
AKIN TEKSTİL A.Ş.
Sayfa No: 1

ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri: XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

BİLANÇO DİPNOTLARI:

1 İşletmenin fiili faaliyet konusu:
Akın Tekstil A.Ş. (“Şirket”) kumaş, iplik ve konfeksiyon ürünleri imalat ve satışı yapmaktadır.

2 Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklar:
CARİ DÖNEM

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı Pay Oranı (%) Pay Tutarı 
Haydar Akın Holding A.Ş. 14.74 3,715,200
Akın Holding A.Ş. 13.61 3,427,200
Halka arz edilen 19.00 4,788,000
Diğer kayıtlı ortaklar 52.65 13,269,600

100.00 25,200,000
* Sermaye düzeltmesi 67,117,528

92,317,528

* Seri XI,  No:20 tebliğin 14.  maddesi uyarınca yapılan enflasyona göre düzeltme sonucunda ortaya çıkan tutardır 
(bakınız bilanço dipnotu 33(b)).

3 Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar:  
Tertip Grup Nama / Hamiline Nominal Değeri  (TL) İmtiyaz Türü (*)
1, 3, 4 A Hamiline 6,426,000 1, 2, 3
1, 3, 4 B Hamiline 6,426,000 1, 2, 3

(*) İMTİYAZ TÜRLERİ
1. Oy İmtiyazı
2. Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz
Denetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz

DİĞER AÇIKLAMALAR
Madde-21’e  göre  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. 

4 Şirket kayıtlı sermaye sisteminde mi: EVET
Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: 80,000,000

5 Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları: Yoktur.

6 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Yoktur.

7 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur.
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8 Cari dönemde duran varlık hareketleri:
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti : 936,551
b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : 51,851
c) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi 
ve tamamlanma derecesi : 

Yatırımın Niteliği Toplam 
Tutarı (TL)

Toplam Tutarı 
(Döviz)

Döviz 
Cinsi

Teşvik Belge 
Tarihi

Teşvik 
Belge No

Tevsi-Entegrasyon-
Modernizasyon

36,300,000 21,529,438 USD 29.01.2004 74261

Başlangıç 
Tarihi

Bitiş 
Tarihi

Cari Dönem 
İtibariyle Yapılan 
Toplam Harcama 
(Döviz cinsinden)

Yararlanılan
Teşvikler

(*)

İhracat
Taahhüdü

(USD)

Tamamlanma 
Derecesi (%)

Finansman
Şekli
(**)

22.01.2004 22.01.2007 2,003,586 1,2 - 9.3 1, 2a, 
2b

Teşvik Belgesinde Yeralan
Özel Şartlar Bölümü

Yatırımın Finansman Şekli
USD

Tevsi  Entegrasyon 
Modernizasyon 74261

1)  Yatırımın  %20’si  özkaynaklardan  karşılanacak  olup, 
firmanın mevcut sermayesi 25,200 MTL’dır.
2) Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırıma, yatırıma 
başlama tarihinden itibaren 1 yıl içinde başlanılması esastır. 
Mücbir sebep veya fevkalade hal durumları hariç belirlenen 
1 yıllık süre içinde yatırıma başlanılmaması halinde Teşvik 
Belgesi iptal edilir.
3) 10.06.2002 tarih ve 2002/4367 sayılı kararın 22. ve 23. 
maddeleri ile bu karara ilişkin 30.07.2002 tarih ve 2002/1 
sayılı Tebliğin 49. maddesine aykırı durumun tespiti halinde 
teşvik belgesi ve/veya yapılan işlemler iptal edilebilir.
4)  Yatırımın  gerçekleşme durumu,  altışar  aylık  dönemler 
halinde 2002/1 sayılı Tebliğdeki 7’de yer alan yatırım takip 
formu  örneğine  uygun  hazırlanarak  teşvik  belgesini 
düzenleyen ilgili merciye bildirilir.

Öz Kaynaklar: 7,260,000
Yabancı Kaynaklar: 
29,040,000

5)  Entegrasyon  kapsamındaki  iplik  yatırımı  için  firmanın 
25.12.2002 tarih ve 2003/1 sayılı Kapasite Raporunda yer 
alan  ve  bu  belge  kapsamında  Tevsi  olarak  öngörülen 
dokuma makineleri esas alınmış olup, iş bu belgenin yatırım 
tamamlama  vizesinin  yapılması  aşamasında  entegrasyon 
kapsamındaki  makine ve teçhizatların  kapasitesinin anılan 
Kapasite  Raporunda  yer  alan  ve  belge  kapsamında 
gerçekleşen  dokuma  makinelerinin  kapasitesinden  fazla 
olmaması  gerekmektedir.  Aksi  takdirde  fazla  kapasiteyi 
oluşturan makine ve teçhizatlara uygulanan destek unsurları 
geri alınacaktır.

(*) YARARLANILAN TEŞVİKLER (**) YATIRIMIN FİNANSMAN ŞEKLİ
1) Gümrük Muafiyeti 1) Özkaynaklardan
2) KDV İstisnası 2) Yabancı Kaynaklardan:

a) Dış Kredi
b) Döviz Kredisi

Şirket’in 54090-A (Konfeksiyon modernizasyonu) ve 40276-A (Komple Yeni Yatırım) nolu teşvik belgeleri dönem 
içerisinde kapatılmıştır.
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9 Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi: 906,763
Gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: -
DİĞER AÇIKLAMALAR:
Cari dönemde yararlanılan yatırım indiriminin toplam tutarı: 906,763

10 İşletmenin ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar, grup şirketleri  ile olan alacak-borç ilişkisi:
1) Ticari Alacaklar

TUTAR
1) İştirakler 16,644,350
Aktek Giyim San. Tic. A.Ş. (*) 16,644,350
2) Grup Şirketleri -
GENEL TOPLAM 16,644,350

2) Ticari Borçlar
TUTAR

1) İştirakler 126,929
Aktek Giyim San. Tic. A.Ş. * 126,929
2) Grup Şirketleri 74,454
Edip İplik San. ve Tic. A.Ş. 74,454
GENEL TOPLAM 201,383

(*) Şirket’in  Aktek  Giyim San.  ve  Tic.  A.Ş.’den  alacağı  ve  borçları  bu  şirket  aracılığıyla  yapılan  ihracattan 
kaynaklanmaktadır. 

11 Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, 
bunlarda  ve  diğer  muhasebe  politikalarında  önceki  dönemlere  göre  yapılan  değişiklikler,  bu 
değişikliklerin  parasal  etkileri  ve  işletmenin  sürekliliği  ile  dönemsellik  varsayımlarını  değiştirecek 
muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri:

Finansal Tabloların Hazırlanışı:
Sermaye  Piyasası  Kurulu  (“SPK”),  XI/1  sayılı  tebliğ  ve  bu  tebliğe  değişiklik  ve  eklemeler  yapan  diğer 
tebliğleriyle,  1  Ocak 2003  tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş  olan SPK’nın yüksek enflasyon dönemlerinde 
hazırlanacak  mali  tablolara  ilişkin  Seri:XI,  No:20  sayılı  “Yüksek  Enflasyon  Dönemlerinde  Mali  Tabloların 
Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında  Tebliği”  (“Enflasyon Tebliği”)  ve Seri  XI,  No:21 “Sermaye 
Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 
Tebliği” (“Konsolidasyon Tebliği”) ile Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi ortaklıklar ve aracı kurumlar tarafından 
mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kurallarını belirlemiştir. Bütün bu ilke ve kurallar 
bundan sonra SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olarak anılacaktır. Dolayısıyla 
Şirket, mali tablolarını yürürlükteki ticari ve mali mevzuat ile SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş 
muhasebe ilkelerine göre hazırlamıştır.  

Enflasyon  Tebliği  ve  Konsolidasyon  Tebliği,  hesap  dönemleri  takvim  yılı  olan  şirketler  için  
31 Aralık 2003 tarihinden itibaren ve bundan sonra gelecek ilk ara mali tablolarda devam etmek üzere yürürlüğe 
girmiştir. Buna istinaden Şirket, 30 Haziran 2004 tarihindeki mali tablolarını Enflasyon Tebliği’ne göre düzeltme 
işlemine  tabi  tutarak  hazırlamıştır.  Ayrıca  Şirket  herhangibir  iştiraki  veya  bağlı  ortaklığı  olmadığı  için 
Konsolidasyon Tebliği hükümlerine tabi değildir.
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11. (DEVAMI)

Enflasyona göre düzeltilmiş mali tabloların hazırlanmasında uygulanan esaslar:
Türk Lirası’nın dönem sonundaki alım gücündeki değişikliğe yönelik tarihi maliyetler esas alınarak düzenlenmiş 
mali tablolara yapılacak düzeltmeler, Enflasyon Tebliği’ne dayandırılmıştır. Bu ilkeler yüksek enflasyonun hakim 
olduğu ekonomiye ait para birimlerinin kullanıldığı durumlarda, SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş 
muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların, bilançoların düzenlendiği tarihte geçerli olan Türk 
Lirası’nın cari  satın alma gücünü esas alarak hazırlanmasını  ve önceki dönem mali tabloların da karşılaştırma 
amacıyla  aynı  değer  ölçüleri  kullanılarak,  yeniden  düzenlenmesini  öngörmektedir.  Bu tebliğin  uygulanmasını 
öngören bir diğer sebep ise yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, ilgili hesap dönemi dahil önceki 
üçüncü hesap döneminin başındaki fiyat endeksi rakamının iki katını aşması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki 
fiyat endeksi rakamının, hesap döneminin başına göre %10 veya daha fazla bir oranda artması halinde,  içinde 
bulunulan hesap döneminde yüksek enflasyon döneminin başlamasıdır.

Şirket mali tablolarını ilk defa 1 Ocak – 31 Aralık 2003 hesap döneminde Enflasyon Tebliği’ne göre düzeltme 
işlemine  tabi  tutmuştur.  Dolayısıyla,  ilişikteki  mali  tablolarda  1  Ocak  -  
30  Haziran  2004  hesap  dönemine  ait  ara  dönem bilanço,  gelir  tablosu  ve  ilgili  dipnotları  önceki  dönem ile 
karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır. 

İlişikteki ara dönem mali tabloların yeniden düzenlenmelerinde kullanılan endeks ve dönüşüm faktörleri aşağıda 
açıklanmıştır:

Tarihler Endeks Düzeltme Katsayısı
30 Haziran 2004 7,982.7 1.000
31 Aralık 2003 7,382.1 1.081
31 Aralık 2002 6,478.8 1.232

Yukarıda belirtilen mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesine ilişkin ana kurallar aşağıdaki gibidir:

- Yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimiyle hazırlanan mali tablolar, bilanço günündeki cari satın alma 
gücünü esas alarak düzenlenmiştir.

- Mevcut parasal varlık ve borçlar, paranın değerindeki değişmeler karşısında nominaldeğerlerini aynen koruyan 
ancak satın alma güçleri düşen kalemler olduğu için ve bilanço tarihinde geçerli olan birimden belirtilmiş 
olduğu için ayrıca düzeltme işlemine tabi tutulmazlar.

- Parasal  olmayan  varlık  ve  borçlar  ile  öz  sermaye  kalemleri,  bilanço  tarihinde  geçerli  bakiyelerden 
oluşmadıkları için, uygun düzeltme katsayısı kullanılarak çevrilmektedirler. Sabit kıymet alımları, satın alma 
senesine ait, uygun düzeltme katsayısı ile çevrilmektedirler.

- Gelir tablosundaki tüm kalemler bilanço günündeki paranın satın alma gücü cinsinden ifade edilmek amacıyla, 
gelir ve giderin tahakkuk ettiği tarihler esas alınarak bulunan uygun düzeltme katsayısı (aylık, yıllık ortalama) 
kullanılarak düzeltme işlemine tabi tutulur.

- Şirket’in net parasal  pozisyonu üzerindeki enflasyon etkisi, gelir tablosunda net parasal pozisyon kar veya 
zararı olarak gösterilmektedir.

Finansal Duran Varlıklar
Şirket’in mali tablolarında gösterilen iştirakler ve bağlı ortaklıklar, enflasyona göre düzeltilmiş  maliyet bedellerinden 
enflasyon nedeniyle oluşmasına izin verilen yeniden değerleme değer artış fonu gibi fonların sermayeye eklenmesi 
nedeniyle elde edilen tutarlar ve kur farkları dahil finansman giderleri indirildikten sonra kalan tutarlar dikkate alınarak 
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Enflasyon Tebliğ’ine göre yeniden düzenlenmiş değerleri ile gösterilmektedir. Finansal duran varlıklar enflasyona göre 
düzeltilmiş maliyet değerlerine göre %10 veya daha fazla bir oranda değer kaybetmeleri durumunda rayiç değer (net 
defter değeri) ile değerlenmektedir.

11. (DEVAMI)

İlişkili Şirketler
Bu mali tablolar açısından Şirket’in ortakları ve/veya iştirakleri ve bağlı ortaklıkları aracılığı ile dolaylı yönden 
sermaye ve/veya yönetim ilişkisinde bulunduğu Şirketler olarak tanımlanmaktadır. 

Stoklar
Stoklar, elde etme maliyeti veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmiştir. Üretim maliyet sistemi 
safha 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. Stoklar değerleme politikası ile 
uyumlu olarak enflasyon düzeltme işlemine tabi tutulmuştur.

Alacaklar ve Borçlar
Alacaklar  ve  borçlar  bilançoda  kayıtlı  değerleriyle  gösterilmektedir.  Alacak  ve  borçların  içerdiği  finansman 
maliyeti, ilgili borç veya alacağın vadesine uygun vadelerde devlet iç borçlanma senetleri için borsalarda veya 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda oluşan faiz haddi dikkate alınarak hesaplanmış ve bulunan tutar reeskont geliri 
veya gideri olarak muhasebeleştirilmiştir.

Şüpheli Alacaklar Karşılığı
Şüpheli  alacaklar  karşılığı  Şirket  yönetiminin,  ticari  alacakları  üzerinde  yaptığı  değerlendirmeler  ve  Şirket’in 
önceki yıllarda tahsil edilemeyen alacaklarına ilişkin veriler sonucunda ayrılan karşılıklarından oluşmaktadır. Cari 
döneme isabet eden karşılıklar dönemin gelir tablosunda yer almaktadır.

Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar
Dönem içerisinde yabancı para cinsinde gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki geçerli kurlar esas alınarak Türk 
lirasına çevrilmiştir. Bilançoda yer alan yabancı para varlıklar bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (“TCMB”) döviz alış kuru ve borçlar ise bilanço tarihindeki TCMB tarafından belirlenen döviz satış kuru 
esas  alınarak  Türk  Lirası’na  çevrilmektedir.  Yabancı  para  cinsinden  işlemlerin  ve  bilanço  kalemlerinin Türk 
Lirası’na çevrilmesinden doğan kur farkı gelir ve giderleri cari dönem karının belirlenmesinde hesaba alınmıştır.

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Amortismana tabi maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıklar, ilgili varlıkların elde etme maliyetinin 
Enflasyon Tebliği’nin 11. maddesinde açıklandığı şekliyle satın alma senesine ait uygun düzeltme katsayısı ile 
çevrilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş değerleri üzerinden gösterilmektedir. İlgili amortisman, tükenme ve itfa 
payları enflasyona göre düzeltilmiş yeni değerleri üzerinden geçmişe şamil olacak şekilde doğrusal amortisman 
yöntemi kullanılarak hesaplanır. 

Amortisman, aşağıda belirtilen ekonomik ömürler ve yöntemler esas alınarak ayrılmaktadır.

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                       10  Doğrusal amortisman
Maddi olmayan duran varlıklar        5 - 10                        Doğrusal amortisman
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11. (DEVAMI)

Gelir ve Giderler
Gelir  ve gider  kalemlerinin belirlenmesinde  tahakkuk esası  uygulanmaktadır.  Buna bağlı  olarak  gelir,  hizmet 
bitirildiği veya mal teslim edildiği dönemde hesaba alınmaktadır.  

Kıdem Tazminatı Karşılığı
Şirket,  İş  Kanunu  uyarınca  bir  hizmet  yılını  doldurmuş  her  personeline  sebepsiz  olarak  işten  çıkarma  veya 
emekliliğe hak kazanma, askere çağrılma veya ölüm hallerinde kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. Ödenecek 
tazminat çalışılan her sene için bir aylık maaş tutarı olup, bu miktar 30 Haziran 2004 tarihi itibariyle 1,485 MTL 
ile sınırlandırılmıştır. Şirket’in 30 Haziran 2004 tarihi itibariyle toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü 6,452,362 
MTL olup bu yükümlülüğün tamamı için karşılık ayrılmıştır.

İhbar Tazminatı Karşılığı
Yürürlükteki  sosyal  güvenlik  mevzuatına  göre  bir  işveren  olarak  şirket,  işine  son vereceği  personeline;  ilgili 
personelin şirkette çalışmış olduğu süreye göre, durumu 2 ile 8 hafta önceden bildirmek ya da bu süreler için ihbar 
tazminatı  ödemek  zorundadır.  Yönetim  yakın  gelecekte  önemli  sayıda  işten  çıkarmaların  olacağını  tahmin 
etmediğinden finansal tablolarda ihbar tazminatı için herhangi bir karşılık ayrılmamıştır. 

Vergi Karşılığı
Türkiye’de,  kurumlar vergisi oranı  2004 yılı  için %33’tür. Bu oran daha sonraki yıllar için %30’dur.  Bu oran, 
kurumların  ticari  kazancına  vergi  yasaları  gereğince  indirimi  kabul  edilmeyen  giderlerin  ilave  edilmesi,  vergi 
yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu 
bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. 

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 kanuni mali tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden 
başlayarak  enflasyon  düzeltmesine  tabi  tutmasını  öngörmektedir.  Mükellefler  ayrıca  31  Aralık  2003  tarihli 
bilançolarını da söz konusu yasada belirtilen esaslar dahilinde enflasyon düzeltmesine tabi tutmak zorundadırlar.. 
Mükellefler, 31 Aralık 2003 tarihli bilançolarını 5024 sayılı Kanun ve Maliye Bakanlığı tarafından 28 Şubat 2004 
tarihinde yayımlanan 328 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) hükümleri; 2004 yılı ikinci geçici 
vergi  (Ocak-Haziran)  dönemine ait  geçici  vergi  beyanlarını  da  5024 sayılı  kanun ve henüz Resmi Gazete’de 
yayınlanmamış bulunan 338 Numaralı (Taslak) Vergi Usul kanunu tebliği ve diğer düzenlemelere gore düzenleyip 
25 Ağustos 2004 tarihine kadar beyan edeceklerdir. 

Ancak,  1  Ocak – 30 Haziran 2004  dönemine ilişkin olarak  yapılması  gereken düzeltme işlemlerinin usul  ve 
esasları konusunda Maliye Bakanlığı tarafından taslak olarak yayınlanmış 338 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği bulunmakla birlikte söz konusu tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanmadığı için bu mali tabloların hazırlandığı 
tarih itibariyle yürürlükte olan herhangi bir tebliğ mevcut değildir. Söz konusu düzeltme işlemleri ile ilgili detaylı 
uygulama esaslarının henüz yürürlüğe girmemiş olmasından ötürü, Şirket 30 Haziran 2004 tarihi itibariyle vergi 
karşılığı tutarını 5024 sayılı yasa ve taslak tebliğ usul ve esasları ışığında hazırlamıştır.

Türkiye’deki  bir  işyeri  ya  da  daimi  temsilcisi  aracılığı  ile  gelir  elde  eden  kurumlar  ile  Türkiye’de  yerleşik 
kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında yapılan temettü ödemeleri %10 
oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.

Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %33 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 10 
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. 
Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borçlara da mahsup edilebilir.
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En az iki yıl süre ile elde tutulmuş bağlı ortaklıklardaki iştirakler ile gayri menkullerin satışından doğan karlar, 
satıldıkları yıl sermayeye eklenmeleri şartı ile 31 Aralık 2004 tarihine kadar vergiden istisnadır.

11. (DEVAMI)

Kurumların  24  Nisan  2003  tarihinden  sonra  duran  varlıklara  ilişkin  6  milyar  TL’nin   üzerindeki  yatırım 
harcamalarının  %40’ı  -bazı  istisnalar  hariç-  yatırım indirimi  istisnasından  yararlanarak  kurumlar  vergisinden 
istisna edilir.  İstisna edilen bu tutarlar üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazancının yeterli 
olmaması halinde hesaplanan yatırım indirimi hakkı sonraki  yıllara devrolunur.  Yatırım indirimi istisnasından 
yararlanmak için “Yatırım Teşvik Belgesi” alma zorunluluğu bulunmamaktadır. 24 Nisan 2003 tarihinden önce 
geçerli  olan  hükümlere  göre  kazanılmış  yatırım  indirimi  hakkının  kullanılması  halinde  yararlanılan  yatırım 
indirimi  istisnası  tutarı  üzerinden,  karın  dağıtılıp  dağıtılmadığına  bakılmaksızın  %19.8  oranında  stopaj 
hesaplanacaktır.

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.

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 15 
inci  günü akşamına kadar  bağlı  bulunulan vergi  dairesine verilir.  Bununla beraber,  vergi  incelemesine yetkili 
makamlar  beş  yıl  zarfında  muhasebe  kayıtlarını  inceleyebilir  ve  hatalı  işlem  tespit  edilirse  ödenecek  vergi 
miktarları değişebilir.

Bu esaslar altında vergi yükümlülüğü 1,543,577 MTL olarak faaliyet sonuçlarına yansıtılmış ve kısa vadeli borç 
ve gider karşılıkları altında gösterilmiştir.

Diğer Bilanço Kalemleri
Diğer bilanço kalemleri mali tablolarda kayıtlı değerleri üzerinden yansıtılmıştır.

12 Tebliğin  1  No.lu  ekinde  belirtilen  bilanço  tarihinden  sonra  ortaya  çıkan  ve  açıklamayı 
gerektiren hususlar:

A Düzeltme Gerektiren Hususlar:
Aa) Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkarılan muhasebe hata ve hileleri: Yoktur.
Ab) Varlıkların alım maliyetlerinin veya satış hasılatlarının bilanço tarihinden sonra belirli hale gelmesi: Yoktur.
Ac) Varlıkların değerlerinde ortaya çıkan kayıpların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkarılması: Yoktur.
Aç) Ortaklığın  iştiraklerinin  değerinde  (bağlı  ortaklıklar  dahil)  sürekli  bir  değer  kaybının  olduğunu 

gösteren bilgi ve belgelerin bilanço tarihinden sonra elde edilmesi:
Yoktur.

Ad) Stoklarla ilgili olarak, net gerçekleşebilir değerin tahminini etkileyen yeni bulguların elde edilmesi: Yoktur.
Ae) Borçluların iflası veya borçlularla borç tutarları üzerinden yeni müzakerelere başlanılması: Yoktur.
Af) Talep edilen bir sigorta tazminatının alınması veya alınabilir hale gelmesi: Yoktur.
Ag) Vergi oranlarının değişmesi: Yoktur.
Ah) Benzeri olaylar: Yoktur.
B Açıklama Gerektiren Hususlar:
Ba) Birleşme ve ele geçirmeler: Yoktur.
Bb) İşletme yapısında değişiklikler olması, faaliyetin genişlemesi veya daralması ya da yeni faaliyetlere 

başlanılması:
Yoktur.

Bc) Bilanço tarihinden sonra varlıklarda değer kayıplarının ortaya çıkması: Yoktur.
Bç) Sermaye artırımı ve önemli ölçüde diğer menkul kıymet ihraçları: Yoktur.
Bd) Önemli ölçülerde maddi duran varlık alım ve satımları, iştirakte bulunulması veya işletmeye iştirak 

edilmesi:
Yoktur.

Be) Grev ve benzeri ihtilaflar Yoktur.
Bf) Kıdem tazminatı limitlerinin artması:
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1 Temmuz 2004 tarihinden geçerli olmak üzere kıdem tazminatı ödemelerinin tavanı 1,575 MTL’na 
yükseltilmiştir.  Bu değişikliğin mali tablolar  üzerindeki etkisi yükümlülüğü 71,294 MTL artırmak 
yönünde olmuştur.

Bg) Benzeri olaylar: Yoktur

13 Tebliğin 2 no.lu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara 
ilişkin bilgi:

a) Şirketin “davacı” olduğu ve devam etmekte olan davalar
Konusu Tutar Açıklama

1) Alacak davası

2)Alacak davası 

3)Alacak davası

MTL      613

MTL   5,890

MTL 37,712

İşlemleri devam etmektedir. Tutarın tamamı için 
karşılık ayrılmıştır.
Alacak  davası  takip  aşamasındadır.  Tutarın 
tamamı için karşılık ayrılmıştır.
Alacak  davası  takip  aşamasındadır.  Tutarın 
tamamı için karşılık ayrılmıştır.

b) Şirketin “davalı” olduğu ve devam etmekte olan davalar:
Konusu Tutar Açıklama

İdari para cezası MTL 444 SSK’ya iptal davası açılmıştır.
c) İşletmenin satıcılarına ciro ettiği senetler:

Konusu Tutar Açıklama
- - -

ç) İşletme lehinde olan tazminat talepleri:
Konusu Tutar Açıklama

- - -
d) İşletme aleyhinde olan tazminat talepleri:

Konusu Tutar Açıklama
Tazminat Talebi  MTL 255 Personelin  fazla  hakları  ve  manevi  tazminat 

davası.  Cari  döneme  ait  finansal  tablolarda  bu 
tutarlarla ilgili karşılık ayrılmamıştır.

e) Verilen teminat mektupları ve kefaletler:
Konusu Tutar Açıklama

Dahilde işleme iznine göre verilen MTL 498,486 Gümrüklere  dahilde  işleme  belgeleri  kapatılana 
kadar  ithalat  KDV’sinin  tecil  edilebilmesi  için 
verilen teminat mektupları.

Çeşitli dairelere verilen abone 
teminatları

MTL 1,054,196 Elektrik, doğal gaz, sigorta şirketlerine ve odalara 
verilen teminat mektupları.

f) Varlıkların kamulaştırılmasına yönelik niyet ve hazırlıkların görülmesi:
Konusu Tutar Açıklama

- - -
g) Benzeri olaylar:

Konusu Tutar Açıklama
- - -

14 İşletmenin  gayri  safi  kar  oranları  üzerinde  önemli  ölçüde  etkide  bulunan  muhasebe  tahminlerinde 
değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri:Yoktur.

15 Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:
CARİ DÖNEM

İpotek/
Teminat 

(İ/T)
İpotek ise 
Derecesi

Kime 
Verildiği

Ne
İçin 

Verildiği

İpotek 
Tescil 
Tarihi

Fek 
Edileceği 

Tarih
Döviz 
Cinsi

İpotek
Tutarı
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İpotek * 1 Oyak Bank U.V. Krd. 17.05.2004 17.11.2009 CHF 9,800,000

*  Oyak  Bank’a  verilen  CHF  9,800,000  tutarındaki  ipotek  74261  nolu  teşvik  belgesi  (Tevsi  –  Entegrasyon-
Modernizasyon) ile ilgilidir.

16 Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları: 
CARİ DÖNEM 

Sigortalanan 
Aktifin Cinsi

Sigortalayan Şirket
Sigortaya 

Esas Alınan 
Tutar

Aktifte 
Kayıtlı Tutarı

Sigorta 
Başlangıç 

Tarihi
Sigorta Bitiş

Tarihi
Binalar TEB-Ak Sigorta A.Ş. 14,819,955 23,322,057 31.12.2003 31.12.2004
Makine ve Tesisler/
Demirbaşlar

TEB-Ak Sigorta A.Ş. 77,841,885 68,700,165 31.12.2003 31.12.2004

Nakil Vasıtaları TEB-Ak Sigorta A.Ş 786,190 11,036 31.12.2003 31.12.2004
Emtia TEB-Ak Sigorta A.Ş 48,600,998 40,257,791 31.12.2003 31.12.2004
Kasa/Çek/Alacak
Senetleri

Ak  Sigorta A.Ş. 12,020,000 6,638,178 31.12.2003 31.12.2004

TOPLAM 154,069,028 138,929,227

Sigorta poliçeleri  2000 yılı  başından itibaren USD üzerinden yapılmıştır. Tablodaki sigortaya esas tutarlar 30.06.2004 
tarihindeki  T.C.  Merkez  Bankası  döviz  alış  kurlarına  göre  TL’na  çevrilmiştir.  Emtia,  Kasa  ve  Nakil  Vasıtaları  TL 
değerlerine göre sigortalıdır.

17 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:
İpotek/

Teminatlar 
(İ/T/)

İpotek ise 
derecesi

Kimden alındığı İpotek Tescil 
Tarihi

Fek 
edileceği 

tarih Tutar
Döviz
Cinsi

Belirtilmek 
istenen diğer 

hususlar
İPOTEK 1 ALTAS SAN 02.06.1994 - 2,500 - -
İPOTEK 1 BELEK 27.04.1999 - 63,000 - -
İPOTEK 1 ÇOPUROGULLARI 28.07.2000 - 100,000 - -
İPOTEK 2 ÇOPUROGULLARI 22.05.2001 - 250,000 - -
İPOTEK ÇOPUROGULLARI 23.05.2001 - 450,000 - -
İPOTEK 1 ÇOPUROGULLARI 12.06.2001 - 500,000 - -
İPOTEK 1 ARİF ÜLKER 23.01.2002 - 120,000 - -
İPOTEK 1 NAZAR TEKS 17.12.1993 - 1,000 - -
İPOTEK 1 OKSİJEN TEKS 23.07.1993 - 2,500 - -
İPOTEK 1 ÖSA FANTAZİ KUMAS 13.11.1998 - 26,000 - -
İPOTEK 1 ÖSA FANTAZİ KUMAS 30.01.2004 - 124,000
İPOTEK 1 GÜLTEKS 11.04.2001 - 1,000,000 - -
İPOTEK 2 GÜLTEKS 18.10.2001 - 1,000,000 - -
İPOTEK 1 GÜLTEKS 01.05.2003 - 600,000 - -
İPOTEK 1 GÜLTEKS 04.06.2004 - 80,000 - -
İPOTEK 1 GÜLTEKS 04.06.2004 - 150,000 - -
İPOTEK 2 GÜLTEKS 03.06.2004 - 50,000 - -
İPOTEK 1 GÜLTEKS 04.06.2004 - 120,000 - -
İPOTEK 1 GÜLTEKS 04.06.2004 - 120,000 - -
TOPLAM 4,759,000
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Şirket’in 30 Haziran 2004 tarihi itibariyle alacakları için almış olduğu teminat niteliğindeki çek ve senetlerin toplam 
tutarı  9,560,475 MTL’dır. Teminat mektupları toplam tutarı ise 272,245 MTL’dır.

18 Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: 

Taahhüt Cinsi

Taahhüdün
Başlangıç

Tarihi

Taahhüdün
Sona Erme

Tarihi

Süresiz
(Evet/
Hayır)

Taahhüdün
Verilme
Nedeni (*)

Taahhüdün
Kime

Verildiği Tutar
Döviz 
Cinsi

Geçici Kabul Teşviği 16.01.2004 16.07.2004 Hayır d Dış Tic Müş. 10,194,357 USD
Geçici Kabul Teşviği 04.03.2004 04.09.2004 Hayır d Dış Tic Müş. 13,511,000 USD
Dahide İşleme Rejimi 
İçin İhracat 17.06.2003 30.07.2004 Hayır d Dış Tic Müş. 26,342,000 USD

Finansal Kiralama Nisan 2005 Haziran 2007 Hayır c
ABN Ambro 
Leasing 360 USD

Finansal Kiralama Eylül 2004 Şubat 2005 Hayır c Siemens Leasing 20 EUR

Finansal Kiralama Temmuz 
2004 Aralık 2006 Hayır c Siemens Leasing 250 USD

İhracat Taahhüdü 25.10.2001 11.04.2007 Hayır a,b Bankalar 29,262,435 USD

(*) Taahhüdün verilme nedeni:
a) Uzun Vadeli Kredi 
b) Kısa Vadeli Kredi
c) Mal Alım-satım
d) İthalat
e)   İhracat

19- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar :Yoktur.

20 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa 
rayiçlerine  göre,  borsa  rayiçleri  üzerinden  gösterilmiş  menkul  kıymetlerin  ve  finansal  duran 
varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi :

Menkul Kıymetler/ 
Finansal Duran 

Varlıklar

Nominal Tutarı
(Tarihi Değer) Döviz Cinsi

Maliyet Bedeli
(Endekslenmiş

değer)

İşlem
Gördüğü

Borsa
Borsa 
Rayici

(*)    Sifaş 4,745 - 307,815 İMKB 3,546
(**) Tekstilbank 1,861,352 - 2,539,124 İMKB 733,373

  Vakıflar Bankası 10 - 10 - -

(*) Sifaş A.Ş.’nin İMKB’deki işlem tahtası 30.06.2004 tarihi itibariyle kapalı olduğundan 5 günlük ağırlıklı ortalama 
fiyatı 31.12.2001 tarihinde geçerli olan fiyatla değerlendirilmiştir. İlişikteki mali tablolarda Sifaş A.Ş. hisselerinin 
maliyet bedelleri enflasyona tabi tutularak 307,815 MTL olarak hesaplanmış ve bu değer üzerinden 304,269 MTL 
değer düşüklüğü hesaplanarak hisse senetleri borsa rayici olan 3,546 MTL üzerinden gösterilmiştir. 

(**) Tekstil Bankası A.Ş. hisselerinin maliyet bedelleri enflasyona tabi tutularak 2,539,124 MTL olarak hesaplanmış 
ve bu değer üzerinden 1,805,751 MTL değer düşüklüğü karşılığı ayrılarak hisse senetleri borsa rayici olan 733,373 
MTL üzerinden gösterilmiştir. Sözkonusu hisse senetleri için cari dönemde 143,989 MTL tutarında değer düşüklüğü 
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hesaplanmış ve bu tutar “Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar” kalemi altında faaliyet sonuçlarına yansıtılmıştır 
(bakınız 22’nolu bilanço dipnotu).

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan satış izni alınan Tekstil Bankası A.Ş. hisselerinden 1,198,648 MTL nominal değerde 
hisse satılmış ve 69,225 MTL kar elde edilmiştir. Bu gelirler cari dönem kayıtlarına yansıtılmıştır.

Diğer Bağlı Menkul Kıymetler borsada işlem görmemektedir.

21 Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri, 
bağlı ortaklıkları ve grup şirketleri tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları 
çıkaran ortaklıklar:Yoktur.

22 Mali  tablolardaki  "diğer"  ibaresini  taşıyan  hesap  kalemlerinden  dahil  olduğu  grubun  toplam 
tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları 

Cari Dönem
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 1,847,481
İhracat KDV Alacağı 1,284,133
Resmi Dairelerden Alacaklar (KDV) 450,000
Personelden Alacaklar 65,339
Sigorta Alacakları 24,340
Personele Verilen İş Avansı 3,958
Diğer Alacaklar 19,711

Diğer Dönen Varlıklar 1,589,187
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 1,316,831
Gelecek Aylara Ait Giderler 146,988
Devreden KDV 116,120
Gelir Tahakkukları 5,504
Diğer KDV 3,744

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 144,214
Bilgisayar Programları 144,214

Diğer Duran Varlıklar 7,412
Gelecek Yıllara Ait Giderler 7,412

Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 434,091
Elektrik Gider Karşılığı 434,091

Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 4,137,480
Muhtelif Satışlar 2,132,944
Vadeli Döviz Satış İşlem Gelirleri (forward) 1,278,076
Serbest Bölge Faaliyet Geliri 495,870
Numune Bedelleri 89,400
Fuar Primleri 48,422
Acente Komisyon Gelirleri 33,121
Diğer 59,647

Cari Dönem
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar 4,275,042
Muhtelif Satış Maliyeti 1,939,881
Kur Farkı Giderleri 1,418,083
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Reeskont Gideri 622,221
Tekstilbank Değer Düşüklüğü Gideri 143,989
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 9,505
Diğer 141,363

Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 305,755
Reklamasyon Gelirleri 162,418
Sigorta Hasar Tazminatı 133,225
Diğer 10,112

Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar 54,335
Tazminat ve Cezalar 40,290
Bağışlar  5,770
Maddi Duran Varlık Satış Zararları 8,275

23 "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço 
aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı 
toplamları:Yoktur.

24 Ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve grup şirketlerinden alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli 
alacak tutarları ve bunların borçluları:Yoktur.

25 Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları: 
Yoktur.

26 İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve 
bağlı  ortaklıklar  hesabında  yer  alan  ortaklıkların  isimleri  ve  iştirak  oran  ve  tutarları,  söz  konusu 
ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya 
zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, 
bağımsız  denetime  tabi  tutulup tutulmadığı  ve  bağımsız  denetim raporunun  olumlu,  olumsuz  ve  şartlı 
olmak üzere hangi türde düzenlendiği:

Ticari Ünvanı Sermayesi
Döviz
Cinsi

İştirak
Oranı 

%
İştirak
Tutarı

En Son
Mali Tablo

Tarihi

Dönem
Karı /

(Zararı)

Net
Dönem
Karı/

(Zararı) 01 02 03
İŞTİRAKLER 
Aktek  Giyim  San. 
Tic. A.Ş .

50,000 - 19.00 9,500 31.12.2003 104,897 73,333 D GD -

Edpa Pazarlama A.Ş. 
(*)

11,000 - 15.94 1,753 31.12.2003 (2,486)     - D GD -

* Şirket’in bu iştiraki ilgili dönemde gayri faaldir.

Yukarıdaki  tabloda  belirtilen  değerler  tarihi  değerler  olup  enflasyon  düzeltmesine  tabi  tutulmamıştır.  Bilançoda 
gösterilen enflasyona tabi tutulmuş iştirakler değeri 186,265 MTL olup bu tutarın 184,105 MTL Aktek Giyim San. ve 
Tic. A.Ş., 2,160 MTL ise Edpa Pazarlama A.Ş. ile ilgilidir. 30 Haziran 2004 tarihi itibariyle Aktek Giyim San. ve Tic. 
A.Ş. ile ilgili olarak 156,618 MTL değer düşüklüğü karşılığı hesaplanmıştır.

Notlar:
01: Mali tabloların SPK standartlarına uygunluğu:
02: Mali tabloların bağımsız denetimden geçip geçmediği:

D : Uygun Değil
GD : Geçmedi

03: Bağımsız denetim raporu görüş tarihi.
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27 İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen 
bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur.

28 Taşınmazlar üzerinde sahip olunan sınırlı ayni haklar ve bunların değerleri:Yoktur.

29 Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları: 
Yıl Maliyet Değerindeki

Artış
Birikmiş Amortisman

Artışı
Net Defter

Değerindeki Artış
31 Aralık 2001 11,241,361 6,310,174 4,931,187
31 Aralık 2002 10,150,883 3,906,049 6,244,835
31 Aralık 2003 9,017,838 2,710,173 6,307,665

Bu  mali  tablolarda  Enflasyon  Tebliği  uygulaması  gereklerince  öz  sermaye  hesaplarının  düzeltme  işlemine  tabi 
tutulması sırasında yeniden değerleme fonu gibi enflasyon nedeniyle oluşan fonlar öz sermayeden indirilmiştir. 
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30 Yabancı  paralarla  temsil  edilen  ve  kur  garantisi  olmayan  alacak  ve  borçlar  ile  aktifte  mevcut  yabancı 
paraların ayrı ayrı tutarları ve TL'na dönüştürülme kurları:

Aktifte Bulunan Yabancı Paralar:
Varlık Cinsi Miktarı Döviz Cinsi Değerleme Kuru (TL) MTL Karşılığı

Kasa 4,547 USD 1,484,871 6,752
Kasa 50 GBP 2,703,606 135
Kasa 3,086 EUR 1,805,603 5,572
İhracat Alacağı 3,283,113 USD 1,485,911 4,878,414
İhracat Alacağı 2,112,893 GBP 2,705,500 5,716,432
İhracat Alacağı 13,770,554 EUR 1,806,868 24,881,573
Döviz Tevdiat 122,704 USD 1,485,911 182,328
Döviz Tevdiat 116,715 EUR 1,806,868 210,888
Döviz Tevdiat 716 GBP 2,705,500 1,936
Döviz Tevdiat 389 CHF 1,180,960 459
Döviz Çeki 13,015 USD 1,485,911 19,340
Döviz Çeki 18,005 EUR 1,806,868 32,532
TOPLAM 35,936,361

Pasifte Bulunan Yabancı Paralar:
CARİ DÖNEM

Döviz Cinsi Ana Para Faiz Tutarı
Değerleme Kuru (TL) MTL Karşılığı

(Ana Para + Faiz)
Kredi EUR 24,062,500 127,856 1,815,583 43,919,599

Akreditif kredisi CHF 1,947,860 - 1,188,567 2,315,162
Akreditif kredisi EUR 260,500 - 1,815,583 472,959

TOPLAM 46,707,721

31 Ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve grup şirketleri lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, 
ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : Yoktur.

32 Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı :

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM
Dönem başı toplam personel 1,706 1,688
İdari personel (sendikasız) 204 207
İdari personel (sendikalı) - -
Diğer personel  (sendikalı) 1,498 1,499
Diğer personel  (sendikasız) - -
Dönem sonu  toplam personel 1,702 1,706
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33 Mali  tabloları  önemli  ölçüde etkileyen ya  da  mali  tabloların açık,  yorumlanabilir  ve  anlaşılabilir 
olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: 

a) Şirket,  ilgili  dönemde nakit  akış  riskine  karşı  yapılan korunma amaçlı  toplam 32,500,000  EUR tutarında 
Vadeli  Döviz  Satış  Sözleşmeleri  (forward)  yapmıştır.  30  Haziran  2004  tarihi  itibariyle  9,000,000  EUR 
tutarındaki sözleşmenin vadesi dolmuş olup gerçekleşen 1,278,076 MTL gelir “faaliyetle ilgili diğer gelirler ve 
karlar” kalemi içinde faaliyet sonuçlarına yansıtılmıştır.

30 Haziran 2004 tarihi itibariyle henüz vadeleri gelmemiş toplam 23,500,000 EUR tutarındaki vadeli döviz 
satış sözleşmeleri ile ilgili  olarak 576,978 MTL tutarında gider hesaplanmış ve sözkonusu tutar bilançoda 
“borç ve gider karşılıkları” ve özsermaye altında “özel yedekler” kalemleri altında muhasebeleştirilmiştir. Özel 
yedekler hesabında gösterilen tutarlar riske karşı korunan gelecekteki işlemlerin sonuç hesaplarını etkilediği 
dönemler içinde gelir tablosuna yansıtılacaktır. 

30 Haziran 2004 tarihi itibariyle açık olan vadeli döviz satış sözleşmelerinin vadeleri aşağıdaki gibidir:

Vade Tutar (EUR)
Temmuz 2004 4,000,000
Ağustos 2004 4,000,000
Eylül 2004 4,000,000
Ekim 2004 4,000,000
Kasım 2004 4,000,000
Aralık 2004 3,500,000

23,500,000

b) 30 Haziran 2004 ve 31 Aralık 2003 tarihleri itibariyle “Öz sermaye düzeltme farkları” hesabının kaynakları 
aşağıda belirtilmiştir (tutarlar Türk Lirasının 30 Haziran 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir):

30 Haziran 2004 Tarihi Endekslenmiş Öz Sermaye Enflasyon
Değerler Değerler Düzeltme Farkları

Sermaye 25,200,000 92,317,528 67,117,528
Emisyon Primi 302,475 8,056,603 7,754,128
Yasal Yedekler 1,829,243 9,170,123 7,340,880
Özel Yedekler (571,103) (568,568) 2,535
Olağanüstü Yedek    11,733,884 13,168,492 1,434,608

38,494,499 122,144,178 83,649,679

31 Aralık 2003 Tarihi Endekslenmiş      Öz Sermaye Enflasyon
Değerler Değerler Düzeltme Farkları

Sermaye  25,200,000 92,317,528                             67,117,528
Emisyon Primi    302,475 8,056,603                               7,754,128
Yasal Yedekler 870,751 8,196,941                               7,326,190
Özel Yedekler 1,126,061 1,219,735                                    93,674
Olağanüstü Yedekler 7,466,762 8  ,835,969                                 1,369,207

34,966,049 118  ,626,776                                83,660,727

c) SPK’nın Seri XI, No: 20 “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul 
ve  Esaslar”  (“Enflasyon  Tebliği”)  hakkında  tebliği,   2003  yılı  içerisinde  sona  eren  ilk  yıllık  mali 
tablolardan  başlamak  üzere  yürürlüğe  girmiştir.  Bununla  birlikte,  Şirket,  mali  tablolarını  ilk  defa  
1 Ocak-31 Aralık 2003 hesap  döneminde Enflasyon Tebliği’ne  göre  düzeltme işlemine tabi  tutmuştur. 
SPK’nın  12  Şubat  2004  tarihli  ve  10/93-2124  sayılı  yazısına  istinaden,  ilişikteki  ara  dönem  mali 
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tablolarda  1 Ocak – 30 Haziran 2004  hesap  dönemine ait  ara  dönem bilanço,  gelir  tablosu ve ilgili 
dipnotları önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır (11 no’lu bilanço dipnotu).

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI :
1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:

A) Amortisman giderleri : 3,139,153
B) İtfa ve tükenme payları : 39,190

TOPLAM 3,178,343

2 Dönemin reeskont ve karşılık giderleri:
Cari yıl kurumlar vergisi karşılığı 1,543,577
Kıdem tazminatı karşılığı gideri 964,001
Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı (bilanço dipnotu 22) 143,989
TOPLAM 2,651,567

3 Dönemin tüm finansman giderleri:
Net parasal pozisyon karı 116,301
Vadeli döviz satış işlem gelirleri (forward) 1,278,076
Kur farkı gelirleri 650,244
Kur farkı giderleri (bilanço dipnotu 22) (1,418,083)
Finansman giderleri (3,295,506)
TOPLAM (2,668,968)

Cari dönemde finansal işlemlerden 650,244 MTL kur farkı geliri oluşmuştur. Oluşan bu gelir cari dönem gelir 
tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar” hesapları içinde yer almıştır.

Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık, iştirakler ve diğer grup şirketleri ile ilgili kısmın tutarı: 
Yoktur.

5 Ortaklar, bağlı ortaklık, iştirakler ile grup şirketleri ile yapılan alış ve satışlar:
ALIŞ SATIŞ

Ad Soyad/
Ticaret Ünvanı

Ortak/İştirak/
Bağlı Ortaklık/

Grup Şirketi Tutar

Toplam Tutar 
İçindeki Pay 

(%) Tutar

Toplam Tutar 
İçindeki Pay 

(%)
Aktek Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. İştirak 1,465,659 1 < 46,043,505 47
Edip İplik San. ve Tic. A.Ş. Grup Şirketi 777,274 1 < 248,545 1 <
TOPLAM 2,242,933 1 < 46,292,050 47

Aktek ile ilgili alışlar ihracat masraflarından, satışlar ise Aktek üzerinden yapılan ihracatdan oluşmaktadır. Edip İplik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den alış ve satışlar ise ticari işlemlerden kaynaklanmaktadır.

6 Ortaklar bağlı ortaklık, iştirakler ile grup şirketlerinden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve 
benzerleri: Yoktur.

7 Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür, genel müdür 
yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı:
Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür yardımcılarına sağlanan menfaatlerin toplamı 774,847 MTL’dir.

Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde 
meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-):

Bilanço dipnotu 11’de belirtildiği  üzere Şirket’in enflasyon düzeltme işlemine tabi  tutulmuş mali  tablolarında 
normal amortisman yöntemi kullanılmıştır.  Şirket’in enflasyona göre düzeltme işlemine tabi  mali tablolarında 
kullandığı amortisman yöntemi ve oranları aşağıda özetlenmiştir:

Ekonomik     Ömür (Yıl)   Yöntem
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 10   Doğrusal amortisman
Binalar 50 Doğrusal amortisman
Makina, tesis ve cihazlar 15 - 20                        Doğrusal amortisman
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Taşıt araç ve gereçleri                           5                           Doğrusal amortisman
Döşeme ve demirbaşlar                       10  Doğrusal amortisman
Maddi olmayan duran varlıklar        5 - 10                        Doğrusal amortisman

9 Stok maliyeti hesaplama sistemleri ve yöntemleri:
Stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleşebilir  değerin düşük olanı ile değerlenmiştir.  Üretim maliyet 
sistemi safha maliyeti olup malzeme, emtia ve diğer stoklar için ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi, yarı mamul 
ve mamul stokları için ise aylık ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktadır.

10 Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri:
Şirket ilgili dönem mesai gününü rastladığından sayım yapmamıştır. Ara dönem sayımını 31 Temmuz 2004 
tarihi itibariyle yapmıştır.

11 Yurtiçi  ve  yurt  dışı  satışlar  hesap  kalemi  içinde  yer  alan  ürün,  hurda,  döküntü  gibi  maddelerin 
satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde 
bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar:Yoktur.

12 İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi:
Şirket cari dönemde fuar teşvik primi olarak 48,422 MTL almıştır (bilanço dipnotu 22).

13 Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını 
gösteren açıklayıcı not: 
Şirket 67,175 MTL şüpheli alacaklarından tahsilat yapmıştır.

14 Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına net dönem karı ve kar payı 
oranları:

Yön.Kur. Önerilen Kar 
PayıOranı (%)

Hisse Başına Net 
Dönem Karı

Hisse Başına Kar Payı 
Tutarı

Adi Hisse Senetleri - 122 -

İmtiyazlı Hisse Senetleri - 122 -

15 Her  bir  ana  üretim  grubu  için  ayrı  ayrı  olmak  üzere,  işletmenin  dönem  içinde 
gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler 

Ana Üretim 
Grubu

Ölçü Birimi Cari Dönem 
Üretim Miktarı

Önceki Dönem 
Üretim Miktarı

Değişim Oranı 
(%)

Kumaş 1,000   Mt 11,118 10,105 10

Konfeksiyon 1,000 Adet 2,636 2,421 9

16 Her  bir  ana  satış  grubu  için  ayrı  ayrı  olmak  üzere,  işletmenin  dönem  içinde 
gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış miktarlarındaki değişmeler 
Ana Satış Grubu Ölçü Birimi Cari Dönem Satış 

Miktarı
Önceki Dönem Satış 

Miktarı
Değişim Oranı 

(%)
Kumaş 1,000   Mt 8,230 7,740 6
Konfeksiyon 1,000 Adet 2,656 2,411 10
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AKIN TEKSTİL A.Ş.’nin

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1. Akın  Tekstil  A.Ş.’nin  (“Şirket”)  30  Haziran  2004  tarihi  itibariyle  enflasyona  göre  düzeltilmiş  ara  dönem 
bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait enflasyona göre düzeltilmiş ara dönem gelir tablosunu Sermaye 
Piyasası Kurulu (“ SPK”) tarafından yayımlanan sınırlı denetim ilke ve kurallarına göre incelemiş bulunuyoruz. Bu 
enflasyona göre düzeltilmiş ara dönem mali tabloların tümü Türk Lirası’nın 30 Haziran 2004 tarihindeki satın alma 
gücü ile ifade edilmiştir. Enflasyona göre düzeltilmiş ara dönem bilanço ve gelir tablosu üzerinde yaptığımız çalışma, 
yıllık mali tablolara ilişkin olarak genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına göre yapılan incelemeye 
oranla sınırlı  tutulmuştur. İncelememiz, esas olarak, ara dönem bilanço ve gelir tablosunun hazırlanışındaki sistemi 
anlamaya yönelik olarak, analitik inceleme, bilgi toplama ve sınırlı  denetim ilke ve kurallarının gerektirdiği çeşitli 
denetim tekniklerinin uygulanmasından oluşmuştur. Bu nedenle raporumuzun, yıllık bağımsız denetim raporlarından 
farklı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

2. 11 ve 33(c) no’lu ara dönem konsolide bilanço dipnotunda açıklandığı üzere, SPK’nın Seri XI, No:20 “Yüksek 
Enflasyon  Dönemlerinde  Mali  Tabloların  Düzeltilmesine  İlişkin  Usul  ve  Esaslar”  (“Enflasyon  Tebliği”) 
hakkında tebliği, 2003 yılı içerisinde sona eren ilk yıllık mali tablolardan başlamak üzere yürürlüğe girmiştir. 
Bununla  birlikte,  Şirket,  mali  tablolarını  ilk  defa  1  Ocak  -  31  Aralık  2003  hesap  döneminde  Enflasyon 
Tebliği’ne göre düzeltme işlemine tabi tutmuştur. SPK’nın 12 Şubat 2004 tarihli ve 10/93-2124 sayılı yazısına 
istinaden, ilişikteki ara dönem mali tablolarda 1 Ocak - 30 Haziran 2004 hesap dönemine ait ara dönem bilanço, 
gelir tablosu ve ilgili dipnotları önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır.

3. Bu çerçevede, söz konusu enflasyona göre düzeltilmiş ara dönem mali tablolarda, SPK tarafından yayımlanmış 
genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve ara dönem mali tabloların hazırlanmasına ilişkin ilke ve kurallara 
uygun olmayan önemli bir hususa rastlanmamıştır.

Başaran Nas Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
a member of
PricewaterhouseCoopers

Talar Gül, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi

İstanbul, 12 Ağustos 2004
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	Ad Soyad/

	2,242,933
	46,292,050
	Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-):


	1.	Akın Tekstil A.Ş.’nin (“Şirket”) 30 Haziran 2004 tarihi itibariyle enflasyona göre düzeltilmiş ara dönem bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait enflasyona göre düzeltilmiş ara dönem gelir tablosunu Sermaye Piyasası Kurulu (“ SPK”) tarafından yayımlanan sınırlı denetim ilke ve kurallarına göre incelemiş bulunuyoruz. Bu enflasyona göre düzeltilmiş ara dönem mali tabloların tümü Türk Lirası’nın 30 Haziran 2004 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiştir. Enflasyona göre düzeltilmiş ara dönem bilanço ve gelir tablosu üzerinde yaptığımız çalışma, yıllık mali tablolara ilişkin olarak genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına göre yapılan incelemeye oranla sınırlı tutulmuştur. İncelememiz, esas olarak, ara dönem bilanço ve gelir tablosunun hazırlanışındaki sistemi anlamaya yönelik olarak, analitik inceleme, bilgi toplama ve sınırlı denetim ilke ve kurallarının gerektirdiği çeşitli denetim tekniklerinin uygulanmasından oluşmuştur. Bu nedenle raporumuzun, yıllık bağımsız denetim raporlarından farklı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

