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NOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Akın Tekstil  A.Ş.  (“Şirket”)  kumaş,  iplik  ve konfeksiyon ürünleri  imalat  ve satışı  yapmaktadır.  Şirket 
konfeksiyon üretim ve idari  faaliyetlerini  İstanbul  tesislerinde,  iplik,  dokuma ve boyahane faaliyetlerini 
Kırklareli Lüleburgaz tesislerinde sürdürmektedir.

Şirket’in kayıtlı adresi Veli Efendi Yolu, No:49, Bakırköy/İstanbul’dur.

Şirket’in  İstanbul  Atatürk  Havalimanı  Serbest  Bölgesinde şubesi  bulunmaktadır.  Şirket’in  ayrıca  Aktek 
Giyim San. ve Tic. A.Ş (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) adında bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

Şirket  Sermaye Piyasası  Kurulu’na  (“SPK”)  kayıtlıdır  ve hisseleri  1996  yılından beri  İstanbul  Menkul 
Kıymetler  Borsası’nda  (“İMKB”)  işlem görmektedir.  Şirket’in  İMKB  de  kayıtlı  %19  oranında  hissesi 
mevcuttur. 

NOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Mali tabloların sunum esasları

Grup,  Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni mali tablolarının 
hazırlanmasında  Sermaye  Piyasası  Kurulu  (“SPK”)  tarafından  çıkarılan  tebliğler  ve  vergi  mevzuatına 
uymaktadır. Mali tablolar tarihi maliyet esasına göre tutulan yasal kayıtlara SPK’nın Seri:XI, No:25 sayılı 
“Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”ine uygunluğun sağlanması açısından gerekli 
düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak hazırlanmıştır. Mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 20 Aralık 
2004 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.

SPK,  17  Mart  2005  tarihinde  almış  olduğu  bir  kararla,  Türkiye’de  faaliyette  bulunan  ve  
SPK Muhasebe Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesinin uygulanmayacağını ilan etmiştir.  Dolayısıyla konsolide mali 
tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, Tebliğ’in Kısm 15 “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde 
Mali Tabloların Düzenlenmesi” Standardı uygulanmamıştır. Konsolide mali tablolar ve ilgili dipnotlar SPK 
tarafından  20  Aralık  2004  tarihli  duyuru  ile  uygulanması  zorunlu  kılınan  formatlara  uygun  olarak 
sunulmuştur.

Konsolide mali tablolar,  makul değerleri ile gösterilen finansal  varlık ve yükümlüklülerin dışında,  tarihi 
maliyet esası baz alınarak Yeni Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. 

Şirket, 1 Ocak - 31 Mart 2007 ara dönemi konsolide mali tablolarını Tebliğ’e uygun olarak hazırlamış olup 
ilişikteki konsolide mali tablolardan bilanço, önceki yıla ilişkin yıllık bilanço ile karşılaştırmalı olarak, gelir 
tablosu, nakit akım tablosu ve öz sermaye değişim tablosu ve ilgili dipnotlar önceki yılın aynı dönemi ile 
karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
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NOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi

1 Ocak – 31 Mart 2007 ve 2006 dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.

2.3 Konsolidasyon Esasları

Şirket’in  Atatürk  Havalimanı  Serbest  Bölge’de %100  sahip  olduğu bir  şubesi  (“Şube”)  bulunmaktadır. 
Ayrıca  Aktek  Giyim  San.  ve  Tic.  A.Ş.’de  (“Aktek”  veya  “Bağlı  ortaklık”)  %  19  olan  hissesi  
Mayıs 2006’da %60’a çıkmış olup anılan şirket bağlı ortaklık olarak mali tablolarda yer almıştır. Şubenin ve 
Aktek’in mali tabloları Şirket mali tablolarına konsolide edilmiştir.

Konsolide mali tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:

a) Konsolide mali tablolar,  ana  şirket olan Akın Tekstil A.Ş.’nin ve bağlı  ortaklığı Aktek ile Akın 
Tekstil’in serbest bölgedeki şubesinin hesaplarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen 
şirketlerin  mali  tabloları  Grup  tarafından  uygulanan  muhasebe  politikaları  ve  sunum  biçimleri 
gözetilerek SPK Muhasebe Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır.

b) Bağlı ortaklık, Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve Şirket’in üzerinde oy 
kullanma yetkisine sahip olduğu (bundan ekonomik bir faydası olmadığı halde) hisseler neticesinde 
şirketteki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla mali ve 
işletme politikalarını Akın Tekstil’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip 
olduğu şirketi ifade eder. Etkin ortaklık oranı, Akın Tekstil’in Bağlı Ortaklık’taki doğrudan ve dolaylı 
olarak sahip olduğu pay oranıdır.

31 Mart 2007 tarihi itibariyle Ana Ortaklık nezdinde konsolide edilen ortaklığın ünvanı ve bu 
ortaklıktaki Ana Ortaklığın etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir:

Ortaklığın ünvanı Sermaye içindeki pay oranı (%)
31 Mart 2007 31 Aralık 2006

Aktek Giyim San. Ve Tic. A.Ş. % 60 %60

Bağlı Ortaklık’ın, bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş 
ve Akın Tekstil’in sahip olduğu payların kayıtlı bağlı ortaklık değerleri ilgili özsermaye ile karşılıklı 
olarak  netleştirilmiştir.  Akın  Tekstil  ile  Bağlı  Ortaklık  arasındaki  grup  içi  işlemler  ve  bakiyeler 
konsolidasyon sırasında silinmiştir. Akın Tekstil’in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan 
kaynaklanan temettüler, ilgili özsermaye ve gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.

Bağlı  Ortaklık,  operasyonlar  üzerindeki  kontrolün  Grup’a  transfer  olduğu  tarihten  itibaren 
konsolidasyon kapsamına alınmıştır.

c) Bağlı Ortaklık’ın net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dışı paya sahip hissedarların 
payları, konsolide bilanço ve gelir tablosunda “Ana ortaklık dışı paylar” olarak gösterilmektedir.
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NOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4 Netleştirme / Mahsup

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net 
olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin 
birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.

2.5 Tahminlerin Kullanılması

Mali tabloların SPK’nın Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ’ine göre hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan 
varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile gerçekleşmesi muhtemel yükümlülük ve 
taahhütleri  ve raporlama  dönemi itibariyle gelir  ve gider  tutarlarını  belirleyen varsayımlar  ve tahminler 
yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak 
gözden  geçirilmekte,  gerekli  düzeltmeler  yapılmakta  ve  gerçekleştikleri  dönem  gelir  tablosuna 
yansıtılmaktadırlar.

2.6 Konsolide Mali Tabloların Onaylanması

Şirketin SPK’nın Seri:XI, No: 25 sayılı Tebliğ’ine göre hazırlanmış mali tabloları 1 Haziran 2007 tarihinde 
Mehmet Yağlıcıoğlu - Mali İşler Müdürü ve Atilla Çıraçı – Muhasebe ve Finansman Müdürü tarafından 
Şirket Yönetim Kurulu adına onaylanmıştır.

2.7 İşletmenin Sürekliliği

Grup, konsolide mali tablolaranı işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.

NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI

3.1 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi

Hasılat,  alınan veya alınacak olan bedelin makul değeri ile ölçülür.  Bir  işlemden doğan hasılatın  tutarı 
genellikle işletme ile  varlığın alıcısı  veya  kullanıcısı  arasındaki  mutabakata  dayanır.  İşletme tarafından 
uygulanan ticari iskontolar ve miktar indirimleri hasılatın belirlenmesinde bir indirim kalemi olarak dikkate 
alınır.

İşlem karşılığında nakit  veya nakit  benzerlerinin alındığı durumlarda,  hasılat  sözkonusu nakit  veya nakit 
benzerlerinin tutarıdır.  İşlemin, işletme tarafından vade farksız satış  yapılması veya piyasa  faizinin daha 
altında bir faiz haddinin uygulanmasındaki gibi finansman işlemi şeklinde gerçekleşmesi durumunda, satış 
bedelinin makul değeri, alacakların bugünkü değerine indirgenmesi suretiyle bulunur. Alacakların bugünkü 
değerinin belirlenmesinde ilgili mal veya hizmetin peşin satış fiyatına indirgeyen faiz oranı kullanılır. Satış 
bedelinin nominal değeri ile bu şekilde bulunan makul değer arasındaki fark, faiz geliri olarak ilgili dönemlere 
yansıtılır.

Mal  satışı  malların sahipliğiyle ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya nakledilmesi, Grup’un söz konusu 
mallar üzerinde etkin bir kontrolünün bulunmaması, hasılatın miktarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi, 
işlemle ilgili ekonomik faydanın Grup tarafından elde edileceğinin muhtemel olması ve işlemle ilgili olarak 
yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumlarında hasılat olarak 
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kaydedilir. Sahiplikle ilgili önemli risk ve getirilerin işletmede kaldığı durumlarda işlem satış olarak kabul 
edilmez. Aynı işlem ve olaylarla ilgili hasılat ve giderler eş zamanlı olarak mali tablolara alınır.

NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

3.1 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi (Devamı)

Grup’un faiz ve temettü getiren varlıklarının başkaları tarafından kullanılması sonucu ortaya çıkan hasılat, 
işlemle ilgili ekonomik faydanın işletmeye akmasının muhtemel olması ve hasılatın miktarının güvenilir bir 
şekilde tahmin edilmesi şartıyla mali tablolara alınır.

3.2 Finansal Varlıklar

i) Satılmaya Hazır Menkul Değerler

Vadesi belirli olmayan bir süre için elde tutulan ve likidite ihtiyacı ve değişen faiz oranları karşısında satılma 
amacıyla elde tutulan varlıklar satılmaya hazır menkul değerler olarak sınıflandırılmaktadır. 

Makul değerleri sağlıklı bir şekilde tahmin edilen menkul değerler mali tablolarda makul değerleri ile diğer 
menkul  değerler  ise  maliyet  değerinden  veya  değer  düşüklüğü  karşılığı  düşülmüş  değerlerinden 
taşınmaktadırlar.

ii) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar

Vadeye kadar  elde tutulacak  yatırımlar  etkin faiz  yöntemi kullanılmak suretiyle iskonto edilmiş maliyet 
üzerinden  değerlenir.Vadeye  kadar  elde  tutulacak  yatırım  olarak  sınıflandırılıp  vadesinden  önce  elden 
çıkartılan varlıklar  bulunması halinde, söz konusu kategori içerisinde sınıflandırılmış diğer varlıklar  elden 
çıkartma işleminin gerçekleştiği tarihte satılmaya hazır finansal varlık sınıfına alınır ve takip eden iki mali yıl 
boyunca vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık kategorisine hiçbir finansal varlık alınamaz.

iii) Alım Satım Amaçlı Finansal Yatırımlar

Esasen kısa vadeli dalgalanmalardan kar elde etmek amacıyla satın alınan finansal araçlar, alım-satım amaçlı 
finansal yatırımlar olarak sınıflandırılmış ve cari varlıklara dahil edilmiştir.

Tüm finansal yatırımlar, ilk olarak bedelin makul değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma masrafları da dahil 
olmak üzere maliyet bedelleri  üzerinden gösterilmektedir.  Şirket’in %20’nin altında  sermaye payına  sahip 
olduğu  finansal  yatırımları  ve  konsolidasyon kapsamına  dahil  etmediği  bağlı  ortaklıkları  borsaya  kayıtlı 
herhangi bir makul değerlerinin olmadığı, makul değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin uygun 
olmaması veya işlememesi nedeniyle makul bir değer tahmininin yapılamaması ve makul değerin güvenilir bir 
şekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlığın kayıtlı değeri paranın 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma 
gücüne göre düzeltilmiş elde etme maliyeti tutarından şayet mevcutsa değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması 
suretiyle değerlenmiştir. Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan 
kazanç ve kayıplar ilgili varlığın elden çıkarılmasına kadar,  kalıcı bir değer düşüklüğü söz konusu değil ise, 
özsermaye içerisinde muhasebeleştirilir.
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NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

3.3 Stoklar

Stoklar,  elde etme maliyeti veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmiştir.  Üretim maliyet 
sistemi, kumaşta safha maliyeti konfeksiyonda ise sipariş maliyeti olup malzeme, emtia ve diğer stoklar için 
ortalama maliyet yöntemi; ilk madde, yarı mamul ve mamul stokları için ise aylık ağırlıklı ortalama maliyet 
yöntemi uygulanmaktadır.  

Stokların maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve 
konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir.

Stokların satın alma maliyeti; satın alma fiyatı, ithalat vergileri ile diğer vergiler, nakliye, yükleme-boşaltma 
maliyetleri  ile  mamul,  malzeme ve  hizmetlerin  elde  edilmesiyle  doğrudan  bağlantısı  kurulabilen  diğer 
maliyetleri içerir. Ticari iskontolar ve benzeri diğer indirimler, satın alma maliyetinin belirlenmesinde indirim 
konusu yapılır.

Stokların  dönüştürme maliyetleri;  doğrudan işçilik giderleri  gibi,  üretimle doğrudan ilişkili maliyetler  ile 
stokların mamul mallara dönüştürülmesinde katlanılan sabit ve değişken genel üretim giderlerinden sistematik 
bir şekilde dağıtılan tutarları da içerir.

Sabit genel üretim giderleri; amortisman, fabrika binası ve teçhizatının bakım-onarım giderleri gibi, üretim 
miktarından bağımsız olarak nispeten sabit kalan dolaylı üretim maliyetleri ile fabrikanın yönetim ve idaresi 
ile ilgili maliyetlerdir. Değişken genel üretim giderleri, dolaylı malzeme ve dolaylı işçilik gibi, üretim miktarı 
ile birlikte doğru  orantılı  olarak  değişen dolaylı  üretim maliyetleridir.  Diğer  maliyetler,  sadece stokların 
mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılması halinde stokların maliyetine dahil edilir. 

Net gerçekleşebilir değere ilişkin tahminler, tahminin yapıldığı zamanda ulaşılabilir  en güvenilir kanıtlara 
göre,  stokların  satılması  durumunda  elde  edilmesi  beklenen  satış  hasılatından  satışa  ilişkin  maliyetler 
indirilerek belirlenir.

3.4 Ticari Alacaklar

Doğrudan bir borçluya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar ertelenmiş finansman 
gelirinden netleştirilmiş olarak  taşınırlar.  Ertelenmiş finansman geliri  netleştirilmiş ticari  alacaklar,  orijinal 
fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile 
iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin arz 
etmemesi durumunda, orijinal fatura değerleri üzerinden gösterilmiştir. 

Grup’un  alacaklarını tahsil  edemeyecek olduğunu gösteren bir  durumun söz konusu olması halinde ticari 
alacaklar için bir alacak risk karşılığı oluşturur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili 
mümkün tutar  arasındaki farktır.  Tahsili mümkün tutar,  teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek 
meblağlar dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orjinal etkin faiz oranı esas alınarak 
iskonto edilen değeridir.
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Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil 
edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek diğer gelirlere kaydedilir.

NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

3.5 Maddi Duran Varlıklar

Maddi duran varlıklar  olarak mali tablolara  alınan varlıklar,  ilk olarak maliyetleri ile kaydedilirler.  Mali 
tablolara  ilk  alınma sonrasında,  maddi  duran  varlık,  mali  tablolarda  maliyetinden birikmiş  amortisman 
payları  ve birikmiş değer düşüklüğü indirildikten sonraki değeri üzerinden gösterilir.  Maddi duran varlık 
satıldığı zaman bu varlığa ait maliyet ve birikmiş amortismanlar ilgili hesaplardan düşüldükten sonra oluşan 
gelir ya da gider, gelir tablosuna dahil edilmektedir.

Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler, maddi 
duran  varlığı kullanıma hazır  hale getirmek için yapılan masraflar  ve söz konusu maddi duran  varlığın 
edinimi amacıyla kullanılmış kredilerin, söz konusu maddi duran varlığın yatırım aşamasındayken katlanılmış 
kur farkı ve faiz giderlerinin enflasyondan arındırılmış reel kısımlarından oluşmaktadır. Maddi duran varlığın 
kullanımına  başlandıktan  sonra  oluşan  tamir  ve  bakım  gibi  masraflar,  oluştukları  dönemde  gider 
kaydedilmektedir. Yapılan harcamalar ilgili maddi duran varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik bir değer 
artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmektedir.

Amortismana  tabi  tutulan  varlıklar,  tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla  normal amortisman 
yöntemine göre amortismana tabi tutulmaktadır. Amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:

Ekonomik 
Ömür (Yıl) Yöntem

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 10   Doğrusal amortisman
Binalar 50 Doğrusal amortisman
Makina, tesis ve cihazlar 15 - 20                        Doğrusal amortisman
Taşıt araç ve gereçleri 5                           Doğrusal amortisman
Döşeme ve demirbaşlar 5  Doğrusal amortisman

Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak metodun ve 
amortisman  süresinin  ilgili  varlıktan  edinilecek  ekonomik  faydalar  ile  paralel  olup  olmadığı 
değerlendirilmektedir.

Maddi varlıklar  için uygulanan amortisman yöntemi asgari  olarak her yıl hesap dönemi sonunda gözden 
geçirilir.  Varlıkların beklenen ekonomik faydalarının kullanım biçiminde, belirgin değişiklikler gözlendiği 
zaman,  uygulanan  yöntem kullanılma biçimini yansıtmak üzere  değiştirilir.  Amortisman yönteminde bir 
değişiklik  yapılmasının  gerektiği  hallerde,  bu  değişiklik  muhasebe  tahminlerindeki  bir  değişiklik  olarak 
dikkate alınır ve cari ve gelecek dönemlerin amortisman tutarları düzeltilir.

3.6 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar başlıca yazılım lisansı ve diğer haklardan oluşan varlıklar olup ilk maliyeti 
alış fiyatından belirlenmektedir. Maddi olmayan duran varlıklar gelecekte ekonomik fayda elde edilebilmesi ve 
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maliyetin doğru bir şekilde belirlenebilmesi durumunda aktifleştirilirler. İlk kayıt sonrasında maddi olmayan 
duran  varlıklar;  maliyetten  birikmiş  itfa  payları  ve  birikmiş  değer  düşüklüğü  karşılıkları  düşülerek 
değerlenmekte ve normal amortisman metoduna göre ilgili kıymetin tahmini ekonomik ömrü olan 5 ile 10 yıl 
arasındaki bir süre üzerinden doğrusal amortisman yöntemiyle itfa edilmektedir.
NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

3.7 Varlıkların Değer Düşüklüğü

Varlığın kayıtlı  değeri,  kullanım veya  satış  yoluyla  geri  kazanılacak  tutarından  yüksekse maddi  duran 
varlıklarda değer düşüklüğü olup olmadığına bakılır. Geri kazanılabilir tutar, bir varlığın net satış fiyatı ile 
kullanım değerinden yüksek olandır.  Varlığın geri kazanılabilir  tutarı  kayıtlı değerinden düşükse, varlığın 
kayıtlı değeri geri kazanılabilir tutarına indirilir. Bu indirim bir değer düşüklüğüdür.

Değer düşüklüğü mali tablolara  alındıktan sonra,  varlığa ilişkin itfa  tutarı,  gelecek dönemlerde, varlığın, 
hurda değeri (varsa) düşüldükten sonraki düzeltilmiş kayıtlı değerini kalan faydalı ömrü boyunca sistematik 
olarak dağıtmak amacıyla düzeltilir. Geçmiş yıllarda ayrılan değer düşüklüğü karşılığı artık geçerli değilse ya 
da daha düşük değerde bir karşılık ayrılması gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir ve bu tutar gelir olarak 
kaydedilir. Ancak, değer düşüklüğü karşılığının ters çevrilmesi sonucu varlığın taşınan değerinde meydana 
gelen artış, bu varlığa geçmiş yıllarda hiç değer düşüklüğü ayrılmamış olması halinde belirlenecek değerini 
aşmaması koşuluyla kayda alınmaktadır.

3.8 Borçlanma Maliyetleri

Borçlanma maliyetleri genel olarak oluştuğu tarihte giderleştirilir. 

3.9 Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi

Finansal araçlar, bir işletmenin finansal varlıklarını ve bir başka işletmenin finansal yükümlülüklerini veya 
sermaye araçlarını arttıran anlaşmalardır.

Finansal varlıklar:
- Nakit,
- Başka bir işletmeden nakit veya bir başka finansal varlık alınmasını öngören sözleşmeye dayalı hak,
- İşletmenin bir  başka  işletmeyle finansal  araçlarını,  işletmenin lehinde olacak  şekilde,  karşılıklı  olarak 

değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı hak ya da,
- Bir başka işletmenin sermaye araçlarıdır.

Sözleşmeye dayalı finansal yükümlülükler:

- başka bir işletmeye nakit veya bir başka finansal varlık vermeyi öngören, veya
- işletmenin bir  başka  işletmeyle finansal  araçlarını,  işletmenin aleyhinde olacak şekilde karşılıklı olarak 

değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı yükümlülüklerdir.

Grup  faaliyetlerinden dolayı,  borç  ve sermaye piyasası  fiyatlarındaki,  döviz kurları  ile faiz  oranlarındaki 
değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Grup’un toptan risk yönetim programı, 
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mali  piyasaların  öngörülemezliğine  odaklanmakta  olup,  Grup’un  mali  performansı  üzerindeki  potansiyel 
olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamaktadır. 

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış politikalar çerçevesinde yürütülmektedir.

NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

3.9 Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi (devamı)

Faiz oranı riski 

Grup,  faiz haddi bulunduran varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden 
doğan faiz oranı riskine açıktır. Grup’un uzun vadeli finansal yükümlülükleri değişken faiz oranlı olup, faiz 
oranları kredi sözleşmesi hükümleri uyarınca güncellenmektedir.

Fonlama riski 

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilmesi, kaliteli finansal kuruluşlardan yeterli 
finansman olanakları sağlanarak yönetilmektedir.

Kredi riski
Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın, sözleşmelerin şartlarını yerine getirmeme riskini taşır. Bu riskler, 
kredi değerlendirmeleri ve tek bir karşı taraftan toplam riskin sınırlandırılması ile kontrol edilir.

Döviz kuru riski

Grup, döviz cinsinden borç ve alacak bakiyelerinin yerel para birimine çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden 
doğan döviz  kuru  riskine açıktır.  Bu  riskler,  döviz  pozisyonunun  analiz  edilmesi  ile  takip  edilmekte ve 
sınırlandırılmakta; ayrıca vadeli döviz satış sözleşmeleri ile yönetilmektedir (Not 29).

Finansal Araçların Rayiç Değeri

Rayiç  değerleri  tahmin edilebilir  finansal  araçların,  rayiç  değerlerinin tahmini için aşağıdaki  yöntem ve 
varsayımlar kullanılmıştır:

i) Parasal Varlıklar
Parasal  varlıklar,  rayiç  değerleri  taşıdıkları  değere  yaklaşan  parasal  varlıklardır.  Bu  varlıklar,  maliyet 
bedelleri veya iskonto edilmiş maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer alıp nakit ve nakit benzeri değerleri, 
bunların üzerindeki faiz tahakkuklarını ve diğer kısa vadeli finansal varlıkları  içermektedir ve kısa vadeli 
olmalarından dolayı, rayiç değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Ticari alacakların 
reeskont ve şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonraki taşınan değerlerinin rayiç değerlerine yakın olduğu 
düşünülmektedir.

ii) Parasal Yükümlülükler
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Finansal yükümlülükler, rayiç değerleri taşıdıkları değere yaklaşan parasal yükümlülüklerdir. Ticari borçların 
ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle rayiç değerlerinin taşıdıkları değere yaklaştığı 
düşünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile ifade edilir ve işlem maliyetleri kredilerin ilk 
kayıt değerlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranları değişen piyasa koşulları dikkate alınarak güncellendiği için 
kredilerin rayiç değerlerinin taşıdıkları değeri ifade ettiği düşünülmektedir.  Reeskont karşılığı düşüldükten 
sonra kalan ticari borçların rayiç değerlerinin taşıdıkları değere yakın olduğu öngörülmektedir.

NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

3.10 Hisse Başına Kazanç/Zarar

Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç/kayıp, net karın/zararın, raporlama boyunca piyasada bulunan 
hisse senetlerinin adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.

Türkiye’de şirketler sermayelerini hali hazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından dağıttıkları 
“bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç/kayıp 
hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı 
ortalama hisse sayısı,  söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak 
bulunur. 

3.11 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Grup’un bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (düzeltme 
gerektiren olaylar)  mali  tablolarda  yansıtılmaktadır.  Düzeltme gerektirmeyen olaylar  belli  bir  önem arz 
ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.

3.12 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar

i) Karşılıklar

Karşılıklar Grup’un geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal ya da yapısal) 
varsa,  bu  yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar  sağlayan kaynakların elden çıkarılma olasılığı 
mevcutsa  ve yükümlülüğün tutarı  güvenilir  bir  şekilde belirlenebiliyorsa  kayıtlara  alınır.  Paranın zaman 
içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması muhtemel giderlerin bilanço tarihindeki 
indirgenmiş değeriyle yansıtılır.

ii) Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıklar

Şarta  bağlı  yükümlülükler,  kaynak  aktarımını  gerektiren  durum  muhtemel  değil  ise  mali  tablolarda 
yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır.  Şarta  bağlı varlıklar ise mali tablolara  yansıtılmayıp ekonomik 
getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.

3.13 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar

Muhasebe politikaları ve muhasebe tahminlerinde meydana gelen değişiklikler ilgili dönemde açıklanmaktadır. 
Muhasebe politikalarındake değişkilikler tüm raporlanan  dönemler için geriye dönük olarak  hatalar  yine 
geriye dönük olarak; muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ise cari dönemde ve eğer etkisi var ise ilerleyen 
dönemlerde muhasebelştirilir.
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NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

3.14 Kiralama İşlemleri

i) Finansal Kiralama İşlemleri

Grup, finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu sabit kıymetleri,  bilançoda kira başlangıç tarihindeki rayiç 
değeri ya da, daha düşükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki değeri üzerinden yansıtmaktadır 
(mali tablolarda ilgili maddi duran varlık kalemlerine dahil edilmiştir). Finansal kiralama işlemine konu olan 
sabit  kıymetin iktisap aşamasında katlanılan masraflar  maliyete dahil edilir. Finansal kiralama işleminden 
kaynaklanan yükümlülük, ödenecek faiz ve anapara  borcu olarak ayrıştırılmıştır.  Faiz giderleri, sabit  faiz 
oranı üzerinden hesaplanarak ilgili dönemin konsolide gelir taplosuna dahil edilmiştir.

3.15 İlişkili Taraflar

İlişkili taraflar  tanımı, hissedarlık, sözleşmeye dayalı haklar,  aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı 
doğrudan  ya  da  dolaylı  bir  şekilde kontrol  edebilen veya  önemli derecede etkileyebilen kuruluş  olarak 
verilmiştir.  İlişkili taraflara  aynı  zamanda  sermayedarlar  ve Şirket  yönetimi ile sermayedarlar  ve Şirket 
yönetimindeki kişiler tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler de dahildir. 

3.16 Çalışanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatları

Grup, mevcut İş Kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik veya askerlik nedeni ile 
işten ayrılan, vefat eden veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli 
miktarda  kıdem tazminatı  ödemekle  yükümlüdür.  Kıdem tazminatı  karşılığı  Grup’un  çalışanlarının  İş 
Kanunun  uyarınca  emekliye  ayrılmasından  doğacak  gelecekteki  olası  yükümlülüklerin  tahmini  toplam 
karşılığının aktüeryal varsayımlar uyarınca şimdiki zamana indirgenmiş değerini ifade eder.

3.17 Ertelenen Vergiler

Ertelenen vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlıkların ve yükümlülüklerin konsolide mali tablolarda 
yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır.  Ertelenen vergi 
hesaplanmasında, yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle halihazırda mevcut olan  vergi 
oranları kullanılır.

Ertelenen vergi yükümlülüğü; vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici 
farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları,  gelecekte vergiye tabi kar  elde etmek suretiyle bu farklardan 
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır.

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden 
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mahsup edilmesi konusunda yasal  olarak uygulanabilir  bir  hakkın bulunması durumunda,  ertelenen vergi 
varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.

3.18 Hazır Değerler

Nakit ve nakit benzeri değerler bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar.  Nakit ve nakit benzeri 
değerler, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek 
likiditeye sahip yatırımları içermektedir.

NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

3.19 Sermaye ve Temettüler

Adi  hisseler  özsermaye olarak  sınıflandırılır.  Adi  hisseler  üzerinden dağıtılan  temettüler,  beyan  edildiği 
dönemde birikmiş karlardan  mahsup edilmek suretiyle kaydedilir.  Alınacak temettüler  ise ilan edildikleri 
dönemde gelir olarak kaydedilir.

3.20 Vadeli Döviz Alış Satış Sözleşmeleri

Grup’un türev işlemlerinin tamamını vadeli döviz satış sözleşmeleri oluşturmaktadır. Vadeli döviz satış işlemleri 
ilgili  Tebliğ  uyarınca  gerekli  koşulların  sağlanması  halinde  “nakit  akım  koruması”  veya  bu  koşulların 
oluşmadığı zamanlarda alım satım amaçlı finansal varlık veya yükümlülük olarak sınıflandırılır. Vadeli döviz 
satış işlemleri gelecekteki tahmin edilen dövizli satış işlemlerine koruma sağlamaları amacıyla yapılmakta olup 
makul değerleri üzerinden kaydedilmektedir. Vadeli döviz satış sözleşmelerinin makul değerlerinde meydana 
gelen değişimler,  nakit  akım koruması  olarak sınıflandırılmaları  halinde ilgili tahmin edilen satış  işleminin 
gerçekleştiği tarihe kadar konsolide özsermaye içerisinde ilgili tahmin edilen satış işlemi gerçekleştiğinde ise 
konsolide gelir tablosunda, ayrıca nakit akım koruması şartlarını sağlamayıp, alım satım amaçlı finansal varlık 
veya yükümlülük olarak sınıflandırılmaları halinde ise konsolide gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.

3.21 Devlet Teşvik ve Yardımları

Grup makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teşviklerini, 
elde edilmesi için gerekli şartların  Grup tarafından yerine getirileceğine ve teşviğin işletme tarafından elde 
edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda mali tablolara alınır.

Devlet teşvikleri nakden veya devlete karşı olan bir yükümlülüğün azaltılması şeklinde elde edilmiş olsa dahi 
aynı şekilde mali tablolarda gösterilir.

3.22 Satış komisyonları

Grup  yurtdışı  satışları  ile ilgili,  aracı  firmalara,  satış  gelirlerinin tahsil  edilmiş olması  şartıyla  komisyon 
ücretlerini satışların gerçelşetiği tarihde taahhüt etmektedir (Not 37).

3.23 Nakit Akım Tablosu

Nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri değerler, kasa, bankalarda bulunan nakit, satın alım 
tarihinde vadesi 3 ay veya daha kısa olan menkul kıymetleri içermektedir. 31 Mart 2007 tarihinde nakit akım 
tablosunda yer alan dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
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1 OCAK – 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)

31 Mart 2007 31 Aralık 2006
Kasa 17.475 8.742
Banka 539.574 1.867.793
Diğer hazır değerler 84.920 113.920

641.969 1.990.455

NOT 4 - HAZIR DEĞERLER

31 Mart 2007 31 Aralık 2006

Kasa 17.475 8.742
Banka
-Vadesiz mevduat   539.574 1.867.793
-Vadeli mevduat       -   1.517
Diğer hazır değerler                                                                                     84.920                               113.920  

641.969 1.990.455

NOT 5 - MENKUL KIYMETLER

Şirket’in  31  Mart  2007  ve  31  Aralık  2006  tarihleri  itibariyle  menkul  kıymetlerinin  dökümü  aşağıda 
sunulmuştur:

31 Mart 2007 31 Aralık 2006

Hazine Bonosu          -        854

         -        854 

Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlerin vade dağılımı aşağıdaki gibidir.

31 Mart 2007 31 Aralık 2006

0-1 ay       - 854
1-3 ay             -         -
3-6 ay       -         -
6-12 ay         -          -
12 ay üzeri          -          -

         -        854

31  Mart  2007  tarihi  itibariyle  tutulan  YTL  menkul  kıymetler  için  faiz  oranı  %17’dir  
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1 OCAK – 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)

(31 Aralık 2005: %17).
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1 OCAK – 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)

NOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR

a) Kısa vadeli banka kredileri
31  Mart 2007 31 Aralık 2006

Döviz YTL Faiz Döviz YTL Faiz
Tutarı Karşılığı Oranı (%) Tutarı Karşılığı Oranı (%)

YTL - **11.112 - - **17.816 -
EUR 14.544.274 26.736.740 3,65-4,80 12.181.932 22.554.848 3,65-4,50
EUR 13.123* 18.111 - - - -
USD 482.041*   665.265 - 959.528* 1.348.713            -

27.431.228 23.921.377

*  Bu krediler akreditif kredileri olmaları nedeni ile faiz uygulanmamaktadır.
**  Gümrük ödemeleri için bankalardan alınan spot kredi olması nedeniyle faiz uygulanmamaktadır.

b) Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı

31  Mart 2007 31 Aralık 2006
Döviz YTL Faiz Döviz YTL Faiz

Tutarı Karşılığı Oranı (%) Tutarı Karşılığı Oranı (%)

USD 856.583 1.182.170 Libor +1,60 209.174 294.016 Libor +3,5
EUR 2.481.006 4.560.833 Eurolibor+ 3.997.509 7.401.387 Eurolibor+

1,40 - 5,60 1,40 - 5,50
CHF 1.979.635 2.236.196 Libor+ 2.016.523 2.319.607 Libor+

0,35 - 2,36 0,35 - 2,36

7.979.199 10.015.010

c) Uzun vadeli banka kredileri

31  Mart 2007 31 Aralık 2006
Döviz YTL Faiz Döviz YTL Faiz

Tutarı Karşılığı Oranı (%) Tutarı Karşılığı Oranı (%)

USD 3.200.000   4.416.320 Libor +3,5 4.950.000  6.957.720 Libor +3,5
EUR 3.100.000 5.698.730 Eurolibor+3,5 3.600.000 6.665.400 Eurolibor+

1,40 - 1,60
CHF 3.953.247 4.465.588 Libor+ 4.941.959 5.684.275 Libor+

0,35 - 2,36 0,35 - 2,36

14.580.638 19.307.395

Uzun vadeli banka kredileri ile ilgili verilen teminatlar Not 19’da belirtilmiştir.
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1 OCAK – 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)

NOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)

31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle, Şirket’in uzun vadeli kredilerinin geri ödeme planı 
aşağıdaki gibidir:

31 Mart 2007 31 Aralık 2006

2007         -         -
2008 5.713.247 8.247.231
2009 6.646.914 6.444.450
2010 2.220.477 3.456.094
2011         - 1.159.620

14.580.638 19.307.395

NOT 7 -TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

a) Ticari Alacaklar

31 Mart 2007 31 Aralık 2006

Ticari alacaklar - ertelenmiş finansman gelirleri, net 33.880.191 35.224.802
Alınan çekler 7.518.153 7.575.832
Alacak senetleri - ertelenmiş finansman gelirleri, net 2.061.675  1.981.002
Diğer ticari alacaklar 16.982 2.429

43.477.001 44.784.065

Tenzil: Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (475.249) (475.249)

43.001.752 44.308.816

Şüpheli ticari alacak karşılığının 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihlerinde sona eren yıllar için hareket 
tablosu aşağıdaki gibidir:

2007 2006

1 Ocak (475.249) (178.855)
Dönem içerisindeki artış (Not 38) - (568.222)
Dönem içerisindeki azalış - 272.128

31 Mart (475.249) (475.249)
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1 OCAK – 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)

NOT 7 -TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)

b) Ticari Borçlar
31 Mart 2007 31 Aralık 2006

Ticari borçlar - ertelenmiş finansman giderleri, net 5.853.898 6.268.454
Diğer ticari borçlar 1.205.007 1.487.566

7.058.905 7.756.020

31  Mart  2007 ve 31  Aralık 2006  tarihleri  itibariyle ticari  borçlar;  hammadde ve işletme ile ilgili satın 
alımlara ilişkin borçlardır.

NOT 8 -FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI

Finansal kiralama yoluyla edinilmiş maddi duran varlıklar  bilançoda maddi duran varlıklar  içerisinde yer 
almakta olup, 31 Mart 2007 tarihi itibariyle söz konusu varlıkların toplam net defter değeri 146.772 YTL’dir 
(31 Aralık 2006: 158.881 YTL).

31  Mart  2007  tarihi  itibariyle  söz  konusu  finansal  kiralama  sözleşmelerine  ilişkin  yükümlülük 
bulunmamaktadır.

NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR

a) İlişkili Taraflara Borçlar
 31 Mart 2007 31 Aralık 2006
Edip İplik San. ve Tic. A.Ş. 44.853 41.561
Ortaklara borçlar (ödenmemiş temettü) 400 400

Toplam 45.253 41.961

b) İlişkili Taraflara Satışlar

31 Mart 2007 31 Mart 2006
Aktek Giyim San. ve Tic. A.Ş. (*)              - 19.708.834
Edip İplik San. ve Tic. A.Ş.    778 71.546

       778 19.780.380

c) İlişkili Taraflardan Mal ve Hizmet Alımları

31 Mart 2007 31  Mart 2006
Aktek Giyim San. Ve Tic. A.Ş. (*) - 557.146
Edip İplik San. ve Tic. A.Ş. 170.877 172.597

170.877 729.743
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1 OCAK – 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)

(*) 31 Mayıs 2006 tarihinde Aktek’e ait hisselerin satın alınması nedeniyle anılan şirket bağlı ortaklık statüsü 
kazanarak  konsolide  edilmiştir.  Aktek’ten  olan  alacak  ve  borçlar  ile  dönem içersinde  yapılan  işlemler 
konsalidasyon sırasında elimine edilmiştir. Aktek’e yapılan satışlar ve Aktek’ten mal ve hizmet alımları 31 
Mayıs 2006 tarihine kadar olan işlemleri göstermektedir.
NOT 10 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

31 Mart 2007 31 Aralık 2006

İhracat KDV Alacağı 1.026.896 2.594.281
Personelden Alacaklar 37.957 47.085
Diğer 149.655 119.922

1.214.508 2.761.288

NOT 11 - CANLI VARLIKLAR

Yoktur (31 Mart 2006: Yoktur).

NOT 12 - STOKLAR

31 Mart 2007 31 Aralık 2006

Yarı mamuller 19.500.871 20.605.599
İlk madde ve malzeme 8.175.909 7.956.160
Mamuller 5.688.649 4.840.222
Diğer stoklar 1.552.522 2.869.770
Emtia 177.052 123.299
Stok değer düşüklüğü karşılığı (928.563) (866.635)

34.166.440 35.528.415

Stok değer düşüklüğü karşılığının 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 itibariyle sona eren yıllara ait haraket 
tablosu aşağıda sunulmuştur.

2007 2006
1 Ocak (866.635) (426.857)
Dönem içerisindeki artış (Not 38) (928.563) (866.635)
Dönem içerisindeki azalış 866.635 426.857

31 Mart (928.563) (866.635)

31 Mart  2007 itibariyle stokların 29.406.354 YTL (31 Aralık 2006: 31.554.828 YTL) tutarındaki kısmı 
maliyet  bedelleri  ile  4.760.086  YTL  (31  Aralık  2006:  3.973.587  YTL)  tutarındaki  kısmı  ise  net 
gerçekleşebilir değerleri ile taşınmaktadır.
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1 OCAK – 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)

NOT 13 - DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞME ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ

Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur)

NOT 14 - ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Şirket, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK’nın Seri: XI, No:25 sayılı 
tebliğ ve yasal mali tabloları arasındaki farklı değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların 
etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.

Dipnot 41’de açıklanan Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki değişikliği takiben Şirket devreden yatırım indirimi 
hakkını kullanabilmek maksadıyla 2006 yılı için %30’luk vergi oranını tercih etmiştir. 2007 ve 2008 yılları 
içinde  %30’luk  vergi  oranının  tercih  edileceği  öngörüldüğünden 2008  yılı  sonuna  kadar  gerçekleşmesi 
beklenen  geçici  farklar  üzerinden  yükümlülük  metoduna  göre  hesaplanan  ertelenen  vergi  varlıkları  ve 
yükümlülükleri için %30’luk (31 Aralık 2005: %30), 2009 ve sonrasında gerçekleşecek geçici farklar için ise 
%20’lik oran uygulanmıştır. (31 Aralık 2005: %30).

Ertelenmiş vergi
Kümülatif geçici farklar alacağı/(yükümlülüğü)
31 Mart 31 Aralık 31 Mart 31 Aralık

2007 2006 2007 2006

Önceki dönem zararları 7.276.933 5.887.333 1.772.149 1.766.199
Kıdem tazminatı karşılığı 2.488.606 2.231.361 547.721 521.303
Maddi ve maddi olmayan varlıklar (59.539.763) (60.324.251) (12.156.168) (12.190.928)
Stok değer düşüklüğü karşılığı 928.563 866.635 278.569 259.991
Borç ve gider karşılığı 1.319.399 1.841.048 395.820 552.314
Devreden yatırım indirimi 2.832.375 2.832.375 288.902 288.902
Şüpheli alacak karşılıkları - 260.850 - 78.255
Ticari alacak/borçlar reeskontu 771.583 425.479 231.475 127.644
Vadeli döviz satış 

sözleşmelerinin makul değeri (290.643) (156.376) (87.193) (46.913)
Envanter üzerindeki amortisman - (160.075) - (48.022)

Ertelenen vergi yükümlüğü, net (8.728.725) (8.691.255)

Ertelenen vergi hareket tablosu

2007 2006
1 Ocak 2007 açılış bakiyesi 8.691.255 17.137.408
Cari dönem zararı 37.470 (8.337.358)
Vadeli döviz satış sözleşmelerine ilişkin

ertelenen verginin özel yedeklere etkisi - (108.795)

31 Mart  2006 dönem sonu 8.728.725 8.691.255
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)

NOT 15 - DİĞER  CARİ/CARİ  OLMAYAN  VARLIKLAR  VE  KISA/UZUN  VADELİ 
YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Diğer Cari/Dönen Varlıklar

31 Mart 2007 31 Aralık 2006

Vadeli döviz satış sözleşmesi gelir tahakkukları 290.643 156.376
Gelecek aylara ait giderler 822.518 474.043
Peşin ödenen vergiler ve stopajlar 28.427 22.157
KDV alacakları 2.047.967 1.579.782
Diğer 13785 82.734

3.203.340    2.315.092

b) Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar

31 Mart 2007 31 Aralık 2006
Gelecek yıllara ait giderler 183.210 237.598
Verilen depozito ve teminatlar 64.148 64.506

247.358 302.104

c) Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler

31 Mart 2007 31 Aralık 2006

SSK primleri 716.132 1.144.222
Personel ile ilgili  ödenecek vergi ve fonlar 685.629 863.672
Personele olan borçlar 706.975 712.886
Gelecek aylara ait gelirler 1.352   -
Diğer çeşitli borçlar 29.565 64.597

2.139.653 2.785.377
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1 OCAK – 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)

NOT 16 - FİNANSAL VARLIKLAR

31 Mart  2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle satılmaya hazır finansal varlıkların detayı aşağıdaki 
gibidir:

31 Mart 2007 31 Aralık 2006

Bağlı menkul kıymetler 3.732 3.732

3.732 3.732

a) Bağlı Menkul Kıymetler 

31 Mart 2007 31 Aralık 2006

Sifaş Sentetik İplik Fabrikası A.Ş.(*) 324.053 324.053

324.053 324.053

Değer düşük karşılığı :
Sifaş Sentetik İplik Fabrikası A.Ş. (320.321) (320.321)

3.732 3.732

(*) Sifaş  A.Ş.’nin İMKB’deki işlem tahtası  31  Mart  2007  tarihi  itibariyle kapalı  olduğundan 5  günlük 
ağırlıklı ortalama fiyatı 31.12.2001 tarihinde geçerli olan fiyatla değerlendirilmiş ve oluşan değer düşüklüğü 
için karşılık ayrılmıştır.

NOT 17 - POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE

Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).

NOT 18 -YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).
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1 OCAK – 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)

NOT 19 -MADDİ VARLIKLAR

31 Mart  2007 tarihi itibariyle maddi duran varlık ve ilgili birikmiş amortismanlara ilişkin hareket tablosu 
aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 31 Mart 
2007 Girişler Çıkışlar Transferler 2007

Maliyet 
Arazi ve arsalar 846.527 - - - 846.527
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.513.698 - - - 2.513.698
Binalar 41.458.046 - - - 41.458.046
Makine, tesis ve cihazlar 134.469.348   2.250          (1.120)   - 134.470.478
Taşıt araçları 1.438.770 187.033 - - 1.625.803
Döşeme ve demirbaşlar 2.676.656 13.447        - - 2.690.103
Yapılmakta olan yatırımlar       -         - -           -         -
Verilen sipariş avansları 209.731       - - - 209.731

183.612.776   202.730 (1.120) - 183.814.386

Birikmiş Amortisman
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.005.364  32.683 - - 2.038.047
Binalar 10.884.970 207.232 - - 11.092.202
Makine, tesis ve cihazlar 52.539.673 1.773.216         (1.120) - 54.312.769
Taşıt araçları 1.321.227 17.271 - - 1.338.498
Döşeme ve demirbaşlar 2.210.420 37.776        - - 2.248.196

68.961.654 2.068.178 (1.120) - 71.028.712

Net defter değeri 114.651.122 112.785.674

Grup’un 31 Mart  2007 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar  için 2.068.178 YTL,maddi olmayan duran 
varlıklar  için 15.876  YTL tutarında  amortisman ve itfa  payı  gideri mevcuttur.  Söz  konusu  cari  dönem 
amortisman ve itfa payı fiderlerinin 143.485 YTL’sı genel yönetim giderlerine, 1.260 YTL’sı pazarlama ve 
satış giderlerine, 4.013 YTL’sı araştırma ve geliştirme giderlerine,1.935.296 YTL’sı satılan malın maliyetine 
yansıtılmıştır.
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NOT 19 -MADDİ VARLIKLAR (Devamı)

2006 yılı üç aylık dönem içindeki maddi duran varlık ve ilgili birikmiş amortismanlara ilişkin hareket tablosu 
aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 31 Mart 
2006 Girişler Çıkışlar Transferler 2006

Maliyet 
Arazi ve arsalar 829.253 - - - 829.253
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.513.698 - - - 2.513.698
Binalar 40.777.240 - - - 40.777.240
Makine, tesis ve cihazlar 129.026.659 135.348           - 1.304.256 130.466.263
Taşıt araçları 1.314.617 - - - 1.314.617
Döşeme ve demirbaşlar 2.407.377 33.042 (19.507) - 2.420.912
Yapılmakta olan yatırımlar        50 4.071.007 - (1.304.256) 2.766.801
Verilen sipariş avansları 640.581       - - - 640.581

177.509.475 4.239.397 (19.507) - 181.729.365

Birikmiş Amortisman
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.763.968  62.842 - - 1.826.810
Binalar 10.063.326 203.796 - - 10.267.122
Makine, tesis ve cihazlar 45.533.145 1.700.005           - - 47.233.150
Taşıt araçları 1.277.854 8.209 - - 1.286.063
Döşeme ve demirbaşlar 2.001.330 33.766 (19.507) - 2.015.589

60.639.623 2.008.618 (19.507) - 62.628.734

Net defter değeri 116.869.852 119.100.631

Grup’un 31 Mart  2006 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar için 2.008.618 YTL, maddi olmayan duran 
varlıklar  için  18.845  YTL  tutarında  amortisman  ve  itfa  payı  gideri  mevcuttur.  Söz  konusus  dönem 
amortisman ve itfa payı giderlerinin 137.752 YTL’sı genel yönetim giderlerine, 916 YTL’sı pazarlama ve 
satış giderlerine, 512 YTL’sı araştırma ve geliştirme giderlerine 1.888.283 YTL’sı satılan malın maliyetine 
yansıtılmıştır.

Varlıklar Üzerindeki İpotekler
31  Mart  2007  ve 31  Aralık  2006  tarihleri  itibariyle aşağıda  belirtilen ipotekler;  Şirket’in  yatırım için 
kullandığı Uzun Vadeli Kredilere karşılık olarak  teminat  gösterilen Lüleburgaz  fabrika  arazisi  ve binası 
üzerine tesis edilmiştir (Not 6).
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31
 Mart 2007

31 Aralık 2006

 Döviz 
Tutarı

YTL
Tutarı

Döviz 
Tutarı

YTL
Tutarı

USD 10.300.000 14.215.030 10.300.000 14.477.680
CHF 10.933.400 12.350.369 10.933.400 12.576.690

26.565.399 27.054.370
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NOT 20  -MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR

31 Mart 2007  tarihi itibariyle sona eren dönem içindeki maddi olmayan duran varlıkların hareket tablosu 
aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2007 Girişler Çıkışlar Transferler 31 Mart 2007

Maliyet
Haklar 148.747 - - - 148.747
Diğer maddi olmayan 
   duran varlıklar (programlar) 716.037 6.455 - - 722.492

864.784 6.455 - - 871.239

Birikmiş amortisman
Haklar 105.363 3.719 - - 109.082
Diğer maddi olmayan 
   duran varlıklar (programlar) 599.090 12.157 - - 611.247

704.453 15.876 - - 720.329

Net defter değeri 160.331 - - - 150.910

31 Mart 2006  tarihi itibariyle sona eren dönem içindeki maddi olmayan duran varlıkların hareket tablosu 
aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2006 Girişler Çıkışlar Transferler 31 Mart 2006

Maliyet
Haklar 148.747 - - - 148.747
Diğer maddi olmayan 
   duran varlıklar (programlar) 682.924 18.400 - - 701.324

831.671 18.400 - - 850.071

Birikmiş amortisman
Haklar 90.488 3.719 - - 94.207
Diğer maddi olmayan 
   duran varlıklar (programlar) 542.231 15.126 - - 557.357

632.719 18.845 - - 651.564

Net defter değeri 198.952 - - - 198.507

NOT 21 - ALINAN AVANSLAR

31 Mart 2007 tarihi itibariyle Şirket’in, sonraki dönemlerde müşterilerine yapacağı satışlar için almış olduğu 

                                                                             



AKIN TEKSTİL A.Ş. Sayfa No: 25

1 OCAK – 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)

261.189 YTL (31 Aralık 2006: 156.993 YTL) tutarında avans bulunmaktadır.
NOT 22 - EMEKLİLİK PLANLARI

Şirket’in kıdem tazminatı  yükümlülüğü dışında çalışanların emekliliği ile ilgili herhangi bir  yükümlülüğü 
yoktur.

NOT 23 - BORÇ KARŞILIKLARI

a) Kısa Vadeli Borç Karşılıkları

31 Mart 2007 31 Aralık 2006

Komisyon giderleri karşılığı 1.319.399 1.841.048
Maliyet gider karşılığı 87.612 18.450
Diğer 462.298 34.000

1.869.309  1.893.498

b) Kıdem Tazminatı Karşılığı

Türk İş Kanunu’na göre, Grup bir senesini doldurmuş olan ve Grup ile ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25 
hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 
yaşında),  askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir.  23 Mayıs 
2002’deki  mevzuat  değişikliğinden  sonra  emeklilikten  önceki  hizmet  süresine  ilişkin  bazı  geçiş  süreci 
maddeleri çıkartılmıştır. 

Ödenecek tazminat, her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Mart 2007 itibariyle, 
1.960,69 YTL (31 Aralık 2006: 1.960,69 YTL ) ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem  tazminatı  karşılığı  herhangi  bir  fonlamaya  tabi  değildir  ve  herhangi  bir  fonlama  şartı 
bulunmamaktadır. 

Söz  konusu  karşılık,  Grup’un  çalışanlarının  emekli  olmasından  doğan  gelecekteki  olası  yükümlülüğün 
bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır. 

Seri:XI,  No:25  sayılı  Tebliğ  Kısım  29  (Çalışanlara  Sağlanan  Faydalar)’a  uygun  olarak  Grup’un 
yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer hesaplama gerekmektedir. Şirket, kıdem tazminatı karşılığını, 
Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ Kısım 29’a uygun olarak Şirket’in geçmiş yıllardaki personel hizmet süresini 
tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularındaki deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve mali 
tablolara yansıtmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel 
yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır. Buna bağlı olarak, 31 Mart  2007 ve 31 Aralık 2006 
tarihleri itibariyle yükümlülüğü hesaplamak için kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıdaki gibidir:

31 Mart 2007 31 Aralık 2006
İskonto oranı (%) 5,91 5,71
Emeklilik olasılığına ilişkin sirkülasyon oranı (%) 95,78 92,23
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NOT 23 - BORÇ KARŞILIKLARI (Devamı)

Temel  varsayım,  enflasyon  ile  orantılı  olarak  her  yıllık  hizmet  için  belirlenen  yükümlülük  tavanının 
artmasıdır.  Böylece uygulanan  iskonto oranı  enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı 
gösterir. Grup’un kıdem tazminatı yükümlülüğü, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 
Ocak  2007  tarihinden itibaren  geçerli  olan 1.960,69  YTL  tavan  tutarı  (1  Ocak  2006:  1.770,62  YTL) 
üzerinden hesaplanmaktadır.

1 Ocak 2006 – 31 Aralık 2006 ve 1 Ocak 2007 - 31 Mart 2007 tarihleri arasında kıdem tazminatı karşılığı 
hesabının hareketi aşağıda sunulmuştur:

2007 2006
1 Ocak 2.231.361 1.225.370
Cari dönem karşılığı 890.148 871.196
Dönem içinde ödenen (632.903) (505.440)

31 Mart 2.488.606 1.591.126

31  Mart  2007  tarihi  itibariyle  grup  tarafından  istihdam  edilen  personel  sayısı  1.450’dir  
(31 Aralık 2006: 1.546).

NOT 24 - ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR / ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR

Grup konsolide ettiği  Atatürk  Havalimanı  Serbest  Bölge’de bulunan  Şubesine %100 sahip  olması  nedeni  ile ana 
ortaklık dışı pay oluşmamıştır,  buna karşılık aynı dönemde Konsolide ettiği Aktek Giyim San. ve Tic. A.Ş. iştirak 
oranı % 60 olduğundan % 40 oranında ana ortaklık dışı payı oluşmuştur. Ana ortaklık dışı payların dönem içerisinde 
hareketi aşağıdaki gibidir.

2007

1 Ocak 125.473

31 Mart 2007 125.473
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NOT 25 - SERMAYE / KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 80.000.000 YTL’dir. Şirket’in 31 Mart  2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri 
itibariyle tarihsel ödenmiş sermaye tutarı 25.200.000 YTL olup her biri 1 YTL  tutarında 25.200.000 adet 
hisseden oluşmaktadır. 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle Şirket’in yasal sermaye ve ortaklık 
yapısı aşağıdaki gibidir:

31 Mart 2007 31 Aralık 2006
Hisse Grubu Tutar % Tutar %

Haydar Akın Holding A.Ş. B-C 3.967.200 15,74 3.967.200 15,74
Akın Holding A.Ş. A-C 7.560.000 30,00 3.427.200 13,61
A. Haydar Akın B-C 1.782.270 7,07 1.782.270 7,07
Nuri Akın A-C 648.270 2,57 1.681.470 6,67
Ragıp Akın A-C 648.270 2,57 1.681.470 6,67
Füsun Yönder A-C 646.128 2,56 1.679.328 6,66
Güner Akın B-C 1.350.270 5,36 1.350.270 5,36
Henza Çolakoğlu B-C 1.272.528 5,05 1.272.528 5,05
Feyza Çolakoğlu B-C 1.272.528 5,05 1.272.528 5,05
Emel Akın A-C 142.128 0,57 1.175.328 4,66
Diğer kayıtlı ortaklar C 1.122.408 4,46 1.122.408 4,46
Halka arz edilen C 4.788.000 19,00 4.788.000 19,00

25.200.000 100,00 25.200.000 100,00

Şirket  kuruluş  sözleşmesinin kayıtlı  sermaye,  idare  heyeti  azaları,  toplantılar,  Şirket  temsil  ve  idaresi, 
murakıplar, toplantı nisabı, esas mukavele tadili, karın tespiti ve taksimi, Şirketin fesih halleri maddelerinde 
yapılacak değişiklikler A ve B grubu hisse sahiplerinin yapacakları ayrı bir toplantıda tasdik olunmadıkça 
infaz edilmez.

Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Grup’un 31 Mart  2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle bilançolarında yansıtmış olduğu özsermaye 
enflasyon düzeltmesi farkları aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:

Tarihi Endekslenmiş Özsermaye Enflasyon
31 Mart 2007 Değerler Değer Düzeltmesi Farkı

Sermaye 25.200.000 97.187.423 71.987.423
Hisse senedi ihraç primi 302.475 8.481.601 8.179.126
Yasal yedekler 2.739.915 10.564.534 7.824.619
Olağanüstü yedekler 7.043.212 9.172.478 2.129.266
Özel yedekler 4.900 7.390 2.490

35.290.502 125.413.426 90.122.924

Tarihi Endekslenmiş Özsermaye Enflasyon
31 Aralık 2006 Değerler Değer Düzeltmesi Farkı

Sermaye 25.200.000 97.187.423 71.987.423
Hisse senedi ihraç primi 302.475 8.481.601 8.179.126
Yasal yedekler 2.739.915 10.564.534 7.824.619
Olağanüstü yedekler 7.043.212 9.172.478 2.129.266
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Özel yedekler 4.900 7.390 2.490
35.290.502 125.413.426 90.122.924
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NOT 26/27/28 - KAR YEDEKLERİ – GEÇMİŞ YIL KAR/ZARARLARI

Kanuni defterlerdeki  birikmiş karlar,  aşağıda  belirtilen kanuni yedeklerle  ilgili hüküm haricinde 
dağıtılabilirler.

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. 
Türk  Ticaret  Kanunu’na  göre  birinci  tertip  yasal  yedekler  Şirket’in  ödenmiş  sermayesinin  (SPK’nın 
yayınladığı tebliğlere ve duyurulara göre enflasyona göre düzeltilmiş sermaye) %20’sine ulaşıncaya kadar, 
kanuni  net  karın  (SPK’ya  göre enflasyona  göre düzeltilmiş kar)  %5’i  olarak  ayrılır.  İkinci tertip  yasal 
yedekler ise ödenmiş sermayenin (SPK’ya göre enflasyona göre düzeltilmiş sermaye) %5’ini aşan dağıtılan 
karın %10’udur.  Türk  Ticaret  Kanunu’na göre,  yasal  yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği 
sürece  sadece  zararları  netleştirmek için  kullanılabilir,  bunun  dışında  herhangi  bir  şekilde kullanılması 
mümkün değildir. 

Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar :

Seri:XI,  No:25  sayılı  Tebliğ  Kısım 15.  Madde 399  uyarınca  enflasyona  göre  düzeltilen ilk  mali  tablo 
denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar  zararı”nda izlenen tutarın,  SPK’nın kar  dağıtımına 
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı 
bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte, “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen 
söz konusu tutarın,  varsa  dönem karı  ve dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından,  kalan zarar  miktarının ise 
sırasıyla olağanüstü yedekler, yasal yedek akçeler ve öz sermaye kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre 
düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup  edilmesi mümkün olmaktadır.  Öz  sermaye 
enflasyon düzelmesi farkları sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda; olağan üstü yedeklerin 
kayıtlı değerleri ise bedelsiz sermaye artırımı, nakit kar dağıtımı yada zarar mahsubunda, kullanılabilecektir.

Ayrıca  25  Şubat  2005  tarih  7/242  sayılı  SPK  kararı  uyarınca;  SPK  düzenlemelerine göre bulunan net 
dağıtılabilir  kar  üzerinden  SPK’nın  asgari  kar  dağıtım  zorunluluğuna  ilişkin  düzenlemeleri  uyarınca 
hesaplanan kar dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi 
durumunda, bu tutarın tamamı, karşılanmaması durumunda ise yasal  kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir 
karın  tamamı dağıtılacaktır.  SPK  düzenlemelerine göre  hazırlanan  mali  tablolarda  veya yasal  kayıtların 
herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı yapılmayacaktır.

Öz  sermaye  enflasyon  düzeltmesi  farkları  sadace  bedelsiz  sermaye  artırımı  veya  zarar  mahsubunda; 
olağanüstü  yedeklerin  kayıtlı  değerleri  ise  bedelsiz  sermaye  artırımı,  nakit  kar  dağıtımı  yada  zarar 
mahsubunda kullanabilecektir.
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NOT 29 - YABANCI PARA POZİSYONU

31 Mart  2007 ve 31 Aralık 2006  tarihleri itibariyle yabancı varlık ve borçların YTL karşılıkları aşağıda 
gösterildiği gibidir:

31 Mart  2006

EUR USD GBP CHF Toplam YTL
Varlıklar

Hazır değerler 262.661  28.912 6.741 4.391 302.705
Ticari alacaklar 23.591.091 1.071.538 1.729.343 - 26.391.972

Toplam Varlıklar 23.853.752 1.100.450 1.736.084 4.391 26.694.677

Yükümlükler

Finansal borçlar (net) 26.736.740 683.376 -       - 27.420.116
Uzun vadeli finansal borçların 
   kısa vadeli kısımları (net) 4.560.833 1.182.171 - 2.236.196   7.979.200
Uzun vadeli finansal borçlar (net) 5.698.730  4.416.320 - 4.465.588 14.580.638
Ticari borçlar 1.074.492 - - - 1.074.492

Yükümlülükler toplamı 38.070.795 6.281.867 -  6.701.784 51.054.446

Net pozisyon (14.217.043) (5.181.417) 1.736.084 (6.697.393) (24.359.769)

Bilanço dışı yükümlülükler
   (vadeli döviz satış sözleşmeleri) (5.606.815)           - - - (5.606.815)

31 Aralık 2006
EUR USD GBP CHF Toplam YTL

Varlıklar

Hazır değerler 1.063.439 147.466 218.108 6.213 1.435.226
Ticari alacaklar 28.956.064 1.104.213 2.230.413 - 32.290.690

Toplam varlıklar 30.019.503 1.251.679 2.448.521 6.213 33.725.916

Yükümlükler

Finansal borçlar (net) 22.554.848 1.348.713 - - 23.903.561
Uzun vadeli finansal borçların 
   kısa vadeli kısımları (net) 7.401.387 294.016 - 2.319.607 10.015.010
Uzun vadeli finansal borçlar (net) 6.665.400 6.957.720 - 5.684.275 19.307.395
Ticari borçlar 1.266.791 559 - 23.617 1.290.967

Yükümlülükler toplamı 37.888.426 8.601.008 - 8.027.499 54.516.933

Net pozisyon (7.868.923) (7.349.329) 2.448.521 (8.021.286) (20.791.017)

Bilanço dışı yükümlülükler
   (vadeli döviz satış sözleşmeleri) (4.443.600)           - - - (4.443.600)
   (vadeli döviz alış sözleşmeleri) 1.851.500 - - - 1.851.500
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NOT 30 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

Yatırım Teşvik Belgeleri

Grup’un  31  Mart  2007  tarihi  itibariyle  iki  adet  Yatırım  Teşvik  Belgesi  mevcuttur.  Teşvik  belgeleri 
kapsamında Şirket’e sağlanan imkanlar aşağıdaki gibidir:

- % 40 yatırım indirimi istinası,
- KDV istisnası
- %100 gümrük muafiyeti
- Vergi, resim ve harç istisnası

Grup’un  2006  dönemi  içerisinde  hak  kazanmış  olduğu  yatırım  indirimi  tutarı  1.652.924  YTL’dir
(31  Aralık  2006:  1.656.924  YTL).  31  Mart  2007  tarihi  itibariyle  devreden yatırım indirimi tutarı  ise 
2.832.375 YTL’dir (31 Aralık 2006: 2.832.375 YTL).

NOT 31 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Karşılıklar ile ilgili açıklama 23 no’lu dipnotta sunulmuştur.

a) Grup Aleyhine Açılan Davalar 

31 Mart  2007 tarihinde Grup aleyhine  açılan davalar   toplamı 1.255 YTL’dir.  (31 Aralık 2006: 23.971 
YTL).

b) Teminat Mektupları 

31 Mart  2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle Grup’un vermiş olduğu teminat mektubu ve teminat 
senetlerinin dökümü aşağıdaki gibidir:

31 Mart  2007 31 Aralık 2006

Gümrüklere dahilde işleme belgeleri kapatılana kadar 
   İthalat KDV’sinin tecil edilebilmesi için verilen teminat 
   mektupları 464.707 358.856

Elektrik, doğalgaz, sigorta şirketleri ve vergi dairesine
   KDV iadesi için verilen teminat mektupları 2.508.350 1.739.485

2.973.057 2.098.341
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NOT 31 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

31 Mart  2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle Grup’un almış olduğu teminat mektubu, ipotekler ve 
teminat senetlerinin dökümü aşağıdaki gibidir:

31 Mart 2007 31 Aralık 2006

Alınan teminat mektupları 200.000 521.409
Alınan ipotekler 3.636.500 3.636.500
Alınan teminat senetleri 4.728.500 4.568.500

8.565.000 8.726.409

c) İhracat ve İthalat  Taahhütleri

16Eylül 2006 – 16 Haziran 2007 tarihleri arasında 7.286.311 USD İhracat, 2.143.587 USD İthalat. 8 Mart 
2007 – 7 Aralık 2007 tarihleri arasında 9.683.261 USD İhracat, 2.342.993 USD İthalat karşılığı olmak üzere 
16.969.572 USD İhracat, 4.486.580 USD İthalat yükümlülüğü vardır.

NOT 32 - ŞİRKET BİRLEŞMELERİ

Yoktur. (31 Aralık 2006: Mayıs 2006’da Aktek Giyim San. ve Tic. A.Ş.’nin % 19 hissesini, % 60’a 
çıkartmış, Aktek’in % 41 hissesi alımı için 164.000 YTL ödenmiştir).

NOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Yoktur.

NOT 34 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Yoktur.

NOT 35 - DURDURULAN FAALİYETLER

Yoktur.
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NOT 36 - ESAS FAALİYET GELİRLERİ

a) Net Satışlar

31 Mart 2007 ve 31 Mart 2006 tarihi itibariyle sona eren dönemde gerçekleştirilmiş satışlar aşağıdaki gibidir: 

31 Mart 2007 31 Mart 2006

Yurt dışı satışlar 28.754.046 29.340.073
Yurtiçi satışlar 14.591.993 8.638.388

43.346.039 37.978.461

Satıştan iadeler (182.169) (172.903)
Satıştan iskontolar (79.243) (53.075)

43.084.627 37.752.483

b) Üretim ve Satış Miktarları

               31 Mart 2007                     31 Mart 2006  
Üretim Satış Üretim Satış

İplik (ton) 582 27   477  43
Ham Kumaş (bin metre) 3.987 - 3.764 -
Mamul Kumaş (bin metre) 4.615 3.403 4.306  3.028
Konfeksiyon (bin adet) 1.222 1.233 1.093 1.174

NOT 37 - FAALİYET GİDERLERİ

 31 Mart 2007 31 Mart 2006

Genel yönetim giderleri (4.007.637) ( 3.182.443)
Pazarlama, satış ve dağıtım (3.754.596) ( 3.222.073)
Araştırma ve geliştirme giderleri (775.712) (  700.683)

(8.537.945) (7.105.199)
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NOT 37 - FAALİYET GİDERLERİ (Devamı)

a) Pazarlama, Satış ve Dağıtım

31 Mart 2007 31 Mart 2006

İhracat komisyon gideri 1.390.723  1.526.764
Personel giderleri 844.947   747.563
İhracat navlun gideri 630.855 548.862
Reklam giderleri 224.519 199.745
İletişim giderleri 125.394 101.427
Taşıma giderleri 75.685 47.608
Amortisman giderleri 1.260   916
Diğer satış ve pazarlama giderleri 461.213    49.188

3.754.596 3.222.073

b) Genel Yönetim Giderleri

31 Mart 2007 31 Mart 2006

Personel giderleri 3.262.759 2.128.874
Danışmanlık giderleri 153.518 110.423
Amortisman giderleri 143.485 137.752
Binek oto yakıt ve diğer giderler 61.164 75.478
İletişim giderleri 65.554 58.582
Vergi, resim ve harçlar 74.794 72.037
Seyahat giderleri 39.642 40.746
Diğer genel yönetim giderleri 206.721   558.551

4.007.637 3.182.443

NOT 38 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR

a) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar

31 Mart 2007 31 Mart 2006

Numune satış geliri 135.071       56.007
Fuar katılım teşviği 80.324 18.507
Sigorta acente komisyon geliri 52.055 10.615
Hurda satış karları 44.941  44.860
Reklamasyon geliri 16.475  95.909      
Sigorta hasar tazminatı 3.804  2.926
Sabit kıymet satış karları - 2.558
Diğer 155.668  60.615
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488.338   291.997
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NOT 38 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR (Devamı)

b) Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar

31 Mart 2007 31 Aralık 2006
Emlak vergisi (44.250)         -
Komisyon gideri (8.133) -
Diğer (183.792) (85.138)

(236.175) (85.138)

NOT 39 - FİNANSMAN GELİRLERİ, NET

31 Mart 2007 31 Mart 2006

Kur farkı geliri 931.486   748.070
Vadeli döviz satış anlaşması geliri 558.181   145.030
Reeskont geliri 554.869 358.362
Banka faiz geliri 11.280 10.834
Hazine bonosu faiz geliri       8   586.590

Toplam finansman gelirleri 2.055.824 1.848.886

Kredi faiz gideri ( 605.017) (1.340.909)
Reeskont gideri (900.973) (451.708)
Kur farkı zararı (493.900) (230.021)

Toplam finansman giderleri (1.999.890) (2.022.638)

Finansman gelirleri, net 55.934 (173.752)

NOT 40 - NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI

Yoktur.
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NOT 41- VERGİLER

Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği mali tabloları 
üzerinden vergi  beyannamesi  vermesine olanak  tanımamaktadır.  Bu  sebeple bu  konsolide mali  tablolara 
yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520 sayılı 
yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe 
girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2006 yılı için %20’dir (2005: %30). Kurumlar vergisi 
oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, 
vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge 
indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır.  Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir 
vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsamında yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde 
yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8 oranındaki stopaj hariç).

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de 
yerleşik  kurumlara  ödenen kar  paylarından  (temettüler)  stopaj  yapılmaz.  Bunların  dışında  kalan  kişi  ve 
kurumlara  yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja  tabidir.  Karın sermayeye ilavesi,  kar  dağıtımı 
sayılmaz.

Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 10 
uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait 
olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup 
edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete 
karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.

30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu 
ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı Kanun”), kazançlarını 
bilanço  esasına  göre  tespit  eden  gelir  veya  kurumlar  vergisi  mükelleflerin  mali  tablolarını  
1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne 
göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif enflasyon oranının ( DİE TEFE artış oranının ) 
%100’ü ve son 12 aylık enflasyon oranının ( DİE TEFE artış oranının ) %10’u aşması gerekmektedir. 2005 ve 
2006 yılları için söz konusu şartlar sağlanmadığından enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.

Türkiye’de  ödenecek  vergiler  konusunda  vergi  otoritesi  ile  mutabakat  sağlamak  gibi  bir  uygulama 
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 
inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. 

Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit 
edilirse ödenecek yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir.

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum 
kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan Grup’a ilişkin 
olanları aşağıda açıklanmıştır:

NOT 41- VERGİLER (Devamı)
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İştirak Kazançları İstisnası:
Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazançları 
(yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç ) 
kurumlar vergisinden istisnadır. 

Yatırım İndirimi İstisnası
Uzun yıllardır  uygulanmakta olan ve en son mükelleflerin belli bir tutarı  aşan sabit kıymet alımlarının %40’ı olarak 
hesapladıkları yatırım indirimi istisnasına 30 Mart 2006 tarihli 5479 sayılı yasa ile son verilmiştir. Ancak, sözkonusu 
yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 69. madde uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31 Aralık 
2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;

a) 24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 Nisan 2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 
1,2,3,4,5 ve 6’ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden 
sonra yapacakları yatırımları,

b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19’uncu maddesi kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden önce başlanan 
yatırımlarla  ilgili  olarak,  yatırımla  iktisadi  ve  teknik  bakımdan  bütünlük  arz  edip  bu  tarihten  sonra  yapılan 
yatırımları,

nedeniyle, 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları  yatırım indirimi 
istisnası  tutarlarını,  yine bu tarihteki  mevzuat hükümleri  (vergi oranına  ilişkin hükümler  dahil)  çerçevesinde sadece 
2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.

Dolayısı ile ticari  kar/zarar  rakamı içinde yer alan yukarıda sayılan nitelikteki kazançlar  kurumlar  vergisi 
hesabında dikkate alınmıştır.

Kurumlar  vergisi  matrahının  tespitinde  yukarıda  yer  alan  istisnalar  yanında  ayrıca  Kurumlar  Vergisi 
Kanunu’nun 8,9 ve 10. maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. madde hükmünde belirtilen indirimler de 
dikkate alınır.

31 Mart 2007 tarihlerinde sona eren yıllar için Grup’un vergi geliri aşağıdaki gibidir:

31 Mart 2007 31 Mart 2006

- Cari dönem kurumlar vergisi - -
-  Ertelenen vergi geliri/gideri   (Dipnot  14) (37.470) 275.792

Vergi geliri (37.470)     275.792
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NOT 42 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ / (KAYIP)

Hisse başına kazanç, net karın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama 
adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.

31 Mart 2007 31 Mart 2006

Net dönem (zararı)/karı (2.388.984) (642.709)
Ağırlıklı hisse senedi sayısı 25.200.000 25.200.000

Hisse başına (kayıp)/kazanç (0,095) (0,026)

Şirket’in hisse yapısını oluşturan A, B ve C tipi hisseler için temettü hakları ve dolayısıyla hisse başına 
kazanç tutarları aynıdır.

NOT 43 - NAKİT AKIM TABLOSU

Nakit akım tablosu diğer mali tablolar ile birlikte sunulmuştur.

NOT 44 - MALİ TABLOLARIN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN 
AÇIK  YORUMLANABİLİR  VE  ANLAŞILABİLİR  OLMASI  AÇISINDAN 
AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).

                                                                             


