
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 

01 OCAK – 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
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YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN 

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

 

 

 

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Yönetim Kurulu’na 

 

1) Sınırlı Olumlu Görüş 

 

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ile bağlı 

ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet 

raporunu denetlemiş bulunuyoruz. 

 

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen hususlar dışında, 

yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim 

Kurulunun Topluluğun durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen 

tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle 

tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır. 

 

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı 

 

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, 12.02.2021 tarih ve 

2021/68 sayılı kararıyla, Yönetim Kurulu Başkanlığına Nevzat Avunç, Yönetim Kurulu Başkan 

Vekilliğine Halil Tekin ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Arzu Yüksel, Mehmet Çağırıcı, Bülent 

Demirel, Yaşar Atılgan, Mehmet Ali Alp, Fatma Hülya Köylüoğlu, İsmail Acar, Elçin Yüce ve 

Şirket Genel Müdürü olarak Tansel Tula 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. Finansal Yatırımlar dipnotunda (Not:6) detayları açıklandığı üzere, 

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı gereği finansal tablolarında konsolide ederek 

sunulması zorunlu iken, kontrol etmiş olduğu bağlı ortaklıklarını maliyet bedelleri üzerinden 

finansal varlık olarak göstermektedir. Şirket tarafından yıl sonunda bu finansal varlıklar için değer 

düşüklüğü çalışması yapılamamıştır. Bu bilgi, söz konusu yükümlülüklerin 31 Aralık 2020 tarihli 

finansal tablosunda muhasebeleştirilmiş olması durumunda finansal durum tablosu kalemleri 

üzerindeki etkisi ile ilgili olarak düzeltme yapılması gereken bir durum olup olmadığı konusunda 

kanaat belirtemiyoruz. 

 

3. Kayyumluk yetkisi verilen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun almış olduğu karar 

doğrultusunda dondurulmuş olan hesaplar için dış teyit çalışması yapılmamış ve tüm dünyayı 

etkisi altına alan Covid 19 salgını nedeniyle firmalar faaliyetlerini geçici süreliğine durdurmuş ya 

da evden çalışma sistemi ile çalışmalarına devam etmeye başlamıştır. Şirket’in 31 Aralık 2020 

itibari ile ticari ve diğer alacakları ile ticari ve diğer borçlarının doğruluğuna yönelik yeterli 

mutabakat çalışması yapılamamış olup, alternatif test yöntemleri ile de gerekli denetim kanıtları 

elde edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu bakiyeler ile ilgili Şirket’in finansal durumu, 

finansal performansı ve nakit akışlarında herhangi bir düzeltmenin gerekli olup olmadığı 

tarafımızdan tespit edilememiştir. 

 

4. Grup'un sermayedarlarından Naksan Holding'in iştiraki olan Naksan Plastik'in 2016 ve 

öncesinden gelen kredi borçlarını vadesinde ödeyememesi nedeniyle 31 Aralık 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. 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolarında Grup bu tutarlara karşılık ayırmış 

olsaydı eğer; Grup'un Özkaynakları (298.268.170) TL olarak gerçekleşecekti. Ayrıca Grup'un 

toplam net işletme sermayesi mevcut dava ve icra yükümlülüklerini karşılamamaktadır. 

 

5. Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Royal Halı") 2015 yılı sonunda 

Şirket'in yevmiye kayıtlarına toplam 123.316.135 TL tutarında hem varlık hem de yükümlülük 

artışına sebebiyet veren ve 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. 

 

6. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarda 9.072.707 TL şerefiye bedeli yer 

almaktadır. TFRS gereği söz konusu şerefiyenin yıllık olarak değer düşüklüğü testine tabi 

tutulması gerekmektedir. Şerefiye bedeli konsolide finansal tablolar açısından önemli bir tutar 

olup yönetim tarafından gerçekleştirilen değer düşüklüğü testi, önemli tahmin ve varsayımlar 

kullanılmamıştır. Değer düşüklüğüne tabi olduktan sonra oluşacak ilgili tutarın finansal tablolara 

etkisi tarafımızca tespit edilememiştir. 

 

 

 



 

 

 

 

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim 

standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 

yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına 

(BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, 

raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin 

Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan 

Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer 

alan etik hükümlere uygun olarak Topluluktan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar 

ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. 

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün 

oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

 

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz 

 

Topluluğun 1.1.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları 

hakkında 2 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz. 

 

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu 

 

Topluluk yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 

İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden 

sorumludur: 

 

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar. 

 

b) Yıllık faaliyet raporunu; topluluğun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal 

durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde 

hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda 

ayrıca, topluluğun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu 

konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır. 

 

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir: 

 

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra toplulukta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar, 

- Topluluğun araştırma ve geliştirme çalışmaları, 

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali 

menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar 

ve benzeri teminatlar. 

 

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı 

ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır. 

 

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu 

 

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide 

finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Topluluğun denetlenen konsolide 

finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve 

gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor 

düzenlemektir. 

 

 



 

 

 

 

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız 

denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk 

sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve 

Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde 

edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence 

elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir. 

 

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mustafa BERBER'dir. 

 

AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 

 

 

 

 

Mustafa BERBER 

Sorumlu Denetçi 

 

İstanbul, 2 Mart 2021 
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