlıklaıın Ravic Değeıi Hakkında Bilsi

Edinme
Tnrihi

Ekspeıtiz
Değcri

Elspeıtiz
Rnporu Taıihi

ve Nosu

§ınıflındınlmış
(Yatınm amaçlı olup

olmadığıl

ll6,DV Değeı,lenı* Fon
Tuteıı/Değer Düşü klüğü Tutnn

(TL)Maddi Duran VarhkCinsi

22.| l .20l.61154-| URL:tİM ı 2.977. l tl52007 .}3.847.000ARsA VE BıNA 455/6 PARSEL

l25.225.000 25.1 ı.20l6,/ı 54l974-2ol6
ARSA VE BiNA 458i2-7
PARsELı.ER*

ı7.594.000 22-1"1.2o|6/l54-2

ünr,ı,iıvı

ünşriıı
40 557 j2]

ı 7.29l .386?0o7tıi.ıı t;nrrİM TESISı

2ti



ı0. FAAL|v§TLERE vE FİNANsAL DURI,MA iLişKiş nnĞnnırNoİRnıEL§R

l0.t. }'inansal duıum:

ı0.1.1. ihrrıççrnın izahnnmeıie yer nlması geırken finansal tablo «|önemlcıi itibariyle finansal ıluıumu, finaıısal tluııımııııda Yıldan Yıla

meydana gehn ıieğişiklikler ve bu değişiklikleıin nedenleri:

şirketin 3l. ı2.20 ı7, J ı. l2.20ı 6 ve _] l . l2,2öl5 tarihli dönemleri itibıriyle seçilmiş finansal tablolafı aşa&daki gibidir;

d,a

P

G

X

..İ

§
e

G

t

9

ğ
p

20ı6lı§
Değişiııı

(ol,}

Bığımsız
Dtııetimden

Geçmiş
3ı.ı2.20ı6

üığımsız
Denetinıden

Geçmiş
3l.ı2.20ı5

Bağımsız
Denetimden

Geçmiş
31.12.20l7

-17,ggvı-45,74oı'o

20ı7-16
Dcğişim

1,%l

ı38.017.03ı11.171.11238.948.5§8DöNEN vARt,tKLAR
4,949."0-71,9lo^2.076.{r49 ı.978.405583.235jtJakıt ve Benzerleri

_47,00%_7ı.00%91.009,036.18.232.888ı 3.989.693-Ticari Alacaklar
_7],20%_78,08%l03.130 ]84.78522.6ü9Alaçaklar
-50,809.'0-0,48964|,960,77720.643.85220.544.2l6-Stoklaı
-73.1 loio427,64a.62.684.07872ı 853J.808.806Dönen varlıklar

-6,860.'o(),72o1ot23.286.35{ı l4.83ı.543ıı§.6§6"§ı6LıKLARDlıRAN v
0,00o,,bı2788.4l%302302t8 923Alacaklar

_8,ıJ%-3,,78o^l19.773.34qİ ı0 032.944ı05 877.228-Maddi l)uran Varlıklaı
.]6,60%l02,990/94_798.297 3 5l?.7039.740.165

-28,59o;i,-17,1sal,26ı.30J.385ı86.609.3ı§ı§4.604.874AKTİF TOPLAMİ
-20.94o/o-39.48%ı t2.048.34088.586.5875J.6ıJ.848vAD LM tÜ LERKiEL ijY Ktj üKısA
_26, ı6%-54.6l9;72,0?2.ö9.ı5-}, ı82.75624. ı39.957-Finansal
-44,0091,_:4,039i;26 883 893ı5 055.9536.920 595-Ticari lar
27.37o/c,l09.97o1o4.020 6l45. l28.944ı 0.769. -} 56iliTaraflara
66,65%-22.599/o9,119.922I5. ı98,647ı ı,765,428

l0l5,C)(ı%-l 1,879i,ı,8ı820.?87ı7.871}vadeliyüküııı.Kı
-65.89oı'o-l ],35%5ı. ı07.67 ıl7.432.70lı5.ı06.27EKLERLÜi1, tIY LtıK tıınVUN ADauz
-(ı8.22oh- l3,649'038.636. ı48l2.279.4a8ı0.605.054-Finansal}

29

_ğ
§



,a 4.50 ı .2?4 5. ı53.29J 12.471.52j -l 65.^ 5

- ı 7,899i,6,5'7oi'o9s.r47.37480.§90.02785.884.748özxnyxır
0,00%28,8 ı%60.000.00060.000.00077.288.3 ı4-ödenmi
0,00%0,009'i,30.493.ö8230.493.68230.493.682Enf.Dtız.Farkları 0,00%

_l00%00_20 000
-Geri Al. Pay ların Sat. Doğan Kazanç ( Kayıp lar)

0.00%-ı00%
00-3,000 000

Serm.Diiaelt.(-)-Karş.

0,0096-ı00%
(}0-6.5 l6. 59 l

skontolar)

,?^61oio0.00o/o95.567.43ç93.057.94793.057.947-Yeniden
0.00%0.00%2.528,5262,528 5262.5.16.726-KArdan leredekKısıt. Y

yıl zararları
17.31o/ol6,640^_76.929.70 ı-90.443.620-l05.49] 058
lı.,]l%_83,66%*ı3"5l3. ı45-l5.04ı 238_2.457,0l l-Net Dönenı Zwatı

- l 0l 9,7?9i,_0.1 5%57_3$27a-5.26?-Kontrol Gticü Olm.
_28,_§9O1o-l7,15oıo26ı.303.38§l86.609.3ı5ıs4.604.8?4}ısir TopLAMı
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Aktif Tonlamı:

şt*=rt,*kıif b,L"tıkıüğü 20l 5 yıtında 26l,j mityon TL olup. 20 |6 ş-ılında karde iplik iŞletmesinin 3l .0j.20l6

ıarihincte. penye ve open_end iplik işletmelerinin 31.12.20l6'da faaliyetlerıne son verilmesinin ardınan 9'i,

2s.59 kuçtİlerİı. ıao.o milyon Tt,'ve düşınüş, -i l. l2,20l7 tarihi itibariyle de % i7. t5 küÇüıIerek l 54.6 ınilYon

T'L'ye diişmüştür.
Dönen Vnrlıklar:

?0l7 vıl sonunda şirket aktiflerınin o..b 25'ini dönen varlıklar (% 9 ticari alacaklar. 0z6 13 stoklar},

oluştuİmakıadır. 20l5 yılında l38 mil1,on Tl. tutarındaki dönen varlıklar. 20l6 -,-"ılında 71.8 ınilYon TL'Ye

clüşmüştıir. 20l6 yıtında Karde .İplik İşletmesiniı,ı faliyetlerinİn soıılandırılnıası, Peııye ve Open-end

işletmelerinin de J1.12.20l6 tarihinde kapatılması sonııcunda dönen varlıklar 20|5 y-ılına gtire % 48

oranıncla azalarak 71,8 nıilyon'Tt- olarak gerçekleşmiştir 2017 yılında döııen varlıklar 2016 Yılı ile
karşılaştırıldığında%46 küçülerek 38,9 milyıın TL olmuş ve aktif içİndekipayı % 25 olarak gerçekleşmiŞtİr-

Duraıı Vırlıklar:

2017 yüsonunda Şirket aktitlerinin %75'i c|uranvarlıklar(maddiduran varlıklar9i,68)oluŞurmaktadır. 20l5
yıl sonuncla l23,2 milyon TL,, 20l6 yılında l l4.8 milyon TL, 20l7 yılında l l _§,7 mİIyon TL olmŞtur,

tjlden çıkarıtan Karde ve ytin iplik işletmelerine ait n,ıakineler, faydalı ömiirlerini doldurduğu ve kendilerini

itfa ettikleri için Maddi duran varlıklar kaleminden satılan ıııakine ve teçhizat düşUlmüş nette negatif bir değer

cıluşmamışiır. 20l6 Kasım ayında duran varlıklar içerisinde yer alan arsa \,ğ binalar SPK lisansıııa sahip firma

tarafindan değerlemeye tabi tutulmuş, ve arsa-bina ekspertiz değeri l59 milyon TL olarak tespit edilmiştir.

20l6'da istanbul Masko Mobilyacılar Sitesinde bulıınan iş_veri satılmış. 20l7'de satı|an Perıye ve Open-end

işletmelerindeki makina ve teçhizat kendiııi itfa ettiğinden maddi duran varlıklar kalenıinden düşülmüş nette

negatif değer oluşmamıştır. 20l7 döneın amortismanı 2,7 milyon Tt, ile birlikte nıaddi durarı var|ıklar

kalemin<ic ertelennıiş vergigelirlerinin 4,9 nıilyon TL artmasıyla birlikte 9/o 0,7oranında artış gerçekleşmiştir.

kısa vıdeli yükiimlülükler:

Bilançonun pasif tarafinda yer alan kısa vadeli ytlü<ümlülükler 20l6 yılında, 20l5 yıl sonuna göre %2l düşüş

göstererek 88,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. , Şirket'in kısa vadeli finansal borçları 20l5 yılında 72

mily,on TL, 20t 6 yıl sonuııda ise 53,2 ınilyoıı TL'ye gerilemiştir. 20l7 yılsonunda ise 24 ınilyon 'I'L'dir.Kısa

vacleli ytikünıltilükler içerisinde % 45 finansal borçlar, %l3 ticari borçlar. % 20 ilişkili taraflara borçlar ve 9o

22 oranında da diğer borçlır (halı bayilerinden alınan avanslar) yer alnıaktadır

ljzun Vadeli Yükümlülükbr:

Bilançonun pasif tarafında bulunan uzun vadeli yükümlülükler 20l7 yılında, 20l6yıl sonuna göre % l3,3

düşuş göstererek l5,1 milyon TL gerçekleşmiştir. L]zun vadeli yükümlüliikler o,'/o 70 finansal borÇlar, 96 30

çaıİşanlara sağlanan haklar karşılıklarından oluşmakttdır. Finansal borçlar ise 20l5 Yıl sonunda ise 38.6

ıııilyon TL,ye gerilodikterı sonra 20l 6 sonunda, 12.3 milyon TL'ye. 20l 7 sonunda ise l0,6 ıııilYon TL dif.

özkavnnklar:

?0l7 yılında.2öl6 yıl sonuna göre 9.o 6,5 artış gösıererek 85,9 milyon TL seviyesinde gerÇekleŞmiŞtir.

Özka_vnaklar 20t5 yİlında 98,t mil.v-oıı TL.'deıı, 20l6 yıl sonıında ise 80,6 milyon TL'ye geriledikten sonra

*.rn ry,. arıırımından sğlanan kavııak ile 3 l . l2.20I7'de 85,9 ınil1,on 1'L'_ve yükselmiŞtir. Şirketiıı lİnansrnan

yuku nedeniyle son : yıİn faali_vetleri zararla sonuçtanmıştır 20I6 yılında Karde iŞletnresinin. 20l6 sonunda

da peııye 
"" 

op"n-*nl iplik l'aaliycıleriniı,ı soııa erdirilmesi. 20l5,20t6 ve 20l7 yıllarında finansıııan Yükü

,eıırnıyıe zaraİ edilıniştİr. Halı işletınesincle kapasite kullanını oran ıoıo23' ler seviyeleriııde gerÇekle$iğinden

,veterli karlılık elde ediİememiş !e son iiç yılın faliyetleri bu nedenlerle zararla kapatılnıak z-oruııda kalııınııŞtı.

l0.2. Fnaliyet §onuçlanı

10.2.1. İh,ıççının izahnnmede yer alması gerekcn finansal tablo dönemleri itibaıiyle
soııııçlnnna itişkin bilgi:

. \i$
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20l7 Dön. 2, ı48 TL tutarındaki satış durdurulan faaliyetler kalemiırde sınıflandrrılnııştır. Mali tabtoda Hasılat 27.756.825 Tl,, 'dir

ğ6

3ı.ı2.20ı§3ı. ı 2.20l63ı.ı2.20ı7
Ki1-()BiN "rLıiiıoBİN,rLKİLoBıN ],LR
7._}20 42 ı l

3.865.439

3.4l q.60l

777 796

t§.383.2§7

5 ıç,073

52.76_1

30.799

l7 607

6.03 5

ı0?.204

26.24 ı

4 l20

1.366 879

3.4 ı2.638

2.593.z43

512 54?

7.88§.302

484.648

ıı 305

30.770

ı 5.662

4.583

62.32ü

29.484

3.35j

l3.334 
]

6.946

l66.886

25.923

2ı3.089

326. ı 60

l24

62

l ı05

2zz

1.5ı3

25.8 ı 8
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ğ9

İ!c!ıı!r. jb0!,dui
2ol? yl sonunda ürün bazında sot§lars baklldığında: Kırde,Peny6,open-end iplik iş|etmelcfinde faaliyetler sonlandlr|ldtğl iÇin 

'rtık 
iplik

,,,"İı"İÖ*Jİirııı, *,§l.ıı ise 20l6 yıhnagoıe (-oa ııİ mitıar baanda a"alış gösi;ımişıit, Bu azıl!ş sonucundı toplam_çiio X0l6 yılına gore 9i' 7l

,-'ırrşii,,. ioii -"-aa ciro sş,ı miı}on rı_:denı z7,8 milyon TL ,ye <ltşmşüı. 20ı6 yüuıds ise 2ol5 yılına gaiıe miktar bıztnda hai saıı$ _ğ6 7

oranlnia dŞıŞ $srerınişti . 20l6 yhnda cifo 20| 5 ythns göre. o^ 30 onnında gerilemi$i,,

Brüt kaİ orml 2ol5 yıhnda % 8,9, 20l6 yltlundı % 3 ve 20l? yıllnda is€ % l6, t'e yüİs€lmi$i,,

Yıllar itibaıiyte kir|ılık duıuırılanna ba&ıldğnda nçt finınsal gide.leİ lalGminin §iüıd'in zırarının esas nodeni olduğu net ol8rak gö'ülebilmektedi',

ı"'i"-J gio".i".. 20l5 yılınde 16,5 milfrİ İu zoı o,a. l İ milpn_Tl ve 2Or 7 yıIındı is€ l2.9 milyon TL olduğu ve bilançoda i6.hlığı §arsarak

İİİ"^Öv, -İ. ç"*aıği eörüın eı.tedif, fr1em zararı ise 20l5 yıiında t3,5 milyon Tıa 2ot6 y1nda l5 miıyon TL vc 20l7 yılında ise 2,4 mi|von

İ.İ:İİr.'zolİİ ı,,İJ" mİg.*sss ıL, zoıo da +.og4.698.. TL ve 20l?'de ise 2.?o3.33 t TL qırpdsman ıyrül§ıüş ve kafllığt etkilemiŞtn.

20l5 y|h faıliyei kan 1,6 mil]on TL iken 20ı6 faaliyeı zııaı 5,3 mil5on TL ve 2ol7 fıaliyct zaİafı ise 0,1 miyon Tl'dir. Penye ve opfi,ğrd iŞleınıosi

."'lii" r" iJat,., *t,ş, o'"a"nivı" Gov aJİİs]+ miÜn rlı aİa*ul- faaliyot|erde; 5,5 n,ıilvon TL kar elde edilm§ r,e süıdü.ülen faaliyetlerden

;;ü;; iL';-;ti;üır. ır'-ri, ir"zoıİ'a" ıİİ.iıvo,İ'rı,ı 20ı6 yıl;da ı5 milyon TL ve 20l7 dön€m za.üı isc 2,4 milyon TL olarak

gerçekle§mi$if.

lo.2.2. Nğ sstlşlar içyn gclirlerde .n€ydan gelen öneoi değişikliİler ile bu dğ§ikliklcıin ncd.nlcri.e ilişkin 
'çıkıımı:
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201.5,te 5 ı9.073 M2 . 20 ı 6,da 484.648 M2 ve 20l7 yılın<ia cla 326. l60 M: halı satışı YaPılmışıır, iPlik saışları

20l 5 yılıncla l 5.000 ton, 2016 yıiında ise 8.000 ton sevi.velerinde gerÇekleŞmiŞtir, Bu ııedenle ?0l5 vılında l3

nıilyon TL zarar edilmesine karşılık 20l6 yılıııda ıplİk işletmeÜrinin kapatılıııası nedeniYle iPlik satıŞları

yaklaşık varıya,ıtışruİ ,* ndı saİışları *aınravu cl.nuam etn,ıiştir, Ivlasko bına satıŞından satıŞından elde edilen

k.r olnıasına rağınen, zarar artarak uo ıe scınunda l 5 ınilyon TL olarak gerÇekleŞmiŞtir. Bina bağh orıaklığımız

ıılan krryuıılu Tekstil A.ş..nin mülkiyeıinde ve Maimara Botgesınden halı pazarlanıa faaliyetleri için

kultanılmaktaydı ve finansal borçların azaltıtınası ve işletme sermaYesi ihtiYacı ııedeniYle' aÇık artırma

yöntemi ile 7.250 000 Tt. bedelle idrruı S;;;;", - Sar,çam Mobilya Sana i ve l...ıd Şti 'Ye satılnııŞtır, ilgili

satış 08 0l .20l6 tarihinde KAP 'da açıklanmıştır,

]1.03.20l6 tarihinden itibaren Karde işletmesinin kapatılmasıyla birlikte 20l5 Yılında l3?.5 nıilYon TL olan

ciro 20l6 sonunıla7o3l oranında azalarak qJ,ı ,iıyon TL ojarak gerçekleşmiştir..3l .12-2016 tarihinde de

penye ve open_end işletmeleri kapaıılıııış "" 
joız ylında halı işletnıesi faaliYetlerine devam eımiŞ le 29,9

milyon TL ciro *ıa* .aıi*ıştir. ihracat potaı,ısiveli d. Kord*,p.nyğ ve opğn:end işletmelerinin kapatılması ve

iiyat rekabeti nedcniyte azalarak 20l5,te 6 miiyon Tl'den u* zöıo'ar 2.5 milYon TL'Ye ve 20l7'de ise 546

bin TL'ye düşmiiştür,

Hatı fabrika satış mağazası gelirleri de 20lS'te 7,3 milyon'[L ve 20l6 Yılında 7,8 milYon TL ve 20l7 Yılında

ise 7,2 ınil.von Tl- sahş geliri elde edilmiştir

Halı işleımesinde yeni tasarlanan ürün grupları katma değer oluŞıııtduğundan 20l6 Yılında miktar bazında 9'o

6,6 düşıııesine rağmen satış cirosun aau ıİ.Eoranında aİ,ş sagfanmıŞtır.20l7'de ise miktar bazında a/a 30 ve

tutar bazında ise o,b l2 az.alış gösternııştir

şirket finansal borçluluk ve vadeli satışlarında etkisiyle zarar açıklamaktadır. Pamuk iPliği faaliYetleri sona

erdirilmiştır. paıı.ıuk peşin alınıp 4-5 ay vade ile satıltıığındalı geçrnişteıı kalan finansal borçlar hızla

azaltılnıaya çalışıımaüadır. 20l5 sonunda t l0 milyon rL oıan finansal borÇ mali tablolar üzerinde olumsuz

etki yapmış ve işletme finansmanı ihtiyacı ,**,ş ,e finansaı borçları azaltınak iÇin birtakım tedbirler alınmıŞ

ve eski teknoloji otan Karde işletmesi 31.03.20i6 tarihinde, PenYe ve OPen-end İŞletnreleri ise -3ı'ı2'2016

tarihinde kapatılnııştır. Böylece 20 l6,da ,opır,n r*-sat borçlar o--5,+ nıilyon TL'ye 20l 7 yıl sonunda ise 34'7

mi lyon TI", seviyelerine düşürülmüştür,

ı0.2.3. ihraççının, izıhnamede yer alması geııken finansal tablo ıtönemleri itibarİyıc meydana

gelen faaliyetterini J"ğ*ıry ,ö, ooırvi, ojr*ı. _ıınepı! 
deııcede etkİtemİŞ veYa etkileYebilecek

kamusal. ekoııonük" finınsıl yğya para§at potiülınlar haklonıln bilgiler:

Ekonomik dıralmalann 6ıleme ve .tıhşitıtlır üzerindeki etkisi: Şirket'in halı tekstil sektöriırıü

ilgilendirmektedi,., p;;k ipliği ıaaıiyeiıeı 20t6 sonunda sonlandırılmıŞtır. Bu sektörde dün-vada ve

ülkemizde yaşanan .tono*ın Ğ/ruy. siyasal krizlerin yol aÇtığı her türlü o*:].l1-* uzantısında üretirrde

düşme, tatısilat u" oa.., problemleri ı,rirı"i r-uvisine ııretim yapan yan sanayinin de bu durumdan direkt

olarak eıkiteırmesi riskine sebep olabilir,

}.niz ve kıır oıanlanııdnki dılgılınmalnr: Finansal borçlar azaltılmış olmasına rağırren, yapılandırılan

odeabank kre«ıisi (I+4) yıı ve değişken ruırııoır. Şirket faiz oranlarından etkilenmektedir. Finansal borçlar

içerisiııcle kur nski uuı.,in',ururĞ ancaı* tur*ujo* tedariği Ante,'te bulunan halı iPliği fabrikalarından

temin eciilmekte v,. kur riski taşımaktadır Haiı ipliği ana haınnıaddesi akrilik elYaf tilkemiz ve DünYa'da U§D

kuru ile vüksek korelasyona sahiptir. rıri,"ıpı,E-g-ız uy uu,ı*Lrı* tenıin edilmektedir, BÖylece Şirket kur

riskine mafuz kalmaktadır,
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l 0.3. İhınççının boıçluiuk duıunru

Bağımsız
Deııetimden

Geçmiş
3 ı.ı 2.20ı7

Bnğınısız
Denetimden

Geçmiş
3ı.ı2.20ı6

Bağımsız
Denetimden

Geçnıiş
3ı. ı 2.20ı 5

K U

Kısa 53.6l3.8ı18 88,586.587 l l2.0,1ü.340

Garantili
Teıninatlı 29.627.930 66.836.760 9|.229.143

Garantisi zTeminatsız 33.985.9l8 2|.749.827 20.8l9.19?

[Izıın V.Y.
.v 15.ı06.278 l7.432.1ol 5 ı.107.67ı

Gaızuıtili
T ı ı 0.605.054 ı 2.279.408 38.636.ı48

Garantisiz/T emmatsız 4.5a1..224 5.153.293 12.471523

UzunKısn 68.720.126 ı06.0ı9J88 ı63.ı56.0lı

ü5.884.74E EO.§90.027 98.141.374

77.?88,3l4 60.000,000 60.0ü0.000

YasalY 2,536.s26 2.528.526 2,528.526

Yedekler 6.059.908 123.551.629 ı26.06l.ı2ı

T ı54.604.874 l86.609.3ı5 26ı.303.385

Net Durumu
A,Nakit 583.235 2.0,16.ü49 ı.978.405

B.N Benzeçleri

C.Alım Satım Am.Fin.

D.Likidite 583.235 2.076.049 ı.978.405

E"Kısa Vadeli Finansal Alıcaklar
F kısa vadeli kredileri ı ı.3l9.350 23.276,29"7 18.896.567

G. uzunv.tsanka Kr Kısa V Kısnıı ı 2.820.607 29.906.459 53.125.526

H.Diğer Vadeli

l.Kısı Vadeli Hnansal Borçlır
24.|39.957 72.022.093

J.Kısı Vd.Nçt Tin.Borçluiuk (l_
1,ı.556.722 sı 06. 70.043.688

kredileriK.Uzun vadeli l}anlıa l0.605.054 l2.279.408 3ti.636.ı48

L,Tahviller
M. Uztın
N.Uzun Vıd.Fin.Boreluluk

l2.r79.408

34. 6ı. ll5 t08.679.836

0.
.wr ı{o l
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t ı. İHRAÇÇıNIN FoN KAYNAKLARı
t i.1. İhraççının lusa va uzun vaıleli foı kaynaklın hnhkında bilgi:

şirketimie yönetinı kurulu finansal koşullarımızın iyileştirilmesi amacıYla ?6.Öl,2018 ıarihli

,"r*uy. urt,İ,* kararı ile l7.5 milvon TL fon girişi sağlanacak olup. 20l7 doneminde banka kredileri

de yeniden yapılandırıl mıştır.

2.3.20l7 tarihinde Şirketimiz ile ODEBANK arıuında kredileriıı vapılaııdırılması koııusunda anlaŞılmıŞ

tıtup. 2 Ağustos ?0l3 tarihinde 60 av vacieliolarak kultanılan krediden kalan l0.721.585.19T[" ve buna ilave

oıaİak takİitıi489.204 TL rotatif kı,cdiye ilaı,eteır 1.06-§.35ö TL daha yeni kredi kullaıımı yaPılarak; ToPlam

l?.?76.139,j8 TL tutarında" l yıl öjeıııesiz - 4 yıl aylık Ödemeliolarak yeniden vapılandırılmıŞ olup,

yapılandırılan kredi 0ı,03.20ltİ tarihiııden itibaren 4 yılda ödeııerek, CIl,CI3.20?2 tarihinde ödenıeler

tamamlanacaktır.

l3.3.20l7 tarihinde ise ; Şirketiınizin kredi vapılandırma çalışmalaıı ÇerÇevesinde, caranti

Bankası,na tıtan toplaın ıb.ıı)s.ooo._'i'L'lık mevcut krediborcu l yıt spot krediye ÇeınilmiŞoluP, kredi

09.03.20ı8 tarihinde yapılandırılacaktır. SözlEıne imza|aıınıasına müteakiben k<ınu karmıoyu

ile paylşılacaktır.

Akbank ile 15,05.2017 ta.ihinde 2.050.000 TL kredi borcu 6 ay ödemesiz lyıl vadeli olarak

yapılandınımış; TEts iİe ise 2l .04,20t 7 tarihiııde ı .495.ü001-L tutuındaki kredi borcu l Yıl Ödemesiz I

yıl vadeli yapılandırılmışır.

l t .2. Nakit akıınlanna itişkin değerlendirme:

Ycıktur.

l İ.3. Fon duı.umu ve borçlnnma ihtiyıcı haklüındı değerhndirmcı

Yoktur.
l1.4. İşletme sermaye§i beynnı:

Halı satıştarından sağtanan fonlar ile öncetikli aıeçi, şçilik, hanınıadde ve banka horÇları ödenmektq

borçluluk seviyeleri ;;İ,ı*;yu çalışılmakİao,İ. aş*ğÜrnı trbıodu görüleceği üzere net iŞletme sermaYesi

uzun vadelı borçiarın kısa vadeye donıışmesi ıle birİitte hızla azalmıştır. Şiİketin iŞletme sermaYesi, iŞbu

izahname tanhinden itibıren l2 ay.lık donem için cari 1ukümlülüklerini kaçılamak üzere yeıerli işletme

sermayesine sahip değildit, İşbu izahnamenin onaylanması sonucundg bedelli sermaye artırımı ile yeterli

işletnıe sernıayesi ,"gT-.*,'v9 lalıca prçları aİahılması plaıılanmaktadır. Halı iŞletmesinde Yeni ürün

grupları ol§urulmuş"; k;; değeri vuksak İ*ketıcı tarafinian beğenilen tirünlere önenı verılnıiŞtir, lJzun

ıadede ise şirket yeni faaliyet alaııı ola,uı.lryİırenkul faalıyetlerilerÇekleŞtirecek ve buradan büYıık fon

kazanmayı planlamaktadır. Diğer taraftan, sıi"rv* rnırımınd-an sağlanacak nakit ite kredi Ödeme' vergi ve

SüK prinı borçları. çalışanlara ücret ,. ır,Ju* ıazminat borÇlirı, ticari borÇ gibi ka|eınlere kaYnak

aktarılacaktır.

Şırket'in esas yük üıııltllUklerini karşı laıııak üzere l2 aytık bir dönem içiı,ı veterli işletıııe ser

Pİuİrlun* gayrimenkut thal iyetlerinin gerçek l eşmesi
{

,'J., ilo rrs
tie

Slft.l&_,I
İiralı

3ı.l2.20ı531.12.201631.12.2017
ı 38.0l 7.03 ı7 1.77,7.,77238.948.558varlıklar
t ı2.048.3408s.586,58753.6 ı3.848kısa vadeli Ytiküml tilükler
25.968- l ö.808.8ı_l4.665.290

NET I
_ı6.5E7.28042.777.3062.143.S2sSERı!. GNET

Acilen iş|etıııe

stö oğ üö l}-

3İl

ıııayesi yoktur



aylık süre soırunda tekrar işletıne sernıay,esi sıkıntısı yaşanır, Çünkü finansal borÇlar bankalarda teminat

tıİarak bulunan çekler ve satış ge tirteri ile ödenecek olup, yeni borçlannıa ,vapılmama.sı durunıtında iŞletme

sermayesi yelersiz kalacaktır. planlanan gayriınenkul faaliyeıleri ya da yeııi yatırım kararları alınması

durumunda işletme serınaye§| ihtiyacı gerekecektir. Şirket önümüz.deki dönemde hedeflediği ciro artıŞını

gerçekleştirnıevi hatı pazarından ctaha b*v.ılk pay alınayı planlaınaktadır. iŞletme faaliYetlerinin

okrun.,"**, için işletme sermayesinin yeterliliği öııeııı arz etınektedir. Bedelli Sermaye artırırnı ile

sağlanacak fon ile işletme serma.vesi artırılacak, banka borçları azalıılacak. vergi ıe SGK Prim borÇları

od-enecek, çalışantara iicreı ve işten ayrılan personele kıdem tazminat ödenecek, ticari borÇlar

azaltılacaktır. 30l7,de 4 banka ile kre<lıler veniden yapılandırılmış, hövlece banka borçlarının uzun vadeli

duzenli ödenıe planları ile işletme serıııayesiııin artırılması sağlanacaktır. Şirketimize acilen 20 ıııilyon

TL işletme sermayesi gerekmektedir. Finansat borçların yeniden vapılandırılması. Yeniden ilave kredi

kutlaıııını, bedelli sermaye artırımınılan sağtaııacak l7,5 milyoıı TL nakit fon ile finansal YaPlYı

düzenleyecektir. çatışanların alacakları ödenerek iş akitleri soııa erdirilnıiş kıdem ve ihbar taznıinatları

bu fondan kısınen ödenecektir. Şirket'in gayrimenkullerinin değerli olması nedeniYle Pav süiPlerinin

bedelli §ermaye artırım|na işirak edeceği y,a da kullaııılmayan payların rahailıkİa B§T'te satılabileceği

dıışıinıılmektedir. Saıılmayan paylar içın ise yönetim kurulu üyeleri Sn.ZekeriYa CI}NEYKAYA. Sn.

Keİal sELvı. Sn.yakup AyDoĞAN ve Sn. Vedat KARCI eşiı oraıda alım tahhudü ıermiŞtir. Kısaca

payların satılmama riski bulunınamaktadır.

işletme sermayesi; işletmenin tam kapasite ile çalışabilmesi, üretimini sürekli olarak Yerine getirebilmesi,

iş hacmini g.nişı.t.bıı*esi, yükümlultıklerlni yerine getirenıeme riskini azalıabilmesi, kredi değerliliğini

artırabilmeii, olağanüstü durunılarda n,ıali yönden zorlanmaması, faaliyetlerini karlı ve verimli bir

biçinıcle yerine geiirebilmesi için son derece önsmliclir. Bu konu ite ilgili öntimüzdeki dönemde izlenecek

_ı.ol şu şekilde planlanmıştır.

Önümtizdeki dönemde şirketin nakıt dönüş süresinin sağİıklı şekilde yönetilrnesinde en önemli hareket

noktası alacak devir hİzınt artırıp, talısilat süresini kısaltınaktır. Ancak alacak devir hızının gerek

ekoııcıminin genel koşılları, gerekİe va<ie poliıikalarındaki değişiklik.nedeniyle ,vavaŞladığı dÖnemlerde

nakit çevirme sıiresinİn u-*o**, için aynı anda ticari borç devir hız.ının da YavaŞlatıln'ıası diğer bir

deyişle ticari borç ödenıe süresinin uzıtılma"sı da gerekecekıir.

Stok devir hızının artırıiması için aynı satış dtizeyini düa az stok seviyesi ile sürdürmek gereknıektedir,

Bir başka ifade iie stok dşrir hızını artırmuk *,.y. sıok elde tuıma süresini düŞürmek olarak belirlennıiŞtir,

Buııun için tanı zamanında üretim yönetiıııi ve stok kontrol mekaniznıası çalıştırılmalıdır.

Hedefleneıı satış getirteri, movcut müşteri kapasitesinin kutlanılmasl, mevcuı ürünler ve nıevcut iirünlere

yeni üriinier eklenmesi ve mtışori siparişlerinin zamanında testim edilmesi ile satıŞ gelirlerinin artırılması

için veni teknolojik makiııa purır, ııur* edilmelidir. Halı üretiminde pazarlama faa|iYetlerine önem verilerek

kapasite kullanımı artınlmalıdır,

Net borç stoğunun azaiıılması noktasıncla Şirket'in tıedelli sermaye artıfımı YaPılarak. Şirket'e Yeni fcın

girişi sağlanacak ve §letme serınayesi. artırılarak lıaınmadde a}ımlarının .kısa 
vadeli ve vade farkı

öctemeksizin sağtanması ve aynı zaınan<ia banka borçtarının azaltılıııası Planlanmaktadır, A-vnı zaıııanda

kısa vacltli yükümlülüklerin az.altılıı.ıası netiçesinde borçtanma rasyotarında ıneydaııa gelecek ivileşme ile

kredi kunıluşlarından daha uygun finaırsman elde etme imkanı sağlanacak. Planlanan gaYrinıenkul

t'aal iyeı lerine kaynak sağl aıracah tır,

24.12.20l6tarihili otağanüstü genel kurutda alıııan karar gereği şirketin varlıklarının kiralanması, satıŞı,

sıratejik orıaklık ,e heitıirıu c{ğrlendirilmesı ile ilgili yonetirrtkuruluna yetki verilmiŞ ortaklara al'rılma

hakkı tanınmıştır. Topıam l ongk 30.000 adet pay içın ayrılıııaiıaklarını kullanmıŞ ve kendisine l4.300'-
,l L ödeıııe yapılmıştır. 2l,05.20l 7 tarihli s";-İ İr'-ıİa yonetim kurulu gayrimenktıllerin değerlendirilmesi

almıştır
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lt.§. Fanliyetlerini doğıııdan veyı dolaylı olaıak önemli derecede etkİİemİş veya etkiİeyebİlecek

fon kıyn ıktailııın ku llanınıını ilİş ki n sını ıİanııİa r ha kkında bİlgi :

Şirketin finansal borçları karşıtıEnda mtişteri çekleri ile krediler tahsil edilınekterlir. 20l6 sonunda 65.4

mil.von T1. olan fınansal borç, çeklerın ıahsil editmesi ve Karde, Penye. Open-eııd iŞletınelerinin kaPatılarak

finansnıan ihıiyacıııın azaltıtması ile birlikte düşUrtllerek 20l7 sonunda 34.7 milYon "I'İ-'Ye dUŞllrlllmtlŞUr.

şirkeıe finansaİ ytikııınluluk doğuracak önemliderecede dava bulunmamaktadır. Bankalarda bulunan kıYmetli

evraktar kredileİe ıeminat olarak v,eritnıiştir. Eanka kredilerine karşılık l05"3 nıilyon TL tutarında iPotek

verilmiş, ayrıffi bankalarda l4,I milyon TL kıynıetli evrak bulunmaktadır. Bu erırakların 7,5 milYon TL'si
katılım'bankalarından malalıını karşıtığı kullanılan kredilere teminat olarak verilmiŞtir. Kalan 6.6 milY'on TL
tutarınaki kıynıeıli evraklar bankalardaıı kullaııılan ıicari kredilere tenıinat olarak verilı'ııiŞıir" İzahııamede esas

aluıan 31.12.2016 tarihli mati tablolar kAp'ta ilan edildikten sonraa maddi duran varlıklar tizerinde Niğde

Vergi Daiı.esi, taraiiııdan öılenıesı geciken vergı borçlarına karşıtık 1.169.296.78 Tl.. lularında kanıu haczi

ışıeİtııgi öğrenilmiştir. .Ayrıca 45si' ve 458; .i nolu parsetler üzerinde'türkiye Elektrik İletinı Aııonim Şirketi

taraf,ınJanlarselleİüzerinden geçen elektrik hatlan içın294? sayılı kamıılaşlırıı'ıakanuııu 7. ]V{addesiııe gÖre

beyan işlenmişir. şirketimie de yetkili bulunan Öz İplik-Sendikası alacaklı olduğu 8(i.740'[L aidat alacağı

ile ilgili olarak Niğde l. ,,\sli_v-e İ"Iukuk tllahkemesinde dava açmıştır.

l1.6. Yönetim kuııılunca kararR bağlınmış olan ğınlanan yetırİmtar ile linansal kİralıma yolu

ile eılinilmiş buhınanlar ılihil olmak üzeıc mevcut ve edinilmesİ plınlınan önemli maddi dııraır

vartıktar için öngörülcn fon kaynnklnn hakloııdn biği:

şirket.in 458 ada 2,3,4,5,6,1no,tu parselleri OSB dışına çıkarılması ile ilgili olarak Bilinı SaııaYi ve

ieknoloji Bakanlığına bçvurıı yapılmış ve bu bEı.uru olumlu sonuçlanmışıır. İlgili Parseller Bilim §anaYi

ve Teknoloji Bakanlıgınİn onry,'ııe Ösg sınırları dışarısına çıkartılıııŞtır ve bu ktrnu ile ilgili olarak

21.03.20l? tarihinde Kıp açık|aınası ya|ılarak kamuol,u Uilgllenalİllmiştir. Parsetler 445.99l 'r;ı2

büyüklüğünde ve Niğde-.Bor yolu tızerindodir. Esas sözleşme değişikliğl 24.12-2016 olağanüstü genel

kuiuıda inay|anarak §ırı.et,in gayrimenkul faaliyetlerinde bulunması iÇin 2 ı .05.20l7 tarihli olağan genel

kurul yönetinı kuruluna yetki vermişir, Paısellerİn ekspertiz değeri işbu izahnamenin maddi duran varlıklar

bo lünıünde suııulıııuştur.

ı2. ı:ĞİLİM niıçİı-nni
İİİr;*_*rt,ş, stopır, maliyetler t,e sntış fiyntlannda göıiilen önemli en soıı eğilİmler

hakkındı bilgi:

İjııtim:
3l. ı 2.20ı7 tarihinde sona eren hesap clönemincle 33l Bin \f / yıl halı üretimi gerÇekle_ŞmiŞtir. 20l6'da 6 613

ton;,yıl pamuk ıpıigi. aİj Bin M2 i yrı, zo ı 5 cle ise l4,1'l l ton paınuk ipliği. a23 bin M: halı üretilıııiŞtır. Haİı

üretiminde eksi yönlü eğil im gerçek ieş miştir,

İplik tiretimi sonlandırılııış. halı üretimi ıseo,ı22 azalış gösternıışıir.

Satış ve Satış Fiyatlan:
zo ı i.de lıalı fiyat lar ı ııa o/o 7 _| 0 aralığı nda fi yat artı rıl mı ştı r.

2016 y,.ltı başıııda şirket iplik fiyatlarında Aralık 2015 fİyat listesine göre 13 ocak ve 9 Haziran 18 26

Temmuz, 20 Eyıüı. l8 Ekİm ve 24 Kasıın toptanıda ortalaıı,ıa % ?7.3 oranında zaııı YaPılınıŞtır,

Halıda 20l5 yılsonuna göre 0,6 9 oranında fiyat aılırılmıştır, satış fivatları matiyet artışlarına paralel olarak

artış eğilinıindedir. z0l6 donenıinde ııet *ur,şİu. g*ç*n y,İ,, uyn, ,lö,İ*'rine göre olo 3| aza|arak 95,l57,526''

TLolarakgerçekleşmiştir, Sözkonusudone*.ierİııturÜrandasatışlarise:201-5'egöreiPlikteo/o18,7 
dtiŞmüŞ

ve halı cia da % 6.6 tiüşüş eğilimi göstermiştir,
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