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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.

Şirketin İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinde şubesi bulunmaktadır.

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

NOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1. Mali tabloların sunum esasları

Şirket, Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni mali tablolarının 

hazırlanmasında  Sermaye Piyasası  Kurulu  (“SPK”)  tarafından  çıkarılan  tebliğler  ve  vergi  mevzuatı’na 

uymaktadır. Mali tablolar tarihi maliyet esasına göre tutulan yasal kayıtların SPK’nın Seri:XI, No:25 sayılı 

“Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”ine uygunluk 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.

15  Kasım  2003  tarih  ve  25290  mükerrer  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan   Seri:XI,  No:25  sayılı 
“Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”i 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren 
ilk ara dönem mali tablolardan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ilgili Tebliğ’in 
726. maddesi’nde dileyen işletmelerin 31 Aralık 2003 tarihinde veya daha sonra sona eren yıllık veya ara 
hesap döneminden başlamak üzere bu Tebliğ’i uygulayabilecekleri belirtilmektedir. Bu maddeye istinaden 
Şirket mali tablolarını ilk kez 1 Ocak - 31 Mart 2005 ara dönemi itibariyle Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ'e 
göre hazırlamış ve bu çerçevede açılış  bakiyelerini  içeren 31 Aralık 2004 bilançosu  da yine bu tebliğ 
uyarınca yeniden düzenlemiştir. 

Şirket,  ara  dönem mali tabloları  ilk kez 31 Mart  2005 tarihinde hazırladığından dolayı  30 Haziran 2005 
tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait ara dönem gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akım 
tablosu ve ilgili dipnotlar karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır. 
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2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi

Tebliğ’nin 15. Kısmı, Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi,  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. 
Sözkonusu tebliğe göre yüksek enflasyon dönemi, 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 yıllık hesap döneminden itibaren başlar. 

Ayrıca fiyat endekslerinde yukarıda belirtilen düzeyde artış olmamakla beraber, halkın tasarruflarını yabancı 
para cinsinden tutması, mal ve hizmet fiyatlarının yabancı para birimi üzerinden belirlenmesi gibi yüksek 
enflasyon emarelerinin mevcut bulunması halinde de 15. Kısmın uygulanmasına karar verilebilir.

SPK,  17 Mart  2005  tarih  ve 11/367  sayılı  toplantısında,  T.C.  Merkez Bankası'nın  son  verilerine  göre 
enflasyon beklentilerinin 2005 yılı  sonu için %8, gelecek 12 ay için %7.7, 2005 yıl sonuna ilişkin söz 
konusu tahmini değerlere göre son 3 yıllık kümülatif enflasyon oranının %35.7 olmasının öngörüldüğünü 
belirtmiştir.  Bu  öngörüler  neticesinde  SPK,  Türkiye’de  faaliyette  bulunan  ve  SPK  Muhasebe 
Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir.   

Bu nedenle karşılaştırmalı bilgilerin bulunduğu geçmiş dönem mali tabloları,  Türk Lirası’nın 31 Aralık 
2004 tarihindeki satın alma gücüyle Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. 31 Aralık 2004 tarihli açılış 
bilançosunun  enflasyona  göre  düzeltilmesi  için  kullanılan  endeks  ve  dönüşüm  faktörleri  aşağıda 
açıklanmıştır:

Düzeltme Üç yıllık kümüle Yıllık 
Tarihler Endeks Katsayısı enflasyon enflasyon

31 Aralık 2004 8.403,8 1,000 %69,7 %13,8
31 Aralık 2003 7.382,1 1,138 %181,1 %13,9
31 Aralık 2002 6.478,8 1,297 %227,3 %30,8
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Yukarıda bahsi geçen düzeltme işlemine ait ana hatlar aşağıda belirtilmiştir:

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

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

2.3 Konsolidasyon esasları

Şirket’in  Atatürk  Havalimanı  Serbest  Bölgede  %100 sahip  olduğu bir  şubesi  (“Şube”)  bulunmaktadır. 
Şube’nin mali tabloları Şirket mali tablolarına konsolide edilmiştir. Söz konusu şubenin mali tabloları Yeni 
Türk Lirası (YTL) cinsinden tutulmuştur. Şirket’in Serbest Bölge Şubesi ile olan 6 aylık dönemdeki tüm 
işlemleri ile bilanço tarihindeki borçlar ve alacakları karşılıklı olarak silinmiştir.

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 Para Birimi

30  Ocak  2004  tarihli  Resmi  Gazete’de  yayınlanan  Türkiye  Cumhuriyeti  Devleti’nin  Para  Birimi 
Hakkındaki 5083 sayılı kanun uyarınca, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk 
Lirası (“YTL”) ve Yeni Kuruş (“YKr”), Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni para birimi olmuştur. Yeni Türk 
Lirası’nın alt birimi Yeni Kuruştur (1 YTL = 100 YKr). Bir önceki para birimi olan Türk Lirası değerleri 
YTL’ye  dönüştürülürken  1  milyon  Türk  Lirası,  1  YTL’ye  eşit  tutulmaktadır.  Buna  göre,  Türkiye 
Cumhuriyeti’nin para birimi Türk Lirası’ndan altı sıfır atılarak sadeleştirilmiştir.

Hukuki sonuç doğuran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki işlem, mahkeme kararı,  kıymetli evrak ve her 
türlü  belgenin  yanı  sıra  ödeme  ve  değişim araçlarında,  Türk  Lirası’na   yapılan  referanslar,  yukarıda 
belirtilen dönüşüm oranı ile YTL cinsinden yapılmış sayılmaktadır. Sonuç olarak, 1 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren  YTL,  mali  tablo  ve  kayıtların  tutulması  ve  gösterimi  açısından  Türk  Lirası’nın  yerini  almış 
bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30 Kasım 2004 tarihli duyurusuna istinaden, 31 Aralık 2004 tarihinde sona 
eren döneme ilişkin mali tablolar, karşılaştırma amacıyla kullanılacak olan bir önceki döneme ait finansal 
verileri  de  dahil  olmak  üzere,  YTL  cinsinden  gösterilmiş,  önceki  dönem  mali  tabloları  da  sadece 
karşılaştırma amacıyla YTL cinsinden ifade edilmiştir.
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2.6 Tahminlerin Kullanılması

Mali  tabloların  SPK’nın  Seri:XI,  No:25  sayılı  Tebliğ’ine  göre  hazırlanmasında  Şirket  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.

2.7 Konsolide mali tabloların onaylanması

Şirket’in  SPK’nın  Seri:XI,  No:25  sayılı  Tebliğ’ine  göre  hazırlanmış  mali  tabloları  10  Ağustos  2005 
tarihinde D. Ali Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) ve Atilla Çıracı, Muhasebe Şefi tarafından 
Şirket Yönetim Kurulu adına onaylanmıştır.

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, Şirket’in söz konusu 
mallar üzerinde etkin bir kontrolünün bulunmaması, hasılatın miktarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi, 
işlemle  ilgili  ekonomik faydanın  Şirket  tarafından  elde  edileceğinin  muhtemel  olması  ve işlemle  ilgili 
olarak yüklenilen  veya yüklenilecek  olan  maliyetlerin  güvenilir  bir  şekilde  ölçülebilmesi  durumlarında 
hasılat olarak 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.

Şirket’in 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.
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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.

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 hasılatı olarak belirlenir.
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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 
çok büyük olmaması durumunda, orijinal fatura değerleri üzerinden gösterilmiştir. 

Şirketin  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.

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.

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 geri 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
Maddi olmayan duran varlıklar 5 - 10                        Doğrusal amortisman
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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  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  yapılması  gerekmesi  halinde,  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, marka ve diğer haklardan oluşan varlıklar olup ilk 
maliyeti alış fiyatından belirlenmektedir. Maddi olmayan duran varlıklar gelecekte ekonomik fayda elde 
edilebilmesi  ve  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 itfa edilmektedir.

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,  bilgili  ve istekli  taraflar  arasında,  herhangi  bir  ilişkiden 
etkilenilmeyecek şartlar altında satışından elde edilebilir tutara ilişkin güvenilir bir tahmin yapmak için hiç 
bir temel oluşmadığında varlığın geri kazanılabilir tutarı, kullanım değeri olarak dikkate alınır. 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 
tablosuna yansıtılır. 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. Borçlanma maliyetleri, bir varlığın satın 
alımıyla, inşasıyla veya üretimiyle direkt olarak ilişkilendirilebiliyorsa enflasyondan arındırılmış reel kısmı 
ilgili  varlığın maliyet bedelinin üstüne aktifleştirilir.  Enflasyondan arındırılmış reel  finansman giderleri, 
ilgili varlık amaçlanan kullanıma hazır oluncaya kadar aktifleştirilmektedir. Varlığın kullanıma veya satışa 
hazır hale gelmesinden sonra oluşan tüm borçlanma giderleri ise giderleştirilmektedir.
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3.9 Finansal Araçlar

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.

Finansal Araçların Rayiç Değeri

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

i) Finansal Varlıklar

Parasal  varlıklar,  rayiç  değerleri  taşıdıkları  değere  yaklaşan  parasal  varlıklardır.  Bu  varlıklar,  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) Finansal Yükümlülükler

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.
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3.10 Kur değişiminin etkileri

Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk lirasına 
çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz 

konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve 
sınırlandırılmaktadır. Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul 

değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. 

3.11 Hisse Başına Kazanç

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

Türkiye’de şirketler sermayelerini hali hazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından ve yasal 
mali  tablolarında  taşıdıkları  yeniden  değerleme  fonlarından  dağıttıkları  “bedelsiz  hisse”  yolu  ile 
arttırabilmektedirler.  Bu  tip  “bedelsiz  hisse”  dağıtımları,  hisse  başına  kazanç  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. 

3.12 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Şirket’in  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.

3.13 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar

i) Karşılıklar

Karşılıklar Şirket’in 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 yüksek  bir  olasılık  taşımıyor  ise  mali 
tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise mali tablolara yansıtılmayıp 
ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.

3.14 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar
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Muhasebe  politikaları  ve  muhasebe  tahminlerinde  meydana  gelen  değişiklikler  ilgili  dönemde 
açıklanmaktadır.
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3.15  Kiralama İşlemleri

i) Finansal Kiralama İşlemleri

Şirket,  finansal  kiralama yoluyla edinmiş olduğu sabit  kıymetleri,   bilançoda kira başlangıç tarihindeki 
rayiç değeri ya da, daha düşükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki bugünkü 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 hesaplarına dahil edilmiştir.

ii) Operasyonel Kiralama İşlemleri

Şirket,  halen  kullanmakta  olduğu binek otomobillerin  bir  kısmını  operasyonel  kiralama  sözleşmesi  ile 
kiralamıştır. Sözkonusu sözleşme sonunda araçların mülkiyeti Şirket’e geçmeyecektir.

3.16  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 de dahildir. 

3.17  Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler

Türkiye’de  kurumlar  vergisi  oranı  2005 yılından itibaren  %30’dur.  Kurumlar  vergisi  2004 yılında %33 
olarak uygulanmıştır. 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 taktirde 
başka bir vergi ödenmemektedir. 

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 kalanlara yapılan temettü 
ödemeleri  %10  oranında  stopaja  tabidir.  Karın  sermayeye  ilavesi,  kar  dağıtımı  sayılmaz  ve  stopaj 
uygulanmaz.

Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %30 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 olup 
izleyen yıl verilecek o yıla ait kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden 
mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borçlara da mahsup edilebilir.

En az iki yıl süre ile elde tutulmuş bağlı ortaklıklardaki iştirakler ile gayri menkullerin satışından doğan 
karlar, sermayeye eklenmeleri şartı ile kurumlar vergisinden istisnadır.
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Kurumların  24 Nisan 2003 tarihinden sonra duran varlıklara  ilişkin  6.000 YTL’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.

3.18 Ertelenen Vergiler

Ertelenen vergiler,  yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlıkların ve yükümlülüklerin 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 
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda, ertelenen vergi 
varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir

3.19     Çalışanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatları

Şirket, mevcut İş Kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan 
veya  istifa  ve  kötü  davranış  dışındaki  nedenlerle  işine  son  verilen  personele  belirli  miktarda  kıdem 
tazminatı  ödemekle  yükümlüdür.  Şirket,  kıdem  tazminatını  tahmin  edilen  enflasyon  oranlarına  ve 
personelin  işten  ayrılması  veya  işine  son  verilmesi  ile  ilgili   Şirket’in  kendi  deneyimlerinden  doğan 
bilgilere  dayanarak ve hak kazanılan  menfaatlerin  bilanço tarihinde  geçerli  olan devlet  tahvili  oranları 
kullanılarak indirgenmiş net değerinden hesaplamış ve mali tablolara yansıtmıştır.
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NOT 3 -UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

3.20 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.

3.21 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.

3.22 Finansal Yatırımlar

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 dönem sonuçlarına yansıtılır.

3.23 Devlet Teşvik ve Yardımları

Şirket  makul  değerleri  ile  izlenen  parasal  olmayan  devlet  teşvikleri  de  dahil  olmak  üzere  tüm  devlet 
teşviklerini,  elde edilmesi  için gerekli  şartların Şirket  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.

3.24  Nakit Akım Tablosu

Nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri değerler, kasa, bankalarda bulunan nakit, vadesi 30 
Haziran olan tahsildeki  çekler  ve vadesi  3 ay veya daha kısa olan menkul kıymetleri  içermektedir.  30 
Haziran 2005 tarihinde nakit akım tablosunda yer alan dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı 
aşağıdaki gibidir:

30 Haziran 2005

Kasa 39.367
Banka 1.619.878
Menkul kıymetler 5.081.595

6.740.840
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NOT 4 -HAZIR DEĞERLER

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004

Kasa 39.367 4.700
Banka
-Vadesiz mevduat 1.619.878 2.058.002
-Vadeli mevduat - -

1.659.245 2.062.702

NOT 5 -MENKUL KIYMETLER

Şirket’in  30  Haziran  2005  ve  31  Aralık  2004  tarihleri  itibariyle  menkul  kıymetlerin  dökümü aşağıda 
sunulmuştur:

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004

Hazine Bonosu 14.382.386 13.453.274

14.382.386 13.453.274

Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlerin vade dağılımı aşağıdaki gibidir.

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004

0-1 ay 1.841.646 - 
1-3 ay 3.239.949 - 
3-6 ay 7.161.598 1.132.251
6-12 ay 1.567.178 10.919.190
12 ay üzeri 572.015 1.401.833

14.382.386 13.453.274

30  Haziran  2005  tarihi  itibariyle  tutulan  YTL  menkul  kıymetler  için  faiz  oranı  %15  -  %37’dir  
(31 Aralık 2004: %15-%37).
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NOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR

a) Kısa vadeli banka kredileri
30 Haziran 2005 31 Aralık 2004

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

YTL - 1.827.533 14,7-16,5 - - -
EUR 14.928.564 24.135.009  Libor+1,25-2,0  11.624.565 21.235.755 Libor+1,5-2,0
USD* 550.786 738.769 - 92.350 123.943 Libor + 3,50
CHF* 260.000 271.465 - - - -

26.972.776 21.359.698

* Bu krediler akreditif kredileri olması nedeni ile tutarlar üzerinde faiz oranı bulunmamaktadır.

b) Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004
Döviz YTL Faiz Döviz YTL Faiz

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

USD 200.616 269.086 Libor +3,5 154.229 206.991 Libor +3,5
EUR 4.990.854 8.068.713 Eurolibor+ 4.007.068 7.320.112 Eurolibor+

1,73-2,25 2,25 veya 5,5
CHF 2.024.337 2.113.610 Libor 1.015.018 1.198.330 0.95 - 2.36

1,88 - 2,36

10.451.409 8.725.433

c) Uzun vadeli banka kredileri

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004
Döviz YTL Faiz Döviz YTL Faiz

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

USD 7.950.000 10.663.335 Libor +3,5 7.950.000 10.669.695 Libor +3,5
EUR 3.500.000 5.658.450 Eurolibor+ 7.975.000 14.568.730 Eurolibor+

2,93 veya 5,5 2,25 veya 5,5
CHF 7.906.481 8.255.171 Libor+ 8.894.807 10.501.209 Libor+

1,88 - 2,36 0,35 - 2,36

24.576.956 35.739.634

Uzun vadeli banka kredileri ile ilgili verilen teminatlar Not 19’da belirtilmiştir.
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NOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)

30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle, Şirket’in uzun vadeli kredilerinin geri ödeme 
planı aşağıdaki gibidir:

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004

2006 1.434.287 10.911.161
2007 8.527.023 9.532.662
2008 3.975.146 4.246.095
2009 5.081.718 5.353.327
2010 4.049.822 4.186.526
2011 1.508.960 1.509.863

24.576.956 35.739.634

NOT 7 -TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

a) Ticari Alacaklar

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004

Ticari alacaklar - ertelenmiş finansman gelirleri, net 17.111.768 19.145.505
Alacak senetleri - ertelenmiş finansman gelirleri, net 1.313.423 483.488
Alınan çekler 6.041.995 4.557.004
Diğer ticari alacaklar 644 1.421

24.467.830 24.187.418

Tenzil: Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (97.059) (97.059)

24.370.771 24.090.359

b) Ticari Borçlar

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004

Ticari borçlar - ertelenmiş finansman gelirleri, net 5.387.053 7.634.327
Diğer ticari borçlar 1.006.223 1.248.850

6.393.276 8.883.177
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30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle ticari borçlar; hammadde ve işletme ile ilgili satın 
alım borçlarıdır.

NOT 8 -FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI

Finansal kiralama yoluyla edinilmiş maddi duran varlıklar bilançoda maddi duran varlıklar içerisinde yer 
almakta olup, 30 Haziran 2005 tarihi  itibariyle söz konusu varlıkların toplam net defter değeri 252.541 
YTL’dir (31 Aralık 2004 – 283.883 YTL).

30  Haziran  2005  tarihi  itibariyle  söz  konusu  finansal  kiralama  sözleşmelerine  ilişkin  yükümlülük 
bulunmamaktadır.

NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR

a) İlişkili Taraflardan Alacaklar
 

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004
Aktek Giyim San. ve Tic. A.Ş. 18.183.908 21.788.729
Edip İplik San. ve Tic. A.Ş. - -
Edpa Pazarlama A.Ş. 1.594 1.594

18.185.502 21.790.323

b)İlişkili Taraflara Borçlar

 30 Haziran 2005 31 Aralık 2004
Aktek Giyim San. ve Tic. A.Ş. 132.380 212.583
Edip İplik San. ve Tic. A.Ş. 166.327 54.246
Ortaklara borçlar (ödenmemiş temettü) 463 273

Toplam 299.170 267.102

c) İlişkili Taraflara Satışlar
1 Ocak- 1 Nisan- 

30 Haziran 2005 30 Haziran 2005
Aktek Giyim San. ve Tic. A.Ş. 46.758.758 22.984.297
Edip İplik San. ve Tic. A.Ş. 43.134 13.418

46.801.892 22.997.715

d) İlişkili Taraflardan Mal ve Hizmet Alımları
1 Ocak- 1 Nisan-

30 Haziran 2005 30 Haziran 2005
Aktek Giyim San. Ve Tic. A.Ş. 1.172.951 1.111.724
Edip İplik San. ve Tic. A.Ş. 674.215 439.970

1.847.166 1.551.694
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Aktek Giyim San. ve Tic. A.Ş.  ile ilgili borçlar ihracat masraflarından, satışlar ve alacaklar ise yine bu 
şirket üzerinden yapılan ihracattan oluşmaktadır.
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NOT 10 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004

İhracat KDV Alacağı 1.749.817 2.324.169
Personelden Alacaklar 51.345 57.141
Diğer 75.400 92.853

1.876.562 2.474.163

NOT 11 - CANLI VARLIKLAR

Yoktur.

NOT 12 - STOKLAR

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004

Yarı mamuller 20.112.060 23.430.285
Mamuller 7.660.050 6.665.082
İlk madde ve malzeme 7.159.610 6.645.045
Diğer stoklar 1.440.581 995.593
Verilen sipariş avansları 736.448 225.889
Emtia 186.908 278.087
Stok değer düşüklüğü karşılığı (138.000) (243.167)

37.157.657 37.996.814

NOT 13 - DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞME ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ

Yoktur.
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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.

İleriki dönemde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen 
vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanacak oran %30’dur. 

30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle, ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve etkin 
vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi yükümlülüğünün detayları aşağıda verilmiştir:

Ertelenmiş vergi
Kümülatif geçici farklar alacağı/(yükümlülüğü)

30 Haziran 31 Aralık 30 Haziran 31 Aralık
2005 2004 2005 2004

Kıdem tazminatı karşılığı 1.198.316 1.060.744 359.494 318.223
Finansal kiralama sözleşmeleri (252.541) (283.883) (75.762) (85.165)
Maddi ve maddi olmayan varlıklar (62.950.517) (65.252.975) (18.885.155) (19.575.893)
Stoklar - (1.209.975) - (362.951)
Stok değer düşüklüğü karşılığı 138.000 243.167 41.400 72.950
Borç ve gider karşılığı 200.000 - 60.000 -
Gelecek aylara ait giderler 314.741 - 94.422 -
Devreden yatırım indirimi 676.882 3.755.329 676.882 3.755.329
Ticari alacak/borçlar reeskontu 253.343 255.454 76.003 76.637
Forward gelirleri (5.305.710) (2.295.304) (1.591.713) (688.592)

Ertelenmiş vergi yükümlüğü, net (19.244.429) (16.489.462)

Ertelenmiş vergi hareket tablosu

1 Ocak 2005 açılış bakiyesi 16.489.462
Cari dönem gideri / (geliri) 1.851.845
Forward gelirlerinden hesaplanan
  ertelenmiş verginin özel yedeklere etkisi 903.122

30 Haziran 2005 dönem sonu 19.244.429
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NOT 15 - DİĞER  CARİ/CARİ  OLMAYAN  VARLIKLAR  VE  KISA/UZUN  VADELİ 
YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

a) Diğer Cari/Dönen Varlıklar

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004

Forward gelir tahakkukları 5.305.710 2.295.304
Gelecek aylara ait giderler 311.400 367.057
Peşin ödenen vergiler ve stopajlar 9.074 1.574.403
Tecil edilecek KDV 1.827 -
Yangın sigorta gelir tahakkuku - 429.947
KDV alacakları - 114.411
Diğer - 38.709

5.628.011 4.819.831

b) Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004

Verilen depozito ve teminatlar 52.511 49.734

52.511 49.734

c) Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004

SSK primleri 659.753 549.557
Personele olan borçlar 657.141 772.499
Personel ile ilgili  ödenecek vergi ve fonlar 596.095 670.633
Gelecek aylara ait gelirler 94.807 40.879
Diğer çeşitli borçlar 28.003 70.685
Tecil edilecek KDV 1.827 -

2.037.626 2.104.253
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NOT 16 - FİNANSAL VARLIKLAR

30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle satılmaya hazır finansal varlıkların detayı aşağıdaki 
gibidir:

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004

İştirakler 31.211 31.211
Bağlı menkul kıymetler 3.732 3.732

34.943 34.943

a) İştirakler

%   30 Haziran 2005 %         31 Aralık 2004  

Aktek Giyim San. Ve Tic. A.Ş. 19,00 193.816 19,00 193.816
Edpa Pazarlama A.Ş. 15,94 2.274 15,94 2.274

196.090 196.090

Değer düşük karşılığı :
Aktek Giyim San. ve Tic. A.Ş. (164.879) (164.879)

31.211 31.211

b) Bağlı Menkul Kıymetler 

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004

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 30 Haziran 2005 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.
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NOT 18 -YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Yoktur.

NOT 19 -MADDİ VARLIKLAR

2005 yılı  altı  aylık dönem içindeki maddi duran varlık ve ilgili  birikmiş amortismanlara ilişkin hareket 
tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 30 Haziran
2004 Girişler Çıkışlar Transferler 2005

Maliyet 
Arazi ve arsalar 829.253 - - - 829.253
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.484.557 29.141 - - 2.513.698
Binalar 40.777.240 - - - 40.777.240
Makine, tesis ve cihazlar 128.314.095 381.640 (1.718.393) 644.380 127.621.722
Taşıt araçları 1.314.617 - - 1.314.617
Döşeme ve demirbaşlar 2.297.459 89.851 - - 2.387.310
Yapılmakta olan yatırımlar 1.200.523 1.740.592 - (644.380) 2.296.735
Verilen sipariş avansları - 21.151 (21.151) - -

177.217.744 2.262.375 (1.739.544) - 177.740.575

Birikmiş Amortisman
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri 1.513.570 124.714 - - 1.638.283
Binalar 9.248.140 407.593 - - 9.655.733
Makine, tesis ve cihazlar 40.799.429 3.247.470 (954.828) - 43.092.072
Taşıt araçları 1.237.372 20.823 - - 1.258.195
Döşeme ve demirbaşlar 1.864.404 68.678 - - 1.933.082

54.662.915 3.869.278 (954.828) - 57.577.365

Net defter değeri 122.554.829 120.163.210

Varlıklar Üzerindeki İpotekler

30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri  itibariyle  aşağıda belirtilen  varlıklar  üzerindeki ipotekler; 
Şirket’in yatırım için kullandığı Uzun Vadeli Kredilere karşılık verilen Lüleburgaz fabrika arazisi ve binası 
ile ilgilidir.

30
 Haziran 2005

31 Aralık 2004

 Döviz 
Tutarı

YTL
Tutarı

Döviz 
Tutarı

YTL
Tutarı

USD 10.300.000 13.815.390 10.300.000 13.823.630
CHF 10.933.400 11.415.563 11.133.400 13.144.092

25.230.953 26.967.722
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NOT 20  -MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR

30 Haziran 2005  tarihi  itibariyle  sona  eren dönem içindeki  maddi  olmayan  duran varlıkların  hareket 
tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2004 Girişler Çıkışlar Transferler 30 Haziran 2005

Maliyet
Haklar 148.747 - - - 148.747
Diğer maddi olmayan 
   duran varlıklar (programlar) 674.570 3.646 - - 678.216

823.317 3.646 - - 826.963

Birikmiş amortisman
Haklar 75.613 7.437 - - 83.050
Diğer maddi olmayan 
   duran varlıklar (programlar) 484.468 29.239 - - 513.707

560.081 36.675 - - 596.757

Net defter değeri 263.236 - - - 230.206

NOT 21 - ALINAN AVANSLAR

30 Haziran 2005 tarihi itibariyle Şirket’in, sonraki dönemlerde müşterilerine yapacağı satışlar için almış 
olduğu 1.267.510 YTL (31 Aralık 2004: 730.315 YTL) tutarında avans bulunmaktadır.

 

NOT 22 - EMEKLİLİK PLANLARI

Şirket’in kıdem tazminatı yükümlülüğü dışında çalışanların emekliliği ile ilgili herhangi bir yükümlülüğü 
yoktur.
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NOT 23 - BORÇ KARŞILIKLARI

a) Kısa Vadeli Borç Karşılıkları

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004

Maliyet gider karşılığı 464.493 -
Cari dönem vergi karşılığı - 14.206
İkramiye karşılığı - 475.000
Toplu sözleşme ücret farkı karşılığı - 421.674
Komisyon giderleri karşılığı 200.000
Diğer 86.480 63.276

751.173 974.156

b) Kıdem Tazminatı Karşılığı

Türk kanunlarına  göre  Şirket,  en az bir  yıllık hizmeti  tamamlayarak 25 yıllık çalışma hayatı  ardından 
emekliye ayrılan (kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen, askerlik hizmetleri için çağrılan 
veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 
ilgili  yasa  değiştiğinden,  emeklilikten  önceki  hizmet  süresiyle  bağlantılı,  bazı  geçiş  süreci  maddeleri 
çıkartılmıştır.

Ödenecek tazminat,  her  hizmet  yılı  için  bir  aylık  maaş tutarı  kadardır  ve bu miktar  30 Haziran 2005 
itibariyle, 1.727.15 YTL (31 Aralık 2004: 1.648,9 YTL ) ile sınırlandırılmıştır.

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

Söz  konusu  karşılık,  Şirket’in  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  Şirket’in 
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, 30 
Haziran  2005  ve  31  Aralık  2004  tarihleri  itibariyle  yükümlülüğü  hesaplamak  için  kullanılan  aktüer 
varsayımları aşağıdaki gibidir:
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NOT 23 - BORÇ KARŞILIKLARI (Devamı)

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004
İskonto oranı (%) 5,45 5,45
Emeklilik olasılığına ilişkin sirkülasyon oranı (%) 9,54 12,82

1 Ocak 2005 - 30 Haziran 2005 tarihleri  arasında kıdem tazminatı  karşılığı  hesabının  hareketi  aşağıda 
sunulmuştur:

1 Ocak 2005 bakiyesi 1.060.744

Dönem içinde ödenen (1.297.310)
Cari dönem karşılığı 1.434.883

30 Haziran 2005 bakiyesi 1.198.317

NOT 24 - ANA ORTAKLIK DIŞI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ

Şirket konsolide ettiği Atatürk Havalimanı Serbest Bölge’de bulunan Şubesine %100 sahip olması nedeni 
ile ana ortaklık dışı pay oluşmamıştır.

NOT 25 - SERMAYE VE SERMAYE YEDEKLERİ

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 80.000.000 YTL’dir. Şirket’in 30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri 
itibariyle tarihsel ödenmiş sermaye tutarı 25.200.000 YTL olup her biri 1 YTL  tutarında 25.200.000 adet 
hisseden oluşmaktadır. 30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle Şirket’in yasal sermaye ve 
ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004
Hisse Grubu Tutar % Tutar %

Haydar Akın Holding A.Ş. B-C 3.967.200 15,74 3.715.200 14,74
Akın Holding A.Ş. A-C 3.427.200 13,61 3.427.200 13,61
A. Haydar Akın B-C 1.782.270 7,07 1.782.270 7,07
Nuri Akın A-C 1.681.470 6,67 1.681.470 6,67
Ragıp Akın A-C 1.681.470 6,67 1.681.470 6,67
Füsun Yönder A-C 1.679.328 6,66 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 1.175.328 4,66 1.175.328 4,66
Diğer kayıtlı ortaklar C 1.122.408 4,46 1.374.408 5,46
Halka arz edilen C 4.788.000 19,00 4.788.000 19,00

25.200.000 100,00 25.200.000 100,00
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NOT 25 - SERMAYE VE SERMAYE YEDEKLERİ (Devamı)

Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları

Şirket’in 30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle bilançolarında yansıtmış olduğu öz sermaye 
enflasyon düzeltmesi farkları aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır :

Tarihi Endekslenmiş Özsermaye Enflasyon
30 Haziran 2005 Değerler Değer  Düzeltmesi Farkı

Sermaye 25.200.000 97.187.423 71.987.423
Emisyon primi 302.475 8.481.601 8.179.126
Yasal yedekler 2.481.319 10.305.938 7.824.619
Olağanüstü yedekler 7.301.808 9.431.074 2.129.266
Özel yedekler 3.719.871 3.722.850 2.979

39.005.473 129.128.886 90.123.413

Tarihi Endekslenmiş Özsermaye Enflasyon
31 Aralık 2004 Değerler Değer  Düzeltmesi Farkı

Sermaye 25.200.000 97.187.423 71.987.423
Emisyon primi 302.475 8.481.601 8.179.126
Yasal yedekler 1.829.243 9.653.862 7.824.619
Olağanüstü yedekler 11.733.884 13.863.150 2.129.266
Özel yedekler 1.612.587 1.615.566 2.979

40.678.189 130.801.602 90.123.413

NOT 26/27/28 - KAR YEDEKLERİ – GEÇMİŞ YIL KAR/ZARARLARI

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. 
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NOT 26/27/28 - KAR YEDEKLERİ – GEÇMİŞ YIL KAR/ZARARLARI (Devamı)

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  karı/(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 tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, 
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. 

Seri:XI, No:25 sayılı  Tebliğ’e uygun olarak hazırlanan mali tablolar esas alınarak hesaplanan 2003 yılı 
faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate alınmak üzere, dağıtılabilir  karın en az %30’u (2003 - %20) 
oranında kar dağıtımı zorunluluğu getirilmiştir.  Bu dağıtım şirketlerin  genel  kurullarının  alacağı  karara 
bağlı olarak nakit olarak ya da dağıtılabilir karın %30’undan aşağı olmamak üzere bedelsiz hisse senedi 
olarak  ya  da  belli  oranda  nakit,  belli  oranda  bedelsiz  hisse  senedi  dağıtılması  suretiyle 
gerçekleştirilebilecektir. 

31 Aralık  2004  tarihi  itibariyle  sona  eren  hesap dönemi  için  SPK'nın  Seri:XI,  No:25 sayılı  "Sermaye 
Piyasasında Muhasebe Standartları  Hakkında Tebliğ"ine göre hazırlanmış mali tablolardan hesaplanacak 
net dağıtılabilir  kar üzerinden, SPK'nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri  uyarınca 
hesaplanacak  tutarın  tamamının  Vergi  Usul  Kanunu'na  göre  hazırlanmış  mali  tablolarda  yer  alan 
dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi mümkün gözükmektedir. Söz konusu bu açıklama SPK'nın 25 Şubat 
2005 tarih ve 7/242 sayılı kararına istinaden yapılmış bir açıklamadır. 

Özel yedekler

Özel Yedeklerin 3.713.997 YTL tutarı; Şirketin nakit akış riskine karşı yaptığı korunma amaçlı vadeli döviz 
satış sözleşmeleri  ile ilgili  (Forward) gelirlerinden oluşan ertelenmiş karın ertelenmiş vergi düşüldükten 
sonraki kısmıdır. Şirket, 2005 yılı içinde nakit akış riskine karşı yapılan korunma amaçlı toplam 20.700.000 
EUR  ve  750.000  USD  tutarında  Vadeli  Döviz  Satış  Sözleşmeleri  yapmıştır.  30  Haziran  2005  tarihi 
itibariyle 10.200.000 EUR tutarındaki sözleşmenin vadesi dolmuş olup gerçekleşen 3.040.648 YTL gelir 
“finansman geliri” kalemi içinde muhasebeleştirilmiştir (Not 39).

30  Haziran  2005  tarihi  itibariyle  henüz  vadeleri  gelmemiş  toplam 10.500.000  EUR ve  750.000  USD 
tutarındaki  vadeli  döviz  satış  sözleşmeleri  ile  ilgili  olarak  5.305.710  YTL  tutarında  ertelenmiş  gelir 
hesaplanmış (31 Aralık 2004: 2.295.304 YTL) ve sözkonusu tutar bilançoda “diğer dönen varlıklar” ve 
ertelenmiş vergi etkisi  düşüldükten sonra kalan 3.713.997 YTL tutar  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 2005 tarihi itibariyle açık olan vadeli 
döviz satış sözleşmelerinin, 1.700.000 EUR ve 250.000 USD’lik kısmı Temmuz 2005’de, 1.700.000 EUR 
ve 250.000 USD kısmı Ağustos 2005’de, 1.700.000 EUR ve 250.000 USD kısmı Eylül 2005’de, 1.800.000 
EUR kısmı Ekim 2005’de, 1.800.000 EUR kısmı Kasım 2005’de, 1.800.000 EUR kısmı Aralık 2005’de 
vadeleri gelecektir.
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NOT 29 - YABANCI PARA POZİSYONU

30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004  tarihleri itibariyle yabancı paraların YTL karşılıklarının gösterildiği 
yabancı para pozisyonu aşağıda sunulmuştur :

30 Haziran 2005

EUR USD GBP CHF Toplam YTL
Varlıklar

Hazır değerler 979.239 60.065 2.025 3.637 1.044.906
Ticari alacaklar 8.088.170 3.378.062 494.600 - 11.960.832
İlişkili taraflardan alacaklar (*) 17.523.615 12.253 592.781 - 18.128.649

Toplam Varlıklar 26.591.024 3.450.320 1.089.406 3.637 31.134.387

Yükümlükler

Finansal borçlar (net) 24.135.009 738.769 - 271.466 25.145.245
Uzun vadeli finansal borçların 
   kısa vadeli kısımları (net) 8.068.713 269.086 - 2.113.610 10.451.409
Uzun vadeli finansal borçlar (net) 5.658.450 10.663.335 - 8.255.171 24.576.956

Yükümlülükler toplamı 37.862.172 11.671.190 10.640.247 60.173.610

Net pozisyon (11.271.148) (8.220.870) 1.089.406 (10.636.610) (29.039.223)

Bilanço dışı yükümlülükler
   (forward sözleşmeleri) 16.975.350 1.005.975 - - 17.981.325

31 Aralık 2004
EUR USD GBP CHF Toplam YTL

Varlıklar

Hazır değerler 838.713 335.470 420.509 1.421 1.596.113
Ticari alacaklar 12.401.165 2.417.899 995.621 - 15.814.685
İlişkili taraflardan alacaklar (*) 20.475.618 10.580 1.302.529 - 21.788.727

Toplam varlıklar 33.715.496 2.763.949 2.718.659 1.421 39.199.525

Yükümlükler
Finansal borçlar (net) 21.235.755 123.943 - - 21.359.698
Uzun vadeli finansal borçların 
   kısa vadeli kısımları (net) 7.320.112 206.991 - 1.198.330 8.725.433
Uzun vadeli finansal borçlar (net) 14.568.730 10.669.695 - 10.501.209 35.739.634

Yükümlülükler toplamı 43.124.597 11.000.629 - 11.699.539 65.824.765

Net pozisyon (9.409.101) (8.236.680) 2.718.659 (11.698.118) (26.625.240)

Bilanço dışı yükümlülükler
   (forward sözleşmeleri) 36.097.695 - - - 36.097.695

(*) İlişkili taraflardan alacaklar, Aktek Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinden yapılan ihracattan oluşmaktadır.
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NOT 30 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

Yatırım Teşvik Belgeleri

Şirket’in  30 Haziran 2005 tarihi  itibariyle  bir  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

Şirket’in 2005 dönemi içerisinde yararlanmış olduğu yatırım indirimi tutarı 4.069.627 YTL dir. (31 Aralık 
2004:  7.282.698  YTL).  30  Haziran  2005  tarihi  itibariyle  devreden  yatırım indirimi  tutarı  ise  605.906 
YTL’dir (31 Aralık 2004: 3.755.329 YTL).

NOT 31 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Karşılıklar ile ilgili açıklama Not 23’de verilmiştir.

a) Şirket Aleyhine Açılan Davalar 

30 Haziran 2005 tarihinde Şirket aleyhine  açılan davalar  toplamı 699 YTL’dir.  (31 Aralık 2004: 699 
YTL).

b) Teminat Mektupları 

30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle Şirket’in vermiş olduğu teminat mektubu ve teminat 
senetlerinin dökümü aşağıdaki gibidir:

30 Haziran 2005 31 Aralık 2004
Gümrüklere dahilde işleme belgeleri kapatılana kadar 
   İthalat KDV’sinin tecil edilebilmesi için verilen teminat 
   mektupları 485.178 506.036

Elektrik, doğalgaz, sigorta şirketleri ve vergi dairesine
   KDV iadesi için verilen teminat mektupları 1.401.086 1.014.825

1.886.264 1.520.861

c) İhracat ve İthalat  Taahhütleri

Dış Ticaret Müsteşarlığı’na verilen dahilde işleme izin belgesine dayanan İhracat ve İthalat Taahhütleri; 18 
Haziran 2004 – 02 Ağustos 2005  tarihleri arasında 23.855.514 USD ihracat, 3.616.697 USD ithalat, 08 
Ekim 2004 – 08 Temmuz 2005 tarihleri arasında 6.124.437 USD ihracat, 2.641.174 USD ithalat, 04 Ocak 
2005 – 04 Ekim 2005 tarihleri  arasında 8.989.200 USD ihracat,  2.084.575 USD ithalat  karşılığı olmak 
üzere toplam 38.969.151 USD İhracat, 8.432.446 USD ithalat yükümlülüğü vardır.
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NOT 31 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

d) Aktifler Üstündeki Sigorta Tutarı

30  Haziran  2005  tarihi  itibariyle  Şirket’in  sahip  olduğu  aktifler  üzerindeki  toplam  sigorta  tutarı 
140.762.993 YTL’dir (31 Aralık 2004: 143.139.166YTL).

NOT 32 - ŞİRKET BİRLEŞMELERİ

Yoktur.

NOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Yoktur.

NOT 34 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Yoktur.

NOT 35 - DURDURULAN FAALİYETLER

Yoktur.

NOT 36 - ESAS FAALİYET GELİRLERİ

a) Net Satışlar

30 Haziran 2005 tarihi itibariyle sona eren dönemde gerçekleştirilmiş satışlar aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak- 1 Nisan-
30 Haziran 2005 30 Haziran 2005

Yurt dışı satışlar 70.944.651 36.804.638
Yurtiçi satışlar 17.852.802 10.204.756

88.797.453 47.009.394

Satıştan iadeler (656.454) (495.303)
Satıştan iskontolar (271.166) (110.148)

87.869.833 46.403.943
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NOT 36 - ESAS FAALİYET GELİRLERİ (Devamı)

b) Üretim ve Satış Miktarları

1 Ocak- 1 Nisan-
         30 Haziran 2005                30 Haziran 2005  
Üretim Satış Üretim Satış

İplik (ton) 1.127 206  554 44
Ham Kumaş (bin metre) 8.893 - 4.727 -
Mamul Kumaş (bin metre) 10.203 7.453 5.616 4.194
Konfeksiyon (1.000 adet) 2.676 2.680 1.378 1.408

NOT 37 - FAALİYET GİDERLERİ

1 Ocak- 1 Nisan-
30 Haziran 2005 30 Haziran 2005

Satış ve pazarlama giderleri (8.271.649) (4.113.371)
Genel yönetim giderleri (6.850.625) (3.340.987)
Araştırma,geliştirme giderleri (1.253.662) (581.677)

 (16.375.936) (8.036.035)
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NOT 37 - FAALİYET GİDERLERİ (Devamı)

a) Satış ve Pazarlama Giderleri

1 Ocak- 1 Nisan-
30 Haziran 2005 30 Haziran 2005

İhracat komisyon gideri 5.582.538 2.803.593
Personel giderleri 1.470.063 735.828
Diğer satış ve pazarlama giderleri 1.217.211 572.537
Amortisman giderleri 1.837  1.413

8.271.649 4.113.371

b) Genel Yönetim Giderleri

1 Ocak- 1 Nisan-
30 Haziran 2005 30 Haziran 2005

Personel giderleri 4.732.044 2.069.223
Diğer genel yönetim giderleri 1.837.827 1.118.076
Amortisman giderleri 280.754    153.688

6.850.625 3.340.987

Dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı 1.591 (2004 – 1.695 kişi).

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

a) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar

1 Ocak- 1 Nisan-
30 Haziran 2005 30 Haziran 2005

Muhtelif satışlar 1.350.773 742.376
Hurda satış karları 218.846 96.169
Reklamasyon geliri 215.425 76.064
Sabit kıymet satış karları 112.074          (507.795)
Sigorta acente komisyon geliri   26.826 3.049
Sigorta hasar tazminatı   20.640 2.267
Fuar katılım teşviği   39.784 26.534
Temettü geliri   12.711 12.711
Numune satış geliri   75.297 75.297
Önceki dönem geliri   10.000 10.000
Diğer 196.208 114.246

2.278.584 650.918
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NOT 38 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR (Devamı)

b) Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar

1 Ocak- 1 Nisan-
30 Haziran 2005 30 Haziran 2005

Muhtelif satışlar maliyeti 1.308.705 689.133
Stok değer düşüklüğü 138.000 138.000
Diğer 309.748 173.045

1.756.453 1.000.178

NOT 39 - FİNANSMAN GİDERLERİ, NET

1 Ocak- 1 Nisan-
30 Haziran 2005 30 Haziran 2005

Kur farkı geliri 6.882.473 4.395.693
Forward geliri 3.040.648 1.805.400
Hazine bonosu faiz geliri 1.597.263 788.446
Reeskont geliri 381.982 (2.767)
Banka faiz geliri   26.782                         11.395
Opsiyon primi   11.701 -

Toplam finansman gelirleri 11.940.849 6.998.167

Kur farkı zararı (4.048.178) (1.733.082)
Kredi faiz gideri (1.250.572) (610.702)
Reeskont gideri (379.871) (23.995)

Toplam finansman giderleri (5.678.621) (2.367.779)

Finansman gelirleri, net 6.262.228 4.630.388

NOT 40 - NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI

Yoktur.
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NOT 41- VERGİLER

Türkiye’de,  kurumlar  vergisi  oranı  2005  yılı  için  %30’dur  (2004:  %33).  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 (VUK),  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. 
Mükellefler ayrıca 31 Aralık 2004 tarihli bilançolarını da söz konusu yasada belirtilen esaslar dahilinde 
enflasyon düzeltmesine tabi tutmak zorundadırlar. Şirket, 31 Aralık 2004 tarihli bilançolarını 5024 sayılı 
Kanun ve Maliye Bakanlığı tarafından 28 Şubat 2004 tarihinde yayımlanan 328 sayılı VUK Genel Tebliği 
(“Tebliğ”) hükümleri; 2004 yılı üçüncü geçici vergi (Ocak-Eylül) dönemine ait geçici vergi beyanlarını da 
5024 ve 5228 sayılı Kanunlar ile 8, 9, 10 ve 11 no’lu VUK sirkülerleri ile 337, 338 ve 339 no’lu VUK 
Genel Tebliğleri ve diğer düzenlemelere göre düzenleyip 10 Kasım 2004 tarihinde beyan etmiştir. Fakat 
Maliye Bakanlığı VUK 13 Nolu Sirküleri ile Beyanname verme ve ödeme süresini 25 Kasım 2004 tarihine 
kadar uzatmıştır. Şirket Geçici Vergi ödemesini bu tarihte gerçekleştirmiştir.

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 %30 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 
izleyen yıl o yıla ait verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden 
mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borçlara da mahsup edilebilir.

En az iki yıl süre ile elde tutulmuş iştirakler ile gayri menkullerin satışından doğan karlar, satıldıkları yıl 
sermayeye eklenmeleri şartı ile 31 Aralık 2005 tarihine kadar vergiden istisnadır.

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.
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NOT 41- VERGİLER (Devamı)

16.07.2004 tarih ve 5228 no’ lu Kanun’ un 28. maddesinin 9. fıkrasında aşağıdaki hüküm getirilmiştir: 
Kurumların 31.07.2004 tarihinden geçerli  olmak üzere bünyelerinde gerçekleştirdikleri  münhasıran yeni 
teknoloji  ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %40’ ı Ar-Ge indirimi 
olarak Kurumlar vergisinden istisna edilir. 31.07.2004 tarihinden önceki harcamalar için eski uygulamaya 
devam edilecektir. Ar-Ge İndirimi için stopaj uygulaması yoktur.

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.

30 Haziran 2005 tarihinde sona eren ara dönemlere ait  gelir  tablosuna yansıtılmış  vergi  tutarları,  Türk 
lirasının 30 Haziran 2005 tarihindeki satın alma gücü cinsinden, aşağıda ifade edilmiştir:

1 Ocak- 1 Nisan-
30 Haziran 2005 30 Haziran 2005

- Cari yıl kurumlar vergisi - -
- Ertelenen vergi gideri (Not 14) 1.851.845 2.755.317

Vergi gideri  1.851.845 2.755.317

NOT 42 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ

Hisse başına kazanç, net karın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama 
adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. 30 Haziran 2005  tarihi itibariyle hisse başına zarar 0.041 YTL’dir. 

NOT 43 – NAKİT AKIM TABLOSU

Excel’de Mali Tablolar dosyasında yer almaktadır.

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

Yoktur.

..................................................
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AKIN TEKSTİL A.Ş.’nin

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Akın Tekstil A.Ş.
Yönetim Kurulu’na

1. Akın Tekstil A.Ş.’nin (“Şirket”) 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle düzenlenmiş konsolide ara dönem 
bilançosunu ve bu tarihte  sona eren altı  aylık ara döneme ait  konsolide gelir  tablosunu Sermaye 
Piyasası Kurulu (“ SPK”) tarafından yayımlanan sınırlı denetim ilke ve kurallarına göre incelemiş 
bulunuyoruz. Konsolide 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, konsolide 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. 2 no’lu konsolide ara dönem mali tablo dipnotunda açıklandığı üzere, SPK’nın Seri XI, No:25 sayılı 
“Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”i (''Tebliğ''), 1 Ocak 2005 tarihinden 
sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Tebliğ Kısım 33 “İlk 
Dönem  Mali  Tablolar”  madde  717,  işletmelerin  bu  Tebliğ’e  uygun  hazırlayacakları  ilk  gelir 
tablosunu,  nakit  akım  tablosunu  ve  özsermaye  değişim  tablosunu  karşılaştırmalı  olarak 
hazırlamıyabileceklerini belirtmektedir. Şirket, konsolide ara dönem mali tablolarını Tebliğ’e uygun 
olarak ilk kez 30 Haziran 2005 tarihinde hazırladığından dolayı ilişikteki konsolide mali tablolarda 
30 Haziran 2005 tarihinde sona eren altı  aylık ara döneme ait konsolide ara dönem gelir tablosu, 
konsolide özsermaye değişim tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve ilgili  dipnotlar 30 Haziran 
2004 tarihinde sona eren altı aylık ara dönem ile karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır.

3. Bu çerçevede, söz konusu konsolide ara dönem mali tablolarda, SPK tarafından yayımlanmış genel 
kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve konsolide 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, 10 Ağustos 2005
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