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I. BORSA GORUSU:
Yoktur.

IL DIGER KURUMLARDAN ALINAN GORUS VE ONAYLAR:
Yoktur.

1. ZAHNAMENIN SORUMLULUGUNU YÜKLENEN KISILER
tüm bilgiler çerçevesinde,
Bu izahname ve eklerindeyeralan bilgilerin, sahip oldugumuz
recek nitelikte bir
gercege uygun oldugunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamm degisti
oldugunu beyan ederiz.
eksiklik bulunmamasıicin her türlü makul özenin gósterilmis

Ihrassı
Söktas Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S.
Yasar Baran KAYHAN
Genel Müdür Yardımcısı

Sorumlu Oldugu Kisum:

Muzaffer Turgut KAYHAN
Genel Müdür Yardımcssı

IZAHNAMENIN TAMAMI
ER

04/05/2020

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kurulus

Sorumlu Oldugu Kısım:

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.

T. Metin AYISIK
Genel Müdür

Onur TOPAC
nur due

A ©

IZAHNAMENIN TAMAMI

oldugumuz tim
orda yer alan bilgilerin, sahip
rap
bu
n
ola
ı
gas
par
bir
in
izahnamen
anlamını degistirecek
uygun oldugu ve bu bilgilerin
bilgiler gergevesinde, gercebe
ózenin gósterilmis oldugunu
aması icin her türlü makul
nitelikte bir eksiklik bulunm
beyan ederiz.

hname ekinde yer almaktadır.

imzalı sorumluluk beyanları iza

ilgili Degerleme Raporlaru

anı
Hazırlayan Kurulusun Ticaret Unv

Sorumlu Oldugu Kısım:

iLGILI RAPORLAR

ve YetkilisininAdı, Soyadı, Görevi

Tarih

RM RITIM GAYRIMENKUL

DEGERLEMEA.S.

05.12.2018

OZL-2018-207

05.12.2018

OZL-2018-208

05.12.2018

OZL-2018-209

05.12.2018

OZL-2018-210

05.12.2018

OZL-2018-211

05.12.2018

OZL-2018-212

04.12.2018

etim Raporlarını
Bagımsız Den
Hazırlayan Kurulus

Gúreli Yeminti Mali Mügavirlik ve

Baÿimsiz Denetim Hizmetleri AS.
Metin Etkin

SMM,
gi,
enet
Ortakak Basd
mlu
Soru
S
gi,
enet
Basd
CMM

Sorumlu Oldugu Kısım:

Hesap Dónemi: 01.01.2017-31.12.2017
018
Hesap Dönemi : 01.01.2018-31.12.2

7
Hesap Dönemi: 01.01.2019-31.12.2019

2. OZET
AGIRÍS VE UYARILAR
Aciklama Yükümlölügü
Girig ve uyarılar

okunmalıdır.
Bu özet izahnameye giris olarak

yatirim
olarak

iligkin
Sermaye piyasası araclarına
bitin
bir
izahnamenin
kararları
.
idir
lmel
degerlendirilmesi sonucu veri

«
+»

e ¡liskin iddialarm
izahnamede yer alan bilgiler
aci

mahkemeye

tasınması

durumunda,

dav

stigi ülkenin yasal
yatırımcı, halka arzın gergekle
izahnamenin gevirisine
düzenlemeleri cergevesinde,
baslatılmadan ónce
iliskin maliyetiere yasalsiirecler

katlanmak zorunda kalabilir.

«

e
Izahnamenin
na
ımı
lan
sonraki kul
iliskin bilgi

dahil olmak iizere)
Ozete bagh olarak (cevirisi
guna ancak özetin
ilgililerin hukuki sorumlulu
ile birlikte okundugu
izahnamenin diger kısımları
tutarsız olmasi veya
takdirde yanıltıcı, hafalı veya
vermesine yardımeı
yatırımenların yatırım kararını
amas! durumunda
olacak önemli bilgileri saslam
gidilir.
Yoktur.

B—IHRACCI

B1
B2

Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
thracemm ticaret Sdktas Tekstil
unvanı ve isletme
adı
Ihrassının hukuki
tabi
statüsü,

Hukuki Statü: Anonim Sirket
nları
Tabi Oldugu Mevzuat: T.C. Kanu

kurulduguiilke ve

Merkez

oldugu

e Cumhuriyeti
mevzuat, Kuruldugu Ülke: Türkiy
Akeller Cad. No: 54,
Adresi: Cumhuriyet Mahallesi,

adresi

Sdke, Aydin
Tel: 0 (256) 518 22 55
Fax: 0 (256) 518 45 39

.com
internet adresi: www.soktasgroup
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1973
yilinda Sóke, Aydin’da kurulmus,
Ana ürün/hizmet SORTAS, 1971
amıs ve yillar igerisinde
nda iplik tesisi olarak üretime basl

kategorilerini de yılı
a-apre yatırımlarına sahip bir tekstil
sekilde iplik boya, dokuma ve boy
igerecek
in'n Germencik
ne gelmistir. 2007 yulinda Ayd
ihrageının meveut sirketi hali
hayvancılıdı

faaliyetlerinin ve
faaliyetlerine etki

sindeise stit
ilgesinde kurulan “Bfeler Ciftligi” tesi
19 Ocak 2011 tarihinde
faaliyetleri devam etmektedir. Sirket
da

gösterilen

olusan sirketiöfirkurulus ve

eden

ónemli

gerçeklesen

Olaganüstü

Genel

Kurul

Toplantısı'n

lerini
as üretim ve süt hayvancılıgı faaliyet
faktórlerin tanımı Türkiye’deki kum
mastır. Kısmi bölünme sonrası
faaliyet kısmi bölünme yoluyla ayır
ile
tescil islemleri 31 Ocak 2011

sektörler/pazarlar

hakkındabilgi

tarihinde tamamlanmıs olup Türkiye’deki kumas üretim

faaliyetlerini Söktas Dokuma Ígletmeleri Sanayi ve Ticaret
AS. (Sóktas Dokuma”), tarm ve süt hayvancılıdı
faaliyetlerini ise Efeler Ciftligi Tarım ve Hayvancılık A.S.
(“Efeler Ciftligi”) { Subat 2011 tarihindenitibaren stirdirmeye

baslamıslardır. SÖKTAS’ın ticari faaliyetlerinin tek bir tüzel

kisilik altında yürütülereck hem hukuki hem de yónetim

yapisinin ve operasyonlarinin sadelestirilmesi suretiyle maliyet
avantajr

saglannası

amacıyla;

izmir

Ticaret

Sicil

Müdürlügünde 152629 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan
Söktas Dokuma Isletmeleri Sanayi ve Ticaret A.S. ile tüm aktif
ve pasiflerinin bir bütün halinde "Kolaylastırılmıs Sekilde
Birlesme" yöntemi uygulanarak Söktag Tekstil San. ve Tic.
A.S. búnyesinde birlesmesi islemi 31.12.2018 tarihinde Sóke
ve Izmir Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından tescil edilmistir.

Bu cercevede, SOKTAS’in ana faaliyet konusu pamuklu pamuk karıgımlı kumas tasarımı ve üretimi ile süt
hayvancılıgıdır.

SÖKTAS, tekstil alanındaki üretim faaliyetlerini Söke,

Aydın’dakitesislerinde sürdürmekle birlikte, Italya Biella ve
Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nde iki subesi ve istanbul
Beyoglu'nda bir adet irtibat bürosu bulunmaktadır.
2007 yılında Aydın'ın Germencik ilgesinde toplam 800 dekar
alan üzerine yayılı Efeler CiftliSi’nde hayvancılık isletmesi

yatırımıyla süt hayvancılıgı faaliyetlerini yürütmektedir.
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Ihrascıyı

ve Tekstil iskolu:

faaliyet gösterdigi

sektörü etkileyen
ónemli en son
esilimier

hakkinda bilgi

Ihrascının tekstil iskolundaki faaliyetleri g6z Önünde
bulunduruldugunda, Sirket üretiminin büyük bir bölümünü

ihrag etmektedir. Bu sebeple ülkeler arasindaki serbest ticaret
anlasmaları, koruma amaglı gümrük vergileri ve diger tarife,
kota vb. gibi uygulamalar Ihraggı'nın satıs performansını

etkileyebilir. Bununlabirlikte ihracat gerceklestirilen ülkelerin
ekonomik durumu, müsterilerin tercihleri de Sirket’in finansal
performansında belirleyici rol oynamaktadır.

Hammadde fiyatlarındaki de&isimler ve tekstil sektöründeki
kayıt dısı üretimin yarattig: haksiz rekabet ortamı da Sirket’in
üretim süreclerinde etkili olmaktadır.

Süt Hayvanchà Iskolu:

Ihrassının süt hayvancılıgı iskolundakifaaliyetleri g6z önünde
bulunduruldugunda; Ülkemizde süt fiyatlarının periyodik bir
sekilde belirlendigi Ulusal Süt Konseyi toplantıları bütün

tedarik zincirini etkilemektedir. Yem maliyeti ülke genelinde

hayvancılık sektöründe en belirleyici girdi kalemi olarak
ortaya gıkmaktadır. Bununla birlikte döviz kurlarinda yaganan

deSisimler de

hayvan

yemi

girdilerini

büyük ülçüde

etkilemektedir. Dolayısıyla yem fiyatları ve döviz kurlarında
degisimler Sirket’in gerek üretim gerek satiy performansint

etkilemektedir. 7

Ortak egilimler; Dóviz kurlarinda yasanabilecek oynakliklar,
global ekonomideki zayıf büyüme ve zayif ticaret egilimi
paralelinde ig ve dis talep yetersizligi, faiz oranlarında
górillebilecek degisimler Ihragginin faaliyet gósterdigi her iki

sektör iginde tiretim, satis, maliyet ve stok kalemlerini
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belirleyen ortak eëilimlerdir.

dahil SÖKTAS’ın baglı ortaklıkları olan Efeler Ciftligi, SOKTAS
oldugu grup ve Pazarlama ve SÖKTAS USA dogrudan SÖKTAS tarafından
Ihraceimin

grup icindeki yeri

kontrol edilen isletmelerdir.

FABULA Tekstil’in %40’ına 26 Aralık 2018 tarihindeistirak

edilmis
olup,
SÖKTAS’ın
muhasebelestirilen sirketidir.

özkaynak

yôntemiyle

SOKTAS’ in 29 Mart 2019 tarihiitibariyle Hindistan’da kurulu
bazlı ortaklıı Soktas India Private Limited’in tamamı ódenmis

1.130.905.530 Hint Rupisi sermayesinin %100’ünü temsil

eden SÖKTASTekstil’e ait payları, Hindistan merkezli Aditya
Birla Grubu sirketlerinden Grasim Industries Limited’e

satılmıs olup, 29 Mart 2019 tarihi itibariyle konsolide mali
tablolardan sıkarılmastır.

Izmir Ticaret Sicil Müdürlügü'nde 152629 sicil numarasıyla
kayıtlı bulunan Söktas Dokuma Isletmeleri Sanayi ve Ticaret

A.S.’nin tüm aktif ve pasiflerinin bir biittin halinde
"Kolaylastirilmis Sekilde Birlesme" yöntemi uygulanarak
Söktas Tekstil A.S. bünyesinde birlesmesi islemi 31.12.2018

tarihinde Söke ve Izmir Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından
B.6

tescil edilmistir.
Sermayedeki veya

toplam oy hakkı
icindeki
payları

doÿrudan

veya

ve

olan

dolayh olarak %3
fazlası

kisilerin

SOKTASTekstil — Dogrudan Pay Sahipligine Iliskin Bilgi
Ortaklıgın
Ticaret

Nominal
Deger (TL)

Sermayedeki
Payı (%)

Oy Hakkı
Oram

Kavhan

9.603.301,69

23,94

33,94

Arife Seyda

3.753.529,79

9,36

9,36

Muharrem
Hilmi

3.118.349,93

7,77

7,77

3.095.998,53

772

772

aAd

Holding AS.

isimleri/unvanları

_BAYHAN

sap
hakkında bilgi

KAYHAN
Eyüp Hilmi

ile her birinin pay
hiplisi
.

KAYHAN

Ihraccının hakim

ortaklarmm
farkh

haklarma

Diger

TOPLAM

20.548.820,07

40.120.000

oy

.

51,22

100,00
.

sahip Ayrıca sermaye/oy hakkıigerisindeki payı dolaylı olarak %5’i

olup olmadıkları ge¢en pay sahibi yoktur.
hakkındabilgi

Varsa
veya

51,22

100,00

Sirket’in hakim ortakları Kayhan Holding A.S. ve Kayhan
Ailesi olup, farklı oy haklarına sahip deZillerdir.
dogrudan Sirket esas sözlegmesine göre, Yönetim kontrolü saglayacak,
dolaylı Yönetim Kuru tye segiminde aday gösterme, genel kurul

9

olarak ihraccının
yönetim
hakimiyetine
sahip olanların ya
da
ihrascıyı
kontrol edenlerin
isimleri/unvanları
ile bu kontrolün
kaynagi haklonda

toplantılarında oy kullanma hususunda herhangi bir imtiyaz

bulunmamaktadır. Esas sózlesmenin 26. Maddesi hiikmiine

göre, (A) Grubu pay sahipleri lehine kar payında imtiyaz
tanınmıstır.

bilgi

B.7

Secilmis finansal
bilgiler
ile
ihraccının
finansal
durumunda
ve
faaliyet
sonuclarinda
meydana
gelen
önemli
degisiklikler

Sirket’in konsolide finansal tablolari ve bunlara iliskin

bagimsiz denetim raporları www.soktasgroup.com
www.kap.org,tr internet sitelerinde yer almaktadir.

ve

Temel konsolide bilango büyüklüklerine ve segilmis Konsolide

gelir tablosu kalemlerine asagida yer verilmektedir:

(IL)

Özet Bilanco

Dönen varlıklar

-Nakit ve nakit

benzerleri

-Ticari alacaklar
-Stoklar
-Canlı varlıklar
-Diger Dénen varliklar

Duran varhklar

-Maddi Duran Varliklar

„Maddi Olmayan Duran

Varlıklar
-Diger Duran varliklar

BaSımsız Denetimden Gecmis

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

152.574.051

197.420.643

144.941.827

8.953.066

12.568.628

16.969.185

56.970.432
68.737.180
1.005.000
16.908.373

80.499.435
86.784.133
1.849.500
15.718.947

37.484.638
66.910.488
2.942.250
20.635.266

438.310.257

336.587.175

932.983

93.890.099

585.571.739

437.317.732

8.566.735

7.048.897

457.038.560

119.966.444

294.853,032
135.415.783

Aktif Toplamı

590.884.308

782.992.382

582.259.559

Yükümlülükler

185.897.225

324.667.408

257.617.749

106.718.428
60.570.079

189.102.956
98.274.502

144.208.805
80.879.950

18.608.718

37.289.950

Kısa Vadeli

-Finansal Borclar
-Ticari Borglar
-Diger Kisa Vadeli

Yükümlülükler

Uzun
Vadeli
Yükümlülükler

-Finansal Borglar

„Diger Uzun Vadeli

Yükümlülükler

Özkaynaklar
Pasif Toplamı

(TL)

Ozet Gelir Tablosu

Hasilat

»

32.528.994

311.684.647 328.007.323 262.699.772
254.653.741

246.700.992

200.966.121

93.302.436
§90.884.308

130.317.651
782.992.382

61.942.038
582.259.559

57.030.906

81.306.331

61.733.651

Bagimsiz Denetimden Geçmis

31.12.2017

322.651.533

31.12.2018

373.898.521

31.12.2019

306.487.757

varlık makul
Canlı
deÿer farki - net

Brüt Kar/Zarar
Faaliyet Kan/Zaran
Sürdürülen Faaliyetler
Net Dönem
Kan/Zarani
Dönem
Karının/Zararınn
DaSıhmı

-Azınlık Payları

-Ana Ortaklık

Paylan

Sürdürülen
Faaliyetlerden Pay

21.451.499

37.222.678

36.104.301

89.490.749
45.957.368

128.249.860
90.926.152

83.110.950
37.496.008

(43.621.770)

(76.162.571)

(14.366.039)

:

-

à

(43.621.770)

(76.162.571)

(14.366.039)

(1,1820)

(1,8984)

(0,3581)

Basına Kayıp

-

31 Aralik 2017 tarihi itibarryla 57,0 milyon TL olan

ticari alacak bakiyesi, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 80,5
milyon TL’ye yükselmis, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ise
37,5 milyon TL’ye gerilemistir. Ticari alacaklar kalemindeki

dalgalanmanm temel sebebi satis hasilatindaki degisimdir.
Sirketin %100’üne sahip oldugu Hindistan’da kurulu baglı

ortaklıgı Soktas India Private Limited’in tamamının 29 Mart
2019 tarihi itibariyle satilarak konsolide mali tablolardan

gikarilmas: 2019 yilinda satis gelirlerindeki bu diigiistin temel
sebebidir.
-

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 68,7 milyon TL ve 31

Aralık 2018 tarihi itibarıyla 86,8 milyon TL olan stoklar
bakiyesi, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ise 66,9 milyon TL’ye
düsmüstür. Söz konusu dalgalanma satis hasılatındaki
degisimden ve 29 Mart 2019 tarihinde satısı gergeklegen

Soktas India ~ Hindistan’in konsolidasyondan gikarilmasindan
kaynaklanmıstır.
-

Canlı varlıklar kalemindeki yıllar itibarryla artis,

dönem igindeki sürü büyümesi ile canlı varlık birim deger
artısından kaynaklanmaktadır. Grup’un canlı varlıkları, süt

inekleri, düveler ve buzaäilardan olusmakta olup 31 Aralik

2019 itibarıyla toplam 6.917 adettir (31 Aralık 2018: 6.526
adet).

Diger dénen varliklar temel olarak, gelir tahakkuklari
ve devlet tesvik ve yardimlari, jade edilecek KDV ile
indirilebilir KDV kalemleri yer almaktadır. Diger dónen
varlıklar 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 12,8 milyon TL, 31
Aralık 2018 tarihi itibarıyla 10,0 milyon TL, 31 Aralık 2019

tarihi itibarıyla ise 11,8 milyon TL olmustur. Diger dönen

varlıklarda 2019 yılında görülen artıs büyük oranda gelir
tahakkukları ve devlet tegvik ve yardımlarındaki artıstan

kaynaklanmıstır. 2019 yılında gelir tahakkukları ve devlet
tesvik yardımları aßırlıklı olarak Grup’un süt hayvancılıı

faaliyetlerine istinaden 5.267.749 TL tutarında ci& süt_satıs

destekleme primleri gelir tahakkuku ve 226.195 TL tutarinda
tarım sigortası kapsamındaki canlı varlıklara iliskin sigorta
hasar gelir tahakkuku ve Turquality kapsamında 829.301 TL
gelir tahakkuklarından olusmaktadır.

-

Maddi duran varlıklardaki 2018 yılından 2019 yılına

yaklasik 162,2 milyon TL tutarındaki azalıs, temel olarak 29

Mart 2019 tarihinde satist gergeklesen Soktas India’nın
konsolidasyondan gikarilmasidir.
31 Aralık 2017 tarihiitibarıyla 352,4 milyon TL olan
net finansal borglar 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 423,2

milyon TL, 31 Aralık 2019 itibarıyla 328,2 milyon TL olarak
gergeklesmistir. 2019 yılsonu itibariyle toplam finansal
borgların %72’si Avro cinsi olmasına ve Avro/TL kurunda
görülen % 10 artisa karsın toplam finansal borglarda öncekiyıla

göre görülen azalıs Hindistan biriminin satısından elde edilen
gelir sayesinde kapatılan finansal yükümlülüklerden

kaynaklanmıstır. Finansal borglar 2019 yılında Ónceki seneye
göre %22 azalısla 423,2 milyon TL’den 328,2 milyon TL’ye
gerilemistir. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyla finansal borclarin
%29’u kısa vadeli iken, 31 Aralık 2018’de %38 ve 31 Aralık
2019’da %34 seviyesinde gergeklesmistir.
-

31 Aralik 2017 tarihi itibarıyla 60,6 milyon TL olan

ticari borg bakiyesi, 31 Aralik 2018 tarihi itibarıyla 98,3

milyon TL’ye cıkmistır. Ticari borg bakiyesi 31 Aralık 2019
tarihi itibarryla ise 80,9 milyon TL’ye düsmüstür. 2019 yılı

itibariyle ticari borglardaki azalıs tekstil is kolu ticari

borglarındaki azalıstan ve 29 Mart 2019 tarihinde satısı
gerçeklesen Soktas India — Hindistan‘in konsolidasyondan

gikariimasindan kaynaklanmaktadır.
-

Ertelenmis vergi yükümlülügü 2019 yılında temel

olarak maddi ve maddi olmayan varliklarin tasinan degeri ile
vergi matrahi arasindaki fark nedeniyle 19,0 milyon TL

tutarında azalıs göstermistir.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla özsermaye toplamında
68,4 milyon TL’lik azalıs gergeklesmistir. Söz konusu düsüs
kismen ba&lr ortaklik satisindan kaynaklanan maddi duran
varliklar yeniden degerleme fonu gibi etkilerden ve dönem
zararından kaynaklanmaktadır.
2018 yılında, 2017 yılına göre Türkiye hazır giyim ve
konfeksiyon ihracatı ABD Doları bazında %3,6 artmıs
olmasına rafmen, sektörel ihracatın %70’inin Avrupaya

yapılması nedeniyle bu devrede gerçeklesen ortalama
%A,Tlük parite artısından arindinidiginda artis %0,1
oranındadır.
-

Aynt dönemde Tekstil ve Hammaddeleri ihracatı ABD

Dolari bazinda 4% artmasma raëmen, bunun içerisinde

SÖKTAS’ın faaliyet gösterdifi “dokuma kumas” ihracatı ise
ABD Doları bazında 3,9% azalmıstır.
=
Türkiye’ deki tekstil is kolunda, kumas satislari, metre
bazinda 2018 yılında, gegen yılın aynı dönemine kıyasla

%Alik bir azalma góstermesine ragmen, ciro kurlarin etkisi ile
aynı dönemde %21 artmıstır.

-

Hindistan’da ise 2016 Kasım ayında hükümetin

kayıtdısı ekonomiyi kontrol altına alma amacıyla en büyük iki
banknotu tedavülden bir günde kaldırması ic ticarette bir sok

etkisi yaratmıstır. 2017 yılı Temmuz ayında ise Hindistan

húkiimetinin KDV sistemini aynı süratle devreye alması tekstil

ve perakende sektöründe müsterileri ve tedarikgiler tarafından
belirsizlik yaratmıstır. Söz konusu gelismeler sonrasinda
SÖKTAS’ın sevkiyat miktarı 2018 yılında, önceki yıla göre

%]11 azalmis, ciro ise ABD Dolari bazinda %21 azalmustir.

-

2019 yılında SÖKTAS’ın faaliyet gösterdigi “pamuklu

dokuma kumas” ürün grubunda Türkiye ihracatı 2018 yılına

göre ABD Doları bazında %8,0 azalmıstır. Türkiye’nin toplam

tekstil ihracatı da aynı kargılastırma dönemlerinde %5,5
düsmüstür. Türkiye perakende ig piyasasındaki ani
durgunluëun sonucunda, SÖKTAS’ın Türkiye’deki tekstil is

kolunda metre bazında kumas satısları 2019 yılında %15
gerilemistir. Buna karsın Avro’nun TL karsısında deger

kazanması nedeniyle kumas satıs hasılatındaki düsüg bir

önceki yıla kıyasla sadece %4 seviyesinde olmustur.

Sút hayvancilig1 is kolunda ise 2018 yılı cig slit satis
miktarı 26.101 ton ile gegen yılın %5 altında (2017: 27.419
ton) gerceklesmistir. 2019 yili cig süt satıs miktarı 26.165 ton

seviyesiyle 2018 yılı ile benzer seviyelerde gergeklegmistir.

2019 yılında gegen yıla göre sürüdeki hayvan artısı besi
hayvanlarında olmus, bunun yanında 2019 yılında gebe düve
satısı gergeklestirilmistir. Disi hayvan sayıları aynı seviyede
tutuldugu igin üretilen & satılan gig süt miktarı gegen yıla göre

aynı seyirdedir.
-

Ayrica 2019 vilinda talep düsüsü nedeniyle sürüdeki

erkek hayvan satısı sayısının azalmasina bagli olarak cani
varlik satis gelirleri ónceki seneye kıyasla%3,0 düsüsle 36,1
milyon TL olmustur.

2018 yılında artan yem maliyetine karsın eig süt taban
fiyatındaki artısların gecikmesi nedeni ile TL maliyetli, kaba

yem aßırlıklı besieme uygulamaları 2019 yılında da devam

etmistir, 2017 yılı igerisinde 2 litrelik ambalajlarda perakende

sig süt satısı baslamız olup, 2019 yılsonu itibariyle 280’den
fazla noktadatüketiciye ulasmaktadir.

Diger yandan 2013 yılı itibarıyla devlet tesvikleri
kapsamında devreye girmis olan “Onaylı Sit Ciftligi” destegi
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Ya

devam etmektedir. Sürüde yapılmakta olan genetik seleksiyon
programının olumlu etkileri görülmektedir.

Tüm bunların sonucu olarak konsolide satis hasilatinda
kurlarda yasanan artısın etkisiyle 2018 yılında önceki yıla

seviyesinde
kıyasla %29,4 artısla 197,4 milyon TL
gergeklesmistir. 2019 yılında konsolide satıs hasılatı gegen yıla
milyon TL olarak
kıyasla %18,0 azalarak 306,5

gerçeklesmistir. 2019 yılında ciroda görülen azalıs temel

olarak Türkiye’deki mamul kumas satıglarının metre bazında

%15 azalarak 5.930 km seviyesinde gerçeklesmesi ve Sirketin
%100’üne sahip olduëu, bünyesinde yaklasık 900 galisani
barındıran Hindistan’daki kumas üretim fabrikasının 2019 yılı

icinde satısından kaynaklanmıstır.

-

Maliyet tarafında ise 2018 yılında önceki yıla kıyasla

%11,1 oraniuda artis görülmekle birlikte, 2019 yılında
Sirket’in yürütmekte oldugu maliyet azaltıcı tedbirleri de
iceren dönüsüm stratejisinin etkisiyle gegen yıla oranla %8,3
azalma kaydedilmistir.

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı kaleminin
seyri incelendiginde 2017 yilinda 43,6 milyon
itibariyle
yıllar

TL zarar, 2018 yilinda 76,2 milyon TL zarar ve 2019 yilinda
14,4 milyon TL zarar olustugu görülmektedir. Sürdürülen
Faaliyetier Dönem Zararı’nın temel sebebi gogunlugu
kredilerden kaynaklanan gergeklegmemis kur farkı zararından

olusan finansman giderleridir.

-

SÖKTAS’ın Hindistan'da kurulu baglı ortaklıgı Soktas

India Private Limited'in tamanu ödenmis 1.130.905.530 Hint

Rupisi sermayesinin %100'ünü temsil eden SÖKTAS’a ait

payların, 1.650.000.000 Hint Rupisi (29.03.2019 itibariyle 134
milyon TL esdeëeri) Sirket Degeri tizerinden 29 Mart 2019
itibariyle düzenlenecek ve sinurl: bagimsiz denetimden gegecek
finansal tablolar üzerinden finansal borcluluk, isletme
sermayesi
deBisiklikleri
gibi
fizerinde
—anlagilmis
ayarlamalardan ve kapanis sartlarinin yerine getirilmesinden

sonra hesaplanacak hisse degeri tizerinden Hindistan merkezli

Aditya Birla Grubusirketlerinden Grasim Industries Limited'e
satısı tamamlanmıs, pay devri gerçeklesmistir. "Finansal
Duran Varlık" satıgı ve devri islemlerinin toplam tutarının

SÖKTAS’ın mali yapısının güglendiriimesini teminen, söz
konusu bagh ortaklik hisselerinin satisindan elde edilecek
fonun en az %90'ının fonun elde edilme tarihindenitibaren bir

ay icinde her türlü muvazaadan ari bir sekilde nakdi banka
kredilerinin Gdenmesine yönelik olarak
kullanılacafı
belirtilmistir.

Hisse satısından 11.04.2019 tarihinde tahsil edilen net
15.145.730,61 Avro’nun %91,22'si ile Tig Bankasi A.S.,
TSKB A.S., Odeabank A.S. ve T.Vakiflar Bankasi T.A.O.

nezdindeki kredilerden 13.815.904,35 Avro es degeri kapama
yapılmıstır.
Ayrıca 29 Mart 2019 itibariyle sınırlı bagimsiz
denetimden gecen finansal tablolar üzerinden finansal

borgluluk, isletme sermayesi degisiklikleri gibi üzerinde
anlasilmis ayarlamalardan sonra hesaplanan toplam hisse
deëerinden 3,9 milyon TL 7 Haziran 2019 tarihinde tahsil

edilmis ve bu tutarin tamamıyla T. Is Bankası A.S. nezdindeki
kredilerden kapatma yapılmıstır.

Bu sayede 2019 yılsonu itibariyle sirketin net borcu
gegen yıla oranla %22,4 azalarak 328,2 milyon TL’ye
düsmüstür. Sirketin net finansman giderleri kur fark:
giderlerinin de azalmasına baglı olarak 2019 yılsonu itibariyle
gecen yıla göre %44,9 oranında düsmügtür.
2018 yılında Türk Lirası'nın yabancı para birimlerine
karsı deger kaybı nedeniyle kurlar %33 yükselmis, dövizli

borgların dönem sonundaki bu anlık kur üzerinden tahakkuku

kaynaklı cogunlugu gergeklesmemis 61 Milyon TL’lik
kambiyo zararı olusmustur. Söz konusu dövizli borgların

çoëunlugu,

olugmaktadır.

Sdemesi
2017

daha

yılının

5

ilk

yıl

sürecek

cçeyreëinde

kredilerden

gergeklegen

yapılandırma ve 2019 yılında SOKTASIndia’nın satisindan
elde edilen gelir ile yapılan geri 6demeler sayesinde konsolide

net finansal borglar 2017 yılı sonunda 78 Milyon Avro’dan
2019 Aralık sonu itibariyle 49 Milyon Avro esdegerine

gerilemistir.
B.8
BO
B.10

B.11

Secilmis
Önemli
proforma finansal
bilgiler
Kar tahmini ve
beklentileri
Izahnamede yer
alan
finansal
tablolara
iliskin
denetim
raporlarindaki
olumlu
góriis
dısındaki
hususların iceri&i

Ibraceminisletme
sermayesinin
meveut

yükümläülüklerini
karsılayamaması

Yoktur.

Yoktur.
Yoktur.

Sirket, net isletme sermayesini (dönen varlıklar- kısa vadeli

yükümlülükler)

geklinde hesaplamakta olup,

31.12.2019,

31.12.2018 ve 31.12.2017 yıllık hesap dénemleri finansal
tablolarma gore net isletme sermayesi tutarlarina asagida yer
verilmektedir.
TL

Dönen

Varlıklar

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

152.574.051

197.420.643

144.941.827
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324.667.408

257.617.749

KısaVadeli

185.897.225

en

(33.323.174) (127.246.765) (112.675.922)

yükümlülükler

Sirket'in gerek mevcut durum itibariyla, gerekse izahname

tarihinden itibaren en az 12 aylık dönem icin isletme sermayesi
ihtiyacı bulunmaktadır. Ihraggının cari yükümlülüklerini

karsılamak üzere yeterli isletme sermayesi yoktur

Sirketin halihazırda kamuya duyurdugu ve islemlerini
baslattıgı sermaye artısından elde edece$i tahmini 18.183.555

TL nakit girisinin %70’inin Sirket’in kamuya agıklanan mali

tablolarında yer alan finansal yükümlülüklerinin azaltılması

amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Sermaye artırımı ile
Si aSlanan

fonun geriye kalan yaklasık %30’u isletme sermayesi
ihtiyacı igin kullanılacaktır.

C.1

Ihrag edilecek

C—SERMAYE PIYASASI ARACI

ve/veya borsada
islem görecek

sermaye piyasası

C.2

C3

SÖKTAS

Tekstil’in

40.120.000

TL

olan

gıkarılmıs

sermayesi tamami nakden karsilanmak tizere %95artis ile
78.234.000 TL’na artırılacak olup, yapilacak sermaye

artırımında hem A grubu ve hem de B grubu pay

aracının menkul
kıymet tanımlama
numarası (ISIN)

sahiplerine (ISIN: TRASKTAS91B5)
verilecektir.

B Grubu pay

gruplarınailiskin
bilgi

paylar B grubu olarak Borsada Satıs yöntemiyle halka arz
edilecektir.

dahil tür ve

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan

Sermaye piyasast
aracının ihrac
edilecegi para birimi
Ihrag edilmis ve
bedelleri tamamen

Paylar Türk Lirası cinsinden satısa sunulacaktır.

ödenmis pay sayısı

ile varsa bedeli tam
ödenmemis pay

Sirket'in mevcut cikariimis sermayesi 40.120.000 TL olup,
her bir payin nominal degeri 0,01 TL’dir. Bedeli tam

ödenmemis pay bulunmamaktadır.

sayısı

Her bir payın
CA

nominal degeri
Sermaye piyasası
aracmin sagladigi
haklar hakkında

bilgi

Satıgı yapılacak paylar igin ilgili mevzuatta pay sahiplerine

tanınmıs olan haklar asaßıdakigibidir:

- Kardan Pay Alma Hakki (SPKo madde 19, Kär Payı
Tebligi Seri — No U-19.1, TTK md.507)

- Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn madde 24, Önemli

Nitelikteki Islemiere Hiskin Ortak Esaslar ve Ayrılma

Hakk: Tebligi Seri — No 11-23.1)
- Ortaklıktan Cıkarma ve Satma Hakkı (SPKn madde 27,

Ortaklıktan Cıkarma ve Satma Haklari Tebligi Seri — No

11-27.1)
- Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK madde 507)
Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (SPKn madde 19, Pay Tebligi
Seri - No VH-128.1)

- Yeni Pay Alma Hakkı (TTK madde 461, kayıtlı sermaye
sistemindeki ortakliklar igin SPKn madde 18, Kayıtlı
Sermaye Sistemi Tebligi Seri - No II-18.1)
- Gene! Kurula Davet ve Katilma Hakku (SPKn madde 29,
30, Vekaleten Oy Kullanılması ve Cagrı Yoluyla Vekalet
Toplanmas: Tebligi Seri - No I1-30.1, TTK madde 414,

415, 419, 425, 1527)

-Genel Kurulda Müzakerelere Katılma Hakkı (TTK md

407,409,417)
- Oy Hakki (SPKn madde 30, TTK madde 432, 434, 436)

- Bilgi Alma ve Inceleme Hakkı

(SPKn madde 14,

Sermaye Piyasasinda Finansal Raporlamaya liskin Esaslar
Tebligi Seri — No 11-14.1, TTK madde 437)
- Iptal Davasi Agma Hakki (TTK madde 445-451, SPKn
md. 18/6, 20/2)
- Azınlık Hakları (TTK madde 411, 412, 420, 439, 531,

559)

- Özel Denetim Isteme Hakkı (TTK madde 438,439)
CS

Sermaye piyasası
aracının devir ve
tedavülünü
kısıtlayıcı hususlar
hakkında bilgi

Yoktur.

C.6

Halka arz edilen

Payları

araclarınm borsada
islem görmesi icin
basvuru yapılıp

edecekleri yeni paylar, sermaye artırımı sonucu olusan yeni
sermayenin Ticaret Siciline tescil edildiginin Borsa’ya
bildiriimesini takiben baska bir islem ve karar tesis

sermaye piyasası

yapilmadisi veya
yapılıp
yapılmayacası

hususu ile islem

görülecek pazara

C7

iliskin bilgi
Kar dasıtım

politikası hakkında

bilgi

Borsa kotunda

bulunan

ortaklıkların

bedelli

ve/veya bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle ihrag

edilmesine gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınır.

Sirket'in B Grubu payları payları Borsa Istanbul A.$. Ana

Pazar — Grup 1’de islem görmektedir.

Sirket’in internet sitesinde ve KAP’ta yayınlanan Kar
Dagitim Politikasi asagida yer almaktadir:
Sirket’in kar daSitim1 konusundaki politikası, yürürlükteki
mevzuat ve Sirket Esas Sözlesmesi hükümleri
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gergevesinde hesaplanan dagrtilabilir kárdan %30 oraninda
nakdi ve/veya bedelsiz kar pay: dagitmaktir. Bu politika,
yurt igi ve yurt dis: ekonomik piyasa sartlarina,
gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim
Kurulu tarafından her yıl gözden gegirilebilir.
like olarak kär payı ödemelerinin II-19.1 numaralı Kär Payı

Teblißi’nde belirtilen süreler dahilinde tek seferde veya

taksitli olarak yapılmasına Genel Kurul tarafından karar

verilir. Genel Kurul’un Sirket Esas Sözlesmesi’nin 27.
maddesi uyarınca karar alması ve Yönetim Kurulu’na yetki

vermesi durumunda kär payı avansı daßıtımı yapılabilir.
Kurumsal Yönetim llkeleri gerefince Yönetim Kurulu
tarafindan karin dafıtılmamasının teklif edilmesi
durumunda bunun nedenleri ve kärın nasıl kullanılacafı

Genel

Kurul

Toplantısı'nda agıklanır. Kar dagitim

politikasında yapilan degisiklikler Kurumsal Yönetim

Ïkeleri gere&i Genel Kurultoplantısında pay sahiplerinin
bilgisine sunulur ve kamuyaacıklanır.

DA

ihrassıya,

faaliyetlerine ve
iginde bulundugu

sektöre iliskin

önemli risk
faktörleri hakkında

bilgi

D—RISKLER

Ihraggımın faaliyetlerineiliskin riskler:
a) SÖKTAS’ın tekstil faaliyetlerineiliskin olarak;
Sirket’in üretimine konu olan koleksiyonun müsterilerinin
taleplerini karsılamaması durumunda Sirket’in cirosunda
dügüg görülebilir.
Sirket’in ihracat gerceklestirdigi tilkelerin ekonomilerinde
görülebilecek yavaslama Sirket’in ihracat faaliyetierini
olumsuz yönde etkileyebilir.
Sirket’in müsterilerinde ortaya cıkabilecek mali zorluklar

nedeniyle müsterilerinden bazılarının borglarını ödeyemez
duruma düsmesi halinde alacakların bir kısminın tahsil

edilememesi, geg tahsil edilmesi gibi durumlar meydana

gelebilecek olup Sirket’in nakit akısında ve karlılıgında
olumsuz etkiye sebep olabilecektir.

Hem yurtigi hem de yurtdisı satıslarının büyük coguniugu

yabancıpara cinsinden olan SOKTASicin TL’nin yabanc:

para cinsleri karsısında degerinde gôrülen degisim
Sirket’in hasılatında degisiklere sebep olabilir.
Pamuk ve iplik alimlari icin uzun vadeli anlasmaların

yapılmıyor olması nedeniyle, hammadde fiyatlarında
yukarı yönlü bir hareketin görülmesi durumunda Sirket’in

maliyet kaleminde de artıs görülebilir.
SÖKTAS’ın sendikalı bir isyeri olmasından dolayı, aynı
ürünü üreten baska sirketlere kiyasla isçilik giderinin toplu

sözlesme dônemlerinde daha yüksek oranda artis
kaydetmesi gündemegelebilir. Faaliyet giderlerinde artısa

LAN
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sebep olabilecek séz konusu durum Sirket’in faaliyet karını

baskılayabilir.

b) SÖKTAS’ın süt hayvancılıfı faaliyetlerine iliskin
olarak;

Sirket’in faaliyet konusuile ilgili en temel risk hayvanların
sagliginda bozulmaya sebep olabilecek hastalıklardır.

Sirket’in faaliyetlerine konu olan ciftlik alanında herhangi
bir bulasıcı hastalık görülmesi durumunda canlı kaybı ve
faaliyetierde aksaklık görülebilir.

Sirket’in biyogüvenlik harcamaları (dezenfeksiyon vb.
gibi) gerek hayvanlarda görülebilecek salgın hastalıklar

gerekise günümüzde yasanan COVID-19 salgını sebebiyle
artıs kaydetmis olup, söz konusu artıs Sirket’in
maliyetlerinde de artısa neden olabilecektir.

Efeler Ciftligi, Bakanlık tarafından belirlenen tarun ve
bayvancılıgın gelistirilmesi kapsamında tesviklerden
yararlanmaktadır. Bakanlık tarafından tarımsal destekleme
ödemelerinde vazgecilmesi, destek tutarlarının azaltılması
veya gec ödenmesi SÖKTASacisindan gelirlerde kismen
azalısa neden olabilir.
Ihraccanın ieinde bulundugu sektörlereiliskin riskler:
a) Tekstil sektóriine iliskin olarak;
Diinya pamuk tiretimi mevsimsel etkilere bagli olarak
yıllar itibariyle inisli cıkıslı bir seyir izleyebilmektedir.
Üretim ve rekoltenin dügük oldugu yıllarda hammadde
tedariginde problem yasanmasi ve pamuk fiyatlarının
yükselis
sektôrde
faaliyot
gósteren
sirketlerin
maliyetlerinde de artısa sebep olabilir.
Tekstil endüstrisi, geleneksel üretim ve büyüme modelleri
yerine daha esnek, akılcı, dijital ve teknolojik büyüme
modeline
gegmektedir.
Sürdürülebilirlik
yaklasımı
kapsamında ve uluslararası boyutta imzalanan anlasmalar
uyarinca uygulamaya gegirilen gevre koruma Önlemlerinin
arttırılması, gelecek nesillere daha saglıklı bir fiziki ve
sosyal gevre bırakmayı hedeflerken diger taraftan da
özellikle tekstil firmaları üzerinde bir maliyet artısını da
beraberinde getirebilir.
Hammadde temin edilen tedarikçilerdeki üretim kesintileri
veya sevkiyat problemleri veya tedarikcilerin faaliyetine
son vermesi sektörün üretimini olumsuz yönde
etkileyebilecektir.

COVID-19 salgını, küresel ekonomilerde durgunluk gibi
dünya ticaretini ve tüketici davranıslarını derinden

etkileyen gelismeler tüketicinin hazırgiyim harcamalarını
geciktirebilmektedir.
Sóz
konusu
tüketici
harcamalarındaki deëisiklik sektörün gelirlerinde asa:
yonlii bir egilim olusturabilir.
Tekstil sektöründe fikri mülk haklarının yeterli seviyede
uygulanamaması nedeniyle ürünlerin yeterli süre igerisinde
kopyalanması veya benzer ürünün pazarda ver alma

gündeme

gelmektedir.

Sóz

konusu

kopyalama vb.

uygulamalar sektörde haksız rekabete sebep olmaktadır.

Küresel ve verel ekonomide yasanan gelismeler, Uzakdoëu
menseili ürünler nedeniyle global pazardaki fiyat
rekabetinin artması ve Serbest Ticaret Anlasmalarıile ilave
ya da yeni gümrük vergileri ürünlere olan talebi
etkilemektedir. Bahse konu tüm bu unsurlar sektörde
ürünlere olantalebi fiyat agısından daha avantajlı ülkelere

kaymasina sebep olabilir.

b) Süt hayvancılıgı sektörüneiliskin olarak;
Süt hayvancılıdı sektöründe en temel risk hayvan saglı$ı
konusudur. Sap, brusella, ttiberkiiloz, cigek ve kuduz gibi

hayvanlarda görülebilecek

salgın hastalıklar

ölümle

sonuglanabilmekte, hastalık süresince hayvanlardan süt

alımı mümkün olmamaktadır. Bu durum sektörde üretimde

kesintiye yol acabilir veya ürün kalitesini düsürebilir.
Yem fiyatlarının emtia piyasalarında günlük bazda
deëismesine raëmen süt fiyatlarının sadece belli
dónemlerde
belirlenmesi
sektörün
karlılıgını

etkilemektedir.

Sektörün temel girdilerinden biri olan yem fiyatları genel
olarak süt fiyatları ile paralel seyir göstermektedir. Bazı

dénemlerde kuraklik vb. nedenlerle kaba yem fiyatlarinda
dalgalanmalar meydana gelmekte olup buna paralel olarak
ve

sektöründe

genelinde

görülebilmektedir.

maliyet

artısları

Sektörel olarak dogal kaynaklara dayalı üretim yapıldızı

igin asırı sıcak, deprem, sel gibi doëal afetlerin faaliyetler

üzerinde belirleyici etkisi bulunmaktadır.
Canlı varlık ithalatının serbest bırakılması veya canlı varlık
ithalatinda vergi oranlarının degistirilmesi vb. kararlar
sektörde et ve süt fiyatlarında dalgalanmalara sebep
olabilir.
Yem tedarikinde tedarikcilerden kaynaklanan problemler
olabilir ve bu durum süt kalitesini düsürebilir.
Tarım ve Orman Bakanlı$ı tarafından, sektörde satılan her

bir litre giz stit igin ortalama0,07 TL süt desteklemeprimi
verilmektedir. Bakanlık tarafından tarımsal destekleme
ödemelerinden vazgegilmesi veya destek tutarlarının
azaltılması sektörde gelirlerin azalmasına neden olabilir.

D.3

Sermaye piyasası
aracınailiskin
önemli risk
faktörleri hakkında

bilgi

Pay sahipleri temel olarak kar payı ve sermaye kazancı

olmak üzere iki tür gelir elde edebilmekte olup, bu gelir

türleri

ie

üiskili

acıklanmaktadır;

olabilecek

riskler

asagida

ihrac Edilen Paylarm Kar Pay) Gelirlerine Diskin

Riskler:
Kar payıgeliri, sirketlerin yıl sonunda elde ettikleri karın

dafıtılmasından

elde

edilen

gelirdir.

6362

sayrliJ

SPKn.’nun 19’uncu maddesi hükmü ve SPK’nın 11-19.1
sayılı Kar Payı Tebligi uyarinca; halka agik ortaklıklar,
karlarını

dagitim

genel

kurulları tarafından

politikaları

gergevesinde

ve

belirlenecek

kar

ilgili mevzuat

hükümlerine uygun olarak daßıtırlar. Sermaye piyasası

mevzuatı dahilinde kar pay: dagstim islemleri
gergeklegtirilir. Ihraggının zararettiëi dünemierde kar payı

elde etmeme riski vardır. Ayrıca kar olussa bile Ihraggının

gegmig yıllar zararı bulundugunda bu zararlar mahsup

edilinceye kadar Ihraggı kar daßıtımı yapamayacaktır.

Ayrıca daßıtılabilir kar olsa bile sermaye piyasası mevzuatı

uyarınca kar daßıtımı zorunlu deßilse, ortaklar genel

kurulu kar daitip dagitmama konusunda karar verebilir.
Bu durumda genel kurul kar dafıtmama kararı verirse
ortakların kar payı alamamariski vardır.

ihrae Edilen Paylarn Sermaye Kazancına Tliskin

Riskler: Sermaye kazancı, zaman iginde payın degerinde
meydana gelen artistan elde edilen gelirdir. Sirket’in

finansal performansının beklentilerin altında olusması
veya sermaye piyasalarında yasanacak olumsuzluklar
nedeniyle Sirket’in paylarının fiyatı dügebilir. Ísbu
izahname gergevesinde ihrag edilecek Sirket paylarının

piyasa degerinin ihrag fiyatına ulagmaması ve bu fiyatın

üzerine cıkmaması da mümkündür. Yatırımcılar satin
aldıkları Sirket paylarını satın aldıkları fiyattan veya

üzerinde bir fiyattan satamayabilirler. Pay sahipleri,

Sirket’in kar ve zararına ortak olduklarından, Sirket’in
tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz
konusu bakiyeye payı oranındaistirak ederler. Ortaklıın
tasfiyesi halinde diger tüm alacaklılara gerekli ödemeler
yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme

yapılabilir. Ayrıca, halka arz edilecek B grubu Sirket

payları igin Borsa istanbul’da yeterli islem hacmi
olusmayabilecektir. Borsa Istanbul’da paylara iliskio
yatirimedarin sahip
likidite olusmaması durumunda
smurlanabilir, pay
leri
kabiliyet
satma
olduklari paylart alip

sahipleri ellerindeki payları istedikleri fiyattan, tutarda ve
zamanda satamayabilir ve bu durum piyasada islem
görecek payların fiyatindaki dalgalanmaları artırabilir.
Diger Riskler

Türkiye’nin iginde bulundugu
ekonomik-politik deZisimlerin Türkiye
etkilemesi mümkündür.
=

coßrafyadaki
ekonomisini

Diinyadaki borg krizi ve dzellikle Avrupa’ daki

etkilerinin Türkiye’nin ihracat gelirlerini ve ekonomisini
daraltma ihtimali bulunmaktadir.

Türkiye’nin komgularıyla olan iliskilerindeki
bozulmaların bu ülkelerle olan ticari iliskileri olumsuz

etkilemesi söz konusu olabilir.

ei

Kiiresel Sicekli yasanabilecek olan olası bir salgın
=
hastalıklar nedeni ile üretim ve ticaret faaliyetleri
aksayabilir.

Deprem, dolu, sel vb. gibi dogal afetler nedeniile
genel anlamda üretim veticaret faaliyetleri etkilenebilir.

Dünya mal ve hizmetticaretinde büyük paya sahip
ülkeler arasında global ticaret savasları yasanabilir. Bu
durum ürünlere kota, ek vergi vb. ticaret önlemlerini

getirebilir.
Mevzuat Riski
Sirket faaliyetleri Türkiye’de süregelen mevzuat ve

kanunlarda, yönetmeliklerde, politikalarda ve bunların
yorumlanmasindaki degigikliklerin de etkileri dahil olmak
üzere, mevzuat riskine tabidir.
Finansal Riskler
Kredi Riski

Kredi riski agırlıklı olarak bankalardaki mevduat ve diger
ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansalvarlıkları
elinde bulundurmak, kargı tarafın anlagmanın gereklerini

yerine getirememeriskini de tagımaktadır.
Likidite Riski
ihtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölgüde nakit ve
menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda krediislemteriile
fon

kaynaklarının

kullanilabilirligini

pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

ve

piyasa

Kur Riski
SÓKTAS, dóviz cinsinden borghu veya alacaklı bulunulan

meblaßların

degisiklerinden
kalmaktadir.

TL’ye

dogan

çevrilmesinden
déviz

kuru

dolayı

riskine

kur

manız

Faiz Oram Riski

SOKTAS, faiz oranlarındaki degismelerin faiz unsuru
tasiyan varlik ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden
dolayıfaiz oranı riskine maruz kalmaktadır.
Fiyat Riski

SÖKTAS’In operasyonel karlılıgı ve operasyonlarından

safladıgı nakit akızları, faaliyet gösterilen gömleklik

kumas ve gi& süt sektórlerindeki rekabet ve canlı varlık
fiyatları ile hammadde fiyatlarından etkilenmektedir.

Sermaye Riski Yönetimi

Sermayeyi yönetirken SÖKTAS’ın hedefleri, ortaklarına

getiri ve fayda saëlamakile sermaye maliyetini azaltmak

amacıyla en uygun sermaye yapısıyla SOKTAS’in
faaliyetlerinin devamını saglayabilmektir.
Canlı Varlıgın Gergege Uygun Degerleumesi Riski
SÖKTAS’ın canlı varlıkları, süt inekleri, düveler ve
buzagılardan olugmakta olup 31 Aralik 2019 itibarıyla
toplam 6.917 adettir (31 Aralık 2018: 6.526 adet). Sirket’in

sahip oldugu büyükbag hayvanları güncelveriler üzerinden
/

ıkların deÿerleme
takip edilmekte oldugundan canh varl
farkları Sirket’in karliligint etkilemektedir.
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E—HALKA ARZ

E.l

gi
ından Muharrem Hilmi Kayhan’im verdi
Halka arza iliskin Sirket ortaklar
ve
borg
TL tutarındaki muaccel nakit
ihragcının/halka arz 1.222.603,75
Hilmi
TL tutarindaki sermaye avansi, Eyüp
edenin elde edecegi 1.737.936,25
ındaki muaccel nakit
ile Kayhan’in verdigi 1.297.375 TL tutar
gelir
net
a
5 TL tutarindaki sermaye avansi, Leyl
katlanacafı tahmini bore ve 1.642.62
cel
lik’in verdigi 210.000 TL tutarinda muac
toplam maliyet ve Kayhan Elbir
ut Kayhan’in verdigi 20.000 TL
bulunan nakit borg, Muzaffer Turg
talepte
nakit borg, Zeynep Kayhan Kantasi’nin
yatırımallardan talep tutarinda muaccel
muaccel nakit borg, Yasar
tahmini verdigi 8.000 TL tutarinda
edilecek
verdigi 40.000 TL tutarinda muaccel
maliyetler hakkında Baran Kayhan’in

bilgi

3.560.000 TL
nakit bore, Arife Seyda Kayhan’in verdigi

Kayhan'n verdigi
tutarında sermaye avansı, Berna
Kayhan Holding
710.000 TL tutarında sermaye avansı ve
sermaye avansı
A.S' nin verdigi 9.120.000 TL tutarında
ın Sirket’e nakden
olmak üzere; Sirketin anılan ortakların
indaki muaccel
verdikleri toplam 19.568.000 TL tutar
li sermaye
bedel
alacafın tamamı, söz konusu ortakların

artırımında yeni pay alma hakkını kullanmaları

neticesinde

up edilecektir.
dofacak sermaye koyma borclarına mahs
68.000 TL
19.5
amda
Sirketin anılan ortaklara olan topl
M 200YM
ve
tutarındaki borcu, 28.04.2020 tarih

edilmistir.
367/2020-64 sayılı YMM raporu ile tespit
rını tamamen
hakla
Meveut ortaklarm yeni pay alma
sermaye
kullanmaları durumunda, Sirket’in nakit
artırımından

ukarıda

verilen

Sirket

borglarinin

idaki tabloda
mahsuplasılmasından sonra kalandan agag
83.555 TL’lik
verilen tahmini maliyetler sonrasinda, 18.1
ektedir:
tahmini net nakit girigi elde etmesi öngörülm
Tahmini Maliyetler:

SPK Kayıt Ücreti (%0,2)
BIAS

(260.03)

Kota

Alma

76.228|
Ücreti

Rekabet Koruma Fonu (%0,04)

MKK Ihragg Hizmet Bedeli

(960,003)

Aract Kurulus Ucreti (BSMV
Haric)
Hukuk Misavirli#i Masrafları

ISIN Kodu Ücreti
Tescil ve [lan Gideri
Diger

TOPLAM

11.434
15.246

1.906

200.000
40.000

131
15.000

2.500

362.445 TL|

Sermayeartirimi, Sirket tarafindan bedelli sermayeartırımı

yoluyla gıkarılacak payların ortaklara yeni pay alma

hakları kullandırılarak satılması, yeni pay alma haklarının

kullanılmaması durumunda kalan payların BIST Birineil

Piyasa’da satılması suretiyle gergeklestirilecektir.
Aracı kurumlar, yeni pay alma haklarının kullanılması,
meveut pay sahipleri tarafindan kullanılmak istenmeyen

hakkı pazarında
yeni pay alma haklarının rüghan
satılması, tüm bu islemler ertesinde kalan payların birincil
piyasada halka arz edilmesi islemlerinde aracılık
yapan
islemieri
konusu
söz
icin
yapacakları
yatırımcilardan ücret, komisyon ve benzeri taleplerde

bulunabilirler.

aracı
yatırımallar basvurduklar:
Talepte bulunan
gibi
ücreti
kurumların aracılık komisyonu, masraf, hizmet

ücretlendirme politikalarına tabi olacaklardır.

E.2a

Halka

arzın

Sirket'in kamuya aciklanan mali tablolarinda yer alan

finansal yükümlülüklerinin azaltılması ve
sermaye
nedeniyle
ihtiyacı
gelirlerinin kullanım sermayesi
yerleri
ve
elde yapılmaktadır.
gerekgesi, halka arz

edilecek tahmini net

gelir hakkinda bilgi

isletme
artirimi

Yapilacak 38.114.000 TL tutarındaki sermaye artırımında,

Sirket ortaklarından Muharrem Hilmi Kayhan’in verdigi
1.222.603,75 TL tutarındaki muaccel nakit borg ve
1.737.936,25 TL tutarindaki sermaye avansı, Eyüp Hilmi

Kayhan’ in verdigi 1.297.375 TL tutarındaki muaccel nakit

bore ve 1.642.625 TL tutarindaki sermaye avansı, Leyla
Kayhan Elbirlik’in verdigi 210.000 TL tutarinda muaccel

nakit bore, Muzaffer Turgut Kayhan’in verdigi 20.000 TL

tutarında muaccel nakit bor¢, Zeynep Kayhan Kantasr’ nin

verdigi 8.000 TL tutarinda muaccel nakit borg, Yasar
Baran Kayhan’in verdigi 40.000 TL tutarinda muaccel

nakit bore, Arife Seyda Kayhan’in verdigi 3.560.000 TL

tutarinda sermaye avansi, Berna Kayhan’in verdigi

710.000 TL tutarında sermaye avansı ve Kayhan Holding
A.S.’nin verdigi 9.120.000 TL tutarında sermaye avansı
olmak üzere; Sirketin anılan ortaklarının Sirket’e nakden

verdikleri toplam 19.568.000 TL tutarındaki muaccel

alacafın tamamı, söz konusu ortakların bedelli sermaye

artırımında yeni pay alma hakkkını kullanmaları neticesinde

dogacak sermaye koyma borglarına mahsup edilecektir.
Sirketin anılan ortaklara olan toplamda 19.568.000 TL
tutarındaki borcu, 28.04.2020 tarih ve YMM 200367/2020-64 sayılı YMM raporu ile tespit edilmistir.

Bu gergevede, söz konusu mahsup ve sermaye artırım

sürecine iliskin tahmini 362.445 TL maliyet dikkate
sonucunda saëlanacak
sermaye artırımı
alınarak,
18.183.555 TL tutarindaki tahmini nakit sermaye girisinin

2%.

da yer
%70’inin Sirket’in kamuya agıklanan mali tabloların
yla
alan finansal yükümlülüklerinin azaltılması amacı

mı ile
kullanılması planlanmaktadır. Sermaye artırı
igletme
u
saglanan fonun geriye kalan yaklagık %30’
sermayesi ihtiyacı için kullanılacaktır.

E3

Halka arza iliskin
bilgiler ve kogullari

Sóktas Tekstil’in 40.120.000 TL olan cikarilmis

tamamı nakden kargilanmak suretiyle
artırılarak 78.234.000
artırımında yeni pay
mevcut ortaklarımızın
bulunmaktadır. Yeni

sermayesi,

38.114.000 TL

TL’ya gıkartilacaktır. Bu sermaye
alma hakları kısıtlanmamıs olup,
%95 oranında yeni pay alma hakkı
pay alma hakları, 1 TL nominal

degerli pay igin 1 TL’den kullandırılacaktır.

in
Yeni pay alma haklarının kullanılmasına Izahname’n
olup,
nacak
ilanindan itibaren en gec 10 gún iginde basla

tır. Bu
yeni pay alma hakkı kullanım süresi 15 gün olacak
pay
yeni
de,
halin
si
gelme
e
stirenin son gúntiniin resmi tatil

alma hakkı kullanım süresi izleyen is günü akgamı sona
erecektir. Yeni pay alma hakkının baslangıg ve bitis
tarihleri KAP aracılıdıyla kamuya duyurulacaktır.

kalan
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra

Istanbul
paylar B Grubu pay olarak 2 ig günü süreyle Borsa
Satiga
ır.
acakt
A.S. Birincil Piyasa’da satisa sunul

eri
sunulacak payların nominal tutarı ve halka arz tarihl
tasarruf sahiplerine satig duyurusuile Sirket’in kurumsal

ta ve
internet sitesinde (www.soktasgroup.com), KAP'
ilan
om)
Gedik Yatırım’ın internet sitesinde (www.gedik.c

edilecektir.

rının
Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakla
yle
kullanımından sonra kalan paylardan pay almak sureti

k satis
ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin duyurulaca
aya
yapm
islem
süreci igerisinde Borsa istanbul A.S.’de

rmaları
yetkili borsa üyesi aracı kurumlardan birine bagvu
i yatırım
gerekmektedir. BÍST'de islem yapmaya yetkil
sitesinin
et
intern
BIST
listesi
kuruluslarının
gileri
http//www.borsaistanbul.com/borsa_tiyeleri/tye-bil
0 (212)
adresinde yer almaktadir. BIST telefon numarasi

ise 0
298 21 00, yatırımcı danıgmahattıtelefon numaraları
.
58”dir
(212) 298 23 59- 0 (212) 298 23 48- 0 (212) 293 25

EA

Catısan menfaatler
de dahil olmak üzere
halka arza iliskin
ilgili kisilerin önemli
menfaatleri

Sirket paylarının ihrag ve halkaarzı ile Sirket’in sermayesi
ık
artacak olup, aracılık hizmeti veren Gedik Yatırım aracıl
komisyonu elde edecektir.

LES

piyasası Ihragcı : Söktas Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S.
Sermaye
aracini halka arz
eden

kisinin/ibracemn
ismi/unvanı

simdaki pay
Ihragcı ve ana ortaklardan biri tarafından dola
bir taahhüt
miktarının artırılmamasına iliskin verilmig
Kim tarafindan ve ne bulunmamaktadır.
ile
süre
kadar
verildigi
taahhüt
icerecek
ını
slar
husu

sekilde
pay

dolasımdaki
miktarının

artırılmamasına
verilen
iliskin
taahhütler hakkında

bügi

E.6

arzdan

alma haklarını
Mevcut ortakların halka arzda yeni pay

etkisinin

sulanma etkisinin
ortaklarin 1 TL nominal degerli pay: igin

Halka

kaynaklanan
sulanma

miktarı ve yüzdesi

Yeni pay alma hakkı
söz
kullanımıaın

%100 oranında kullandıkları varsayımı

ile, mevcut

46’dır.
miktarı ve yüzdesisırasıyla -0,26962 TL ve %17,

alma haklarını
Mevcut ortakların halka arzda yeni pay
kların 1 TL
orta
kullanmamaları varsayımı ile, mevcut
sinin miktarı ve
nominal degerli pay: igin sulanma etki

01, yeni ortaklar igin
olması yüzdesi sırasıyla 0,58961 TL ve %38,
konusu
degerli pay igin sulanma etkisi -0,11 TL
durumunda, meveut| ise 1 TL nominal
hissedarlarm

arzdan
almamalart

halka

pay

ve %5,46dir.

durumunda sulanma
etkisinin miktarı ve
yüzdesi

E.7

haklarının kullanılması,
bulunan Aracı Kurumlar yeni pay alma
Talepte
tarafindan kullanmak istenmeyen
yatirimenardan talep mevcut pay sahipleri
an hakkı pazarinda satılması
tahmini yeni pay alma haklarının rüch
edilecek
maliyetler hakkinda

bilgi

paylarin birincil
ve tüm bu islemier ertesinde kalan
ierinde aracılık
piyasada halka arz edilmesi islem
yapan
islemleri
konusu
söz
igin
yapacakları

ri taleplerde
yatırımcılardan ücret, komisyon ve benze
bulunabilirler.
arı aracı
Talepte bulunan yatırımcılar bagvurdukl
hizmet ücreti gibi
kurumların aracılık komisyonu, masraf,

ücretlendirme politikalarına tabi olacaklardır.

bedelli sermaye
Merkezi Kayit Kurulugu tarafından
uslara tahakkuk
kurul
artırımı islemleri neticesinde aracı

lamalarına
ettirilen hizmet bedeli aracı kurulugların uygu
.
bail olarak yatırımaslardan da tahsil edilebilir

3. BAGIMSIZ DENETCILER

nın bagımsız denetim
3.1. izahnamede yer alan finansal tablo dénemleri itibariyle ihraggı
profesyonel meslek
kuruluslarının ticaret unvanları ile adresleri (üye oldukları
kuruluslart ile birlikte):

19
Sirketin 01.01.2017 — 31.12.2017, 01.01.2018 — 31.12.2018 ve 01.01.2019 — 31.12.20
Denetim
z
Bagumsi
ve
lik
dénemlerine ait finansal tablolar: Giireli Yeminli Mali Miisavir
Hizmetleri A.S. tarafindan denetlenmistir.
Giireli Yeminli Mali Miisavirlik ve Bagimsiz Denetim Hizmetleri AS.
Metin Etkin, SMM, YMM
Sorumlu Ortak Bas Denetci
Serbest Muhasebeci Mali Mügsavirler Odası
Uyesi Oldugu Meslek Kurulusu
Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sok. N0:243
Adres

K:25-26 Maslak 34398 Sartyer Istanbul

n alınması,
3.2. Bagamsiz denetim kuruluslarmin/sorumiu ortak bas denetginin görevde
görevden gekilmesi ya da degismesine iliskin bilgi:
Yoktur.

4. SECILMIS FINANSAL BILGILER

raporlarına
Sirket’in konsolide finansal tabloları ve bunlara iliskin bagımsız denetim

www.kap.org.tr ve www.soktasgroup.com adresindeki internet sitelerinden ulasılabilir.

gelir tablosu
Sirket'in temel konsolide bilango büyüklüklerine ve segilmis konsolide
kalemlerine asagida yer verilmektedir.

Bagimsiz Denetimden Gegmis

Bilanco (TL)
Dönen Varlıklar
-Nakit ve nakit benzerleri

-Ticari Alacaklar
-Stoklar
-Diger Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
-Maddi Duran Varlıklar
-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-Diger Duran Varhklar
Aktif Toplamı
Kısa Vadeli Yükümlülükler
-Finansal Borclar
-Ticari Borglar
-Diÿer Kisa Vadeli Yükümiülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler

31.12.2017|

31.12.2018)

31.12.2019

152.574.051|

197.420.643|

144.941.327

8.953.066

12.568.628

16.969.185

56.970.432
68.737.180

80.499.435!
86.784.133|

37.484.638
66.910.488

17.913.373
438.310.257|
336.587.175|

17.568.447|
585.571.739|
457.038.560|
8.566.735

23.577.516
437.317.732

7.832.983
93.890.099|
590.884.308|
185.897.225|
106.718.428|
60.570.079!
18.608.718
311.684.647|

119.966.444]
782.992.382|
324.667.408|
189.102.956|
98274.502|
37.289.950!
328.007.323|

294.853.052
7.048.897
135.415.783
582.259.559
257.617.749
144.208.805
80.879.950
32.528.994
262.699.772

61.942.038
582.259.559

130.317.651
782.992.382]

93.302.436
390.884.308

Özkaynaklar
Pasif Toplamu

200.966.121
61.733.651
520.317.521

246.700.992]
81.306.331
652.674.731|

254.653.741]
57.030.906
497.581.872|

-Finansal Borclar
-Diger Uzun Vadeli Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler

Bagimsiz Denetimden Gecmis

31.12.2017
322.651.533]

Gelir Tablosu (TL)
Hasilat
Brit Kar/Zarar

31.12.2018]
373.898.521]

31.12.2019
306.487.757

89.490.749!

128.249.860|

83.110.950

Faaliyet Karı/Zararı
Sürdirülen Faaliyetler Dönem Kary/Zararı
Dönem Karının/Zararının DaSılımı

45.957.368

90.926.152

37.496.008

_43.621.770|

-76.162.571|

-14.366.039

- Azınlık Payları
- Ana Ortaklık Payları
Faaliyetlerden
Sürdürülen

-

-

-

-43.621.770|

-76.162.571|

-14.366.039

-1,1820

-1,8984

-0,3581

Pay

Basına

Kazanc/Kayip

ihraccmmm finansal durum ve faaliyet
Yatırıma, yatırım kararını vermeden ünce
aldıgı isbu izahnamenin 10 ve 22 no’lu
sonuglarına iliskin ayrıntılı bilgilerin yer
bölümlerini de dikkate almalıdır.

5. RISK FAKTÖRLERI

5.1. Ihraggıya ve faaliyetlerineiliskin riskler:

l ve süt hayvancılıdı faaliyetlerine iliskin
SÖKTAS’ın faaliyetlerine iliskin riskleri, teksti
tadır;
olmak üzere iki ana baslık altında agafıda yer almak
Tekstil faaliyetlerineiliskin olarak;

miisterilerinin taleplerini karglamaması;
Sirket’in üretimine konu olan koleksiyonun
siparislerine b aglı olarak ve bir kısmını ise
SÖKTAS, üretimlerinin goßunlugunu miisteri
ak suretiyle

ı olarak stoga tretin yapm
stoktan servis hizmetini karsilayabilmek igin planl
iliskin
bélimi tarafindan hazirlanan ilgili sezona

gerceklestirmektedir. Urün gelistirme
yle uyumlu olmaması durumunda Sirket’in
koleksiyonların müsteri beklenti ve tercihleri
cirosunda dügüs görülebilir.
lecek sıkıntılar; SÖKTAS, ihracatının gok
Ihracat pazarında ülkeler bazında yasanabi
yılında yaklasık

gerçeklestirmektedir. 2019
önemli bir bölümünü Avrupakıtasındaki ülkelere
rine yapılmıztır Söz konusu ülkeler
19,8 milyon EUR’luk ihracatın %83’u Avrupa ü Ikele
almaktadır. Gestigimiz dört yılı Avrupa
sıralamasına baktıgımızda Ingiltere ilk sırada yer
tere’de ekonomik aktiviteler zayiflama
Birligi’nden ayrılma süreci ile geride bırakan Ingil
genelinde de son birkag yıldır
kaydetmistir. Bununla birlikte Avrupa Birligi ülkeleri nin
aktadır. Söz konusu durgunlugun giderilmesi
büyümenin canlandırılamaması sorunu ya$

leri agıklanmıs olsa da, Avrupa’da
adına Avrupa Merkez Bankası tarafından tesvik paket
an bu durganluk
Avrupa ekonomisinde yasan
büyümeyeiligkin beklentiler zayıftır. Bu sebeple

lir.
Sirket’in ihracat faaliyetlerini olumsuz yónde etkileyebi

ar igerisinde en yüksek yer futan
Miisteri bazh tahsilat riski; SÖKTAS’ın net satısl
yüksek paya sahip olan müsterinin
músterinin payı yaklasık %15 oranındadır. En
ilecek mali zorluklar nedeniyle
kaybedilmesi ve/veya müsterilerinde ortaya cikab

duruma dügmesi halinde alacakların bir
müsterilerinden bazilarinin borglarını ödeyemez
ilecek olup

lar meydana geleb
kisminin tahsil edilememesi, geg tahsil edilmesi gibi durum
e sebep olabilecektir.
Sirket’in nakit akiginda ve karlılıgında olumsuz etkiy

zı satıglarının büyük gogunlugu
Döviz kurlarındaki degisim; Hem yurtigi hem de yurtdı
yabancı para cinsleri kargismda deëerinde
yabancı para cinsinden olan SOKTASigin TL’nin
ir.
görülen deZisim Sirket’in hasilatinda degisiklere sebep olabil
fiyatlarında USD/TL kuruna ve yurtdızı
Hammadefiyatlarındaki de$isim; Pamuk ve iplik
inis ve çikislar olabilmektedir. Satınalma
pamuk fiyatlarındaki degisimlere baglı olarak
sı tedarikgilerden alinan fiyat teklifleri
ihtiyacı üretim Öncesinde plantanarak, yurtiçi ve yurtdı

leri, yurtigi ve yurtdisi pamuk
ve ödeme vadeleri degerlendirilmektedir. Fiyat teklif
edir. Pamuk ve iplik alımları igin
borsalarindaki fiyatlara paralel olarak degisim góstermekt
ı yönlü
hammadde fiyatlarında yukar
uzun vadeli anlagmaların yapılmıyor olması nedeniyle,

inde de artis görülebilir.
bir hareketin górtilmesi durumunda Sirket’in maliyet kalem

AS’ın sendikalı bir igyeri olmasından
iscilik maliyetlerinde görülebilecek artıslar; SÖKT
gme

isgilik giderinin toplu sözle
dolayı, aynı ürinü üreten baska sirketlere kayasla
giderlerinde
me gelebilir. Faaliyet
dónemlerinde daha yiiksek oranda artis kaydetmesi günde
et karını baskılayabilir.
artıga sebep olabilecek söz konusu durum Sirket’in faaliy
Sit hayvancilig1 faaliyetlerine iliskin olarak;

u ile ilgili en temelrisk hayvanların
Hayvan saghgr ile ilgili riskler; Sirket’ in faaliyet konus
giftlik

’in faaliyetlerine konu olan
sagliginda bozulmaya sebep olabilecek hastaliklardir. Sirket
unda canlı kaybi ve faaliyetlerde
alanında herhangi bir bulagıcı hastalık görülmesi durum
aksaklık görülebilir.

Alman

önlemlerin

getirdigi

maliyet

artist;

Sirket'in

biogüvenlik

harcamaları

ebilecek salgın hastalıklar gerek ise
(dezenfeksiyon vb. gibi) gerek hayvanlarda görül
artis kaydetmis olup, söz konusu artıs
günümüzde yazanan COVID-19 salgını sebebiyle
Sirket’in maliyetlerinde de artisa neden olabilecektir.

i, Bakanlık tarafından belirlenen
Tesviklerin sona ermesi ve/veya azaltılması; Efeler Ciftlig
nan asaßıdaki tegviklerden
tarım ve hayvancılıdın gelistirilmesi kapsamında sagla
yararlanmaktadır:

kleme primi,
Satılan her bir litre eig süt igin verilen ortalama 0,07 TL süt deste
indirimi
- Süt sigircaligs igin alınan kredilere uygulanan %60 faiz
- Hastaliklardanari isletme destegi
-

Onayli stit ciftlizi destekleme primi
Soykiitügü buzaë destegi
Besi hayvanlartigin et destegi

-

Zeytin tiretimi igin fidan destegi

nmektedir. Bakanlik tarafindan
Siz konusu destekler, kamu tarafindan yillik olarak belirle
rının azaltılması veya ges
tarımsal destekleme ödemelerinde vazgegilmesi, destek tutarla
olabilir.
ödenmesi SÖKTASacisindan gelirlerde kismen azalisa neden
5.2. Ihraggının iginde bulundugu sektöre iliskin riskler
Tekstil faaliyetlerine iliskin olarak;

olarak yullaritibariyle
Global konjonktür; Dünya pamuk üretimi mevsimsel etkilere bagli
olduu yıllarda
dügük
nin
inigli cikish bir seyir izleyebilmektedir. Üretim ve rekolte
e faaliyet
sektörd
s
hammadde tedariZinde problem yaganması ve pamuk fiyatlarının yükseli
gösteren sirketlerin maliyetlerinde de artisa sebep olabilir.

isi, geleneksel üretim ve
Teknolojinin getirdigi yeniliklere uyum saglama; Tekstil endüstr

e modeline
büyüme modelleri yerine daha esnek, akılcı, dijital ve teknolojik büyüm

arası boyutta imzalanan
gegmektedir. Sürdürülebilirlik yaklayımı kapsamında ve uluslar
rinin arttırılması, gelecek
anlasmalar uyarinca uygulamaya gegirilen gevre koruma önlemle
erken diger taraftan da
nesillere daha saßlıklı bir fiziki ve sosyal gevre birakmay1 hedefl
getirebilir.
inde
özellikle tekstil firmaları tizerinde bir maliyet artısını da beraber
üretim kesintileri veya
Tedarikeilere bagımhlık; Hammadde temin edilen tedarikgilerdeki
sektörün üretimini olumsuz
sevkiyat problemleri veya tedarikgilerin faaliyetine son vermesi
yönde etkileyebilecektir.

ekonomilerde durgunluk
Tüketici davranıslarındaki degisiklik; COVID-19 salgını, küresel
en gelismeler tüketicinin
gibi dünya ticaretini ve tüketici davranıslarını derinden etkiley
tüketici harcamalarındaki
hazırgiyim harcamalarını geciktirebilmektedir. Söz konusu
bilir.
degisiklik sektörün gelirlerinde asadı yónlú bir ejilim olugtura
nın yeterli seviyede
Sektérdeki rekabet kogullari; Tekstil sektöründe fikri mülk hakları
veya benzer ürünün
anması
kopyal
uygulanamaması nedeniyle ürünlerin yeterli süre igerisinde
uygulamalar sektörde
pazarda yer alma gündeme gelmektedir. Söz konusu kopyalama vb.

haksız rekabete sebep olmaktadır.

gu menseili ürünler
Talep kosulları; Küresel ve yerel ekonomide yasanan gelismeler, Uzakdo

alarile ilave
nedeniyle global pazardakifiyat rekabetinin artmasi ve Serbest Ticaret Anlasm

konu tüm bu unsurlar
ya da yeni gümrük vergileri ürünlere olan talebi etkilemektedir. Bahse
kaymasına sebep olabilir
sektörde ürünlere olan talebi fiyat agısından daha ayantajlı ülkelere
Süt hayvancılıgıfaaliyetlerine iliskin olarak;

hayvan saghión ile
Hayvan saghgaile ilgili riskler; Süt hayvananlıgı sektóriinde en temel risk

arda görülebilecek
ilgili konulardir. Sap, brusella, tüberküloz, gigek ve kuduz gibi hayvanl
ardan süt alımı
hayvanl
e, hastalık süresince
salgın hastalıklar ölümle sonuglanabil
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üretimde kesintiye yol acabilir veya ürün
mümkün olmamaktadır. Bu durum sektörde
kalitesini düsürebilir.
ve Sit
fiyatları; Tarım ve Orman Bakanlıdı, Et
Cig süt fiyatlarındaki degisim; Cig süt
Ulusal
an
olus
n
süt sanayicileri ve akademisyenlerde
Kurumuile üretici birlikleri temsilcileri,
ans
refer
ktedir. Konseyin belirlemis oldugu fiyat
Siit Konseyi (USK) tarafından belirlenme
stit
atıs fiyatları USK tarafindan belirlenen ¢ig
taban fiyatıdır. Uzunca bir süredir perakendes

nlı de&ismektedir. Yem fiyatlarının emtia
referans fiyatma paralel seyretmekte ve 65 zama
dónemlerde
ine ragmensilt fiyatlarının sadece belli
piyasalarında günlük bazda defismes

belirlenmesi sektOriin karliliSint etkilemektedir.

genel
temel girdilerinden biri olan yem fiyatları
Girdi fiyatlarındaki hareketlilik; Sektörün
vb. nedenlerle
seyir gôstermektedir. Bazi dönemlerde kuraklık

olaraksüt fiyatları ile paralel
gelmekte olup buna paralel olarak ve
kaba yem fiyatlarında dalgalanmalar meydana
ektedir.
sektöründe genelinde maliyet artıgları görülebilm

k dogal kaynaklara dayalı üretim yapıldıgı
Coßrafi kosullar ve dogal afetler; Sektörel olara
erin faaliyetler üzerinde belirleyici etkisi
iin asin sıcak, deprem, sel gibi dogal afetl
bulunmaktadır.
k
k ithalatının serbest birakilmasi veya canlı varlı
Mevzuata yonelik degisiklikler; Canlı varlı
da
vb. kararlar sektörde et ve süt fiyatların
ithalatında vergi oranlarının degistirilmesi

dalgalamalara sebep olabilir.

khklar; Yem tedarikinde tedarikcilerden
Tedarikeiler kaynaklı yasanabilecek aksa
kalitesini dügürebilir.
kaynaklanan problemler olabilir bu durum süt
rde
ı; Tarım ve Orman Bakanlıgı tarafından sektö
Tegviklerin sona ermesi ve/veya azaltılmas
sit destekleme primi verilmektedir. Bakanlık
satilan herbir litre cig stit igin ortalama 0,07 TL
ın
inden vazgegilmesi veya destek tutarların
tarafından tarmsal destekleme ddemeler
n olabilir.
azaltılması sektörde gelirlerin azalmasina nede
5,3. Ihrag edilecek paylara iliskin riskler:

kazanei olmak iizere iki tir gelir elde
Pay sahipleri temel olarak kar payi ve sermaye
tadir;
i ile iliskili olabilecekriskler asaëida açiklanmak
edebilmekte olup, bu gelir türler

3.3.1. Ihrag Edilen Payların Kar Payı Gelirlerine

jliskin Riskler;

ir.
tikleri karın dafıtılmasından elde edilen gelird
Kar payı geliri, sirketlerin yıl sonunda eldeet
gi
Tebli
ü ve SPK’nın U-19.1 sayılı Kar Payı
6362 sayılı SPKn.’nun 19’uncu maddesi hükm
kurullart tarafindan belirlenecek kar dagitim
uyarinca; halka acık ortaklıklar, karlarını gene!
aye
hükümlerine uygun olarak daßıtırlar. Serm
politikasarı cergevesinde ve ilgili mevzuat
ettigi
zarar
islemleri gergeklestirilir. Ihraggının
piyasası mevzuatı dahilinde kar pay: daëitim
yıllar
r. Ayrica kar olugsa bile Ihracemın gegmis
dónemlerde kar payı eide etmeme riski vardı
ır.
nciye kadar Ihrascı kar dafıtımı yapamayacakt
zararı bulundugunda bu zararlar mashup edili
iu

as: mevzuati uyarinca kar dagitim: zorun
Ayrica dagrtilabilir kar olsa bile sermaye piyas
r verebilir. Bu durumda
kurulu kar dagitip dagitmama konusunda kara
de$ilse, ortaklar genel
larin kar pay: alamama riski vardır.
genel kurul kar dagıtmama karart verirse ortak

er;
5.3.2. Ihrac Edilen Payların Sermaye Kazancına lliskin Riskl

len artistan elde edilen gelirdir.
Sermaye kazanci, zaman iginde payin degerinde meydanage
a olugmasi veya sermaye piyasalarinda
Sirket’in finansal performansinin beklentilerin altind
fiyatı dügebilir. Isbu izahname
yaganacak olumsuzluklar nedeniyle Sirket’in paylarının

inin ihrag fiyatına ulagmaması ve
gergevesinde ihrag edilecek Sirket paylarının piyasa deger
satın aldıkları Sirket paylarını satin
bu fiyatın üzerine gıkmaması da mümktindür. Yatırımcılar
ve

Pay sahipleri, Sirket’in kar
aldıkları fiyattan veya üzerinde bir fiyattan satamayabilirleri.
e, söz
sonucunda bakiye kalması halind
zararına ortak olduklarından, Sirket’in tasfiye edilmesi

tasfiyesi halinde diger tüm
konusu bakiyeye payı oranında istirak ederler. Ortaklıgın
erine bir ödeme yapılabilir.
alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahipl
istanbul’da yeterli islem hacmi
Ayrıca, halka arz edilecek B grubu Sirket payları igin Borsa

likidite olusmamasi durumunda
olusmayabilecektir. Borsa istanbul’da paylara iliskin
yetleri sınırlanabilir, pay sahipleri
yatiruncilarin sahip olduklar: payları alıp satma kabili

yabilir ve bu durum piyasada

ellerindeki paylarıistedikleri fiyattan, tutarda ve zamanda satama
ilir.
islem görecek payların fiyatındaki dalgalanmaları artırab

5,4. Diger riskler:
Dıs Cevre, Makro Ekonomik ve Global Riskler
degisimlerin Türkiye
Türkiye’nin iginde bulundugu coërafyadaki ekonomik-politik
-

-

-

ekonomisini etkilemesi mümkündür.
Türkiye’nin ihracat
Diinyadaki bore krizi ve üzellikle Avrupa’daki etkilerinin
gelirlerini ve ekonomisini daraltma ihtimali bulunmaktadır.
ülkelerle olan ticari
Türkiye’nin komgularıyla olan iliskilerindeki bozulmaların bu
iliskileri olumsuz etkilemesi söz konusu olabilir.

nedeni ile üretim ve
Küresel ölgekli yasanabilecek olan olası bir salgın hastalıklar

ticaret faaliyetleri aksayabilir.
üretim ve ticaret
Deprem, dolu, sel vb. gibi doëal afetler nedeni ile genel anlamda

faaliyetleri etkilenebilir.
arasında global ticaret
Diya mal ve hizmet ticaretinde büyük paya sahip ülkeler

vb. ticaret ónlemlerini
savasları yasanabilir. Bu durum ürünlere kota, ek vergi
getirebilir

Mevzuat Riski

arda, yönetmeliklerde,
Sirket faaliyetleri Türkiye’de süregelen mevzuat ve kanunl
etkileri dahil olmak tere,
politikalarda ve bunların yorumlanmasindaki degisikliklerin de
gelecekteki deSisikliklerin
rde
mevzuat riskine tabidir. Mevcut kanunlar ve yönetmelikle
rin hangi sekilde uygulanıp
zamanlaması ve yapısı ve bu kanun ve yönetmelikle
’in isi, finansal durumu, faaliyet
yorumlanacagı Sirket’in kontrolü dısındadır ve bunlar Sirket

sonugları ya da görinümü üzerinde olumsuz etki yaratabilir.
Finansal Riskler
Kredi Riski

cari alacaklardan kaynaklanmakta
Kredi riski agırlıklı olarak bankalardaki mevduatve digerti

anlasmanın gereklerini yerine
olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, kargı tarafın

getirememe riskini de tasımaktadır. SÖKTAS, yurtigi pazarda satmak amacıyla üretmis
oldugu ürünleri, subeleri aracılıgıyla veya dogrudan yurtigindeki müsterilerine satmaktadır.
Ayrıc, SÖKTAS yurtdigi satızlarını yine subeleri araciligryla veya doßrudan
gergeklestirmektedir. Ticari alacaklar, SÖKTAS yönetimince gegmis tecrúbeler ve cari

ekonomik kogullar góz önüne alınarak degerlendirilmekte ve uygun miktarda stipheli alacak

karsılıfı ayrıldıktan sonra bilangoda net olarak gösterilmektedir.

Raporlama

tan

Maree ©

Finansal

Azami
Kredi
Riski (TL)

2017
2018
2019

alan

Dönem

Ticari Alacaklar

Hiskili
Taraf

476.899
1.714

Diger

Taraf

56.493.533
80.499.435
37.482.924

Diger Alacaklar

Hiskili

Taraf

-

Diger

Taraf

756.198
405.830
4.621.428

Bankalardaki
Mevduat

8.877.092
12.447.803
16.800.882

Likidite Riski
Ihtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölgüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda

kredi istemieri ile fon kaynaklarının kullanılabilirligini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme
gücünü ifade eder.
Sirket’in 2019 yıl sonunailiskin finansal tablolarına göre,likidite riskine maruz kalan finansal
yükümlülüklerinin defter degeri 383.142.296 TL olup, söz konusu tutarın 302.262.346 TL’si

finansal borglardan, 73.554.346 TL’si ticari borglardan, 7.325.604 TL’si iliskili taraflara

borglardan ve 22.499.730 TL’si de diger borglardan olugmaktadır. Likidite riskine maruz
kalan kismin 58.463.787 TL'si 3 aydan kisa vadeli, 131.479.435 TL’si 3-12 ay vadeli,

234.644.880 TL'si 1-5 yal vadeli olup, 5 yildan uzun vadeli yükümlülügü bulunmamaktadır.

Sirket’in 2018 yıl sonunailiskin finansal tablolarına göre,likidite riskine maruz kalan finansal
yükümlülüklerinin defter degeri 498.562.832 TL olup, sôz konusu tutarin 397.188.351 TL’si
finansal borglardan, 94.753.098 TL’si ticari borglardan, 6.621.383 TL’si iliskili taraflara
borglardan ve 2.696.320 TL’si de diger borglardan olusmaktadir. Likidite riskine maruz kalan
kısmın 168.476.922 TL'si 3 aydan kısa vadeli, 97.477.874 TL’si 3-12 ay vadeli, 295.000.463
TL’si 1-5 yıl vadeli ve 24.450.852 TL’si 5 yıldan uzun vadelidir.
Sirket'in 2017 yil sonunailiskin finansal tablolarına göre,likidite riskine maruz kalan finansal

yükümlülüklerinin defter degeri 384.596.930 TL olup, söz konusu tutarın 324.026.851 TL’si
finansal borglardan, 56.314.529 TL’si ticari borglardan ve 4.255.550 TL’si deiliskili taraflara
borclardan olusmaktadir. Likidite riskine maruz kalan kismun 85.586.115 TL’si 3 aydan kısa

vadeli, 56.933.191 TL'si 3-12 ay vadeli, 255.315.180’si 1-5 yıl vadeli ve 63.715.790 TL’si 5

yıldan uzun vadelidir.

Piyasa Riski
Kur Riski
meblagların TL’ye gevrilmesinden
SÖKTAS, döviz cinsinden borglu veya alacaklı bulunulan
maruz kalmaktadir.
dolayı kur deBisiklerinden dogan dóviz kuru riskine
Yabancı Para Pozisyonu (TL)

Döviz Varlıkları
Döviz Yükümlülükleri(-)
Net Döviz Pozisyonu

31.12.2017

23.899.141
(221.003.618)
(197.104.477)

31.12.2018

33.556.640
(280.698.330)
(247.141.690)

31.12.2019

25.416.395
(238.334.447)
(12.918.052)

Kur Riskine Duyarlılık Analizi;

yapılan döviz yükümlülükleri duyarlılık
31.12.2019 tarihli konsolide mali tablolar üzeri) nde
%10 degerlenmesi durumunda döviz
analizine göre, ilgili yabancı paraların TL karsisinda
artacagı tahmin edilmektedir.
yükümlülüklerinin TL karsılıgının 21.291.805 TL

an döviz yükümlülükleri duyarlılık
31.12.2018 tarihli konsolide mali tablolar üzerinde yapıl
10 deëerlenmesi durumunda döviz
analizine göre, ilgili yabancı paraları n TL kargisinda %
tahmin edilmektedir.
yükümlülüklerinin TL kargılıgının 24. 714.169 TL artacafı
yapılan döviz yükümlülükleri duyarlılık
31.12.2017 tarihli konsolide mali tablolar üzerinde
durumunda dóviz
%10 deserlenmesi
analizine göre, ilgili yabancı paraların TL karsisinda

ër tahmin edilmektedir.
yükümlülüklerinin TL kargılıgının 19.710.448 TL artaca
Faiz OramRiski

u tasiyan varlık ve yükümlülükler
SOKTAS, faiz oranlarindaki degismelerin faiz unsur
z kalmaktadır.
üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı riskine maru
Faiz Pozisyonu Tablosu

(TL)

Sabitfaizli finansal araglar

Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler(-)

Degisken faizli finansal araglar
Finansalvarlıklar

Finansal yükümlülükler

31.12.2017

31.12.2019

31.12.2018

65.847.525
220.126.932

92.947.268
276.955.729

54.285.520
177.116.383

-

-

-

201.815.317

257.122.721

168.058.543

göre, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla faiz
SÖKTAS’ın yapmıs oldußu faiz duyarlılık analizine
ve diger tüm degiskenler sabit kalsaydı,
oranlarında %1’lik bir artis sóz konusu olsaydı
kuku sonucu net dönem zararı
degisken oranlı kredilerden kaynaklanacak ek faiz tahak
m zararı 469.213 TL daha fazla
456.838 TL daha fazla olurdu. (31 Aralık 2018: net döne
TL daha fazla olurdu.)
olurdu. 31 Aralık 2017: net dönem zararı 372.140

Fiyat Riski

akısları, faaliyet
SOKTAS’in operasyonel karlihgi ve operasyonlarından saßladıgı nakit
varlık fiyatları ile
gösterilen gömleklik kumas ve gig sút sektörlerindeki rekabet ve canlı
en korunmak igin
hammadde fiyatlarından etkilenmektedir. Grup, hammadde vefiyat riskind
ıstır.
yapmam
herhangibir türev enstrüman kullanmamıstır ve benzer bir anlagma da
Sermaye Riski Yönetimi

kile sermaye
Sermayeyi yönetirken SÖKTAS’ın hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda saëlama
lerinin
maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısıyla SOKTAS’ın faaliyet
devamını saglayabilmektir.

lara ódenen temettú
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek iein SÖKTASortak
çikarabilir ve
hisseler
yeni
tutarını degistirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir,

borglanmayı azaltmak iein varlıklarını satabilir.

borg/ özkaynaklar
Sektördeki diger sirketlere paralel olarak SOKTAS sermayeyi net finansal
yeye bölünmesiyle
oranını kullanarak izler. Bu oran net finansal borcun toplam ózserma

tutarından
bulunur. Net finansal borg, nakit ve nakit benzeri degerlerin toplam finansal borg

(bilangoda gösterildigi gibi) dügülmesiyle hesaplanir.

31.12.2017
361.372.169
(8.953.066)
352.419.103
93.302.436
445.721.539

Sermaye Riski (TL)
Toplam Finansal Borg
Nakit ve Nakit Benzerleri
Net Borg
Toplam Ozkaynaklar
Toplam Sermaye

79,07%

Net Borc/Ozkaynak Oran:

31.12.2018
435.803.948
(12.568.628)
423.235.320
130.317.651
553.552.971

31.12.2019
345.174.926
(16.969.185)
328.205.741
61.942.038
390.147.779
84,12%

76,46%

Canlı Varlıgın Gergege Uygun Degerlenmesi Riski

31 Aralik
SÖKTAS’ın canlı varlıkları, süt inekleri, düveler ve buzagilardan olusmakta olup
oldugu
sahip
n
Sirket’i
adet).
2019 itibarıyla toplam 6.917 adettir (31 Aralık 2018: 6.526
Idugundan
canlı
varlıkların
büyükbas hayvanları güncel veriler üzerinden takip edilmekte o
ri itibariyle
degerleme farkları Sirket’in karlılıfını etkilemektedir. Finansal tablo dénemle
smistir.
SÖKTAS’ın canlı varlıklar gergege uygun deger farkları asagidaki gibi gergekle

31.12.2017 | 31.12.2018
21.451.499 | 37.222.678

Canh Varhk Makul Deger Farka — Net
Barbas Hayvan — Canlı Varlıklar Degerleme

31.12.2019 |
36.104.301 |

6. IHRACCI HAKKINDA BILGILER
6.1. Ihragcı hakkında genel bilgi:

olarak üretime
SÖKTAS, 1971 yılında Söke, Aydin da kurulmus, 1973 yılında iplik tesisi
arına sahip bir
baslamıs ve yillar igerisinde yaptig: iplik boya, dokuma ve boya-apre yatırıml

e kurulan “Efeler
tekstil sirketi haline gelmistir. 2007 yılında Aydın’ın Germeneikilgesind
Sirket 19 Ocak 2011
Ciftligi” tesisinde ise süt hayvancılıgı faaliyetleri devam etmektedir.
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i

|

as üretim ve
l Kurul Toplantis nda Türkiye’deki kum
tarihinde gergeklegen Olaganústil Gene
nme sonrası
bölü
nme yoluyla ayırmıstır. Kısmi
süt hayvancılıdı faaliyetlerini kısmi bölü
nmis ofup
mleri 31 Ocak 2011 tarihinde tamamila
olusan girketlerin kurulus ve tescil isle
ret AS.
Söktas Dokuma isletmeleri Sanayi ve Tica
Türkiye’deki kumag üretim faaliyetlerini
m ve
Tarı
igi
lıdı faaliyetlerini ise Efeler Ciftl
(“Söktas Dokuma”), tarım ve sút hayvancı
ye
ürme
aren sürd

Subat 2011 tarihinden itib
Hayvancılık A.S. (“Efeler Ciftligi”) 1
hem
rinin tek bir tüzel kigilik altında yürütülerek
baslamislardir. SÖKTAS’ın ticari faaliyetle
yet
mali
iyle
suret
irilmesi

operasyonlarının sadelest
hukuki hem de yónetim yapisinin ve
rasıyla
ret Sicil Müdürlügü'nde 152629 sicil numa
avantajı salanması amacıyla; izmir Tica
lerinin
i Sanayi ve Ticaret A.S. ile tüm aktif ve pasif
kayıtlı bulunan Söktag DokumaIsletmeler
til
Teks
as
Sókt
rak
lde Birlesme" yöntemi uygulana
bir bütün halinde "Kolaylastırılmıs Seki

mi 31.12.2018 tarihinde Söke ve Izmir Ticaret
San. ve Tic. A.S. búnyesinde birlesmesi isle

.
Sicjl Müdürlükleri tarafindan tescil edilmistir
miile
su istirak yatırımı ve yónetimi, kumas üreti
Bu gergevede, SÖKTAS’ın anafaaliyet konu
ürmekle
yetlerini Sdke, Aydin’ dakitesislerinde sürd
süt hayvancılıgıdır. SÖKTAS, üretim faali
bul
Istan
ve
i
nı Serbest Bölgesi’nde iki subes
birlikte, Italya Biella ve Atatürk Havalima
tadır.
Beyoglu’ndabir adetirtibat bürosu bulunmak

yılından beri BIST’de islem görmektedir.
SÖKTAS,halka agık bir sirket olap, payları 1995
adi:
6.1.1. Ihraccının ticaret unvanı ve isletme

ve Ticaret Anonim Sirketi olup, kullanılan
Ihraggının ticaret unvani Sdktas Tekstil Sanayi
isletme adi bulunmamaktadır.

ili ve sicil numarası:
6.1.2. Ihraceının kayıtlı oldugu ticaretsic
ü’dür.
müdürlügü Sóke Ticaret Sicil Müdürlüg
fhraccinin bagli bulundugu ticaret sicil

Thraggun ticaret sicil numarası ise 958° dir.

deÿilse, öngörülen süresi:
6.1.3. Ihraccının kurulus tarihi ve süresiz

Kurulus Tescil Tarihi: 24.02.1971

Öngörülen Süresi: Süresiz

ülke,
oldugu mevzuat, ihraceinin kurulduëu
6.1.4. Ihracemın bukuki statüsü, tabi
fax
ve
on
telef
in adresi, internet adresi ve
kayith merkezinin ve fil yönetim merkezin
numaraları:
Ihraccının hukuki statüsü! Anonim Sirket
Tabi oldugu mevzuat: T.C. Kanunları
Kuruldugu ülke: Türkiye Cumhuriyeti

er Cad. No: 54, Séke, Aydin
Merkez adresi: Cumhuriyet Mahailesi, Akell

Internet sitesi: www.soktasgroup.com
Telefon : 0 256 518 22 55
Faks : 0256 518 45 39

ındaki bilgiler
6.1.5. Depo sertifikasını ihrag eden hakk

Yoktur.

6.2. Yatırımlar:

6.2.1. Izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihrageının

önemli yatırımları ve bu yatırımların finansmansekilleri hakkındabilgi:
Asafıdaki tabloda Sirket'in ana yatırım kalemleri sunulmug olup, tamam: aktiflestirilmis ve
üretim faaliyetlerinde fitlen kullanılmaktadır.

2017 Yılı Yatırımları
Istanbul Bina Yatırımı ( Sat-Geri
Kirala)
Tekstil Makineleri
Dokuma Makineleri

Efeler Ciftligi Yenileme Calısmaları
Efeler Ciftligi Arag Alumt
Hindistan Fabrika Yenileme
Calısmaları
Diger
Toplam
2018 Yıh Yatırımları
Tekstil Makineleri
Istanbul Ofis Imar Barısı
Dokuma Makineleri
Dokuma Makineleri
Efeler Ciftligi Yenileme Çalismalart
Efeler istanbul Depo
Hindistan Fabrika Yenileme
Calısmaları
Diger
Toplam
2019 Yılı Yatırımları
Dokuma Makineleri
Efeler Ciftli$i Yenileme Calismalar:
Efeler Ciftli$i Arac Alımı
Hindistan Fabrika Yenileme
Calısmaları

Diger

Tamamlanma Derecesi

TL

Yatırım Finansmanı

100%
100%

19.053.618
105.140

|Leasing
Özkaynak/ Banka Kredisi

100%

639.145

Özkaynak/ Banka Kredisi

Ozkaynak/ Banka Kredisi
Ozkaynak/ Banka Kredisi
o
Ozkaynak/ Banka Kredisi
Ozkaynak/ Banka Kredisi

100%
100%

758.166
127.223

100%
100%

6.814.362
138.003
27.635.656

Tamamlanıma Derecesi

TL

Yatırım Finansmanı

100%
100%
100%
100%
100%
100%

82.519
386.100
1.499.805
1.067.709
2.893.262
33.899

100%
100%

873.621
183.599
7.020.513

Ozkaynak/ Banka Kredisi
Özkaynak/ Banka Kredisi
Ozkaynak/ Banka Kredisi
Leasing
Ozkaynak/ Banka Kredisi
Ozkaynak/ Banka Kredisi
.
Ozkaynak/ Banka Kredisi
Ozkaynak/ Banka Kredisi

Tamamlanma Derecesi

TL

Yatırım Finansmanı

100%
100%
100%

87.845
561.505
924.326

Özkaynak/ Banka Kredisi
Özkaynak/ Banka Kredisi
Özkaynak/ Banka Kredisi

100%

1.011.313

Ozkaynak/ Banka Kredisi

100%

972.902

Ozkaynak/ Banka Kredisi

3.557.890

Toplam

6.2.2. Thrace: tarafindan yapılmakta olan yatırımlarının niteligi, tamamlanma derecesi,

cografi dafılımı ve finansman sekli hakkinda bilgi:
Yoktur.
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ar hakkında
6.2.3. Ihragcinin yónetim orgamtarafindan gelecege yönelik önemli yatırıml
er
ihragcıyı ba$layıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözlesmeler ve diger girisiml
hakkında bilgi:

Sirket ve baßlı ortaklıkları ile istiraklerinin yönetim organları tarafından gelecege yönelik

ler ve
önemli yatırımlar hakkında Sirket’i baglayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözlesme

digergirisimier www.kap.ore.tr adresinde duyurulmustur. Bu kapsamda degerlendirilebilecek
acıklamalarımızailiskin bilgiler agagida yer almaktadır:
- Aydın ilinin Söke ilgesinde yer alan Sirket’e ait fabrika arsasının daha verimli

kullanılması ve bu baßlamda kısmen bir gayrimenkul projesi kapsamında (ticaret,
konut, turizm) degerlendirilmesi amaciyla yapilan, 28.10.2016 taribli tarihli özel
durum agıklamasıyla kamuya duyurdugumuz, imar planı deSisikligi bagvurusunun
2017 yılında onaylanması sonrasında sóz konusu arsa igin gelistirme ortaklıgı ve/veya

satısı alternatifleri arastırılması gergevesinde ihaleye gikilmis, akabinde gayrimenkul

'
projesinin satis sürecinde alınan teklif ve óneriler deëerlendirilmis, uygun
görülmemeleri sebebi ile súrecin simdilik durdurulmasına, daha rekabetei bir yatırım
ortaminda tekrar deëerlendirilmesine karar verilmistir.
- Bagh ortakligimiz Moova Gida Sanayi ve Ticaret A.S.’nin tasfiyesinden
kaynaklanan finansal yükümlülüklerin uzun vadeye yayılması ve iläve finansman
saglanması suretiyle yeniden yapılandırılması amacıyla T. Is Bankası A.S.
liderliginde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.S. ve Odeabank A.S.’nin dahil
oldugu konsorsiyum ile kredi sözlesmesi 2017 yılında imzalanmıstır. Sózlegme
gergevesinde meveut kredilerden yaklasık 36 milyon USD esdegeri karsılıgı ik 2 yılı
ödemesiz toplam 7 yıl vadeli olarak yapılandırılmıs, is Bankası grubundan 10 milyon
USD egdegeri kargılıßı benzer vadeli ek kaynak sa$lanmıstır. Yapılandırma sonrasında
grubun fon kaynaklarının %70’i uzun vadeli hale gelmistir.

- 2015 yılında ihrag edilen ¡ki y1l vadeli 25 milyon TL nominal tutarl: tahvil 4 Nisan

2017 tarihinde vadesinde itfa edilmistir. 40 milyon TL nominal tutarma ve iki yil

vadeye kadartahvilihracı igin SPK’dan 2017 yılında alınan bir yıl süreli izin süresi
iginde uygun piyasa gartları olusmadıgından ihrag yapılmamıstır. Yeni izin bagvurusu
ve ihrag imkanları igin piyasalar izlenecektir.

7, FAALIYETLER HAKKINDA GENEL BiLGILER
7.1. Anafaaliyet alanları:
7.1.1. Izahnamede yer alması gereken finansal tablo dénemleri itibariyle ana
ürün/hizmet kategorilerini de içerecek sekilde ihraççt faaliyetleri haklandabilgi:
SOKTAS’ in ana faaliyet konusu pamuklu - pamuk karısımlı kumastasarımı ve üretimi ile süt
hayvancılıdıdır.

SÖKTAS’ın finansal tablo dönemleri itibariyle gelirlerinin faaliyet konusu bazında kırılımı

ve gelisimi agadıda gösterilmistir.

31.12.2019 tarihi itibariyle Süktas Tekstil’in konsolide satıslarının %77'si “dokuma

gömleklik kumas” üretimi faaliyetinden, %23’ü ise süt hayvancılıgı faaliyetinden elde
edilmektedir.

NetSatishar (TL)_
Tekstil
Sút Hayvanciligr
TOPLAM

31.12.2017 %Pay 31.12.2018
%851316.118.655
275.600.714|
%15| 57.779.866
47.050.819|
322.651.533| %100|373.898.521|

% Pay| 31.12.2019
%85 236.101.700
%15| 70.386.057
%100 306.487.757|

% Pay
%77
%23
%100

l ürünlerinden olusan konsolide
1 Ocak — 31 Aralik 2018 döneminde SÖKTAS’ın teksti
Aralik 2019 döneminde ihracat tutart
jhracat: 26,1 Milyon EUR tutarındadır. 1 Ocak — 31
da yurt içi satısların yaklasık %90’ı da
yaklasık 19,8 Milyon EUR’ dur. Ayrica tekstil ig kolun
döviz bazlıdır.
(Milyon EUR)

Tekstil Ihracat

31.12.2017

25,3

31.12.2018

26,1

31.12.2019

19,8

|

kendisine ait tesislerinde tekstil üretimi
Aydın Söke’de 60.000 m? alan üzerine kurulu
Türkiye’deki tesislerinde mamul kumas
faaliyetlerini yürüten SOKTAS’ın 2019 yılında
üretimi 5.953 km,satısları da 5.930 km olmustur.
Satıslar (Tekstil 15 Kolu)
Kumas Satıg Miktarı (km)

Gömlek Satıs Miktarı (bin adet)

31.12.2017
7.230

147

31.12.2018
6.977

121

31.12.2019
5.930

101

sine ait olan Aydin'in Germencik ilgesinde
Süt hayvancılıgı faaliyetlerini yine Sirket’in kendi
en Efeler Ciftligi’ nin canlı varlıkları, süt
toplam 800 dekar alan üzerinde kurulu tesiste yürüt
6.917

k 2019 itibarıyla toplam
inekleri, düveler ve buzagılardan olugmakta olup 31 Aralı
stabil seyreden
yihn aym dénemine gore
adettir. 1 Ocak - 31 Aralık 2019 döneminde gegen

cif slit satiglari 26.165 ton seviyesinde gerçeklesmistir.

Satıslar (Süt Hayvancıdlıgı is

Kolu)

Cig Sut Satislari (Ton)
Canlı Varlık Satısları (Adet)

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

27.419

26.101

26.165

2.399

2.325

2.421

|

satis bilgilerini igeren Szet tablo asagida
Sirket’in gegtigimiz üg yıla iliskin üretim ve
sunulmustur;

ÜRETIM
Mamul Kumas — Türkiye (km)

Cig Sit (ton)
SATIS

Mamul Kumas — Türkiye (km)

Cig Sút (ton)

31.12.2017

31.12.2018

7.638

7.120

31.12.2019
5.953

28.474

27.304

27.473

7.280

6.977

5.930

27.419

26.101

26.165

ile
7.1.2. Arastirma ve gelistirme siireci devam eden ünemli nitelikte ürün ve hizmetler
agama
séz konusu ürün ve hizmetlereiligkin arasturma ve gelistirme siirecinde gelinen
hakkında ticari sırrı acıda gıkarmayacaknitelikte kamuya duyurulmus bilgi:
Tekstil faaliyetlerine iliskin olarak;

,
Söktas Dokuma’nın Ar-Gefaaliyetlerinin kurumsal bir cercevede devam ettirilmesi amaciyla
5746 sayılı "Arastırma ve Gelistirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkinda Kanun"

uyarinca yapmis oldugu Ar-Ge Merkezi basvurusu, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlıdı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlügü'nce degerlendirilmis ve 1 Mart 2012 tarihi

itibarıyla ba&lı ortaklıgımıza Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun görülmüstür.

rini 4
Sdktas Dokuma, séz konusu Ar-Ge Merkezi Belgesi sergevesindeki Ar-Ge faaliyetle
Ar-Ge
rini
Temmuz 2018 tarihine kadar gerceklestirmistir. Séktas Dokuma Ar-Ge faaliyetle
Merkezi Belgesi olmaksizin stirdiirmeye karar vermis ve 4 Temmuz 2018 itibariyle Ar-Ge

merkezi sonlandırılmasınailiskin T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıgı, nezdinde gerekli
bagvuruları yapmıstır. Bakanlık tarafından da bagvurular kabul edilmistir.

Siit hayvancibin faaliyetlerineiliskin olarak;

Efeler Ciftligi, T.C. Tarım ve Orman Bakanligiyetkilileri tarafından yürürlükteki yönetmelik

ve tebligler kapsaminda yapilan test ve incelemeler sonucu “Hastaliktan Ari Isletme
Sertifikasr’ 20 Eylül 2019 tarihinden itibaren bir yıl gegerli olacak sekilde yenilenmistir.
Ayrica Avrupa Birligi Onayli Stit Ciftligi sertitikas: da her yıl yenilenmekte olup mevcut

sertifikanın gecerliligi devam etmektedir. Süt Hayvancılıgı isletmesi, 13 Nisan 2017 tarihinde
PCAtarafindan yapilan denetimler sonucunda “Gida Gitvenligi Yonetim Sistemi” ile ilgili

olarak “ISO 22000 Gida Giivenligi Yonetim Sistemi” belgesini almistir. S6z konusu belge 3
Tarım
yil stire ile gegerli olup ara denetimleri yapılmaktadır. Efeler Ciftli$i gig süt üretimi “Iyi

Uygulamaları” yönetmelifine uygun olarak Hayvansal Uretim-Stit Sigirciligi alt kapsaminda
fyi Tarim Uygulamaları sertifikası 18.06.2019 tarihinde yenilenmigtir. Dünya Helal Birligi

uygunluk kriterleri denetimi kapsamında 25.07.2018 tarihinden itibaren 2 yıl gegerli olmak
kaydı ile Helal Gida sertifikası alınmustır.
7.2. Baslıca sektörler/pazarlar:

7.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihragemın bu sektörlerdeki/pazarlardaki
yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkındabilgi:
SÖKTAStemel olaraktekstil alanında pamuklu - pamuk karısımlı kumastasarımı ve üretimi,
hayvancılık alaninda cig siit tiretimi ve satıgı gerceklestirmektedir.

Tekstil igkolu

2005 yılında kotaların kalkmasıyla birlikte, dünya hazır giyim pazarında hem arz hem detalep
yönünde siddetli bir rekabet yaganmaya baglamıstır. Kötülesen ekonomik kosullar nedeniyle

ABD, Almanya ve Japonya gibi büyük ülkelerde tüketicilerin satın alma kararlarinda fiyatin

önemi artmaya baslamıstır. Özellikle, tüketicilerin belirli bir kalitedeki ürünü daha düsük

fiyatlardan talep etmesi, hazır giyim ürünleri üzerinde ciddi bir fiyat baskısı yaratmıstır.

Diger taraftan, perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların gesitlenmesi, sayılarının
artmasi

ve

faaliyetlerinin

genislemesi

hazır

giyim

ürünlerindeki

fiyat

rekabetini

siddetlendirmistir. Ornegin, gegmiste distribütörlerden ya da dogrudan ithalatgilardan alim

yapan perak

degiler, günümüzde doërudan ithalata, hatta ucuz iscilikle üretim yapan

dogrudan
Bu da perakendecilere, aracısız olarak
ülkelerde fason üretime yönelmiglerdir.
masıyla
kalk
n
ları
tların düsmesine yol agmıstır. Kota
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bunu
ve
sı
nı tek ya da birkag ülkede younlastırma
birlikte, büyük alım gruplarının alımları
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fiya
sı,
anma
kull
inde
üzer
er
icil
üret
ında, hem de aynı
bu baskı, hem üretici ülkeler aras
unsuru olusturmustur. Dolayısıyla,
betin yaganmasina yol agmıstır.
ülkedeki üreticiler arasında siddetli bir reka

llar degismis,
ve hazır giyim pazarlarındaki kosu
Kotaların kalkmasıyla dünya tekstil
stır. Yeni
tedarik imkänları büyük ölgüde sınırlanma

ı
firmaların 2005 öncesinde sahip olduklar

sunumu da önem kazanmıstır.
dönemde ürün tedariki yanında hizmet
ar dolar) ABD,
giyim ithalatinin %20,2’sini (86,7 mily
2018 yılı itibarıyla dünya toplam hazır

gergeklestirmigtir.
%9,3’ünü de Almanya (39,9 milyar dolar)
yönelik
1980 yılında uygulamaya konulan ihracata
Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektörü,

sektöre yapılan
ye baslamis ve bu tarihten itibaren
kalkınma politikası ile hızla büyüme
dirildidinde, gayri safi yurt

sektörü birlikte deserlen
yatırımlar artmıstır. Tekstil ve hazır giyim
dóviz
deki pay, ihracat, ekonomiye sagladigi net
igi hasila, imalat sanayi ve sanayi úretimin
li
önem
nin
onomik büyüklükler acısından Türkiye’
girdisi, istihdam, yatırım gibi makro-ek
cat odaklı
ve hazır giyim sektörü büyük oranda ihra
sektörlerinden biridir. Bugün Türk tekstil
pten oldukga fazladır.
bir sektördür. Mevcut kapasiteler yurt igi tale

k hazir giyim
riyle %3,2 pay ile dünyanın T'inci büyü
Türk hazır giyim sektörti 2018 yılı itiba
miz Cin ve
ne hazır giyim ihracatında ise ülke
ihracatcısı konumundadır. AB ülkeleri
sektörü, üretim ve
sırada yer almaktadir. Bugün, hazır giyim

Banglades’in ardindan 3’tinctt
birisi
ekonomisinin lokomotif sektörlerinden
istihdamdaki büyük aßırlıgıyla ülkemiz
konumundadır.
ler
nin büyük bir kısmını pamuklu ürün
Türkiye’de üretilen hazır giyim ürünleri
aci
ve kumas gibi hammadde ve ara mali ihtiy
olusturmaktadır. Sektörün pamuk, yün,iplik

ithalat da
ılanmakla birlikte, önemli miktarda
büyük Ölgüde yurt icinden kars
uk tireticisi
sezonunda dünyanın 6’inci büyük pam
gergeklestiriimektedir. Türkiye 2019/20
dünya pamuk tüketiminde

ılamamaktadır. Ülkemiz
olmasına karsın, yerli üretim ig talebi kars
5’inci sırada almaktadır.
, teknik,
hızlı teslimat, hedef pazarlara olan yakınlık
Sektörün sahip oldugu baslıca avantajlar
olarak
s úrún yelpazesi ve tasarım kapasitesi
sosyal ve idari bilgi birikimi, tecriibe, geni
yurt
k firmalar son zamanlarda yurt iginde ve
sıralanabilir. Hazır giyim sektóriindeki büyü
sına
yapı
im
Türk hazır giyim sanayi esnek üret
disinda magazalasmaya yogunlagmiglardır.
li
m sadlayarak yiiksek katma deere sahip, moda
sahip olup, deZisen moda egilimlerine de uyu
ak:
ürünler

üretir

konuma

gelmistir.

(Kayn
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https://ticaret.gov.tr/data/5b87000

C_2018.pdf)

tekstilinde,
sahip olan dokuma kumaslar, en stk ev
Tekstil alt sektérlerinde Gnemli bir yere
lamalarında
ında, ve baz: teknik tekstil uygu
gómiek, bluz, denim giyim kumaglar

kullanılmaktadır.

nda Türkiye
öründe payı önem tagımaktadır. 2019 yılı
Türkiye’nin dünya dokuma kumas sekt
ile 2,3 milyar ABD Dolar:

il ve hammaddeleri
9,9 milyar ABD Doları tutarinda toplam tekst
rakamlar dokuma kumaslarda bir önceki yila
Bu
tutarında dokuma kumagihracatı yapmıstır.
gu “pamuklu
ktedir. Söktag Tekstil’in de içinde oldu
gore %6,6 oraninda azalisa isaret etme
dúsislo
— Aralik dóneminde gegen seneye gore %8
dokuma kumas”ihracatı ise 2019 yılı Ocak
catımız
ihra
ag
kum
klu dokuma
gergelsiesmistir. Pamu
900 milyon ABD Dolart seviyesinde

toplam dokuma kumas ihracatımızın %38,5’ini olusturmaktadır. Türkiye’de pamuklu dokuma

kumaslar en çok ev tekstili ve denim sektöründe kullanılmaktadır.

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye’nin dokuma kumas ihracatinda en Önemli ülke,

%5,1 oraminda artisla 155 milyon dolar degerinde ihracat gerceklestirilen Ispanya’ dir.
Ispanyaya dokuma kumas ihracati 2019 yili Aralık ayinda %7,9 oraninda azalmıstır. Bu
dönemde dokuma kumag ihracatında öne gıkan diger önemli ülkeler Italya, Almanya ve

Romanya’dır.

Dokuma kumas ihracatında %43,9 paya sahip olan AB (28) ülkelerine bakıldıSında, 2019

Ocak- Aralık döneminde ihracatın %9,8 gerilemeile { milyar dolar deSerinde gergeklestigi
görülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından agıklanan verilere göre, imalat sanayinde

2019 yılı ortalama kapasite kullanım oranı 75,9 degerinde hesaplanmaktadır.

Türkiye Istatistik Kurumu verilerine göre, 2019 yılında tekstil ürünleri imalatında üretim

endeksi (Baz yılı 2015), 2018 yılına göre ortalama %1 oranında azalmıstır. Imalat sanayi
üretim endeksi ise 2019 yılında bir öncekiyıla göre %1,2 oranındaartmıstır.

(Kaynak: Istanbul Tekstil ve Konfeksiyon Ihracatcı Birlikleri Genel Sekreterligi
htip://www.ithib.org.tr/tr/bilgi-merkezi-raporlar-aylik-ihracat-degerlendirme-bilgi-notlari2019.html).
Türkiye perakende ig piyasasindaki ani durgunlugun sonucunda, SÖKTAS’ın Türkiye’deki
tekstil is kolunda metre bazında kumag satısları 2019 yılında %15 gerilemistir. Buna karsın
Euro’nun TL karsısında deëer kazanmasi nedeniyle kumas satis hasilatindaki düsüs bir önceki
yıla kıyasla sadece %4 seviyesinde olmustur.

ITKIB ve Sirket verilerine göre SÖKTAS 2019 yılı itibariyle gergeklestirdigi 19,8 milyon

Euro pamuklu dokuma kumas ihracatı ile Türkiye’deki toplam 900 milyon ABD Doları
pamuklu kumas ihracatından yaklasık %2,5 pay almaktadır.

Söktag Tekstil’in dokumalı kumas üretiminin gogu “lüks pamuklu gömleklik” kategorisindeki

ürünler üzerinedir. Ticarete 1971 yılmda SÖKTAS Pamuk ve Tarim Ürünlerini
De%erlendirme Ticaret ve Sanayi A.S. ünvanıyla bir iplik fabrikası olarak baslayan Söktag
Tekstil, 1990’ yıllarda dokuma kumas (“ham bez”) tiretimine, daha sonra da “ipligi boyalr”
gömleklik kumas tasarımı ve üretimine baslayarak deger zincirinde yukariya gitmistir.

Türkiye’ de tek lokasyonda (Sdke, Aydin)bir tekstil girketi olan Sóktas Tekstil, kendi tasaruni
ile boyalı iplikleri dokuyarak ham kumas tiretmektedir. Bu ham kumas daha sonra “terbiye”-

apre islemlerinden gecilerek son haline gelmekte olup, yaklasık 10 milyon metre yıllık üretim
kapasitesi bulunmaktadır.

Yurt iginde gómleklik kumasüreten bir kag firma daha olsa da, Sdktas Tekstil’in asıl rakipleri

Italya’dadır ve kismen uzak dogudadir.

ftalya’daki rakip firmalar, “Made In Italy” ibaresinin dünyada devam eden büyük gúci,
devletlerinin verdigi destekler ve ayrıca gok yüksekyaratıcılık ve tasarimeuik altyapist ile bu

sektörde büyük Snem tasımaya devam etmektedir. Bu firmalar ayrıca ülkenin imajı,
tasarımdaki gegmisi ve gücü sayesindefiyat farkını koruyabilmektedir.

2000’li yılların ortasına dogru, sezonluk koleksiyon ve markalasma sürecine giren Söktas

Tekstil, 2008 yilinda ise TURQUALITY markalagma destek programına kabul edilmistir.

t verebilmek amacıylaItalya’da 2014
SOKTAS’ in Avrupa’daki miisterilerine daha hızlı hizme
tasarım ve
aliyete gegmistir. Italya’daki
yılının Temmuz ayında bir tasarım merkezi ve depofa

ek Dikimi” yapan müsterilerine, gok

pazarlamafaaliyetleriile Avrupa’daki “Kisiye Özel Göml

uzak yerel hizmet vermek üzere
daha hızlı dagitim yapmak ve gümrük búrokrasisinden
tek gatı altinda “Soktas Tekstil Sanayi
Sirket’in kurdugu bu olugum italya’nın Biella sehrinde
i”

“Kisiye Özel Gömlek Dikim
ve Ticaret A.S. Italy Branch” adi altinda toplanmis olup
.
segmentinde pazar penetrasyonunu arlmaya devam etmektedir

yerlisi oldugu italya’da, imaj,
SOKTAS, 2016 ve 2018 yillarinda, kendi rakiplerinin
Müsteri
ve
Performansı
bazında “Marka
fiyat/performans
kalite,
koleksiyon,
Brand
lta
Consu
segilmistir (Kaynak:
Memnuniyeti”’nde birinei gömleklik kumas markası
Awareness Research 2016 & 2018).

faaliyette bulunan, Italyan
SÖKTAS, Söke fabrika kampüsünde kiracı olarak 2 yıldır
üst kalite ve kisiye özel gömlek
Ermenegildo Zegna lüks giyim markası basta olmak üzere
in 2018’de
Tekstil San.ve Tic. A.S.'n
üretimi ve ihracatı yapan, yabancı sermayeli Fabula

an 1.666.650 TL sermayenin
sermaye artırımına katılarak, sermaye artırımı sonrasında ulasıl
olarak

projelerí, kumas satigina ek
%40'ına ortak olmustur. Bu anlagma¡le ortak is gelistirme
de markalasma calismalar: devam
konfeksiyon pazarlama aktiviteleri ve hazir giyim

etmektedir.

ı nedeniyle, tiketici egilimleri
Son dénemde Coronaviriis’in sebep oldugu COVID-19 salgın
mda,

ani olmayacaktir. Bu bagla
degisecektir. Salgin Sncesi tüketim alıgkanlıklarına dönüs
tedarik alıskanlıkları mutlaka
büyük markalarm ve tekstil/hazırgiyim pazarlarının
n

stok yónetimine gitmek isteye
degisecektir. Risk azaltmak isteyen, az adettiriin ile esnek bir
ogw’ dan Türkiye’ye yönelme
Avrupalı ve ABD’li perakendecilerin, teksti! alumlanicin Uzakd
ihtimalleri yüksektir.

hiz gibi esneklikler, Uzakdogulu
Türkiye’nin sundugu kisa metraj, yüksek kalite, ve

ilecektir.
üreticilerin “bol adet, düsükfiyat” stratejisine göre tercih edileb
r ABD Doları'nı agan Cin’den
Su anda hazır giyim ve tekstil ihracatı birlikte 200 Milya
rünün kapasitesini doldurmaya
Turkiyo'ye kayacak %3-4'Hik siparig artısı Tekstil sektö
yetecektir.

giyimin ve e-ticaretin avantajlarını
SÖKTAS, son tüketiciye satis konusunda hazır
i ile hazır giyim sektörüne kendi
kullanmaktadır. 2018 yilinda gómlek ve pantolon üretim
ouse.com sitelerinde ise e-ticaret
markası ile girmistir. Ayrıca, shop.soktas.com ve gizah
rı

pazaryerlerindeki ürün satıgla
faaliyotlerine baslamustir. Bununla birlikte, ulusal ve yurtdig1
tuzlanarak devam etmektedir.
Türkiye’de

üretilen

hazır

giyim

ürünlerinin

büyük

bir

kısmını

pamuklu

ürünler

hammadde ve ara malı ihtiyacı
olusturmaktadir. Sektörlin pamuk,yün, iplik ve kumag gibi
önemli miktarda ithalat da
büyük Ölgüde yurt iginden karsılanmakla birlikte,
üreticisi
ye 2019/20 sezonunda dünyanın 6’inci büyük pamuk
gergeklestirilmektedir. Türki
ır. Ülkemiz dünya pamuk tüketiminde
olmasına kargın, yerli üretim ig talebi kargılamamaktad

a avantajlar hızlı teslimat, hedef
S’inci sırada almaktadır. Sektórún sahip oldugu baslıc
tecrübe, genig tirtin yelpazesi ve
pazarlara olan yakınlık, teknik, sosyal ve idari bilgi birikimi,
ründeki büyük firmalar son
tasarim kapasitesi olarak sıralanabilir. Hazır giyim sektö
asmislardir. Türk hazır giyim
zamanlarda yurt icinde ve yurt disinda magazalasmaya yoSunl
e&ilimlerine de uyum saëlayarak
sanayi esnek üretim yapısına sahip olup, degisen moda

gelmistir.
yüksek katma de$ere sahip, modalı ürünler ürstir konuma

i imalatımızda üretim
Türkiye Istatistik Kurumu verilerine göre, 2019 yılında tekstil ürünler
ır. Imalat sanayi
azalmıst
a
endeksi (Baz yili 2015), 2018 yılına göre ortalama %1 oranınd

r.
üretim endeksi ise 2019 yılında bir önceki yıla göre %1,2 oranında artmıstı
Son 12 aylık üretim endeks degisimi
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Süt Hayvancılıdı Iskolu
Dünyada Süt Sektörü

eden ve
Toplam doksanı askın üye ülkesi ile dünya süt üretiminin yaklasık %98’ini temsil
ve
karlılık
analizi,
genel arastırma konularını giftlik yapıları, süt üretim maliyetlerinin
konuları
verimliligin olusturdugu IFCN (international Farm Comparison Network), galısma

Sóz konusu kurulus
dahilinde süt üretim miktarlarına iliskin veriler yayınlamaktadır.
gig sütü %4,0
hesaplamalarim, diinyanin farklı bölgelerinde farklı kalite özelliklerinde üretilen
formülü
Milk)
yag ve %3,3 protein oranına göre standardize ettigi “ECM” (Energy Corrected
koyun, keci, manda,
ile yapmaktadır. IFCN verilerine gére; 2017 yılında bütün türlerden (inek,
tahmin edilirken
oldugu
ECM
ton
deve) elde edilen dünya toplam süt üretiminin 867 milyon

söz konusu miktarın %96’sını (833 milyon ton ECM) inek ve manda sütü olusturmaktadır.
büyük üretici
Hindistan, 2017 yılında 190,1 milyon ton ECM süt üretimiyle dünyanın en
diger büyük
eden
takip
Hindistan’ı
ülkesi iken; sırasıyla ABD, Pakistan, Cin ve Brezilya,
üreticiler

olmustur.

(Kaynak:

Ulusal

content/uploads/Sut_Raporu_2018Web_Kapakli. pap

Süt

Konseyi

hitps://ulusalsutkonseyi.org.tr/wp-

2018 yılında yaklasık
Dünya süt üretimi FAO verilerine göre 1970 yilinda 392 milyon tondan
en büyük paya
artısta
ndeki
üretimi
829 milyon ton seviyesine ulagmıstır. Dünya toplam süt

gergeklestirildigi
sahip olan bölge bir öncekiyıla kıyasla ilave 9,7 milyon ton süt üretiminin

üretim artıgının gergeklestigi ülkelerin
Asya kitast olurken, raporda kıta özelinde en fazla
dilmistir.
Hindistan, Cin, Türkiye ve Pakistan oldugu kayde

da nispeten duragan bir seyir izlemistir.
Dünya genelindeki igme sütü tüketimi 2017 yılın
oranlarda artarken, dünya genelinde tüketim
Cin’de igme sütüne olan talep oldukga düsük
ere doëru yoëunlasmaktadir. Yogurt, yogurt
tercihleri igme sütünden ziyade fermente ürüni
talep 2017 yılında %2,5 oranında artmistir.
bazlı igecekler ve diger fermente ürünlere olan

k) iliskin olarak IFCNtarafından yapılan

Kisi basına tüketilen süt miktarına (süt edegeri olara

Fransa, Almanyagibi tilkelerde kisi bagı süt
calismaya gére ise Avustralya, Norvec, Isveg,
ülkemizin de dähil oldugu pek gok Avrupa
tüketimi 300 kg süt esdegerinin üzerindeyken,
esdegerinin üzerindedir. (Kaynak: Ulusal Süt
ülkesi ile ABD’de süt tüketimi 200 kg/kigi süt
klipdf)
t_Raporu_2018_Web_Kapa

ads/Su
Konseyi https.//ulusalsutkonseyi.org. tr/wp-content/uplo

m süt üretim verilerinden olusturdugu
IECN, üyelerinden aldıgı veriler ve 198 ülkedeki topla
dönemli tahminlerde bulunmaktadır.
bir hesaplamaile her yıltakip eden 10 yılı kapsayan uzun
daki gibidir:
Buna göre IFCN Uzun Dönemli Tahminleri (2030) agagı

%2,3 oranında (23 milyon ton
2030 yılına kadar dünyada süte olan arz ve talep yıllık
ECM) artacag: beklenmektedir.

+
+

an degil, agırlıklı olarak hayvan basına
Sütarzındakiartıs safılan inek sayisindaki artist

+

m süt isletmelerinin 13,3 milyon
Bugün dünya üzerinde faal halde bulunan topla

+

ülkeler, ülke basına ilave 30,1 milyon
Yeni Zelanda, ABD ve AB-28 gibi ana ihracatçt

verimdekiartıs sayesinde olacaktır.

me büyüklügünün 2030 yilma
adedinin kapanacafı ve 3,1 olan ortalama isiet
gelindiginde 4,2 baga gıkacagı öngörülmektedir.

ton arz fazlası süt tiretecekleri tahmin edilmektedir.
(34,9 milyon ton), Yeni
AB-28'in 2030 yilitibariyle üretecefi arz fazlası sütün

+

(26,3 milyon ton) daha fazla olacafı
Zelanda’nın aynı yıl üretecegi arz fazlası sütten
beklenmektedir.

IFCN Uzun Dönemli Tahminleri — 2030

Suit Uretimi

2030

696

864

1.168

%35

2007

Birim

.

2017

Degisim
(2017 —

Mil. Ton (ECM)

2030)

para
ayvan

Milyon Bas

332

372

417

%12

Ton/bas/yil

2,0

22

2,7

%23

Isletme
Sayısı

Milyon

119

118

104

#12

isletme

Bas/isletme

2,8

3,1

4,0

%29

104

116

135

sit
na
erimi
Ortalama
Büyüklügü

Kisi

Tüketim

Bagi

sot

Kg / kisi / yil

.org.tr/wp(Kaynak: Ulusal Süt Konseyi https://ulusalsutkonseyi
fs
klipd
_Kapa
content/uploads/Sut_Raporu_201 8_Web
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Türkiye’de Süt Sektörü
artıg göstermektedir. Gestigimiz son bes yıllık
Ülkemizde hayvan varlıgı her yıl düzenli bir
on basın üzerine, koyun varlı$ı %20 artarak
süreg igerisinde sıgır varlıgı %18,2 artarak 17 mily
artarak 10,9 milyon basa ylikselmistir.
35,1 milyon baga ve kegi varlıgı %18,4 oranında

tirilmesi, üreticilerin sit hayvancılıgı
Ulkemizde bakim ve beslenme kosullarının ¡yiles
ile birlikte hayvan
hayvan sayısındaki artis
konusunda bilinglenmesi ve ihtisaslagmasıyla,

am hayvan sayısı 2018 yılında bir önceki
basına süt verim seviyesi yükselmistir. Sagılan topl
sagılan inek sayısı 6.337.907 bas, koyun
yıla göre 2 milyon basın üzerinde (%7,2) artarken;
ve manda sayisi 75.882 bas olarak
sayısı 18.819.284 bas, kegi sayısı 5.327.166 bas
üzerinde inek sütü, 1,4 milyon ton
hesaplanmistir. Aynı yıl ülke genelinde 20 milyon tonun
yapılmıstır. Uzun ve orta vadede
koyun sütü ve 561 bin ton keci sütü üretimi
rde gelisme olmakla birlikte en büyük
deëerlendirildiginde, sit verimliliginde bütün türle
1990

521 kg olan hayvan basina verim,
gelisme inek sütünde goriilmiistiir. 1930 yilinda
lmigtir. Sagılan inek basına verim son bes
yılında 1.351 kg'a, 2013 yilinda 2.970 kg'a yükse
yıl olarak

m 3.161 kg/bas

an basına veri
yıl igerisinde %6,4 oranında artarak 2018 yılında hayv
hesaplanmıstır.

Sagilan

Yd

Hayvan

ant

.

5

sa)

Ton}

2006

5.279.569

8.732

2010

4.

2011

à.

2012

5.431.400

15.977

2013

5.607.272

16.553

2014

3.509.240

16.898

2015

5.535.773

16.933

Sit Verimi

{kg/Bas/

Yi}

Sagan

Hayvan

fray

Süt Üretimi Sit Verimi

.

BN TOR)
774

892

{Kg/Bas/

yy

Sagian
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Sit Verimi

(Bas)

5
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Hayvan
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Ton}

57

77

105

77

108

77

105

77

105

35

53

6.337.907

20,036

3.161

18,819,284

155
105

4.578.393

106

77

2017

(Kefsasf

42

77

2016

2018

Ket

Koyun

inek

1.344

77

4.963.581

523

105

1.446

77

5.327.166

561

105

Kaynak: TÜIK
ülkemizde genel olarak kügük ölgekli aile
Sit isletme sayıları degerlendirildiginde ise,
izin süt sıdırı igletme sayısı diger ülkelere
isletmelerinin häkim oldugu görülmektedir. Ülkem
olduklari sigir sayisina gore kapasiteleri
kıyasla oldukga yüksektir. {sletmelerin sahip
sinde büyük ölgekli isletmelerin sayısı artsa
gruplandırıldıgında, her ne kadar son bes yıl igeri
inin %71,5’i 10 basın altında kapasiteye
da, ülkemizde kurulu toplam süt sıßırcalißı igletmeler

sabiptir.

Ölceklerine Göre Süt SıßıralifıIsletmesiSayıları ve Payları, 2018

istetme Olgegi

isietme Sayısı

Pay (04)

15

573.952

51,09

6-9

219.914

19,80

10-19

187.185

16,86

20-49

103.071

9,28

50-96

20.294

1,83

100-199

4,574

0,41

200-590

1.134

0,10

500 +

294

0,03

TOPLAM

1.110.421

100,00

(Sigar Varligi— Bas)

Kaynak: Tarim ve Orman Bakanhgi

Ülkemizde 2018 yılında bütün türlerden elde edilen toplam süt üretim miktarı bir önceki yıla
göre %6,9 oranında artarak 22.120.716 ton olarak hesaplanmıstır. Türlere göre süt üretim
miktarları degerlendirildiinde; bütün türlerden elde edilen süt üretim miktarıfarklı oranlarda
artmıstır. Aynı yıl yaklasık 22,1 milyon ton olan toplam üretimin 20 milyon tonunu (%90,6)

inek sütü, 1,4 milyon tonunu (%6,5) koyun sütü, 561 bin tonunu (%2,5) kegi sütü ve 75 bin
tonunu (%0,3) manda sütü olusturmaktadır.
Yıllara ve Türlerine Gore CÉSut Üretion
Sr

Ya
2000

Manda

Ton

Para

Ton

2.32 000

39,19

67.300

223

32.353

2002

Koyun

Pay {%}

Ton

Kesi
Pay {as}

5

Ton

Toplam
5.790.000
12 542 186

326

2010

SAH

13.543.574

2011

24

15.056,211

2012

3,8

zi

17.401.162

2013

BE

23

19.223.712

2014

a

ib

12.630.859

2015

Ss

26

18,654,682

2016

53

2017

18.752.310

2018

26.036.716

Kaynak: TUIK

96,6

75.742

23

1.446.271

6,5

18.498.161

561.826

25

20.699,894

2,5

22.120.716

s verileri
süt üretim miktarı ile aynı yıla iligkin nüfu
TÜIK tarafından her yıl yayınlanan ci&
mizin
ülke
e,
igind
ards edild

ihracat rakamlari g6z
ele alindigindave stit-siit ürünleri ithalat ve
süt egdegeridir.
2018 yil1 kisi bagi sút tüketimi 270 kg/kisi

UHT
üretim miktarının 1,5 milyon tonu (%92)
Ülkemizde toplamda 1,6 ton olan igme sütü
n miktar pastôrize sütleri temsil etmektedir

olarak piyasaya sunulurken, kala

igme Sütü Üretim Miktarları (Ton)
2015

2016

2017

2018

Pastórize Tam Yaglı

87.831

92.321

120.557

230.877

Pastörize Yarım YaËl

23.682

65,199

1.514

2.163

Pastörize Yagsız

-

758

UHT Tarn Yagh

846,816

814.857

927.751

871.650

UHT Yarim Yagh

416.700

459.030

295.415

647.019

3.402

1.274

6.704

6.456

1.378.524

1.433,54

1.551.942

1.657.965

UHT Yagsiz
TOPLAM

-

Kaynak: TÜIK
h ve 29328 sayıl Resmi Gazetede yayımlanarak
Ülkemizde eig süt fiyatları; 16 Nisan 2015 tari
geregince
Usulde Alım Satımına Hiskin Yönetmelik” esasları

yürürlüge giren “Cig Sözlesmeli
itaraflar cig stit fiyatini, pazarlik ile, if
belirli usullere gre belirlenmektedir. Mevzuat gereë
ettigi tavsiye fiyata

Ulusal Siit Konseyi’nin ilan
sittin kalite icerigine gore, pariteye gore ya da
sanayici
l Sút Konseyi, belirli dónemler halinde üretici ve

gore belirleyebilmektedirler. Ulusa
bir “tavsiye fiyat” olusturmaları igin
temsilcilerini bir araya getirerek tarafların gig sütfe
gerekli platformu saëlamaktacir.
Tavsiye Fiyatı Gelisimi (TL/litre)
Yıllar itibariyle Ulusal Sit Konseyi Cig Süt
18

1,560

1,150

1,150

9,950

2

305

204

ums

Kaynak:https://ulusalsutkonseyi.ore tr/wpf
content/uploads/Sut Raporu 2018 Web Kapakli.pd
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SÖKTAS’ın Sektördeki Yeri — Avantajları ve Dezavantajları
Aydın ili Germencik Mevkii’nde kurulan Efeler Ciftlisi’nde 2008 yılının Nisan ayında üretim
baslarnistir.

Efeler Ciftligi, 2011 sonu itibariyle stit hayvancilig: isletmesindeki alt yapi yatirimlarint

tamamlayarak 3.600 adet toplam inek kapasitesine ulasmistir. Geng hayvan ve ineklerden
olusan sürü toplamı 31 Aralık 2019 itibariyle 6.917 adettir.
Ulusal Süt Konseyi’nce ilan edilen ve süt satıglarındareferans olarak kabul edilen gig süt taban

fiyatı 15 Agustos 2018’den itibaren 1,70 TL/litre olarak uygulanırken 1 Mayıs 2019’dan

itibaren 2,00 TL/litre olarak revize edilmistir. 15 Kasım 2019’dan gecerli olacak taban fiyat
2,30 TL/litredir. Söz konusu taban fiyata Efeler Ciftligi’nde üretilen eig sütün icerifi ve

mikrobiyolojik kalitesi sebebi ile uygulanan ilave fiyat farklari dahil degildir.

Gectigimiz yil artan yem maliyetine karsın gig süt taban fiyatındaki artısların gecikmesi

nedeni ile TL maliyetli, kaba yem aSırlıklı besleme uygulamaları 2019 yılında da devam

etmistir.

2013 yılı itibarıyla devlet tesvikleri kapsamında devreye girmis olan “Onaylı Sit Ciftligi”
destegi devam etmektedir.

2017 yılı igerisinde 2 litrelik ambalajlarda perakende cië süt satısı baslamıs olup, 2019 sonu

itibariyle 280’den fazla noktada tüketiciye ulasmaktadır. Satıslarının tamamı yurtigine
yapılmaktadır.

2009 yılından bu yana sürüde yapılmakta olan genetik seleksiyonun ve reformasyonun olumlu
etkisi ile 2012 yilmin son geyreginden itibaren gi$ süt verimi artmıstır. Seleksiyon programı
ile ilgili galısmalar devam etmektedir.
Atık alımı ve kaynak kullanımı sözlesmesi gergevesinde grup dısı baska bir sirket tarafından
yatırımı yapılan biyogaz tesisi 2014 yılı ieinde devreye girmis olup ciftligin atıklarının
bertarafi ve deëerlendirilmesi tam cóziime kavugmustur. Tesis kapasite itibari ile giftliin
organikbitytimesi ile beraberartacak olan gübre gıktısını karsılayacak düzeydedir.

Efeler Ciftligi 2018 yılı itibariyle 27.473 ton süt üretimiile TÜIK verilerine göre Türkiye’deki
toplam 22.120.716 ton üretimden %0,1 pay almaktadır.
7.2.2. jzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleriitibariyle ihraççumn net
satis tutarımın faaliyet alanına ve pazarın coßrafi yapısına göre daSılımı hakkında bilgi:
Ihraggının finansal tablo dönemleri itibariyle net satıslarının faaliyet alanına göre dafılımı
asadıda gösterilmistir.

Net Satıslar (TL)_
Tekstil
Sút Hayvancilig1
TOPLAM

31.12.2017 % Pay| 31.12.2018
275.600.714|
_%85]316.118.655
47.050.819]
%15] 57.779.866
322,651,533, %100}373.898.521

% Pay| 31.12.2019
%85 236.101.700
%15| 70.386.057
%100 306.487.757|

% Pay
%77
%23
_%100.

seviyesinde
am net satislar igindeki payı %41
2019 yilinda, ihracat satıslarının topl
pa, %4’ü
Avru
’u
milyon EUR’fuk ihracatın %79
gergeklegmistir. 2019 yılında toplam 19,8
rlerinin
geli
jhracat
ve Ortadogu ülkelerine yapılmıstır.
Amerika, %5°i Asya, %12’si Afrika
ayan
stir. Sirket’in, sıkı düzenlemeye tabi olm
anmı
sagl
nden
leri
ülke
upa
Avr
ı
kısm
bir
önemli
stirilen
lu sirket veya kuruluslar üzerinden gergekle
ülkeler, idari birimler veya gevrelerde kuru
satısı bulunmamaktadır.

ktadır.

lar ve ülkeler bazında kırılımlar yer alma
Asagidaki tablolarda yurt igi ve yurt digi satis
SATISLAR (TL)
Yurtdısı mamul satislart
Yurtigi mamul satıgları
Diger satıslar
Tenzil: iskontolar
Tenzil: ladeler
Net Satislar

31.12.2018

31.12.2017

238.545.074
136.977.088

202.758.789
121.813.058
2.713.754
-3.230.289

4.214.992
-4.740.080

31.12.2019

155.959.012
149.793.791
6.967.401
-4,300.943

-1.403.779

-1.098.553

-1.931.504

322.651.533

373.898.521

306.487.757

IHRACAT (000.€)
INGILTERE
ALMANYA
ISPANYA
ITALYA
FRANSA
AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI
JAPONYA
ÍSVEC
CIN
HOLLANDA
SOKTAS INDIA PVT. LTD. IHRACATI

2017
3.198
4.660
4.685
2.480
1.585
1.264
658
594
603
796
991

2018
2.605
4.158
5.504
2.303
1.036
941
595
719
607
734
1.472

2019
1.800
4.000
3.551
3.282
1.680
820
619
501
308
801
351

25.298

24.287

19.825

3.784

DIGER

TOPLAM

3.613

2.112

göre
riyle yurt içi satislarinin coërafi yapısına
SÖKTAS’ın finansal tablo dönemleri itiba

kırılımı asadıda gösterilmistir.

Tekstil (Min TL)
Marmara B.
Ege B.

ic Anadolu B.

Giineydogu Anadolu B.
Akdeniz B.
Karadeniz B
Doëu Anadolu B.

|Toplam

2017

186,0
11,4

17,0
1,1
1,3
1,5
0,3

218,7

|

2018

2019

242,8
9,1

247,7
10,5

0,5
1,3
0,1
0,5

4,9

7,5

261,9

5,4

2,0
0,3
0,3

271,1

|

Sit Hayvancild: (Mn TL)
Marmara B.

2017
14,0

Ege B.
lig Anadolu B.
Toplam

2018
19,4

32,9
0,2
47,1

38,2
0,2
57,8

2019
30,5

39,6
0,3
70,4

7.3. Madde 7.1.1 ve 7.2.’de sayılan bilgilerin olaÿanüstü unsurlardan etkilenme durumu

hakkında bilgi:
Yoktur.

7.4. Ihragcımın ticari faaliyetleri ve karlılıöı acısından önemli olan patent, lisans,
sınaiticari, finansal vb. anlasmalar ile ihragomm faaliyetlerinin ve finansal durumunun
ne
ólgiide bu anlasmalara bagh olduguna ya da yeni üretim süreglerineiliskin özet bilgi:

Yoktur.

7.5. Ihraggının rekabet konumuna iliskin olarak yaptı$ı acıklamaların dayanagi:
Faaliyet gösterilen sektörlere iliskin veriler ve bilgiler resmi kurum ve kuruluslar ile
meslek
örgütlerinin yayinlamis oldukları kamuya agık bilgilerden olugmaktadır.

Sirket'in faaliyet gósterdigi sektór, pazar ve SÖKTAS’ın konumuna iliskin
yapılan
acıklamalarda, Istanbul Tekstil ve Konfeksiyon Ihracatcı Birlikleri ‚Ticaret Bakanlıf
ı, Türkiye

Cumhuriyeti Merkez Bankası, Birlesmis Milletler Tarım ve Gıda Örgütü, Tarım ve
Orman

Bakanlıgı,

Türkiye

Istatistik Kurumu,

Müdürlügü’ne ait veriler kullanılmıstır.

Ulusal

Sut Konseyi

ve

Hayvancılık Genel

7.6, Son 12 ayda finansal durumu önemli ôlçüde etkilemis veya etkileyebilecek,
ise ara
vermehaline iliskin bilgiler:
Yoktur.

8. GRUP HAKKINDA BILGILER
8.1. Ihraesının dahil oldugu grup hakkinda özet bilgi, grup sirketler
inin faaliyet
konuları, ihragcıyla olan iliskileri ve ihraccının grup ieindeki yeri:
31 Aralık 2019 tarihiitibarıyla, Sirket”in baglı ortaklıklarının faaliyet konuları ve ilgili
faaliyet

bölümleri asagıdaki gibidir:

Faaliyet

Gósterdigi

Faaliyet Konusu

Ülke
SOKTAS Dokuma (*)

istirak

Oran:

(%)

Türkiye

Kumas Uretim

100,00

(“Soktas
India”)
Hindistan’da yerlesik (**)

Hindistan

Kumas Úretim

100,00

Efeler Ciftligi

Türkiye

Süt Hayvancılıdı

100,00

SÖKTAS Pazarlama

Türkiye

Tekstil

100,00

Soktas

India

Pvt

a

Ltd

51

SOKTAS USA

ABD.

Tekstil

FABULA Tekstil (#**)

Türkiye

Kisiye Özel

Ust Kalite ve

Gömlek Üretimi

100,00

40,00

(*) Izmir Ticaret Sicil Müdürlügü'nde 152629 sicil numara
siyla kayith bulunan Sóktas Dokuma Ísletmeleri
Sanayi ve Ticaret A.S.’nin tim aktif ve pasiflerinin bir bütün
halinde "Bolaylastırılmıs Sekilde Birlesme"
yóntemi uygulanarak Sóktas Tekstil A.S. bünyesinde birlesm
esi islemi 31.12.2018 tarihinde Sóke ve Izmir
Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafindan tescil edilmistir.
7
(**) 29 Mart 2019 tarihi itibariyle Hindistan'da kurulu baglı
ortaklıgımız Soktas India Private Limited’in tamamı
ödenmis 1.130.905.530 Hint Rupisi sermayesinin %100'ú
nú temsil eden Sirketimize ait paylar, Hindistan
merkezli Aditya Birla Grubu sirketlerinden Grasim Industr
ies Limited’e satılmıs olup 29 Mart 2019 tarihi
itibariyle konsolide mali tablolardan gikarimistir.
(**) Sirketin % 40'ma 26 Aralık 2018 tarihinde
istirak edilmis, Grup’un özkaynak yöntemiyle
muhasebelestirilen sirketidir.

Efeler Ciftligi Tarım ve Hayvancılık A.$: Efeler Ciftli$
i Tarım ve Hayvancılık A.S, ana
ortaßı olan Söktas Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S.’n
in (“Söktas Tekstil”) 19 Ocak 2011
tarihinde gergeklestirilen olaganüstü genel kurultoplant
ısında alınan kararile kısmi bölünme
yoluyla 31 Ocak 2011 tarihinde kurulmustur. Efeler Ciftlig
i, Aydın - Germencik’teki arazileri
üzerinde süt sıgırı yetistiriciligi ve sig süt üretimi
konularında faaliyet göstermekte olup,
kurulus tarihinden önceki dónemlerdeki faaliye
tlerini Söktas Tekstil’in bünyesinde

sürdürmüstür.

Söktas Pazarlama A.S.: Söktas Pazarlama A.S. , 09 Kasım
2018 tarihinde Söktas Dokuma
isletmeleri Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan kurulm
ustur. Séktas Pazarlama’nin faaliyet
konusu her türlü dokuma,iplik ve kumas ve bunlarin yan
sanayilerine iliskin üretim faaliyetini
sürdürmek üzere gereken is ve isletmelerinin yürütülmesi,
ilgili ürünlerinin toptan ve
perak

ende olarak pazarlanmasi, satısı vb. isler ile ilgili maßaz
alar acılması, isletilmesi ve
ürünlerin tretimi igin gerekli olan her türlü malzemenin
alımı, pazarlaması, ithalatı ve
ihracatıdır.

Fabula Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S.: Fabula Teksti
l Sanayi ve Ticaret A.S. 2016 yılında
Söke, Aydın’daki Söktag kampüsü igerisinde faaliyete
gegmistir. Yabancı sermayeli Fabula
Tekstil San.ve Tic.A.S.’nin 26.12.2018 tarihinde %40’
ina istirak edilmistir. Üst kalite hazır
giyim ve lüks özel dikim gömlek üreticisidir. Uretiminin
tamamına yakını ihrag edilir. Su anda

sirket bünyesinde istihdam edilen yaklasik personel sayısı
130’dur. Sirket özellikle yükse

k
kaliteli ve kügük partiler halindeki hazır giyim üretimine
ve kisiye özel üretime odaklanmıstır.
Üretim prosesi, yüksek teknoloji makine ve ekipmanlarla
desteklenmektedir. 15 gün gibi kısa

bir sürede üretim ve teslimat yapma yetenegi yanında 3.000
’den fazla kumas secenegine
sahiptir.
SÖKTAS USA Inc.: SÓKTAS USA, kumas ve hazirg
iyim satis ve pazarlaması amacıyla

Amerika Birlesik Devietleri New Jersey eyaletinde 2018 yilind
a kurulmustur. Perakendesatis

fiyat: list segmentte yer alan yüksek kaliteli ve tasarı
m ürünlere odaklanmıstır. Rekabet
ortamının yüksek oldugu USA pazarında satis, pazar
lama ve lojistik igin global sirketlerle
isbirligi yapmaktadir. SÖKTAS USA,ithalat ve yerel
depolama hizmetleri de verdiginden,
ABDpazarinda bu imkanlar1 olmayan irili ufaklı tim perake
ndecilere yerel bir gózúm ortagı
olabilecek durumdadır.

9. MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BILGIL
ER
9.1. Maddi duran varlıklar hakkında bilgiler:
9.1.1. Izahnamede yer alması gereken son finansal tablo tarihi itibariyl
e ihraccının
finansal kiralama yolu ile edinilmis bulunanlar dahil olmak üzere sahip
oldugu ve
yönetim kurulu kararı uyarınca ihraccı tarafından edinilmesi planlanan
ónemli maddi

duran varlıklara iliskin bilgi:

Ihragsının finansal tablo dénemleri itibariyle maddi duran varlıkları agagıda gösterilmi
stir.
Sahip Olunan Maddi Duran Varlıklara Hiskin Bilgiler
Cinsi

Edinildigi
Yu

m’

Mevkii

Net Defter

Degeri (TL)

Kullanım Amacı

Kiraya Verildi
ise Kiralayan

Kisi/Kurum

Arsalar

1973-2012

928.989,86 1"

Soke Germeneik

172.529.000

o
a
iplik-Kumas Uretim
Fabrika alam,

Efeler AS
bünyesindeki

hayvansal üretim

bitkisel üretim igin

Lid,$ti'ye (3)
kiralanmigtir.

AS. arazilerin
2.146m2'lik kısmı

Fabula Tekstil

AS.’ye(4) ve

5.848m2°lik fasm

|

Makineler
u

Diger

68.335.791

Soke -

39.399.344

1973-2019

1973-2019

Germencik
Hindistan -

Soke -

Germeneik

5.493.676

@) 10.856 TL
(4) 4.500 EUR

Söktag Tekstil

Söke Germencik

(1) 12.056,06 TL

(53 27.000 TL

m2'ik kısmı

kiralanmustır.

1973-2019

2016

Mustafa Ünsat
Aygün’e (1),

Ayrica 84.707
m2lik kısım
Senkron Grup

.
Binalar

(TE)

Dönemi

arazilerin 22.212

20.000 m2'lik

9.095.241

Yıllık Kira Tutarı

kullanılabilir araziler

durumdaki

kısmıRasit.
Yamak'a (2)

Soke Germencik

.

kullanılabilir

ve diger arsalar

1973-2015

Lo

merkezi, yem depolan

vebitkisel üretim igin

Yeraltı ve
Yerüstä
Düzenleri

Kira

Saldos AS."ye(5)
kiralanmıstır,
Íplik-Kumag Üretim ve
stok binalars, giftlik
alanındaki binalar

7

hatt ve giftlik

.

iplik-Kumas Üretim

alanadaki makineekipmanlar

-

à

x

G)15.000 USD

Finansal ya da Faaliyet Kiralamas: Yoluyla Edinilen Maddi Duran Varliklara Hiskin Bügiler

Cinsi

.

Bina

o

Kira

2023

Uretim|2016-

Kumas

Üretim |2017-

Kumas

Üretimi2015-

Ekipmanı

Ekipmanı

Süresi

Sonunda

2021

2021

2020

Yılık Kira

Kiralananın
KimeAit

Dönemi
Olacagı
2017|Süktas Tekstil

Kumas

Ekipmanı

Kiralama

AS

|Söktas Tekstil

AS

|Söktas Tekstil

lAs

Genel

Yönetim-

4.888.148,14

Pazarlama

981.016,77

Uretim

|Söktas Tekstil|_

AS

Kullanım Amacı

Tutarı (TL)

we

gs

megs

390.996,27

Uretim

579.388,14

Uretim

Bu

Kimden

Kiralandıgı

Satis},

.

Is Leasing

.

Vakıf Leasing

.

Vakıf Leasing

Burgan

Leasing

9.1.2. Ihraggının maddi duran varlıklarının kullanımım etkileyecek cevreile ilgili tüm
hususlar hakkındabilgi:

Sirket, personel kullanim: sonucu olusan evsel atık suları ve isletmede üretim faaliyetleri
sonucu olusan proses atıksuları isletmenin sınırlarında yer alan atık su arıtmatesisine kabul
ederek arıtmaktadır. Cevre Izin ve Lisans Yónetmeligi uyarınca, atık su desarjı ve hava

emisyon konulu gevre izin belgesi mevcuttur. Arıtmatesisinde, atık su desarjı konulu gevre
izninin kogulu olan Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi’nde ilgili sektör tablolarında yer alan

parametrelerin analizleri düzenli olarak yapılmaktadır. Atık su arıtma tesisi kimlik belgesi

mevcuttur.

Sirket, Sera Gazi Emisyonlarinin Takibi Hakkında Yönetmelik veilgili tebligi uyarinca, Sera

Gazı iziem Plans olusturarak Cevre ve Sehircilik Bakanligi’na sunmus ve izlem plan: Bakanlik
tarafindan onaylanmıstir. Sera gazı emisyonlarının takibiile ilgili yasal mevzuattakip edilerek
izlem, dogrulama ve nihai hedef olarak sera gaz: emisyonlarmin azaltilmasi icin yasal ve

sosyal sorumluluklar takip edilmektedir. Ayrica, faaliyetleri sonucu olusan tehlikeli atıklar
diger atıklardan ayrı olarak toplanmaktave isletme kurulus sınırlarında yer alan tehlikeli atık
depolama alanında Atık Yönetimi Yönetmelißi’ne uygun olarak biriktirilmektedir. Tehlikeli
ve tehlikesiz atıkların ayrı ayrı ve mevzuata uygun kosullarda toplanması ve Cevre ve

Sehircilik Bakanhgi’nin lisanslandırdıgı firmalara teslim edilerek bertarafı saëlanmaktadir.
isletmede olusantehlikeli ve tehlikesizatıkları kapsayacak bigimde Endústriyel Atik Yónetim
Plan hazirlanmis ve Cevre ve Sehircilix 11 Müdürlügü tarafından onaylanmıstır. Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yonetmeligi’nden dogan bildirim ve belgelendirme yükümlülükleri

düzenli olarak yerine getirilmektedir. Tekstil Sektrtinde Entegre Kirlilik Onleme ve Kontrol
Tebligi gerezi Temiz Uretim Plan hazırlanmıs, Cevre ve Sehircilik Il Müdürlügü tarafından
onaylanmıstır.

Sirket, 2000 yılından bu yana ISO 14001 Cevre Yönetim Sistemi Belgesi sahibidir. Bununla
birlikte 2016 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni de almıstır. Ayrıca Sirket,

ISO 27001 Bilgi Güvenligi Sistemi Belgesi & OHSASde 18001 Is Saglıdı ve Güvenligi
Yönetim Sistemi Belgeleri’ne sahiptir.

25 Kasim 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cevresel Etki

Degerlendirmesi Yénetmeligi Gecici Madde 2 uyarinca ; “Cevrese! Etki Degerlendirmesi

Yönetmeliginin ilk yayim tarihi olan 7/2/1993 tarihinden énce tiretime ve/veya isletmeye
basladigi belgelenen projeler Cevresel Etki Degerlendirmesi kapsami disindadir” olarak

degerlendirilmektedir. Bundan dolayı, tesislerimizde CED raporu bulunmamaktadır.

9.1.3. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek
tutarları hakkındabilsi:
31.12.2019 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar

ve ipotek tutarlar: asagidaki gibidir:

Maddi Duran Varhidar Uzerindeki Kisitlamalar, Ayni Haklar, Ipotekler Hakkında Bilgi

Súktas Tekstil San. A.S.
Maddi
Duran
Varlık
Cinsi

Kısıtlamanm
/ Ayni
Hakkın
Türü

Arsa
ve

.
Ipotek

Bina

Arsa
e

Kimin Lehine
Verildigi
T. Is Bankas:,

TSKE AS
Odea Bank

Nedeni

Verilis
Tarihi

Tutan

Banka

Kredi
Teminatı

2017

280.000.000 TL

2017

57.500.000 EUR

2015

50.000.000 TL

2012

-

AS.

.
Ipotek

T. Is Bankası,

TSKB AS
Odea Bank

Banka

Kredi
Teminatı

AS.
Efeler Ciftlizi Tarim ve Hayvancihk AS.
Arsa

ve

.
Bina

.

Ipotek

130 Adal

Parsel
üzerinde

Arsa

ONB

Finansbank

Senkron Grup

ingaat Makina

Mühendislik
Proje Elektrik

Irtifak Hakkı Uretim Ltd.
(15 Yıl Süreli) Sti.

Banka

Kredi

A
Teminati
Yıllık
13.000

Usd Kira

Bedeli
Karsılıgı

Ust
Hakkı

9.1.4. Maddi duran varlıkların rayic/gercege uygun degerinin bilinmesi halinde
rayig
deger ve dayandig1 deger tespit raporu hakkanda bilgi:
31.12.2018 tarihleri itibarıyla, arazi ve arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri ile
makina ve
techizatlar profesyonel badimsiz degerleme sirketleri RM Ritim Gayrimenkul Degerle
me A.S., ve

Jaiprakash D. Mane tarafindan yapilan degerleme galısmalarında tespit edilen makul degeri
üzerinden finansal tablolara yansıtılmıstır.
31.12.2018 Maddi Duran Varhklarm Rayiç Deÿeri Hakkmda Biloi
Ekspertiz

Sınıflandırılaı

Nosu

olmadızı)

Raporu
Tarihi ve

Maddi Duran Varlık
Cinsi

Edinme
Tarihi

Ekspertiz
Degeri

ası (Yatırım
amach olup

MDV
Degerleme
Fon

Tutar/De&
er

Düsüklügü
Tutarı
(TL)

Séktas Tekstil

2018(TekstilDokuma
Birlesme
Tarihi),
1973(Gergek

Arazi-Arsa

Edinme
Tarihi)

Yeraltı ve yerüstü
düzenleri

2018(TekstilDokuma
Birlesme

*05.12.2018 /

136.954.000

2.482.000

Tarihi), 1973-7
2015

7

OZL-2018209
*05.12.2018 / Fabrika, Depo
OZL-2018Arsasi, istanbul
211
Beyoëlu Arsasi
*05.12.2018 /
OZL-2018213

#05.12.2018 /
OZL-2018209
*05.12.2018 / Yeraltı ve

OZL-2018-

211

*05.12.2018 /

Yerüstü

Düzenleri

OZL-2018213

2018(Tekstil-

*05.12.2018 /
OZL-2018209

Tarihi), 1973-| 49-264-000

171

Dokuma
Birlesme

Binalar

2018

.
2018(TekstilMakina ve techizat

suiza

Efcler Ciftligi
Arazi-Arsa

Bien
Taro,1
973.
arihi), 19732018

[43-710.000

29.578.181

339.633

*05.12.2018 / Üretim ve Idari
OZL-2018|Bina, Istanbul
*05.12.2018 /
OZL-2018213
*05.12.2018 /
OZL-2018-

Beyoglu Bina

7.549.189

210

*05.12.2018 / Uretim
Makineleri
OZL-2018-

212

9.173.670

2011(Kismi
Bölünme

Tarihi),

2005-2006

(Gerçek

a

79-975-000

*05.12.2018 / Süt Üretim

OZL-2018-

207

iftligi ve

FarinAlan

19.921.908

Edinme
Tarihi)

setts

Yeraltı ve yerüstti
düzenleri

2007-2018

Binalar

2007-2018

*05.12.2018 / Yeraltı ve

OZL-2018-

6.370.000

207

30.871.000

soe 18-

Yerüstü

Düzenleri

1.768.230

*05,12.2018 / Barınaklar,

mane ve
6.183.775

.

.

Makina ve techizat

2006-2018

7.000.000

*05.12.2018 /
.
Makinason 18Ekipman
3.113.399

Soktas India
.
Arazi-Arsa

2007

8.279.926

#12.12.2018 /
.
Fabrika, Depo
we 18/VSArsası

155.292

Binalar

2009-2013

60.151.644

IMASIVS5? Uretim
Binas,
806
”
idari Bina
2.958.978

Makinave techizat

2008-2018

73.995.453

12.12.2018 /

SCALPOI

Üretim

Makineleri
6.339.268

Konuile ilgili ayrıntılı acıklamalar KAP’ta (www.kap.org.tr) ve sirketin internet sitesinde

www.soktasgroup.com yayimlanan 31.12.2019, 31.12.2018 ve 31.12.2017 tarihleri itibariyle

hazirlanan bagimsiz denetim raporlarmin 15 numaralı dipnotunda yer almaktadır.
9.2. Maddi olmayan duran varhklar hakkanda bilgiler:

9.2.1. Ihraccı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleriitibarıyla
ihraccının sahip oldugu maddi olmayan duran varlıkların kompezisyonu hakkında

bilgi:

Ihraggının finansal tablo dónemleri itibariyle maddi olmayan duran varlıkları asaÿida

gösterilmistir.

Maddi
Olmayan
Varlıklar
Bilgisayar programları
Gelistirme giderleri
Haklar
Net defter degeri

Duran

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

4.162.131
12.481.630
933.833
7.832.983

4.532.806
13.264.628
2.733.327
8.566.735

4.721.530
13.583.370
1.228.197
7.048:397

9.2.2. Maddi olmayan duran varhklarm, ihracggmin faaliyetleri igerisindeki rolii ve

faaliyetlerin maddi olmayan duran varlıklara bagimbhk derecesi hakkindabilgiler:
Yoktur.

9.2.3. isletme ici yaratılan maddi olmayan duran varlıkların bulunması halinde,ihraccı
bilgi dokiimaninda yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla bu varlıklar
iein yapılan gelistirme harcamalarının detayı hakkındabilgi:

Yoktur.

9.2.4. Maddi olmayan duran varliklarm rayic¢/gercege uygun degerinin bilinmesi halinde
rayig deger ve dayandıgı deger tespit raporu hakkindabilgi:

Yoktur.

9.2.5. Maddi olmayan duran varlıkların kullanımını veya satısını kısıtlayan sözlesmeler
veya diger lusitlayici hiikiimler hakkinda bilgi:

Yoktur.

9.2.6. Maddi olmayan duran varliklar icerisinde serefiye kaleminin bulunması halinde,
ihrascı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla
serefiye edinimine yol acan islemler hakkindabilgi:

Yoktur.

10. FAALIYETLERE VE FINANSAL DURUMAILISKIN DEGERLENDIRMELER
10.1. Finansal durum:

10.1.1. Ihracgımın izahnamede yer almasi gereken finansal tablo dénemleriitibariyle
finansal durumu, finansal durumunda yildan yila meydana gelen de$isiklikler ve bu

degisikliklerin nedenleri:

Sirket’in 31.12.2017, 31.12.2018 ve 31.12.2019 12 aylık finansal dönemiere iliskin finansal

durumunu gôsterir tablolar asaÿidadir.

Bagimsiz

Bagmnsiz

Bagımsız

Denetimden
Gecmis

Denetimden
Gecmis

Denetimden
Gecmis

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

152.574.051

197.420.643

144,941.827

8.953.066

12.568.628

16.969.185

Ticari alacaklar

56.970.432

80.499.435

37.484.638

Diger alacaklar

545.074

103.479

4.568.933

68.737.180

86.784.133

66.910.488

Canlı varlıklar

1.005.000

1.849.500

2.942.250

Pesin ödenen giderler

3.585.853

5.603.151

4.231.643

12.777.446

10.012.317

11.834.690

438.310.257

585.571.739

437.317.732

8.299

8.299

Finansal Durum Tablosu (TL)
Dénen varhklar

Nakit ve nakit benzerleri

Stoklar

Diger
Duran varlıklar
Finansal yatırımlar

¿>

8.299

-

1.211.310

1.219.333

87.534.885

112.313.697

134.007.700

336.587.175

457.038.560

294.853.052

7.832.983

8.566.735

7.048.897

-

-

-

6.346.915

6.433.138

180.451

TOPLAM VARLIKLAR

590.884.308

782.992.382

582.259.559

Kisa vadeli yiikiimliiliikler

185.897.225

324.667.408

257.617.749

Kısa vadeli borglanmalar

23.376.080

61.366.303

55.262.114

Uzun vadeli borglanmaların kısa vadeli kısımları

44.829.173

88.747.236

46.034.111

Diger finansal yükümlülükler

37.345.318

38.615.597

42.912.580

Ticari borglar

60.570.079

98.274.502

80.879.950

4.376.360

1.797.819

16.160.393

Ozkaynak yóntemiyle degerlenen yatirumlar
Canlı varlıklar

Maddi duran varliklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmis vergi varlıfı
Diger

Diger borglar
Türev araçlar

1.167.857

373.820

-

14.232.358

35.492.131

16.368.601

Uzun vadeli yükümlülükler

311.684.647

328.007.323

262.699.772

Uzun vadeli borglanmalar

254.193.933

246.700.992

200.966.121

Diger

Türev araçlar

459.808

-

-

-

-

-

Kıdem tazminatı karsılıgı

19.385.805

24.200.030

23.430.737

Ertelenmis vergi yükümlülügü

31.903.774

49.952.901

30.984.524

5.741.327

7.153.400

7.318.390

Digerfinansal yükümlüklüler

Diger

TOPLAM YUKUMLULUKLER

497.581.872

652.674.731

520.317.521

40.120.000
18.395.552
260.289

40.120.000
18.395.552
260.289

40.120.000
18.395.552
260.289

lanannaftervoamilees+

140.756.522|

226.909.176

193.243.947

-Yeniden degerleme ve ólgúm kazang/kayiplar:
-Diger kazang/kayıplar

144.926.273
4.169.753

231.513.931
-4.604.735

197.644.447
-4. 400.500

20940406!

54.412.828

1.281.662

28.940.406
9.672.341
-101.220.904|
-43.621.770

34.412.828
9.672.341
-143.289.964
-76.162.571

1.281.662
9.672.341
-186.665.714
-14.366.039

Odenmis sermaye
Sermaye düzeltmefarkları
Hisse senedi ihrag primleri

cnelderveTN birikmis
-Yabancı para gevrim farkları
-Riskten korunma kazang/kayiplar:
Kardan ayrılan kısıtlanmıs yedekler
Geomis yil kar/zararları
Net dönem kari/zarart
OZSERMAYE

TOPLAM KAYNAKLAR

93.302.436

130.317.651

61.942.038

590.884.308

782.992.382

582.239.559

Sirket'in 2011 yulindasiit ve stit tirúnteri isleme ve pazarlama alaninda faaliyete gegen baglı ortaklıgı Moova
Gida Sanayi ve Ticaret A.S.’nin (“Moova Gida”) hisselerinin tamamı 20 Agustos 2014 tarihi itibariyle Tat Gida
Sanayi A.S.'ye ("Tat Gida") satilmist. TFRS 5 “Satig Amagh Elde Tutulan Duran Varliklar ve Durdurulan

olarak sınıflandırılmistir. Önceki dönemlere ait tutarlar ise karsulagtirilabilir olması agısından yeniden
sunulmustur, Yine TFRS 5 standard: geregi Moova Gida'ya iliskin varlık ve yükümfülükler önceki dönemlerde
yeniden sunulmamistir.

-

31 Aralik 2017 tarihi itibarryla 57,0 milyon TL olan ticari alacak bakiyesi, 31 Aralik

2018 tarihi itibarıyla 80,5 milyon TL’ye yükselmis, 31 Aralık 2019 tarihiitibarıyla ise

37,5 milyon TL’ye gerilemistir. Ticari alacaklar kalemindeki dalgalanmanın temel
sebebi satis has:latindaki deSisimdir. Sirketin %100’üne sahip oldugu Hindistan’da
kurulu baglı ortaklıgı Soktas India Private Limited’in tamamının 29 Mart 2019 tarihi
itibariyle satilarak konsolide mali tablolardan cıkarılması 2019 yılında satis
gelirlerindeki bu düsügün temel sebebidir.

-

31 Aralik 2017 tarihi itibarıyla 68,7 milyon TL ve 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 86,8
milyon TL olan stoklar bakiyesi, 31 Aralık 2019 tarihiitibarıyla ise 66,9 milyon TL’ye
düsmüstür. Söz konusu dalgalanma satis hasilatindaki degisimden ve 29 Mart 2019
tarihinde satis: gergeklesen Soktas India — Hindistan’ın konsolidasyondan

sıkarılmasından kaynaklanmıstır.

-

Canlı varlıklar kalemindekiyıllaritibarıyla artis, dnem icindeki siirti bityiimesi ile canlı
varlık birim deSer artısından kaynaklanmaktadır. Grup’un canlı varlıkları, süt inekleri,

diiveler ve buzagilardan olusmakta olup 31 Aralik 2019 itibarıyla toplam 6.917 adettir
(31 Aralik 2018: 6.526 adet).

-

Diger dénen varliklar temel olarak, gelir tahakkuklan ve devlet tesvik ve yardımları,
iade edilecek KDVile indirilebilir KDV kalemleri yer almaktadir. Diger dénen varliklar
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 12,8 milyon TL, 31 Aralik 2018 tarihi itibarıyla 10,0
milyon TL, 31 Aralık 2019 tarihiitibarıyla ise 11,8 milyon TL olmustur. Diger dénen
varlıklarda 2019 yılında görülen artıs büyük oranda gelir tahakkukları ve devlet tesvik
ve yardımlarındaki artıstan kaynaklanmıstır. 2019 yılında gelir tahakkukları ve devlet

tesvik yardımları agırlıklı olarak Grup’un süt hayvancılıfı faaliyetlerine istinaden

5.267.749 TL tutarinda çig sût satis destekleme primleri gelir tahakkuku ve 226.195 TL
tutarında tarim sigortası kapsamindaki canli varliklara iliskin sigorta hasar gelir
tahakkuku ve Turquality kapsaminda 829.301 TL gelir tahakkuklarından olusmaktadır.
-

-

Maddi duran varliklardaki 2018 yılından 2019 yılına yaklasık 162,2 milyon TL
tutarındaki azalıs, temel olarak 29 Mart 2019 tarihinde satısı gergeklesen Soktas
India’nın konsolidasyondan cıkarılmasıdır.
31 Aralık 2017 tarihiitibarıyla 352,4 milyon TL olan net finansal borglar 31 Aralık 2018

tarihi itibarıyla 423,2 milyon TL, 31 Aralık 2019 itibarıyla 328,2 milyon TL olarak
gerceklesmistir. 2019 yilsonu itibariyle toplam finansal borclarin %72’si EUR cinsi

olmasına ve EUR/TL kurunda görülen %10 artısa karsın toplam finansal borglarda
önceki yıla göre görülen azalıs Hindistan biriminin satısından elde edilen gelir sayesinde
kapatılan finansal yükümlülüklerden kaynaklanmıstır. Finansal borçlar 2019 yılında
önceki seneye góre %22 azalisla 423,2 milyon TL'den 328,2 milyon TL’ye gerilemistir.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal borgların %29’u kısa vadeli iken, 31 Aralık

2018’de %38 ve 31 Aralık 2019’da %34 seviyesinde gergeklesmistir.

- 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 60,6 milyon TL olanticari borg bakiyesi, 31 Aralık 2018

tarihi itibarıyla 98,3 milyon TL’ye cikmustir. Ticari borg bakiyesi 31 Aralik 2019 tarihi

itibarivla ise 80,9 milyon TL’ye dügmüstür. 2019 yılı itibariyle ticari borglardakj.azalys

