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Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Genel Kurulu’na 
 
Giriş 
 
Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”)’nin 30 Haziran 
2020 tarihi itibariyla hazırlanan ara dönem konsolide faaliyet raporunda yer alan konsolide 
finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup 
olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem 
Konsolide Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş 
olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal 
bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2020 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan 
ara dönem konsolide finansal tablolar ve konsolide açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına 
ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. 
 
Sınırlı Denetimin Kapsamı 
 
Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal 
Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi 
Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara 
dönem konsolide faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara 
dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi 
kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim 
Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan 
bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide 
finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm 
önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir 
bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. 
 
Olumsuz Sonucun Dayanağı 
 
Sonucumuza göre, Olumsuz Sonucun Dayanağı paragrafında belirtilen hususların öneminden 
dolayı konsolide finansal tablolar, Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San. ve Tic. A.Ş.'nin ve bağlı 
ortaklıklarının 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren ara 
hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına 
uygun olarak gerçeğe uygun bir biçimde sunmamaktadır. 
 
1. Ana Ortaklık Şirket'in 25 Temmuz 2016 tarihinde KAP'ta yapmış olduğu açıklamaya göre, 
Gaziantep 13. Asliye Mahkemesinin 24 Temmuz 2016 tarihli kararı ile Şirket'in Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Nakıboğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Nakıboğlu, yasa dışı FETÖ-PDY 
örgütü (Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması) soruşturması kapsamında 
tutuklanmışlardır. 11 Ağustos 2016 tarihinde KAP'ta yapılan diğer bir açıklamaya göre; Gaziantep 
2.Sulh Ceza Hakimliğinin 04 Ağustos 2016 tarih ve 2016/5027 sayılı kararı ile Royal Halı İplik 
Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne kayyım ataması yapılmıştır.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
14 Ekim 2016 tarihinde KAP'ta yapılan açıklamaya göre ise; 674 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin 19.Maddesi gereğince kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna teslim 
edilmiş olup, Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.09.2016 tarih ve 2016/5555 D. İş sayılı 
kararı ile kayyımların yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Şirket'in Yönetim 
Kuruluna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 08.09.2016 tarih ve 2016/197 sayılı 
kararı, 27.09.2016 tarih ve 2016/214 sayılı kararı, Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin Canikli) 
Makamının 09.02.2017 tarih ve 2017/48 sayılı kararı, 08.03.2017 tarih ve 2017/139 sayılı kararı, 
08.05.2017 tarih ve 2017/254 sayılı kararı, 10.05.2017 tarih ve 2017/267 sayılı kararı, Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 03.11.2017 tarih ve 2017/269 sayılı kararı, 17.11.2017 
tarih ve 2017/286 sayılı kararı, 25.01.2018 tarih 2018/38 sayılı kararı, 28.02.2019 tarih ve 
2019/157 sayılı kararı ve 27.06.2019 tarih ve 2019/353 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Nevzat Avunç, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Halil Tekin ve Yönetim Kurulu 
Üyeliğine Arzu Yüksel, Mehmet Çağırıcı, Mahmut Birlik, Yaşar Atılgan, Mehmet Ali Alp, Fatma 
Hülya Köylüoğlu, İsmail Acar ve Şirket Genel Müdürü olarak Mehmet Nazif Koca atanmışlardır. 
 
2. Grup, yurtdışı bağlı ortaklıklarının döneme ait finansal verilerini Şirket'in hukuki durumu 
nedeni ve talep etmesine rağmen temin edememiş, bağlı ortaklıklarını konsolide dışında tutarak 
finansal tablo oluşturmuştur. Bu uygulama, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS 27) uygun 
değildir. TMS 27'ye göre konsolide finansal tablolarda yurtdışı bağlı ortaklıklarının finansal 
tablolarını dâhil ederek hazırlanmış olması gerekmektedir. Bu nedenle yurtdışı ortaklıkların 
finansal tablolarının olmaması nedeniyle, hazırlanan finansal tablolar gerçeği yansıtmaktan 
uzaktadır. 
 
3. Grup'un dönem sonu itibarıyla diğer alacaklar, satıcılar ve avansların hesap bakiyelerine ilişkin 
olarak alınan dış teyitlerde, kayyumluk yetkisi verilen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun almış 
olduğu karar doğrultusunda dondurulmuş olan hesaplar için dış teyit çalışması yapılmadığı tespit 
edilmiştir. Gerek dış teyit çalışması yapılmayan dondurulmuş hesaplar ve dış teyit sonucu tutarsız 
olan hesap farkları dikkate alındığında finansal tablolar bundan etkilenecektir. 
 
4. 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla konsolide finansal durum tablosu ile kâr veya zarar tablosunun 
"TFRS 8 Faaliyet Bölümleri" standardına göre bölümlere göre raporlaması, gerekli verilerin tam 
ve doğru bir şekilde temin edilememesinden dolayı yapılamamıştır. 
 
5. Grup'un sermayedarlarından Naksan Holding'in iştiraki olan Naksan Plastik'in 2016 ve 
öncesinden gelen kredi borçlarını vadesinde ödeyememesi nedeniyle 30 Haziran 2020 öncesinde 
Türkiye Vakıflar Bankası 115.885 TL, Ziraat Bankası 40.495.690 TL, Şeker Bank 25.830.796 TL, 
Halk Bankası 167.882.224 TL, Ak Bank 58.121.661 TL tutarlarında icra takibi başlatmış ve 
Grup'un kefil sıfatıyla bu borcu ödemesi talep edilmiştir. Ayrıca Grup'un bu icra takipleri hariç 
üçüncü kişiler tarafından açılmış toplam 27.321.918 TL dava ve icra takibi bulunmaktadır Grup'un 
aleyhine başlatılan söz konusu dava ve icra takiplerinin finansal durum tablosu tarihi itibarıyla 
toplam 319.768.174 TL tutarına kadar dava riski bulunmaktadır. TMS 37 Karşılıklar, Koşullu 
Borçlar, Koşullu Varlıklar Standart'ında göre ilgili icra takiplerine karşılık ayırması 
gerekmektedir. 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolarında Grup bu tutarlara karşılık ayırmış 
olsaydı eğer; Grup'un Özkaynakları (311.496.817) TL, Dönem Net Zararı (323.103.542) TL 
olarak gerçekleşecekti. Ayrıca Grup'un toplam aktifi mevcut dava ve icra yükümlülüklerini 
karşılamamaktadır. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
6. Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Royal Halı") 2015 yılı sonunda 
Şirket'in yevmiye kayıtlarına toplam 122.410.954 TL tutarında hem varlık hem de yükümlülük 
artışına sebebiyet veren ve sınırlı denetim raporlarında Alacak Senetleri ve Diğer Mali Borçlar 
hesaplarında raporladığı tutar ile alakalı olarak fiziki varlıklarının ve hukuki işlemlerinin olup 
olmadığı tarafımızca yürütülen sınırlı denetim çalışmalarında tespit edilememiştir. İlgili kayıtların 
Faktoring Çekleri olduğu ve doğru bir muhasebe kaydı ile muhasebeleştirildiğinde, bu çeklerin 
finansal tablolara etkisi ve muhtemel karşılıkları ile ilgili denetim kanıtı elde edilememiştir. 
 
Olumsuz Sonuç 
 
Sınırlı denetimimize göre, ilişikteki ara dönem konsolide faaliyet raporunda yer alan konsolide 
finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı 
notlarda verilen bilgilerle, "Olumsuz Sonucun Dayanağı" paragrafında belirtilen hususların 
öneminden dolayı, TMS 34'e uygun olarak doğru ve gerçeğe uygun bir görünümünü 
sağlamamaktadır. 
 
Ankara, 19 Ağustos 2020 
 
 
AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 
 
 
 
 
Mustafa BERBER 
Sorumlu Denetçi 
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