2004 Faaliyet Raporu
1. ANADOLU GRUBU
A. Vizyonumuz ve Amacýmýz

Þirket 26.03.2004 tarihli Olaðanüstü Genel Kurul toplantýsýnda tarihi deðerle
8.473.236.-YTL olan çýkarýlmýþ sermayesini, tamamý iç kaynaklardan
Vizyonumuz: Üretiminin önemli bir kýsmýný ihraç eden, dýþ ülkelerde ortaklýklar
kuran ve dünyaya teknoloji, teknik eleman ve parça temin eden, Isuzu" için karþýlanmak üzere ayný tutar kadar arttýrarak 16.946.471.-YTLna çýkarýlmasýna
karar vermiþ ve artan sermaye 07.04.2004 tarihinde tescil edilmiþtir.
stratejik üs konumunda, uluslararasý bir þirket olmak.
Amacýmýz: Ticari araçlarda kendi sýnýfýnda; çevreye duyarlýlýk, kalite, teknoloji,
B. Yönetim Kurulumuz
pazar payý ve ihracat etkinliðinde bir numara olmak
Dönem içinde Yönetim ve Denetleme Kurullarýnda görev alan Baþkan ve
Üyelerin ad ve soyadlarý, görev ve süreleri aþaðýda belirtilmiþtir.

B. 20 Yýlda Geldiðimiz Nokta*
·
·
·
·
·

Ciro
Ýhracat Cirosu
Toplam Satýþ Miktarý
Toplam Üretim Miktarý
Toplam Ýhracat Miktarý

2.000.000.000.-USD
150.000.000.-USD
100.000 adet
80.000 adet
5.000 adet

YÖNETÝM KURULUNDA GÖREV ALANLAR
GÖREV SÜRESÝ

*yaklaþýk deðerlerdir

2. KURUMSAL YAPIMIZ
A. Sermaye Yapýsý
Þirket sermayesinin %10'undan fazlasýna sahip olan ortaklarýn sermaye
paylarý ve sermaye içindeki oranlarý aþaðýdaki gibidir.
ORTAKLIÐIN ÜNVANI

PAY TUTARI

PAY ORANI

Yazýcýlar Holding A.Þ.
Özilhan Sýnai Yatýrým A.Þ.
Isuzu Motors Ltd.
Itochu Corporation
Halka Arz

6.051.777
2.847.894
2.879.994
2.159.976
2.541.240

35,71%
16,81%
16,99%
12,75%
15,00%
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ADI ve SOYADI

GÖREVÝ

Salih Metin ECEVÝT
Ýbrahim YAZICI
Tuncay ÖZÝLHAN
Nilgün YAZICI
Tülay AKSOY
Süleyman Vehbi YAZICI
Hülya ELMALIOÐLU
Shinobu MAENO
Kanji FUJINO
Mikio HIROTA
Naomichi KOYANAGI

Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim

Kurulu Bþk.
K.Bþk.Vekili
Kurulu Üyesi
Kurulu Üyesi
Kurulu Üyesi
Kurulu Üyesi
Kurulu Üyesi
Kurulu Üyesi
Kurulu Üyesi
Kurulu Üyesi
Kurulu Üyesi

Baþlangýç

Bitiþ

13.05.2004
13.05.2004
13.05.2004
13.05.2004
13.05.2004
13.05.2004
13.05.2004
13.05.2004
13.05.2004
13.05.2004
13.05.2004

31.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
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YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝNÝN ÖZGEÇMÝÞLERÝ

Salih Metin Ecevit
Yönetim Kurulu Baþkaný

Ýbrahim Yazýcý
Baþkan Vekili

1946 yýlýnda doðan Salih Metin Ecevit, 1967 yýlýnda Siyasi Bilgiler
Fakültesinden mezun olmuþ, Aid-Syracuse Üniversitesinde Ekonomi dalýnda
Mastýr derecesi almýþtýr. 1967-1980 yýllarý arasýnda Maliye Bakanlýðýnda
Hesap Uzman Muavini, Hesap Uzmaný ve Gelirler Genel Müdür Yardýmcýsý
olarak görev yapmýþtýr. 1980 - 1998 yýllarý arasýnda Anadolu Grubunda
Anpa A.Þ.de Genel Müdür ve Murahhas Aza, Çelik Motor A.Þ.de Genel
Müdür ve Murahhas Aza, Anadolu Honda A.Þ.de Murahhas Aza ve Yönetim
Kurulu Baþkaný, Anadolu Endüstriyel Motor A.Þ.de Murahhas Aza, Anadolu
Endüstri Holding Motor Grubu Baþkan Yardýmcýlýðý görevlerinde bulunmuþtur.
1999 yýlýndan itibaren Anadolu Grubunda Otomotiv Grubu Baþkaný olarak
görevini sürdürmektedir. Ayrýca, 1998 Mart ayýndan itibaren Ýthal Otomobilleri
Türkiye Mümessilleri Derneði Yönetim Kurulu üyesidir.

1949 yýlýnda doðan Ýbrahim Yazýcý, 1975 yýlýnda Bursa Ýktisadi Ticari Ýlimler
Akademisinden mezun olmuþtur. 1976 - 1979 yýllarýnda Amerika'da Lisans
üstü çalýþmalarda bulunmuþ ve Atlanta Üniversitesinde Ýþ Ýdaresi üzerine
master (MBA) yapmýþtýr. 1982 yýlýndan itibaren Anadolu Grubu þirketlerinde
aktif görevler almýþ olup halen Grup Þirketlerinin Yönetim Kurullarýnda
Baþkanlýk ve Üyelik görevleri vardýr. Ýbrahim Yazýcý Efes Tur'un Yönetim Kurulu
Baþkaný olup Yazýcýlar Holding'te de Yönetim Kurulu Üyeliði yapmaktadýr.
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Tuncay Özilhan
Üye

Tülay Aksoy
Üye

Anadolu Grubu kurucularýndan Ýzzet Özilhan'ýn oðlu olan Tuncay Özilhan,
1947 yýlýnda doðmuþtur. Saint Joseph Lisesi ve Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat
Fakültesi'ni bitirdikten sonra Amerika Birleþik Devletleri'nde Long Island
Üniversitesi'nde iþ idaresi üzerine master (MBA) derecesi almýþtýr. Erciyas
Biracýlýk Genel Müdürlüðü, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüðü
ve Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüðü görevlerinde bulunmuþtur.
Tuncay Özilhan halen 1984 yýlýnda atandýðý Anadolu Grubu Ýcra Baþkanlýðý
görevini sürdürmektedir. Tuncay Özilhan bu görevine ek olarak Efes Pazarlama,
Tarbes, Efes Sýnai Yatýrým Holding, Coca-Cola Ýçecek A.Þ., Alternatifbank,
Anadolu Cetelem, Adel Kalemcilik ve Ülkü Kýrtasiye Yönetim Kurulu
Baþkanlýklarýný da yürütmektedir. Estonya Fahri Konsolosu ve Efes Pilsen
Spor Kulübü'nün Baþkaný olan Tuncay Özilhan, 2001-2003 döneminde
TÜSÝAD Yönetim Kurulu Baþkanlýðý da yapmýþtýr.

1951 yýlýnda doðan Tülay Aksoy, 1968 yýlýnda Erenköy Kýz Lisesinden mezun
olmuþtur. 1995 yýlýndan itibaren Özilhan Sýnai Yatýrým'ýn yönetim kurulu
üyeliðinin yaný sýra Anadolu Isuzu, Çelik Motor, ve Adel Kalemcilik de dahil
olmak üzere Anadolu Grubunun çeþitli þirketlerinde yönetim kurulu üyesi
olarak görev yapmaktadýr. Doðal Hayatý ve Hayvanlarý Koruma Derneði ve
Sokak Çocuklarýný Koruma ve Eðitme Derneðinin üyesidir.

Nilgün Yazýcý
Üye
1961 yýlýnda Ýstanbulda doðan Nilgün Yazýcý, 1978 yýlýnda Özel Kadýköy Kýz
Kolejinden mezun olmuþtur. 1978 - 1981 yýllarýnda Atlanta Georgioda
Oflethorpe Universityde eðitim görmüþtür. 1995 yýlýndan bu yana Anadolu
Grubu ve Teras Gýda Sanayi ve Ticaret A.Þ.de Yönetim Kurulu Üyeliði
yapmaktadýr.
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Süleyman Vehbi Yazýcý
Üye

Shinobu MAENO
Üye

1947 yýlýnda doðan Süleyman Vehbi Yazýcý 1972 yýlýnda Þiþli Ýktisadi Ticari
Ýlimler Yüksek Okulu'ndan mezun olmuþtur. 1976-1977 yýllarý arasýnda Çelik
Motor A.Þ.'nin Genel Müdürlüðü'nü yapmýþtýr. 1978 yýlýndan itibaren Anadolu
Endüstri Holding Anonim Þirketinde ve Anadolu Grubu'na baðlý deðiþik
þirketlerin yaný sýra Yazýcýlar Holding'te de Yönetim Kurulu Üyeliði yapmaktadýr.

01.01.1970 tarihinde Japonyada doðmuþ, Sophia Üniversitesi Ýspanyol Dili
bölümünden 1993 yýlýnda mezun olmuþtur. Çalýþma hayatýna 1993 yýlýnda
Itochu Corporation,Tokyoda Otomotiv Bölümü Avrupa Bölgesi Ýhracat Sorumlusu
olarak baþlamýþ, 2000 yýlýnda Fransada Finansal Kontrolör olarak on ay
görev yapmýþtýr. 2002 yýlý Nisan ayýnda Ortadoðu Bölümüne geçmiþ, ayný
yýlýn Aðustos ayýnda Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Þ.de halen
yürütmekte olduðu Pazarlama Müdürü ve Genel Müdür Danýþmanlýðýna
atanmýþtýr.

Hülya Elmalýoðlu
Üye
1962 yýlýnda doðan Hülya Elmalýoðlu 1979 yýlýnda Özel Kadýköy Kýz Koleji'nden
mezun olmuþtur. 1979 - 1980 yýllarýnda Amerika'da dil eðitimi görmüþtür.
1997 yýlýnda Teras Gýda San ve Tic A.Þ.'nde Yönetim Kurulu üyeliðine, 1999
yýlýnda da Anadolu Endüstri Holding Þirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliðine
seçilmiþtir. Hülya Elmalýoðlu ayrýca Yazýcýlar Holding Yönetim Kurulu üyesidir.
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Kanji FUJINO
Üye
1955 yýlýnda Fukuoka, Japonyada doðan Kanji Fujino, 1978 yýlýnda University
of Ryukustan Makina Mühendisi olarak mezun olmuþtur. 1978den beri
Isuzu Motors Limitedde çalýþmakta olup Uluslararasý Satýþ Kontrol Bölümünde
Genel Müdür olarak görev yapmaktadýr.
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C. Denetim Kurulunda Görev Alanlar

Öðrenim

Ýþ
Þirket
Tecrb. Tecrb. Þirketimizdeki

YIL

YIL

Görevi

M.Kamil ESER

ODTÜ End.Müh.

26

21

Genel Müdür

ADI ve SOYADI

GÖREVÝ

GÖREV SÜRESÝ
Baþlangýç
Bitiþ

Mustafa UYSAL

Denetçi

13.05.2004 31.03.2005

Ahmet BAL

Denetçi

13.05.2004 31.03.2005

Ergun TOKAN

D.M.M.Y.O.

33

29

Ýþletme Müdürü

Sezai TANRIVERDÝ

Denetçi

13.05.2004 31.03.2005

Bekir TÖMEK

Atatürk Ü. Ýþletme

22

5

Mali Ýþler Müdürü

M.Celal TUNCEL

Iþýk Müh.Fak.

29

24

Mühendislik Müdürü

Öner BÝLDÝREN

Boð.Ü.Mk.Müh.

31

20

Kalite Kontrol
Müdürü

A.Fatih TAMAY

Ý.T.Ü. Uçak Müh.

24

24

Satýþ Müdürü

Þ.Melih BÝLGE

Ý.D.M.M.A.

26

21

Ýhracat Müdürü

Ö.Lütfü ABLAY

Ý.T.Ü. Mak.Müh.

24

14

Satýnalma Müdürü

Ý.T.Ü. Mak.Müh.

20

20

Üretim Planlama ve
Stok Kontrol Müdürü

Ý.T.Ý.A.

34

26

Ýnsan Kaynaklarý
Müdürü

ADI SOYADI

D. Ýþtirakler
Þirketimiz Ant Sýnai ve Ticari Ürünler Pazarlama A.Þ.nin 716.000.-YTL.
tutarýndaki sermayesine 712.000.-YTL payla ( % 99,44 ), Anadolu Isuzu
Dýþ Ticaret ve Sanayi A.Þ.nin 100.000.-YTL tutarýndaki sermayesine
96.000.-YTL payla ( % 96,00 ) ortaktýr.
E. Ýdari Faaliyetler

Þirketimizde üst yönetimde görev yapanlarýn adlarý, görevleri, formasyonlarý
Hüsnü AÇIKELLÝ
ve yýl içinde görevlerinde yapýlan deðiþiklikler aþaðýda gösterilmiþtir:
Hüseyin ERDOÐAN

Durumu

Þirketimizde 2004 yýlý baþýnda 524 kiþi çalýþmaktayken, faaliyet dönemi
sonunda 732 kiþiye yükselmiþ, 242 kiþi iþe alýnmýþtýr.
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3. FAALÝYETLERÝMÝZ

C. Satýþ Geliþimi

A. Þirketimizin Faaliyet Geliþimi

Þirketimizin 2004 yýlýndaki yurtiçi ve yurtdýþý toplam satýþ adetleri önceki
yýla göre % 59 oranýnda artýþ kaydetmiþtir.

1983 yýlýnda Japon Isuzu Motors ile lisans anlaþmasý yaparak Temmuz
1984'de ISUZU hafif kamyonlarýnýn üretimine baþlanmýþtýr. 1985 yýlýnda
kamyonet, 1986 yýlýnda midibüs üretimine geçilmiþtir.

MAMÜL CÝNSÝ

Satýþ Adedi
2004
2003

Kamyon
Kamyonet
Midibüs
Ýthal Araç

2.270
1.510
1.842
963

1.683
1.283
1.166
2

35%
18%
58%
-

Þirketimiz faaliyet döneminde Isuzu NPR, NQR Kamyon, NKR Wide, NKR
55 Kamyonet ile Isuzu Midibüs ve Otobüs imal etmiþtir.

TOPLAM

6.585

4.134

59%

Þirketimizin 2004 yýlýnda önceki seneye göre üretimi ve kapasite kullanýmý
artmýþtýr.

Anadolu Isuzu ülke genelindeki 35 bayisi ile araç satýþýný gerçekleþtirmektedir.

Nisan 2004 tarihinden itibaren 4X4 ve 4X2 Pick-up sýnýfýnda D-Max modelinin
satýþýna baþlanmýþtýr.
B. Mal ve Hizmet Üretimine Ýliþkin Faaliyetler

Üretim Adedi
MAMUL CÝNSÝ

2004

2003

Artýþ Oraný

Kamyon
Kamyonet
Midibüs

2.313
1.692
2.006

1.685
1.128
1.158

37%
50%
73%

TOPLAM

6.011

3.971

51%
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MAMUL CÝNSÝ
Kamyon
Kamyonet
Midibüs

2004
2.104
1.475
970

Artýþ Oraný

Yurtiçi Satýþ Adedi
2003
2002
1.579
1.210
1.265
929
678
519

Anadolu Isuzunun Kamyon satýþýndaki artýþ oranlarý 2003 yýlýnda % 31,
2004 yýlýnda % 33 olmuþtur. Kamyonet satýþlarý 2003 yýlýnda % 36, 2004
yýlýnda % 17 artmýþtýr. Midibüs satýþlarý 2003 ve 2004 yýllarýnda sýrasýyla
% 31 ve % 43 artmýþtýr.
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D. ÝHRACAT

E. SATIÞ SONRASI HÝZMETLER

Anadolu Isuzu þimdiye kadar 50den fazla ülkeye ihracat gerçekleþtirmiþtir.
Ýhracat yapýlan baþlýca ülkeler Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Bosna
Hersek, Bulgaristan, Cape Verde, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Hýrvatistan, Irak,
Ýtalya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya,
Slovenya, Sýrbistan ve Yunanistandýr.

· Türkiyede ilk 2 yýl sýnýrsýz km garantisi
· Yaygýn satýþ sonrasý hizmetler aðý; 111 noktada
yetkili servis-yedek parça bayii
· Türkiye çapýnda 94 araç ile 7 gün 24 saat acil servis hizmeti
· Sadece 1 telefonla 7 gün 24 saat ulaþýlabilen ücretsiz
Müþteri Destek Hattý
Müþterilerin araçlarýna fabrika yetkilileri tarafýndan ücretsiz check-up yapýlan
Geleneksel Servis Klinik Günleri

AIOS ÝHRACAT TUTARI (Milyon)

Son bir yýlda ihracatýmýz iki katýnýn üzerine çýkmýþtýr.

Faaliyet Raporu 2004

21

2004 Faaliyet Raporu
4. SOSYAL SORUMLULUK

B. ANADOLU ISUZU ÇEVRE FALÝYETLERÝ

A. YIL ÝÇÝNDE YAPILAN YARDIM VE BAÐIÞLAR

Anadolu Isuzu üretim kalitesi, çevreye saygý, yenilik ve ilk olma gibi ilkeler
doðrultusunda faliyetlerini sürdürmektedir. Üretim yapýlýrken çevre mevzuatý,
Þirketimiz 2004 yýlý içinde, Anadolu Eðitim ve Sosyal Yardýmlaþma Vakfý'na iþ saðlýðý ve güvenliði kapsamýnda her türlü yasal sorumluluðunu gönüllülük
2.000.000.-YTL baðýþta bulunmuþtur.
esasýyla yerine getirmektedir.
Anadolu Grubu, toplumun geliþmesi için gerekli olan eðitim, saðlýk, sanat ve
spor gibi önemli unsurlarýn üzerine titizlikle eðilmiþtir. Anadolu Eðitim ve
Sosyal Yardým Vakfý; Anadolu Grubu Kurucularý ile þirketler topluluðunun
maddi ve manevi desteðiyle 1979 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþ, bugüne kadar
eðitim, saðlýk ve sosyal alanlarda kýrka yakýn kalýcý eseri ülkemize kazandýrmýþtýr.
Anadolu Saðlýk Köyü, kurulduðu yýldan beri ana gayesi ülkemize ve Türk
insanýna modern saðlýk hizmetleri sunacak önemli bir saðlýk tesisi kurmak
olan Anadolu Vakfý'nýn þu ana kadar geliþtirdiði en kapsamlý projedir. Gebze
Çayýrova mevkiinde 12 Haziran 2002 tarihinde temeli atýlarak inþaatýna
baþlanan "Anadolu Saðlýk Köyü"nün en büyük yatýrýmýný hastane bölümü olan
"Anadolu Saðlýk Merkezi" oluþturmaktadýr. Saðlýk Köyü Projesi'nin uluslararasý
standartlar düzeyinde gerçekleþmesi için, ABD'nin geçtiðimiz 12 yýldýr en iyi
hastanesi seçilen Johns Hopkins Medicine ile stratejik iþbirliði anlaþmasý
imzalanmýþtýr. Anadolu Saðlýk Merkezi'nde tedavi gören hastalarýn asgari
%10'undan ücret alýnmamaktadýr.
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Bu kapsamda ilk olarak 1997 yýlýnda Gebze Fabrikasý proje aþamasýndayken
ÇED Olumlu Belgesini alýnmýþ ve Aðustos 1999da deneme üretimine baþladýðý
günden bu yana Türk Çevre Mevzuatýna baðlý kalýnarak üretim faaliyetleri
devam etmiþtir. Fabrikamýz Atýksu Deþarj Ýznine, B_Grubu Tesislere Ait Emisyon
Ýznine ve Birinci Sýnýf Gayri Sýhhi Müesseselere Ait Açýlma Ruhsatýna sahiptir.
Üretim faliyetlerimizden çýkan endüstriyel ve evsel nitelikli atýksular, Atýksu
Arýtma Tesisimizde, deþarj iznimizde belirtilen kýsýtlamalar doðrultusunda
Kimyasal ve Biyolojik Arýtma olmak üzere iki kademede arýtýlmaktadýr.
ISO 14001 Eðitimlerine 2004 yýlýnda baþlayan þirketimiz, 2005 yýlýnda
belgelendirme iþlemlerini tamamlayarak Çevre Yönetim Sistemini fabrikamýzda
etkinleþtirmeyi planlamakta ve bu doðrultuda çalýþmalarýný sürdürmektedir.
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5. KAR DAÐITIM ÖNERÝSÝ
Sayýn Hissedarýmýz,
Þirketimizin 2004 yýlý Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna uygun
olarak hazýrlanan ve baðýmsýz denetimden geçmiþ konsolide mali tablolarda
yer alan dönem karý olan 24.819.595,-YTLdan, 3.805.409,92 YTLsý
GVKnun Geçici 61nci maddesi uyarýnca yatýrým indirimi stopajýna tabi
tutulan kazançlardan, 16.191.425,89 YTLsý ise genel rejime tabi kazançlardan
olmak üzere toplam 19.996.835,81 YTLnýn birinci ve ikinci temettü olarak,
1 YTL nominal deðerli beher hisseye brüt 1,18 YTL, net 1,084,455,471
YTL þeklinde, nakit olarak, 31 Mayýs 2005 tarihinden itibaren, daðýtýlmasý
hususu onayýnýza sunulmuþtur. Konsolide 31.12.2004 tarihli Bilanço ve
01.01.2004 - 31.12.2004 Gelir Tablosunun onaylanmasýný arz eder, tüm
hissedarlarýmýza þahsým ve Yönetim Kurulu adýna saygýlar sunarým.
Salih Metin ECEVÝT
Yönetim Kurulu Baþkaný
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KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKELERÝ UYUM RAPORU

Bu yapýnýn SPKnýn istediði standartlara getirilmesi açýsýndan stratejik ortaklarýn
bir araya gelerek sözkonusu anlaþmalarý yeniden yapýlandýrmalarý gerekmektedir.
Bunun saðlanmasýný takiben baðýmsýz yönetim kurulu üyelikleri sayýsý kademeli
olarak istenilen noktaya getirilecektir.

1. KURUMSAL YÖNETIM ÝLKELERÝNE UYUM BEYANI

Þirketimiz, Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan kamuya açýklanan Kurumsal
Yönetim Ýlkelerinin gereklerine uyulmasýný stratejik bir hedef olarak
§ Þirketimizde mevcut yönetim kurulu yapýsý içinde henüz baðýmsýz yönetim
benimsemektedir.
kurulu üyelikleri oluþturulmadýðý için bu komitelerin baþkanlarý baðýmsýz
üyelerden oluþamamaktadýr. Baðýmsýz yönetim kurulu üyeliklerinin yapýlandýrýlmasý
Sözkonusu ilkelerin gereklerinin þirketin kendi dinamikleriyle uyum içinde
ve gerekli sayýda üyenin atanmasýný takiben, denetim ve kurumsal yönetim
uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde
komitelerine iliþkin deðiþikler de ele alýnacaktýr.
iyileþtirilmesi yönündeki çalýþmalar halen devam etmektedir. Bu deðiþikliklerin
bir kýsmýna þirketimizin hemen uyum saðlamasý mümkün olmasýna raðmen, § Þirketimiz ana sözleþmesinde þu an için birikimli oy sisteminin kullanýmýna
diðer bir kýsmýna uyum saðlamak için gereken altyapý ve düzenleme
olanak veren bir hüküm yer almamaktadýr. Baðýmsýz yönetim kurulu üyeliklerinin
çalýþmalarýnýn yapýlmasý, daha uzun bir süreç ihtiyacý doðurmaktadýr.
saðlanmasý ile beraber, azýnlýk haklarýnýn da yönetim kurulunda temsilinin bir
ölçüde de olsa saðlanacaðý inancýndayýz.
Bu unsurlar göz önüne alýnarak, þirketimiz, 31.12.2004 tarihi ile sona eren
faaliyet döneminde, aþaðýda belirtilen hususlar dýþýnda, Sermaye Piyasasý
§ Kurumsal Yönetim Ýlkelerinde belirtilen þekilde þirketin sermaye ve yönetim
tarafýndan yayýmlanan Kurumsal Yönetim Ýlkelerine uymakta ve bunlarý
yapýsý ile malvarlýðýnda deðiþiklik meydana getiren bölünme ve hisse deðiþimi,
uygulamaktadýr.
önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlýk alým/satýmý, kiralanmasý veya
kiraya verilmesi veya baðýþ ve yardýmda bulunulmasý ile üçüncü kiþiler lehine
§ Þirketimiz, Kurumsal Yönetim Ýlkelerinin bir parçasý olarak baðýmsýz
kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine iliþkin kararlarýn genel kurulda alýnmasý
yönetim kurulu üyeliklerinin bulundurulmasýnýn þirketin faaliyetlerinin geliþip konusu yönetim kurulu tarafýndan deðerlendirilmiþ ve iþlemlerin genel kurula
güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayýþýnýn yerleþmesine katký baðlanmasýnýn, þirketin faaliyetlerini önemli ölçüde aksatacaðý, dinamik ve
saðlayacaðýna inanmaktadýr. Bu çerçevede, þirketimiz yönetim kurulunda
deðiþen iþ fýrsatlarý karþýsýnda yönetimin hareket kabiliyetini azaltacaðý ve
zaten bugüne kadar söz hakký olan danýþman sýfatýyla toplumda baðýmsýz
bundan tüm ortaklarýn zarar göreceði düþüncesinde birleþilmiþtir. Þirketin bu
kiþilikleri ve ulaþtýklarý itibarlarý dolayýsýyla güven duyulan uzman kiþilere yer amacý teminen bu tür iþlemlerle ilgili olarak, takip eden ilk genel kurulda tüm
verilmiþtir. Ancak bu yapýnýn, SPKnýn Kurumsal Yönetim Ýlkeleri IV. Bölüm ortaklarý bilgilendirmesi uygun görülmüþtür.
madde 3.3teki tanýmlara uygun formata taþýnabilmesi için belli bir geçiþ
süreci ihtiyacý ortaya çýkmaktadýr.
§ Þirketimize iliþkin etik kurallar henüz kamuya açýklanmamýþtýr, ancak
þirketimiz bünyesinde etik kurallara büyük önem verildiði gibi yönetim hissesine
Öte yandan, þirketimizde hissedarlar arasýnda stratejik ortak olarak yabancý sahip Anadolu Grubu kurum kültürü anlayýþý içerisinde de bu deðerler yýllardýr
sermaye hissesi de mevcuttur. Dolayýsýyla, yönetim kurulu üye sayýsý ve yapýsý, uygulanmýþtýr. Konu üzerinde detaylý olarak çalýþýlmakta olup çalýþmalarýn
ortaklýk anlaþmalarý gereðince ve ana sözleþme çerçevesinde yerli ve yabancý tamamlanmasýný takiben gerekli açýklama yapýlacaktýr.
ortaklar tarafýndan belli bir dengeye göre belirlenmiþtir.
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BÖLÜM I - PAY SAHÝPLERÝ
2. Pay Sahipleri ile iliþkiler Birimi
Pay sahipleri ile iliþkiler biriminin baþkaný ve birim personelinin isimleri,
iletiþim bilgileri, dönem içinde birimin yürüttüðü baþlýca faaliyetler, dönem
içinde birime yapýlan baþvuru ve yatýrýmcýlara verilen yanýt sayýsý;
Birimin Baþkaný : Bekir TÖMEK - Mali Ýþler Müdürü
Telefon : 0262 658 85 58
Birim Üyeleri

Pay sahiplerinin bilgi taleplerinin nasýl deðerlendirildiði, pay sahipliði haklarýnýn
kullanýmýný etkileyecek geliþmelerle ilgili olarak elektronik ortamýn duyuru aracý
olarak hangi etkinlikte kullanýldýðý, bu geliþmelerin ne þekilde yatýrýmcýlara
duyurulduðu :
Pay sahipleri tarafýndan gelen bilgi talepleri ivedi olarak yanýtlanmaktadýr.
Diðer yandan þirketin internet sitesinde þirketin sermaye yapýsý, ticaret sicili
bilgileri, ana sözleþmesi, organizasyon yapýsý, dönem içi faaliyetleri ve mali
tablolarý ile ilgili ayrýntýlý bilgiye yer verilmiþtir.
Þirketin mali tablolarýnýn internet sitesinde yatýrýmcý hizmetine sunulacaðý
yönünde Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýna 9 Haziran 2004 tarihinde bir
bildirim yapýlmýþtýr.

: Dinçer TAÞÇIKAR - Finansman Þefi
Telefon : 0262 658 84 33 / 156

Özel denetçi atanmasýnýn bireysel hak olarak düzenlenip düzenlenmediði

Murat ORHAN - Ticari Muhasebe Uzmaný
Telefon : 0262 658 84 33 / 167

Þirket esas sözleþmemizde belirli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi
ve aydýnlatýlmasý için özel denetçi atanmasýný, her pay sahibinin bireysel olarak
genel kuruldan talep edebilmesi yönünde deðiþiklik yapýlmasý konusu yönetim
kurulu tarafýndan incelenmiþ, ancak özel denetçi tayininin þirketin yönetimini
Dönem içerisinde birim þirket hakkýnda yatýrýmcýlardan gelen sorularý yanýtlamýþ zorlaþtýracak ve hareket kabiliyetini azaltacak durumlara yol açabileceði
ve gerekli aydýnlatýcý açýklamalarý yapmýþtýr. Dönem içinde birime yöneltilen noktasýndan hareketle ortaklar için öngörülen faydanýn istenildiði þekilde
soru sayýsý mali tablolarýn açýklandýðý dönemlerde yoðunluk kazanmýþtýr.
saðlanamayacaðý görüþünde birleþilmiþtir. Öte yandan, azýnlýklarýn bilgi alma
haklarýný teminen, azýnlýðý teþkil eden pay sahiplerinin þüphelendikleri ve
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarýnýn Kullanýmý
incelenmesini istedikleri konularý Denetimden Sorumlu Komiteye iletmelerini
ve bu kanalla konunun incelenmesini ilke olarak benimsemiþ ve Denetimden
Pay sahiplerinin þirketten bilgi taleplerine iliþkin sayý ve içerik
Sorumlu Komitenin çalýþma esaslarýnda bu yönde deðiþiklik yapýlmasýna karar
verilmiþtir.
Mali tablolarýn halka açýklandýðý dönemlerde, doðrudan pay sahiplerinden ya
da aracý kuruluþlardan gelen bilgi talebi kapsamýnda gelen sorular þirketin
mali tablolarý, pazar yapýsý, pazardaki deðiþim ve þirketin pazar payýndaki
geliþmesi ile ilgili olmuþtur.
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4. Genel Kurul Bilgileri

Pay sahipleri soru sorma haklarýný kullanmýþ olup, sorular yanýtlanmýþtýr.

Dönem içinde gerçekleþtirilen genel kurullar, toplantý nisaplarý, menfaat
sahipleri ile medyanýn toplantýlara katýlýp katýlmadýðý,

Pay sahipleri tarafýndan öneri verilip verilmediði, verilmiþ ise bu önerilerin nasýl
sonuçlandýrýldýðý,

Dönem içinde sermaye arttýrýmý ile ilgili 26 Mart 2004 tarihinde %87,89
katýlým oraný ile Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý yapýlmýþtýr.

Kar daðýtýmýna iliþkin yapýlan öneri genel kurul tarafýndan dikkate alýnmýþ,
yapýlan oylama sonucunda kar daðýtýlmamasý yönünde karar alýnmýþtýr.

13 Mayýs 2004 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul Toplantýsýnda ise katýlým Bölünme, önemli tutarda malvarlýðý satýmý, alýmý, kiralanmasý gibi önemli
oraný %86,08 olmuþtur. Aracý kurum temsilcileri ve Ekonomi basýný
nitelikteki kararlarýn genel kurul tarafýndan alýnmasý konusunda ana sözleþmeye
mensuplarýndan toplantýyý izleyenler olmuþtur.
hüküm konulup konulmadýðý, konulmamýþ ise bunun gerekçesi,
Genel kurul toplantýlarýna ne þekilde davet yapýldýðý, nama yazýlý pay sahiplerinin Kurumsal Yönetim Ýlkelerinde belirtilen þekilde þirketin sermaye ve yönetim
genel kurula katýlýmýný teminen pay defterine kayýt için nasýl bir sürenin
yapýsý ile malvarlýðýnda deðiþiklik meydana getiren bölünme ve hisse deðiþimi,
öngörülmüþ olduðu, böyle bir süre öngörülmüþ ise bunun gerekçesi,
önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlýk alým/satýmý, kiralanmasý veya
kiraya verilmesi veya baðýþ ve yardýmda bulunulmasý ile üçüncü kiþiler lehine
Genel kurul toplantýsýna ulusal ve yerel gazete ilaný ile toplantý tarihinden
kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine iliþkin kararlarýn genel kurulda alýnmasý
iki hafta önce hissedarlara davet yapýlmýþtýr. Ayrýca nama yazýlý hisse
konusu yönetim kurulu tarafýndan deðerlendirilmiþ ve iþlemlerin genel kurula
sahiplerine yazýlý davet ile bildirimde bulunulmuþ olup, kayýt için herhangi baðlanmasýnýn, þirketin faaliyetlerini önemli ölçüde aksatacaðý, dinamik ve
bir süre öngörülmemiþtir.
deðiþen iþ fýrsatlarý karþýsýnda yönetimin hareket kabiliyetini azaltacaðý ve
bundan tüm ortaklarýn zarar göreceði düþüncesinde birleþilmiþtir. Þirketin bu
Hamiline yazýlý pay sahiplerinin Genel Kurul tarihi öncesine kadar kayýt
amacý teminen bu tür iþlemlerle ilgili olarak, takip eden ilk genel kurulda tüm
yaptýrabilmeleri için süre tanýnmaktadýr.
ortaklarý bilgilendirmesi uygun görülmüþtür.
Genel Kurul öncesi ne tür bilgilerin nerelerde pay sahiplerine duyurulduðu, Genel kurula katýlýmýn kolaylaþtýrýlmasý amacýyla neler yapýldýðý, genel kurul
Genel Kurulda pay sahiplerinin soru sorma haklarýný kullanýp kullanmadýðý, tutanaklarýnýn nerelerde sürekli pay sahiplerine açýk tutulduðu bilgilerine yer
kullanýlmýþ ise, bu sorulara cevap verilip verilmediði,
verilecektir.
Þirket faaliyet sonuçlarýna dair bilgiler Genel Kurul tarihinden onbeþ gün önce
þirket merkezi ve þirket fabrika adresinde ortaklarýn incelemesine hazýr
bulundurulmaktadýr. Ayrýca mali tablolar halka açýklandýktan sonra mali
tablolara iliþkin bilgiler þirket internet sitesinde ilan edilmektedir
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5. Oy Haklarý ve Azýnlýk Haklarý

6. Kar Daðýtým Politikasý ve Kar Daðýtým Zamaný

Oy hakkýnda imtiyaz olup olmadýðý, varsa açýklamasý ve ne þekilde kullanýldýðýnýn Þirketin karýna katýlým konusunda imtiyaz olup olmadýðý, varsa ne þekilde bir
belirtilmesi,
imtiyaz tanýndýðýnýn belirtilmesi,
Þirketin mevcut ana sözleþmesinde Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
konusunda aþaðýda belirtilen þekilde düzenleme mevcuttur;

Kar daðýtýmý konusunda pay sahiplerine tanýnan bir imtiyaz bulunmamaktadýr.

Þirket, Genel Kurul tarafýndan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
hissedarlar arasýndan seçilecek 11 üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafýndan
yönetilir. Yönetim Kurulunun dört üyesi B Grubu pay sahiplerinin kendilerini
temsilen göstereceði adaylar arasýndan, diðer üyeler ise A Grubu pay sahiplerinin
kendilerini temsilen göstereceði adaylar arasýndan Genel Kurulca seçilir ve
Genel Kurul tarafýndan azledilir.
Anadolu Isuzu, Japon ortaðý olan Isuzu Motors Limited ile 04.10.1985
tarihinde ortak giriþim sözleþmesi imzalamýþ ve bu sözleþme ile birlikte hisse
devri öngörülürken, Isuzu Motors Limited lisansör haline gelmiþtir. Teknoloji
transferini de içeren bir iþbirliðinin çoðunlukta olmayan bir ortaklýk yapýsý
içerisinde yer alabilmesi için yabancý ortaklarýn yönetim iþtirakini saðlamak
üzere Anasözleþmede bazý düzenlemeler öngörülmüþtür.

Þirketin kamuya açýkladýðý bir kar daðýtým politikasý olup olmadýðý, varsa
buna iliþkin bilgi ile bu politikanýn genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine
sunulup sunulmadýðý, yoksa buna iliþkin gerekçe, kar daðýtýmýnýn yasal süreler
içinde gerçekleþip gerçekleþmediði,
Þirketimizde genel olarak, yüksek nakit çýkýþý gerektiren yatýrým dönemleri
hariç, ortaklara her yýl daðýtýlabilir karýn en az %50si oranýnda bir tutarýn
temettü olarak daðýltýlmasý ilke kararý olarak benimsenmiþ ve bu karar
ekonomik konjonktürün elverdiði süreçlerde baþarýlý bir þekilde uygulanmýþtýr.

Kurumsal Yönetim Ýlkeleri uyum çalýþmalarýmýz çerçevesinde bu politikanýn,
2005 yýlýndan itibaren yazýlý bir politika olarak ele alýnmasýna karar verilmiþtir.
Buna göre, þirketimiz her yýl daðýtýlabilir karýn en az %50si oranýndaki tutarýn
temettü olarak daðýtýlmasýný benimsemiþtir. Ýþbu kar daðýtým politikasýnýn
þirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceði yatýrým ve sair fon ihtiyaçlarý
Þirketle hakimiyet iliþkisini de getirmesi kaydýyla, karþýlýklý iþtirak içinde olan ile ekonomik koþullardaki olaðanüstü geliþmelerin gerektireceði Özel Durumlar
þirketlerin genel kurulda oy kullanýp kullanmadýðý,
hariç sürdürülmesi þirketimizin temel amaçlarý arasýnda yer almaktadýr
Karþýlýklý iþtirak iliþkisi bulunmamaktadýr.
Azýnlýk paylarýnýn yönetimde temsil edilip edilmediði ve þirketin birikimli oy
kullanma yöntemine yer verip vermediði
Þirketimiz ana sözleþmesinde þu an için birikimli oy sisteminin kullanýmýna
olanak veren bir hüküm yer almamaktadýr. Baðýmsýz yönetim kurulu üyeliklerinin
saðlanmasý ile beraber, azýnlýk haklarýnýn da yönetim kurulunda temsilinin
bir ölçüde de olsa saðlanacaðý inancýndayýz.
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7. Paylarýn Devri
Þirket esas sözleþmesinde pay devrini kýsýtlayan hükümler olup olmadýðý,
varsa bunlara iliþkin bilgi ve gerekçeler yer alacaktýr.

B) A/2 maddesindeki istisna dýþýndaki paylarýný kýsmen veya tamamen devretmek
isteyen B Grubu pay sahipleri, A Grubu pay sahiplerine hisse devir bedeli ve
þartlarýný ve hisse miktarýný teklif eder. A Grubu pay sahiplerinden hiçbirinin
satýþ teklifini kabul etmemesi halinde satýþ teklifinde bulunan B Grubu pay
sahipleri 45 gün içinde önceden belirttiði müþterisine ayný þartlar ile satýþ ve
devrini yapabilir.

Þirket ana sözleþmesinin 9. Maddesinde hisse devirlerine iliþkin aþaðýdaki
hükümler yer almaktadýr;

A) A ve B grubu nama yazýlý hisse senetlerinin satýþý, devri, temliki, rehni gibi
iþlemler, keyfiyet Yönetim Kurulunca onaylanarak pay defterine yazýlmadýkça A Grubu pay sahiplerinin yazýlý muvafakatý olmadýkça B Grubu pay sahiplerinin
þirkete karþý geçerli deðildir.
üçüncü þahýslara ayrý ayrý veya birarada devredeceði paylarýn toplamý sermayenin
%10unu geçemez.
Yönetim Kurulu'nun devri onaylamasý için B Grubu pay sahiplerini temsil
eden Yönetim Kurulu üyelerinin onaylama kararýna iþtirak etmesi zorunludur. B Grubu pay sahiplerinin hisselerini tamamen veya kýsmen üçüncü þahýslara
devretmesi halinde, yeni B Grubu pay sahipleri bu Ana Sözleþmede halihazýr
1-) A Grubu pay sahipleri veya bunlardan bu fýkra hükmüne göre pay alanlar, B Grubu pay sahiplerine tanýnan imtiyazlardan, özellikle Ana Sözleþmenin 13
önceden B Grubu pay sahiplerine bildirmek suretiyle sahip olduklarý paylarýn ve 16 ncý maddelerinde belirtilen toplantý ve karar nisabýyla ilgili sýnýrlamalardan
tamamýný veya bir kýsmýný doðrudan doðruya veya dolaylý surette ortak olduklarý faydalanamazlar.
diðer þirketlere devredebilirler.
B Grubu hisselerin Lisansör ortaklara ait olmasý ve bu hisselerin oranýnýn
2-) B Grubu pay sahipleri hisselerini kýsmen veya tamamen birbirlerine
deðiþmesi þirket faaliyetlerini etkileyeceðinden B Grubu hisseler ile ilgili devir
devredebilirler.
iþlemleri sýnýrlandýrýlmýþtýr.
3-) A Grubu pay sahipleri herhangi bir banka veya finansman kurumuna veya
þirketin bayilerine veya þirketle iliþkisi bulunan yan sanayi gerçek ve tüzel
kiþilerine sermayenin % 5ine kadar pay devredebilir ve her halde devredeceði
paylar toplamý sermayenin % 20sini aþmayacaktýr.
Ancak bu hükme müsteniden pay alanlar bu istisna hükmünden
faydalanamazlar. Aldýklarý paylarý devretmek istedikleri takdirde nama yazýlý
hisse senetlerinin devri hususundaki genel hükme tabidirler.
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BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ÞEFFAFLIK

Sermaye Piyasasý Mevzuatý gereðince belirlenen tüm konularda Þirketimize
pay sahipleri ve diðer menfaat sahipleri tarafýndan yöneltilen sorulara cevap
olarak daha önce kamuya duyurulmamýþ olan bir bilginin açýklanmasýna ihtiyaç
8. Þirket Bilgilendirme Politikasý
duyulduðunda, Þirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesinin koordinasyonunda
Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Baþkaný, Genel Müdür ve Mali Ýþler Müdürü
Þirket Kurumsal Yönetim Ýlkeleri II. Bölüm madde 1.2.2.de belirtildiði þekilde sözkonusu ihtiyacý ele alarak Þirketimizin bilgilendirme politikasý kapsamýnda
bilgilendirme politikasý oluþturulmuþsa bu politika, þirket bilgilendirme politikasý deðerlendirir. Þirketimize bu kapsamda yöneltilen sorular ve tüm açýklamalar
oluþturulmamýþ veya oluþturulmuþ ancak kamuya duyurulmamýþsa bunun bu çalýþma grubunun onayýndan geçtikten sonra kamuya açýklanýr.
gerekçeleri
Þirketimizin faaliyet sonuçlarý, performansý ve dönem içerisindeki diðer geliþmeler
Þirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diðer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde konusunda yýlda en az bir kere ve önemli deðiþiklikler olduðunda yatýrýmcýlar
eþitlik, doðruluk, tarafsýzlýk, tutarlýlýk ve zamanlama prensipleri çerçevesinde ile aracý kuruluþlarýn araþtýrma uzmanlarýna yönelik bilgilendirme toplantýlarý
davranýlmasýný benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alýnan duyuru ve düzenlenir. Bunun yaný sýra pay sahipleri ve yatýrýmcýlarý bilgilendirmeye yönelik
olarak yapýlan yurtiçi ve yurtdýþý konferanslara ve diðer toplantýlara katýlým
açýklamalarýmýzýn, Þirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek þekilde,
zamanýnda, doðru, eksiksiz, anlaþýlabilir, analiz edilebilir ve düþük maliyetle saðlanýr.
kolay eriþilebilir bir þekilde yapýlmasý esastýr.
Þirketimizin halen adresinde bulunan internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim
Bu çerçevede Sermaye Piyasasý Mevzuatý gereðince belirlenen tüm konularda Ýlkelerinde belirtilen hususlar doðrultusunda pay sahipleri, yatýrýmcýlar, aracý
ve Þirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir deðiþiklik kuruluþlarýn araþtýrma uzmanlarý ve diðer menfaat sahiplerinin yararlanabileceði
yaratabilecek geliþmeler hakkýnda derhal kamuya bilgilendirme yapýlýr. Ancak bir iletiþim kanalý olarak Türkçe düzenlenip kullanýlýr. Þirketimiz tarafýndan
kamuya açýklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Þirketimizin ve pay yapýlan Özel Durum açýklamalarý internet sitemizde güncel olarak tutulur.
sahipleri ile diðer menfaat sahiplerinin zararýna neden olabilecek sonuçlar
doðuracak bilgi içeremez ve ticari sýr kapsamýnda olamaz. Kamuyu bilgilendirme Geleneksel bilgi daðýtým kanallarýnýn yaný sýra bilgi teknolojilerinin saðladýðý
Özel Durum açýklamalarýnýn yaný sýra gerekli hallerde basýn açýklamalarý yolu çeþitli haberleþme imkanlarý da kamunun bilgilendirilmesi amacý ile kullanýlabilir.
ile de yapýlýr. Bunun yaný sýra pay sahipleri ve diðer menfaat sahiplerinden Bu çerçevede, Þirketimiz tarafýndan yapýlan Özel Durum açýklamalarý, internet
gelen bilgi ve görüþme talepleri Þirketimizin bilgilendirme politikasý çerçevesinde sitemiz ve diðer kanallar yolu ile tarafýmýza iletiþim bilgilerini ileten menfaat
deðerlendirilerek, tüm bilgi paylaþýmý daha önce kamuya açýklanmýþ olan
sahiplerine doðrudan elektronik posta vasýtasý ile de gönderilebilir.
içerik kapsamýnda gerçekleþir.
Olaðan Genel Kurul toplantýlarýnda, görüþülecek konularla ilgili mevzuat ile
düzenlenen bilgi ve belgeler internet sitemizde bulundurulur.
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Yýl sonu faaliyet sonuçlarý da dahil olmak üzere Þirketimizin faaliyet sonuçlarý,
performansý ve dönem içerisindeki diðer geliþmeler ve ayrýca Þirketimizin
finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir deðiþiklik yaratabilecek
geliþmelerin kamuya duyurulmasýnda basýn bültenleri ve/veya basýn
toplantýlarýndan da yararlanýlabilir. Basýn yolu ile yapýlan bilgilendirme
çalýþmalarý, Kurumsal Yönetim Komitesinin koordinasyonunda yukarýda
deðinilen çalýþma grubu tarafýndan gerçekleþtirilir. Açýklanan basýn bültenlerinin
bir kopyasý internet sitemizde güncel olarak bulundurulur. Basýn yolu ile
iletilen bilgi talepleri Mali Ýþler Müdürü tarafýndan toplanýlarak, çalýþma grubu
tarafýndan Þirketimizin bilgilendirme politikasý kapsamýnda deðerlendirildikten
sonra cevaplandýrýlýr.

9. Özel Durum Açýklamalarý
Yýl içinde SPK düzenlemeleri uyarýnca yapýlan Özel Durum açýklamalarýnýn
sayýsý, yapýlan Özel Durum açýklamalarýnýn kaç tanesi için SPK veya IMKB
tarafýndan ek açýklama istendiði
2004 yýlý içerisinde þirket altý adet Özel Durum açýklamasý yapmýþ olup,
bu açýklamalar ile ilgili olarak SPK veya IMKB tarafýndan ek açýklama talep
edilmemiþtir.
Þirket hisse senetlerinin yurt dýþý borsalarda kote olmasý durumunda bu
borsalarda yapýlan Özel Durum açýklamasý sayýsý ve bu Özel Durumlarýn yurt
içinde de açýklanýp açýklanmadýðý

Þirketimizin bilgilendirme politikasý kapsamýnda pay sahipleri, yatýrýmcýlar,
aracý kuruluþlarýn araþtýrma uzmanlarý, diðer menfaat sahipleri ile yapýlan
görüþmeler ile basýn dahil tüm bilgi iletiþim kanallarýnda Þirketimizi temsilen Þirket hisse senetleri yurtdýþýnda kote deðildir.
sözcü olarak Genel Müdür, Mali Ýþler Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Yönetim
Kurulunun belirleyeceði diðer yöneticiler görev yapar.
Özel Durumlarýn zamanýnda açýklanmamýþ olmasý halinde bunun gerekçesi,
ayrýca SPK tarafýndan Özel Durum açýklamalarýnýn zamanýnda yapýlmamasý
Þirketimizin bilgilendirme politikasý ve buna iliþkin deðiþiklikler, Yönetim
nedeniyle uygulanan yaptýrýmlar
Kurulu tarafýndan onaylanarak genel kurulun bilgisine sunulur ve kamuya
açýklanýr. Þirketimizin bilgilendirme politikasýnýn yürütülmesi Kurumsal Yönetim Özel Durum açýklamalarý zamanýnda yapýlmýþtýr.
Komitesinin koordinasyonunda Mali Ýþler Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilir.
Bu bilgilendirme politikasý Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Yönetim Kurulunun 23/03/2005 tarihli toplantýsýnda görüþülerek onaylanmýþ
ve ayný gün yürürlüðe girmiþtir.
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10. Þirket Internet Sitesi ve Ýçeriði

12. Ýçeriden Öðrenebilecek Durumda Olan Kiþilerin Kamuya Duyurulmasý

Þirket internet sitesi bulunup bulunmadýðý, Ýnternet sitesinin adresi

Ýçeriden öðrenenler listesi

Þirketin internet adresi, www.isuzu.com.trdir

Þirketin Yönetim Kurulu Üyeleri

Ýnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim Ilkeleri II. Bölüm madde 1.11.5te
sayýlan bilgilere yer verilip verilmediði

Salih Metin ECEVÝT
Ýbrahim YAZICI
Tuncay ÖZÝLHAN
Süleyman Vehbi YAZICI
Tülay AKSOY
Hülya ELMALIOÐLU
Nilgün YAZICI
Shinobu MAENO
Mikio HIROTA
Kanji FUJINO
Naomichi KOYANAGI

Ýmtiyazlý paylar hakkýnda bilgi ana sözleþme içinde yer aldýðý için ayrýca
belirtilmemiþ olup, diðer hususlar internet sitesinde kapsamlý bir þekilde yer
almaktadýr.
11. Gerçek Kiþi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açýklanmasý
Þirketin gerçek kiþi nihai hâkim pay sahibi/sahiplerinin dolaylý ve karþýlýklý
iþtirak iliþkilerinden arýndýrýlmak suretiyle kamuya açýklanýp açýklanmadýðý,
açýklanmamýþsa gerekçesi
Þirketimizin gerçek kiþi nihai hakim pay sahipleri aþaðýda belirtilmiþtir.
S. Kamil YAZICI
Ýzzet ÖZÝLHAN
Türkan ÖZÝLHAN
Tülay AKSOY
Tuncay ÖZÝLHAN

Þirketin yönetim kurulu toplantýlarýna katýlan danýþmanlar
Ege CANSEN
Ali TÝGREL

%12,77
% 4,28
% 4,28
% 4,28
% 4,14
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Yönetim Kurulu Baþkaný
Yönetim Kurulu Baþkan Yard.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Þirketin TTKna göre seçilmiþ murakýplarý
Mustafa UYSAL
Ahmet BAL
Sezai TANRIVERDÝ
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Þirketin Genel Müdürü ve Müdür seviyesi dahil tüm yöneticileri
Mehmet Kamil ESER
Ergun TOKAN
Bekir TÖMEK
Mehmet Celal TUNCEL
Öner BÝLDÝREN
Ömer Lütfü ABLAY
Ahmet Fatih TAMAY
Þakir Melih BÝLGE
Hüsnü AÇIKELLÝ
Arif ÖZER
Tunç KARABULUT
Hüseyin ERDOÐAN

AEH Yönetim Kurulu Üyeleri
Kamil Yazýcý
Ýzzet Özilhan
Tuncay Özilhan
S. Vehbi Yazýcý
Ýbrahim Yazýcý
Gülten Yazýcý
Metin Tokpýnar
Ali Þanal
A. Muhtar Kent
Ali Zülfü Tigrel
Yýlmaz Argüden

Genel Müdür
Ýþletme Müdürü
Mali Ýþler Müdürü
Mühendislik Müdürü
Proje Müdürü
Malzeme Ýkmal Müdürü
Satýþ Müdürü
Satýþ Sonrasý Hizmetler Müdürü
Üretim Planlama ve Kontrol Müdürü
Kalite Kontrol Müdürü
Ýhracat Müdürü
Ýnsan Kaynaklarý Müdürü

AEHnýn yönetim kurulu toplantýlarýna katýlan danýþman
Nedim Esgin

Þirketin mali iþler ve muhasebe departmanýndaki müdür muavini ve þefler AEH Mali Ýþler Baþkaný Mustafa Uysal
AEH Mali Ýþler Koordinatörü Ahmet Bal
Selim BÜLKAT
Ticari Muhasebe Müdür Muavini
AEH Mali Ýþler Koordinatörü Ali Baki Usta
Muzaffer KARAKOÇAK
Sýnai Muhasebe Müdür Muavini
AEH Mali Ýþler Koordinatör Yardýmcýsý Sezai Tanrýverdi
Dinçer TAÞÇIKAR
Finansman Þefi
AEH Mali Ýþler Koordinatör Yardýmcýsý Yeþim Taner
AEH Mali Ýþler Koordinatör Yardýmcýsý Elif Buluç
AEH Mali Ýþler Mali Sistemler Müdürü Mesut Özçelikel
Yazýcýlar Holding Yatýrýmcý Ýliþkileri Müdürü Ýrem Çalýþkan Dursun
Tam tasdikten sorumlu YMM
Yazýcýlar Holding Mali Kontrol Yöneticisi Duygu Aydoðan
Kapsam Yeminli Mali Müþavirlik A.Þ. (YMM Cemil BAÞOÐLU)
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BÖLÜM III - MENFAAT SAHÝPLERÝ

Þirketimiz Ýnsan Kaynaklarý Politikalarý Anadolu Grubu Ýnsan Kaynaklarý Kalite
Politikalarý doðrultusunda oluþturulmuþ ve tüm çalýþanlara duyurulmuþtur.
Ýnsan Kaynaklarý Kalite Politikamýz;

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Þirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda
1. Ýþyerimizde personel alýmýnda adaylarda aranacak özellikler belirlenmiþtir.
bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri, bilgilendiriliyorlarsa yöntemleri (toplantýlara 2. Her yýl sonunda tüm beyaz yakalý personele Performans Deðerlemesi
katýlým vb.), bilgilendirilmiyorlarsa nedenleri
uygulanýr.
3. Her ay detaylý deðerlendirme toplantýsý yapýlýr. Bu toplantýlara katýlanlar
Þirket belli dönemler itibariyle, bayiler ve tedarikçileri ile kapsamlý bilgilendirme
tüm konularda görüþlerini özgürce açýklarlar.
ve görüþ alýþveriþinin yapýldýðý toplantýlar düzenlemektedir.
4. Ýþyerimizde alýnan kararlar ve çalýþanlarý ilgilendiren konular intranet (Lotus
- Notes) ve iletiþim panolarý vasýtasý ile bilgi sahibi olmalarý saðlanmaktadýr.
Ayrýca çalýþanlara dönük olarak organizasyonel birimler düzeyinde bilgilendirme 5. Ýþyerimizde tüm çalýþanlarýn (beyaz yaka) görev tanýmlarý tanýmlanmýþ ve
toplantýlarý yapýlmaktadýr.
görev tanýmlarý kiþilere bildirilmiþtir. Mavi yakalý personel için de iþ
gruplandýrma sistematiði vardýr.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katýlýmý
6. Ýþyerimizde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurulu bulunmaktadýr.
7. Çalýþanlarýmýz arasýnda ýrk, din, dil ve cinsiyet ayrýmý yapýlmamaktadýr.
Menfaat sahiplerinin yönetime katýlýmý konusunda ne gibi çalýþmalarýn yapýldýðý,
menfaat sahiplerinin yönetime katýlýmý konusunda bir model oluþturulup
Açýk iletiþime ve karþýlýklý güvene dayanan bir iþ ortamýnda; takým halinde ve
oluþturulmadýðý, oluþturulmuþ ise nasýl bir katýlým saðlandýðý
bilgi ile çalýþarak sürekli daha iyiyi arayan bir çalýþma kültürünü ve ÝN-KA
sistemlerini oluþturmak,
Þirket, Kaizen iyileþtirme çalýþmalarý ve kalite çemberleri kapsamýnda,
çalýþanlarýn faaliyetlerin iyileþtirilmesi yönünde katýlýmda bulunduðu çalýþmalar Tanýmlanan bu iþ kültürü çerçevesinde; örgüt içi ve örgüt dýþý paydaþlarýn
yürütmektedir.
ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek örgüt performansýna "Katma Deðer"
yaratmak,
Yýllýk toplantýlarla bayilerin görüþleri alýnmakta ve bu görüþler stratejik plan
çalýþmalarýnda deðerlendirilmektedir.
Çalýþanlar ile iliþkileri yürütmek üzere temsilci atanýp atanmadýðý, atandý ise
adý, görevleri ve yetkileri, atanmadý ise nedenleri
15. Ýnsan Kaynaklarý Politikasý
Þirketin insan kaynaklarý politikasý oluþturup oluþturmadýðý, oluþturdu ise ana
esaslarý, oluþturmadý ise nedenleri;
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Ýþyerimizde DÝSK (Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu) yetkili iþçi
16. Müþteri ve Tedarikçilerle iliþkiler Hakkýnda Bilgiler
sendikasýdýr. Sendikanýn iþyerinde atamýþ olduðu iþçi temsilcileri bulunmaktadýr.
Temsilcinin görevleri DÝSK - MESS arasýnda imzalanan Toplu Ýþ Sözleþmeleri Mal ve hizmetlerin pazarlanmasý ve satýþýnda müþteri memnuniyetini saðlamaya
ile de belirlenmektedir.
yönelik neler yapýldýðý
Buna göre temsilci görevleri (2004 - 2006 Grup Toplu Ýþ Sözleþmesi Md.
12)
Müþterilerimizin bizden aldýðý hizmet ve araçlara iliþkin azami memnuniyeti
saðlamak amacýyla öncelikle kaliteli mal ve hizmet üretimini saðlamayý
A) Sözleþmenin uygulanmasý ile ilgili olarak, gerekse üyelerin istek ve
hedeflemekteyiz.
þikayetlerinin iþverene duyurulmasý için prensip olarak sendika ve iþveren
veya iþveren vekilleri arasýnda her türlü görüþmeleri temsilcilerle yapýlýr.
Bununla birlikte gerek satýþ öncesinde gerekse de satýþ sonrasýnda
müþterilerimizin bizden taleplerini mümkün olduðunca süratli bir þekilde
B) Sendika temsilcileri Sendikalar Kanununa göre kanuni temsilcilik hakkýna karþýlamaya çalýþmaktayýz.
haiz olup görev ve yetkileri þunlardýr.
Bunlara örnek vermek gerekirse, internet sitesi ve ücretsiz bilgi hattý vasýtasýyla
a) Ýþyerinde iþçi ve iþveren arasýnda iþbirliði ve çalýþma ahengi ile çalýþma
müþterilerimize Anadolu Isuzu ürün ve hizmetlerini tanýtmak, yetkili bayilerimiz
barýþýnýn devamýný saðlamak,
ile servislerimize müþteri iliþkileri konusunda eðitimler vermek, yurt çapýnda
yaptýðýmýz servis klinikler vasýtasýyla müþterilerimizle biraraya gelmek ve
b) Ýþçi iþveren arasýnda çýkacak uyuþmazlýklarýn bu sözleþmedeki þikayetlerinin araçlarýna ücretsiz check-up hizmeti vermek, gibi bir çok hizmeti müþterimizin
hali prosedürü dahilinde mevzuata ve bu Toplu Ýþ Sözleþmesine uygun biçimde istifadesine sunmaktayýz.
çözümlenmesinde yardýmcý olmak,
Tüm bunlarýn müþteriler nezdinde memnuniyet yaratýp yaratmadýðýný ise
c) Sözleþmenin uygulanmasýný izlemek,
dönemsel olarak yaptýðýmýz müþteri memnuniyet anketleri ile de ölçümlemeye
ve müþterilerimizin bizden beklentilerini karþýlamaya yönelik yeni iyileþtirmeler
d) Baþ Temsilci ve yardýmcýsýnýn mühim ve acil vakalarýn halli hususunda
yapmaya devam etmekteyiz.
kendi vardiyasý ve postasý dýþýnda saatlerde o andaki iþyeri yetkilisi ile
mutabakata varmak þartýyla iþyerine gelmek ve konu ile ilgilenmek yetkisi
vardýr.
e) Bu Toplu Ýþ Sözleþmesinin uygulanmasý veya çalýþma ile ilgili bir olay
doðmasý halinde Sendika Baþ Temsilcisi veya yokluðunda en yakýn temsilcisinin
çalýþma saatleri içinde konu ile ilgilenmek yetkisi vardýr.
Çalýþanlardan özellikle ayrýmcýlýk konusunda gelen þikâyetler olup olmadýðý,
oldu ise çözümü konusunda neler yapýldýðý
Ýþyerimizde çalýþanlardan ayrýmcýlýkla ilgili herhangi bir þikayet olmamýþtýr.
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17. Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM IV - YÖNETÝM KURULU

Çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetler
(desteklenen/öncülük edilen sosyal çalýþmalar, bölge insanlarýna yönelik sosyal
çalýþmalar v.b.)

18. Yönetim Kurulunun Yapýsý, Oluþumu ve Baðýmsýz Üyeler

Fabrikamýz Çevre Mevzuatýna uyum göstermektedir.
-

Tüm yasal sorumluluklarýný yerine getirerek aþaðýdaki izinleri almýþtýr.
Gayri Sýhhi Müesseseler Ruhsatý
Atýksu Arýtma Tesisi Deþarj Ýzni
B Grubu Tesislere Ait Emisyon Ýzni

Yönetim kurulunda icracý üyelerin isimleri þöyledir;

Þirket anasözleþmesi gereði sosyal sorumluluklarýný Anadolu Saðlýk ve Eðitim
Vakfý aracýlýðý ile gerçekleþtirmektedir.
Ayrýca, varsa dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayý þirket aleyhine
açýlan davalar ve sonuçlarý
Çevreye verilen bir zarardan dolayý þirketimiz aleyhine herhangi bir dava
açýlmamýþ, Kocaeli Valiliði tarafýndan yapýlan kontrollerde ise ceza uygulanmasýna
sebebiyet verecek bir uygunsuzlukla karþýlaþýlmamýþtýr.
Faaliyetlere iliþkin çevresel etki deðerlendirme raporlarý bulunup bulunmadýðý
Fabrikamýzýn ÇED (Çevre Etki Deðerlendirme) Raporu 1997 yýlýnda alýnmýþ
ve fabrikanýn kurulup iþletmeye alýnmasý için her türlü faliyete bu raporu
takiben baþlanmýþtýr.
ÇED Raporuna uygunluðu Bakanlýkça denetlenmiþ ve olumsuzlukla
karþýlaþýlmamýþtýr.
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Ýcracý ve icracý olmayan ve baðýmsýz üye ayrýmý yapýlmasý suretiyle yönetim
kurulu üyeleri ile icra kurulu baþkanýnýn (olmamasý halinde genel müdürün)
isimleri
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Salih Metin ECEVÝT
Shinobu MAENO
Mehmet Kamil ESER

Yönetim Kurulu Baþkaný
Üye
Genel Müdür

Yönetim kurulunda baðýmsýz üye bulunmamasý veya bulunmakla birlikte
sayýsýnýn ikiden veya yönetim kurulu üye sayýsýnýn üçte birinden az olmasý;
Þirketimiz, Kurumsal Yönetim Ýlkelerinin bir parçasý olarak baðýmsýz yönetim
kurulu üyeliklerinin bulundurulmasýnýn þirketin faaliyetlerinin geliþip
güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayýþýnýn yerleþmesine katký
saðlayacaðýna inanmaktadýr. Bu çerçevede, þirketimiz yönetim kurulunda
zaten bugüne kadar söz hakký olan danýþman sýfatýyla toplumda baðýmsýz
kiþilikleri ve ulaþtýklarý itibarlarý dolayýsýyla güven duyulan uzman kiþilere yer
verilmiþtir. Ancak bu yapýnýn, SPKnýn Kurumsal Yönetim Ýlkeleri IV. Bölüm
madde 3.3teki tanýmlara uygun formata taþýnabilmesi için belli bir geçiþ
süreci ihtiyacý ortaya çýkmaktadýr.
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Öte yandan, þirketimizde hissedarlar arasýnda stratejik ortak olarak yabancý
sermaye hissesi de mevcuttur. Dolayýsýyla, yönetim kurulu üye sayýsý ve yapýsý,
ortaklýk anlaþmalarý gereðince ve ana sözleþme çerçevesinde yerli ve yabancý
ortaklar tarafýndan belli bir dengeye göre belirlenmiþtir. Bu yapýnýn SPKnýn
istediði standartlara getirilmesi açýsýndan stratejik ortaklarýn bir araya gelerek
sözkonusu anlaþmalarý yeniden yapýlandýrmalarý gerekmektedir. Bunun
saðlanmasýný takiben baðýmsýz yönetim kurulu üyelikleri sayýsý kademeli
olarak istenilen noktaya getirilecektir.

20. Þirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim kurulu üyelerinin þirket dýþýnda baþka görev veya görevler almasýnýn
belirli kurallara baðlanýp baðlanmadýgý ve/veya sýnýrlandýrýlýp sýnýrlandýrýlmadýðý,
böyle bir sýnýrlandýrma olmamasý halinde gerekçeleri

Vizyon : Üretiminin önemli bir kýsmýný ihraç eden, dýþ ülkelerde ortaklýklar
kuran ve Dünyaya teknoloji, teknik eleman ve parça temin eden, Isuzu için
stratejik üs konumunda uluslararasý bir þirket olmak.

Yönetim Kurulu üyeleri Anadolu Grubuna baðlý diðer þirketlerin Yönetim
Kurullarýnda görev almaktadýrlar.

Misyon : Ticari araçlarda kendi sýnýfýnda; çevreye duyarlýlýk, kalite, teknoloji,
pazar payý ve ihracat etkinliðinde bir numara olmak.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari niteliklerin SPK Kurumsal
Yönetim Ýlkeleri IV Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan
niteliklerle örtüþüp örtüþmediði,

Stratejik hedeflerin oluþturulmasý, onaylanmasý ve uygulanmasý süreci
hakkýndaki bilgi ile yönetim kurulunun þirketin hedeflerine ulaþma derecesini,
faaliyetlerini ve geçmiþ performansýný gözden geçirip geçirmediði, geçirmekteyse
hangi sýklýkta geçirdiði ve nasýl bir yöntem izlendiði, bu hususlara uyulmamýþsa
gerekçeleri

Þirketimiz Yönetim Kurulu, uzun yýllar Anadolu Grubu þirketlerinde üst düzey
yöneticilik ve Yönetim Kurulu üyeliði yapmýþ, þirket faaliyet konusu ile ilgili
hususlara nüfuz edebilecek deneyimi olan üyelerden oluþmaktadýr.

Þirket Yönetim Kurulu, stratejik hedeflerin oluþturulmasý sürecinde öncelikle
temel varsayýmlarý ve çalýþmalar sonucunda oluþturulan stratejik hedefleri
onaylamaktadýr.

Yönetim kurulunun, þirketin misyonunu/vizyonunu belirleyerek kamuya
açýklayýp açýklamadýðý, belirlenmesi halinde þirket misyon/vizyonunun ne
olduðu,
Yönetim kurulu, her yýl þirket yönetimi tarafýndan gözden geçirilerek güncellenen
þirketin misyonunu/vizyonunu onaylamaktadýr.

Uygulama sürecinde ise Yönetim Kurulu, þirket faaliyetlerinin stratejik hedefler
ile karþýlaþtýrmalý sonuçlarýný aylýk faaliyet raporlarý ve Yönetim Kurulu
toplantýlarýnda doðrudan aldýðý bilgiler ýþýðýnda izlemektedir.
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21. Risk Yönetim ve Ýç Kontrol Mekanizmasý

Ayný zamanda çevresel faktörler ve olaðanüstü iþlemler de anýnda izlenerek
etkileri ve nedenleri araþtýrýlmakta olup mali riski minimize edici tüm tedbirler
Yönetim kurulunca bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizmasý oluþturup
sürekli olarak alýnmaktadýr. Yýllýk bütçeler ve iþ planlarý içerisinde yer alan
oluþturmadýðý, oluþturulmuþsa sistemin iþleyiþi ve etkinliði
yatýrým harcamalarý doðrultusunda tesisimizde en ileri teknikler kullanýlmasýna
imkan saðlanmaktadýr. Gerçekleþebilecek doðal riskler karþýsýnda tüm tesislerimiz
Risk yönetimi þirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadýr. riski minimize etmek doðrultusunda sigortalanmakta, herhangi bir olaðanüstü
Þirketimizin karþý karþýya olduðu veya karþýlaþmasý muhtemel bütün risklerin durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybýna uðramamasý için yedekleme
tanýmlanmasý ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasýdýr. Þirketimizin sistemlerine yönelik yatýrýmlar yapýlmaktadýr.
mevcut ve muhtemel riskleri temelde þu þekilde sýnýflandýrýlmaktadýr:
Þirketimiz Anadolu Grubuna baðlý olduðundan grup genelinde uygulanan iç
Mali Risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk iliþkisi, kur riski ve kontrol denetimlerine de tabi tutulmaktadýr.
þirketin mali durumunu doðrudan etkileyebilecek diðer risk faktörleri,
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklarý
Operasyonel Risk; optimum düzeyde güncel teknolojinin kullanýlmasý ve bu
yönde gerekli yatýrýmlarýn tespit edilerek uygulanmasý çerçevesinde rekabet Þirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarýna
avantajýný etkileyebilecek risk faktörleri,
þirket esas sözleþmesinde açýkça yer verilip verilmediði, verilmediyse gerekçeleri
Doðal Risk; yangýn, deprem gibi Þirket performansýný olumsuz etkileyebilecek Þirket ana sözleþmesinde yer almaktadýr.
risk faktörleri, kullanýlan SAP/R3 sistemi mevcut riskleri minimize etmeye
yönelik ölçümleme ve iþleme imkaný saðlayarak karar destek süreçlerini
destekleyen önemli bir teknolojik kullanýmdýr. Bu kullaným ile faaliyet sonuçlarý
anlýk bazda takip edilerek, beþeri hatalar ortadan kaldýrýlýrken, iç kontrol
sisteminin etkinliði de arttýrýlmýþtýr. Ayný zamanda üst düzey teknoloji kullanýlan
iç iletiþim sistemi de (Lotus Notes) karþýlaþýlan sorunlara kýsa zamanda
müdahale etme ve çözüm üretme imkaný tanýmaktadýr. Halen mali iþler
fonksiyonu çerçevesinde sürekli olarak gerçekleþen sonuçlar bütçe ile
karþýlaþtýrmakta ve sapmalarýn nedenleri araþtýrýlmaktadýr.
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23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslarý
Þirketimizde Kurumsal Yönetim Ýlkelerinin bir gereði olarak tüm Yönetim
Kurulu toplantýlarýmýzdaki konuþmalar tutanakla tespit edilmektedir. Yönetim
Kurulu toplantýlarýnda þirketimizin sadece geçmiþ dönem performansý veya
cari dönem geliþmeleri deðil; ayný zamanda geleceðe yönelik büyüme planlarý,
rakiplere karþý geliþtirilen stratejiler, insan kaynaklarý organizasyon yapýsýna
Yönetim kurulu her ay olaðan gündem ile toplantý yapmakta olup, ihityaç
hasýl olduðu hallerde ayný ay içinde birden fazla defa toplantý yapabilmektedir. yönelik alýnacak kararlar gibi konular görüþülmektedir. Görüþülen tüm konular
karara baðlanmazken karar alýnan konularýn açýklanmasý çeþitli spekülasyonlara
yol açabiliceðinden, tutanaklar kamuya açýklanmamaktadýr. Öte yandan,
Yönetim kurulu olaðan toplantý tarihleri, yýllýk takvim olarak belirlenmekte
Yönetim Kurulunda karara baðlanan önemli konularýn tümü Özel Durum
ve üyelere duyurulmaktadýr.
açýklamasýyla kamuoyuna duyurulmaktadýr.
Yönetim kurulu toplantýlarýnýn gündeminin belirlenmesi yöntemi, yönetim
kurulunun dönem içindeki toplantý sayýsý, toplantýya katýlým ve toplantýya
çaðrý yöntemleri ve süreçleri,

Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiþimini saðlamak üzere bir
sekreterya kurulup kurulmadýðý,

24. Þirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasaðý

Yönetim Kurulu üyeleri þirket faaliyetleri ile ilgili olarak ilgili bölümler tarafýndan Þirket yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde þirketle iþlem yapma ve
rekabet yasaðýnýn uygulanýp uygulanmadýðý,
bilgilendirilmektedir.
Toplantýda farklý görüþ açýklanan konulara iliþkin makul ve ayrýntýlý karþý oy
gerekçelerinin karar zaptýna geçirilip geçirilmediði ve yazýlý olarak þirket
denetçilerine iletilip iletilmediði, baðýmsýz üyelerin farklý görüþ açýkladýðý
konulara iliþkin karþý oy gerekçelerinin kamuya açýklanýp açýklanmadýðý, SPK
Kurumsal Yönetim Ýlkelerinin IV. Bölümünün 2.17.4üncü maddesinde yer
alan konularda yönetim kurulu toplantýlarýna fiilen katýlýmýn saðlanýp
saglanmadýðý, toplantý esnasýnda yönetim kurulu üyesi tarafýndan yöneltilen
sorularýn karar zaptýna geçirilip geçirilmediði, yönetim kurulu üyelerine aðýrlýklý
oy hakký ve/veya olumsuz veto hakkýnýn tanýnýp tanýnmadýðý, Yukarýdaki yer
alan ilkelere uyulmamasý halinde gerekçesi
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Þirket Yönetim kurulu üyeleri Anadolu Grubuna baðlý diðer þirketlerde de
görev aldýklarýndan Genel Kurulu T.T.K. 334.-335. maddesi ile ilgili Yönetim
Kuruluna gerekli müsaadeyi vermiþtir.
Yönetim kurulu üyelerinin þirketle iþlem yapmalarý ve rekabet etmeleri halinde
gerekçesi ve bundan dolayý oluþabilecek çýkar çatýþmalarý hakkýnda bilgi
Þirket Yönetim Kurulu üyeleri þirketle iþlem yapmamaktadýr ve rekabet
etmemektedir.
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25. Etik Kurallar
Yönetim kurulu tarafýndan þirket ve çalýþanlarý için etik kurallar oluþturulup
oluþturulmadýðý, oluþturulmadýysa gerekçesi ve etik kurallarýn þirket çalýþanlarýna
ve bilgilendirme politikasý çerçevesinde kamuya açýklanýp açýklanmadýðý

Komitelerin baþkan ve üyeleri ve nitelikleri, toplanma sýklýðý ve ilgili dönemdeki
faaliyetleri ile bu faaliyetleri yerine getirirken takip edecegi prosedürlerin olup
olmadýðý, kurumsal yönetim komitesi oluþturulmamasý halinde gerekçesi

Þirketimiz bünyesinde etik kurallara büyük önem verildiði gibi yönetim hissesine
sahip Anadolu Grubu kurum kültürü anlayýþý içerisinde de bu deðerler yýllardýr
uygulanmýþtýr. Konu üzerinde detaylý olarak çalýþýlmakta olup çalýþmalarýn
tamamlanmasýný takiben gerekli açýklama yapýlacaktýr.

Denetim Kurulu iki kiþiden oluþmaktadýr.
Ýbrahim YAZICI
Tülay AKSOY

26. Yönetim Kurulunda Oluþturulan Komitelerin Sayý, Yapý ve Baðýmsýzlýðý
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarýný saðlýklý olarak yerine getirmek
amacýyla denetimden sorumlu komite yanýnda kurumsal yönetim komitesi
veya baþkaca komite/ler oluþturup oluþturmadýðý,
Þirketimizde denetimden sorumlu komite 2004 yýlý içinde kurulmuþtur.
Yönetim kurulu üyeleri Tülay Aksoy ve Ýbrahim Yazýcý bu komitede yer
almýþlardýr. 2004 yýlý içersinde altý defa toplanmýþ, dört defa da karar almýþtýr.
Kurumsal yönetim komitesi ise 2005 yýlýnda oluþturulacaktýr.
Þirketimizde mevcut yönetim kurulu yapýsý içinde henüz baðýmsýz yönetim
kurulu üyelikleri oluþturulmadýðý için bu komitelerin baþkanlarý baðýmsýz
üyelerden oluþamamaktadýr. Baðýmsýz yönetim kurulu üyeliklerinin
yapýlandýrýlmasý ve gerekli sayýda üyenin atanmasýný takiben, denetim ve
kurumsal yönetim komitelerine iliþkin deðiþikler de ele alýnacaktýr.
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Denetim komitesi mali tablolarýn halka açýklanmasýndan önce toplanmakta
ve mali tablolar üzerinde gerekli inceleme çalýþmasýný yerine getirmektedir.
Ayrýca, yönetim kurulunda oluþturulan her bir komite bazýnda komite
baþkanlarýnýn baðýmsýz yönetim kurulu üyeleri arasýndan seçilip seçilmediði,
komitelerin iki üyeden oluþmasý halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin
bulunmasý halinde üyelerin çoðunluðunun, icrada görevli olmayan üyelerden
oluþup oluþmadýðý, bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev
alýp almadýðý,
Yönetim Kurulunda henüz baðýmsýz üye bulunmamaktadýr.
Sözkonusu prensiplere uyulmamasý halinde gerekçesi ile bu prensiplere tam
olarak uymama dolayýsýyla meydana gelen çýkar çatýþmalarý
Þirketin yabancý lisansör ortaðý olmasý ve yönetim kurulu oluþturulmasý ile
ilgili hükümler ortak giriþim anlaþmasý döneminde hazýrlanmasý nedeni ile
bu prensip henüz uygulanamamýþtýr. Ancak bu uygulama sonucunda meydana
gelen herhangi bir çýkar çatýþmasý sözkonusu deðildir.
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27. Yönetim Kuruluna Saðlanan Mali Haklar
Yönetim kurulu üyelerine saðlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunlarýn
belirlenmesinde kullanýlan kriterler, Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarýnýn
tespitinde yönetim kurulu üyelerinin performansýna dayalý olacak ve þirketin
performansýný yansýtacak bir ödüllendirmenin uygulanýp uygulanmadýðý
Yönetim Kuruluna huzur hakký ödenmemektedir. Ancak anasözleþme gereði
yönetim kuruluna kar payý ödenmesi mümkündür.
Ayrýca þirketin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç
verip vermediði, kredi kullandýrýp kullandýrmadýðý, verilmiþ olan borçlarýn ve
kredilerin süresini uzatýp uzatmadýðý, þartlarýný iyileþtirip iyileþtirmediði,
üçüncü bir kiþi aracýlýðýyla þahsi kredi adý altýnda kredi kullandýrýp
kullandýrmadýðý veya lehine kefalet gibi teminatlar verip vermediði, eðer bu
hususlardan birisi ya da birden fazlasý uygulanmýþ ise bunun gerekçesi ile
bundan doðan çýkar çatýþmalarý
Þirketin Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç verilmemektedir.
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ANADOLU ISUZU OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
31.12.2004 VE 31.12.2003 TARÝHLERÝNDE SONA EREN DÖNEMLERE AÝT KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR
(Tutarlar Türk Lirasý'nýn 31.12.2004 tarihindeki alým gücü ile YTL olarak ifade edilmiþtir)
Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna göre ( UFRS ) düzenlenmiþ
ve Baðýmsýz Denetimden Geçmiþ
KONSOLÝDE BÝLANÇOLAR
VARLIKLAR
Dönen Varlýklar
Nakit ve nakit benzeri deðerler
Ticari alacaklar
Ýliþkili taraflardan alacaklar
Stoklar
Diðer Dönen Varlýklar

Notlar

31.12.2004

31.12.2003

3
4
5
6
7

45.089.522
34.527.807
1.972.467
74.978.946
17.277.164

47.050.123
21.964.010
1.509.592
41.088.487
2.723.195

173.845.906

114.335.407

3.898
93.534.851
2.754.337
0
259.118
0
96.552.204

3.898
103.303.260
3.207.443
0
2.377
0
106.516.978

270.398.110

220.852.385

Toplam Dönen Varlýklar
Duran Varlýklar
Satýlmaya Hazýr Menkul Deðerler ve Ýþtirakler
Maddi duran varlýklar (Net)
Maddi Olmayan Duran Varlýklar (Net)
Diðer Finansal Duran Varlýklar (Net)
Diðer Duran Varlýklar
Ertelenmiþ Vergi Alacaklarý
Toplam Duran Varlýklar

8
9
10

TOPLAM VARLIKLAR
Ýliþik açýklayýcý notlar bu konsolide mali tablolarýn tamamlayýcýsýdýr.
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ANADOLU ISUZU OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
31.12.2004 VE 31.12.2003 TARÝHLERÝNDE SONA EREN DÖNEMLERE AÝT KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR
(Tutarlar Türk Lirasý'nýn 31.12.2004 tarihindeki alým gücü ile YTL olarak ifade edilmiþtir)
Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna göre ( UFRS ) düzenlenmiþ ve Baðýmsýz Denetimden Geçmiþ
KONSOLÝDE BÝLANÇOLAR
BORÇLAR VE ÖZSERMAYE
Kýsa Vadeli Borçlar
Ticari Borçlar
Ýliþkili taraflara borçlar
Vergi Karþýlýðý
Karþýlýklar
Diðer Kýsa Vadeli Yükümlülükler
Krediler

Notlar

31.12.2004

31.12.2003

11
5
16
12
12
13

24.923.944
32.683.307
13.669.497
2.958.049
7.078.905
0

19.330.469
33.201.720
0
2.250.327
1.090.679
0

81.313.702

55.873.195

0
4.275.543
809.928
10.651.962

0
7.278.444
0
11.641.471

15.737.433

18.919.915

7.279

735

112.175.734
807
36.343.560
24.819.595

108.838.921
1.831.913
17.944.529
17.443.177

173.339.696
270.398.110

146.058.540
220.852.385

Toplam Kýsa Vadeli Borçlar
Uzun Vadeli Borçlar
Krediler ve Diðer Finansal Borçlar
Kýdem Tazminatý Karþýlýðý
Diðer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ertelenmiþ Vergi Borçlarý

14
15
16

Toplam Uzun Vadeli Borçlar
Ana Ortaklýk Dýþý Paylar
Özsermaye
Sermaye
Emisyon Primi / Ýptal Karý
Birikmiþ Karlar /Zararlar ve Yasal Yedekler
Dönem Karý / (Zararý)

17
18

Toplam Özsermaye
TOPLAM BORÇLAR VE ÖZSERMAYE
Ýliþik açýklayýcý notlar bu konsolide mali tablolarýn tamamlayýcýsýdýr.
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ANADOLU ISUZU OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
31.12.2004 VE 31.12.2003 TARÝHLERÝNDE SONA EREN DÖNEMLERE AÝT KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR
(Tutarlar Türk Lirasý'nýn 31.12.2004 tarihindeki alým gücü ile milyon YTL olarak ifade edilmiþtir)
Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna göre ( UFRS ) düzenlenmiþ ve Baðýmsýz Denetimden Geçmiþ
KONSOLÝDE GELÝR TABLOLARI
Satýþlar (Net)
Satýþlarýn Maliyeti

Notlar
19

Brüt Kar
Satýþ ve Pazarlama Giderleri
Genel Yönetim Giderleri

20
20

Esas Faaliyet Karý / ( Zararý)
Finansman Giderleri (Net)
Diðer Olaðan Gelir ve Giderler (Net)
Parasal Kayýp / (Kazanç)

320.628.662
(245.914.189)

16
16

Net Kar / ( Zarar)

210.727.184
(161.133.662)
49.593.523

(22.684.336)
(14.550.796)

(13.909.000)
(14.437.122)

37.479.341

21.247.401

(327.264)
3.354.825
(4.001.469)

(668.901)
3.675.812
2.034.566

36.505.433

26.288.878

1.983.659
(13.669.497)

(7.071.195)
(1.774.506)

24.819.595

17.443.177

Ýliþik açýklayýcý notlar bu konsolide mali tablolarýn tamamlayýcýsýdýr.
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74.714.473

21
22

Faaliyet Karý / ( Zararý)
Cari Dönem Vergi Avantajý
Cari Dönem Vergi Yükümlülüðü

31.12.2004
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ANADOLU ISUZU OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
31.12.2004 VE 31.12.2003 TARÝHLERÝNDE SONA EREN DÖNEMLERE AÝT KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR
(Tutarlar Türk Lirasý'nýn 31.12.2004 tarihindeki alým gücü ile YTL olarak ifade edilmiþtir)
Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna göre ( UFRS ) düzenlenmiþ ve Baðýmsýz Denetimden Geçmiþ
KONSOLÝDE ÖZSERMAYE DEÐÝÞÝM TABLOSU
Kayýtlý Sermaye

Azýnlýk Payý

Daðýtýlmamýþ Karlar

Net Kar / (Zarar)

TOPLAM ÖZSERMAYE

112.845

-

(19.316.116)

-

(10.732.666)

100.368.316
-

1.719.068
-

-

37.260.645
-

-

139.348.029
-

108.838.921

1.831.913

-

17.944.529

-

128.615.363

-

-

-

17.443.177

17.443.177

31.12.2003 itibariyle:

108.838.921

1.831.913

-

17.944.529

17.443.177

146.058.540

01.01.2004 itibariyle:

108.838.921

1.831.913

-

17.944.529

17.443.177

146.058.540

3.336.813

(1.831.106)

-

15.937.470

(17.443.177)

0

01.01.2003 itibariyle:

Emisyon Primi/Ýptal Kar

8.470.605

Daha önce raporlandýðý gibi:
Enflasyon Düzeltmesi Etkisi
Enflasyon Düzeltmesi Etkisi
Transfer
Net Kar
01.01.2003 itibariyle(Düzeltilmiþ)
Transfers
Sermaye
Yabancý Para Deðiþim Farký
Diðer
Diðer
Net Kar

Sermaye
Transfer
Konsolidasyon ile ilgili transferler
Geçmiþ Yýl Düzeltimi (IFRS 19a göre)

-

2.461.561

Net Kar
31.12.2004 itibariyle:

112.175.734

807

-

Ýliþik açýklayýcý notlar bu konsolide mali tablolarýn tamamlayýcýsýdýr.
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36.343.560

2.461.561
24.819.595

24.819.595

24.819.595

173.339.696
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Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna göre ( UFRS ) düzenlenmiþ ve Baðýmsýz Denetimden Geçmiþ

KONSOLÝDE NAKÝT AKIM TABLOLARI
Ýþletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akýmý
Net kar / (Net Zarar)
Ýþletme faaliyetlerinden saðlanan veya faaliyetlerde kullanýlan
net nakit tutarýnýn net kar ile mutabakatýný saðlayan düzeltmeler:
Amortisman
Ýtfa ve tükenme paylarý
Kýdem tazminatý karþýlýðý
Vergi
Þüpheli alacak karþýlýðý
Faiz geliri
Faiz gideri Karþýlýðý
Fon Giriþi Saðlamayan Gelir
Sabit kýymet satýþ karý / net
Varlýk ve borçlardaki deðiþimler öncesi net faaliyet karý:
Varlýk ve borçlardaki deðiþimler:
Ticari alacaklardaki net artýþ
Ýliþkili kuruluþlardan alacaklardaki net artýþ
Stoklardaki net artýþ
Diðer dönen varlýklardaki net azalýþ/(artýþ)
Diðer duran varlýklardaki net azalýþ/(artýþ)
Ticari borçlardaki net artýþ
Ýliþkili kuruluþlara borçlardaki net (azalýþ)/artýþ
Diðer borçlardaki net artýþ/(azalýþ)
Ödenen vergiler
Ödenen kýdem tazminatlarý
Ýþletme faaliyetlerinden saðlanan/(kullanýlan) net nakit giriþi:
Yatýrým faaliyetleri:
Satýlmaya hazýr finansal varlýk satýþý / (alýmý)
Maddi duran varlýk alýmlarý
Maddi olmayan duran varlýk alýmlarý
Diðer Duran Varlýklardaki artýþ
Yatýrým harcamalarýnda kullanýlan net nakit:
Finansal faaliyelerden kaynaklanan/(kullanýlan) net nakit:
Ýþletme faaliyetlerinden saðlanan/(kullanýlan) net nakit çýkýþý:
Nakit ve nakit benzeri deðerlerdeki net artýþ
Nakit ve nakit benzeri deðerlerin dönem baþý bakiyesi
Enflasyon etkisi
Nakit ve nakit benzeri deðerlerin dönem sonu bakiyesi

Faaliyet Raporu 2004

31.12.2004

31.12.2003

24.819.595

17.443.177

12.535.360

2.837.026

596.592
783.451
11.685.838
7.092
-24.189

0
1.184.362
8.845.702
1.061.414
3.721.591

98.194

0

50.501.933

32.970.443

-12.563.797
-462.875
-33.890.459
-4.979.654
-256.741
5.593.475
-55.538
3.513.466
-9.574.314

2.447.340
0
6.761.505
-619.863
0
-3.084.716
280.107
424.873
0

-2.174.503

39.179.689

-3.495.976
-162.485

-1.168.262
-1.699.103
-2.251.597
-5.118.962
-6.691.207
-11.810.168
27.369.521
15.496.431
4.184.171
47.050.123

-3. 658.461
-3.658.461
-5.832.964
47.050.123
3.872.364
45.089.522
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Ýliþik açýklayýcý notlar bu
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tamamlayýcýsýdýr.

2004 Faaliyet Raporu
2.1 Mali Tablolarýn Sunum Esaslarý

NOT 1 - ORGANÝZASYON VE FAALÝYET KONUSU

Þirket muhasebe kayýtlarýný ve yasal mali tablolarýný Türk lirasý cinsinden,
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasý Kurulunun yayýnlamýþ olduðu tebliðler
ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazýrlamaktadýr. Bu mali tablolar tarihi
maliyet esasýna göre tutulan yasal kayýtlarýn, Türk lirasýnýn genel satýn alma
Ýþletmenin fiili faaliyet konusu, motorlu kara nakil vasýtalarýný, sýnai ve zýrai gücüyle yeniden düzeltilmesini de içeren Uluslararasý Muhasebe Standartlarý
maksatlarla kullanýlan her nevi motor, makina, ve aletleri, otomotiv sanayi ve Uluslararasý Muhasebe Standartlarý Komitesi Açýklamalarýný da içeren
ile yan sanayi mamulleri ve bunlara ait anaparça ve yedek parça, aksesuar Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna (UFRS) uygunluk açýsýndan
gibi, her türlü mal, madde, malzeme, araç gereç, makina techizat ve tesisatý gerekli düzeltme ve sýnýflandýrmalar yansýtýlarak düzenlenmiþtir. 30 Aralýk
2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanan ve 1 Ocak 2004 tarihinden
imal etmek, montajýný yapmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek ile ana
itibaren geçerli olacak yeni vergi yasasýna göre þirketler yasal mali tablolarýný
sözleþmesinde yazýlý diðer iþlerdir.
hazýrlarken parasal olmayan aktif ve pasiflerini enflasyonun etkilerini gösterecek
Þirket, Sermaye Piyasasý Kuruluna kayýtlýdýr ve hisseleri 1997 yýlýndan beri þekilde endeksleme iþlemine tabi tutacaklardýr.
Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnda iþlem görmektedir. 31 Aralýk 2004
tarihi itibarýyle, Þirketin Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýna kayýtlý % 15 Sermaye Piyasasý Kurulunun (SPK), 15 Kasým 2003 tarihli Seri XI, No:
25 Sermaye Piyasasýnda Muhasebe Standartlarý Hakkýnda Tebliði (Teblið)
oranýnda hissesi mevcuttur.
1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli
olmak üzere yürürlüðe girmiþtir. Tebliðe göre dileyen iþletmeler, 31 Aralýk
NOT 2 - ÖNEMLÝ MUHASEBE POLÝTÝKALARININ ÖZETÝ
2003 tarihinde veya daha sonra sona eren yýllýk veya ara hesap döneminden
Bu mali tablolarýn hazýrlanmasýnda uygulanan önemli muhasebe politikalarý baþlamak üzere, bu Teblið hükümlerini uygulamaya baþlayabilirler. Bunun
yanýsýra, Tebliðin Otuzdördüncü Kýsým - Muhtelif Hükümler Geçici Madde
aþaðýda belirtilmiþtir:
1, mali tablo ve raporlarýn zorunlu olarak bu Teblið hükümlerince düzenleneceði
ilk hesap döneminin baþýna kadar geçen süre zarfýnda, mali tablo ve raporlarýn
Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna (UFRS) göre düzenlenmesinin
ve kamuya açýklanmasýnýn Tebliðde öngörülen düzenleme ve ilan
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde olduðunu belirtmektedir. Buna
baðlý olarak, Þirket, mali tablolarýný 31 Aralýk 2003 tarihinde sona eren hesap
döneminde UFRSye göre düzenlemeyi seçmiþtir.
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Þirketi 1980 yýlýnda
kurulmuþ olup, Gebze Kocaelide kurulu tesislerinde üretim faaliyetini
sürdürmektedir.
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30 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazetede yayýnlanan Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin Para Birimi Hakkýndaki 5083 sayýlý kanun uyarýnca, 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Lirasý (YTL) ve Yeni Kuruþ
(YKR), Türkiye Cumhuriyetinin yeni para birimi olmuþtur. Bir önceki para
birimi olan Türk Lirasý deðerleri YTLye dönüþtürülürken 1 milyon Türk Lirasý,
1 YTLye eþit tutulmakta ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren mali tablo ve
kayýtlarýn tutulmasý ve gösterimi YTL cinsinden yapýlmaktadýr.
Sermaye Piyasasý Kurulunun 30 Kasým 2004 tarihli duyurusuna istinaden,
31 Aralýk 2004 tarihinde sona eren döneme iliþkin mali tablolar ve karþýlaþtýrma
amacýyla kullanýlacak olan bir önceki döneme ait finansal veriler, YTL cinsinden
gösterilmiþ, önceki dönem mali tablolarý da sadece karþýlaþtýrma amacýyla
YTL cinsinden ifade edilmiþtir.

31 Aralýk 2004 mali tablolarýný düzeltmek için kullanýlan endeks ve düzeltme
katsayýlarý aþaðýdaki gibidir:
Düzeltme
Endeks
katsayýsý
31 Aralýk 2004
31 Aralýk 2003

8,403.8
7,382.1

1.0000
1.1384

Yukarýda bahsi geçen düzeltme ile ilgili önemli uygulamalar aþaðýdaki gibidir:
- Hiperenflasyonist bir ekonominin para biriminde hazýrlanmýþ mali tablolar,
bilanço tarihinde geçerli olan alým gücünde, geçmiþ raporlama dönemlerine
ait deðerler ise, yine en son bilanço tarihine endekslenerek ifade edilmektedir.

- Parasal varlýk ve borçlar, halihazýrda, bilanço tarihindeki parasal birim ile
Þirket 2004 yýlýnda önceki yýllarda olduðu gibi baðlý ortaklýklarýný konsolidasyona ifade edildiðinden, endekslenmemektedir.
tabi tutmuþ ve konsolidasyon sonucunda 2004 yýlýnda net 2.435.571.- YTL
- Parasal olmayan varlýk ve borçlar ile özsermaye hesaplarý, ilgili aylýk düzeltme
þerefiye oluþmuþtur.
katsayýlarý kullanýlarak endekslenmektedir. Maddi ve maddi olmayan duran
Türk lirasýnýn 31 Aralýk 2004 tarihi itibariyle alým gücünde oluþan deðiþim varlýk alýmlarý aktife girdiði yýlýn ilgili ayýnýn düzeltme katsayýlarý ile
endekslenmektedir.
sonucunda mali tablolardaki enflasyon etkilerinin giderilmesi UMS 29
(Hiperenflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama) standardýna
- Gelir tablosundaki tüm kalemler, ilgili ayýn düzeltme katsayýlarý kullanýlarak
dayanmaktadýr. UMS 29a göre, hiperenflasyonist bir ekonomiye ait para
endekslenmektedir.
birimiyle hazýrlanan mali tablolar, bilanço tarihinde geçerli olan alým gücünde,
- Önceki dönem mali tablolarý, en son bilanço tarihindeki alým gücüne getiren
geçmiþ raporlama dönemlerine ait rakamlar da yine son bilanço tarihinde
geçerli endeksle düzeltilmek suretiyle ifade edilmelidir. UMS 29 uygulamasýný genel enflasyon endeksi kullanýlarak düzeltilmektedir.
gerekli kýlan durumlardan biri, üç yýllýk kümülatif enflasyon oranýnýn %100e Enflasyonun net parasal pozisyon üzerindeki etkisi, gelir tablosunda, net
yaklaþmasý ya da geçmesidir. Endeksleme, Devlet Ýstatistik Enstitüsü (DÝE) parasal kazanç veya zarar olarak dahil edilmiþtir
tarafýndan açýklanan ve ülke çapýnda geçerli olan Toptan Eþya Fiyat Endeksi
(TEFE)nden çýkarýlan düzeltme katsayýlarý ile yapýlmaktadýr.
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2.2 Grup Muhasebesi
· Baðlý Ortaklýklar, Þirketin ya doðrudan ve / veya dolaylý olarak kendisine
ait olan hisseler neticesinde þirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkýnýn
% 50den fazlasýný kullanma yetkisi kanalýyla; veya oy kullanma hakkýnýn
% 50den fazlasýný kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve
iþletme politikalarý üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali
ve iþletme politikalarýný Þirketin menfaatleri doðrultusunda kontrol etme
yetkisi ve gücüne sahip olduðu þirketleri ifade eder.
Aþaðýdaki Tablo, 31.12.2004 tarihi itibariyle tüm baðlý ortaklarýn yapýsýný
göstermektedir:

Ünvaný

Ant Sýnai ve Ticari Ürünleri
Pazarlama Anonim Þirketi
Anadolu Isuzu Dýþ Ticaret A.Þ.
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Þirket tarafýndan doðrudan
ve dolaylý kontrol edilen
baðlý ortaklýklar
2004

2003

99,44

99,94

97,00

96,00
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Baðlý ortaklýðýn bilanço ve kar/zarar tablosu tam konsolidasyon yöntemi
kullanýlarak konsolide edilmiþ ve Þirketin sahip olduðu baðlý ortaklýðýn kayýtlý
deðeri ile özsermayeleri karþýlýklý olarak netleþtirilmiþtir. Þirket ile baðlý ortaklýk
arasýndaki grup içi iþlemler ve bakiyeler konsolidasyon sýrasýnda silinmiþtir.
· Azýnlýk haklarý, azýnlýk hissedarlarýnýn baðlý ortaklýklarýn net aktiflerdeki
ve dönem faaliyet sonuçlarýndaki payýný gösterir. Bu detaylar konsolide bilanço
ve kar/zarar tablosundan ayrý olarak gösterilir. Azýnlýk haklarýna ait zararlar
baðlý ortaklýklarýn hisselerine ait azýnlýk çýkarlarýndan fazla ise, azýnlýðýn
baðlayýcý yükümlülükleri olmadýðý takdirde azýnlýklara ait zararlar çoðunluðun
çýkarlarý aleyhine sonuçlanabilir.

2004 Faaliyet Raporu
2.3 Nakit ve nakit benzeri deðerler

2.6 Stoklar
paranýn 31 Aralýk 2004 tarihindeki satýn alma gücü ile ifade edilen
Nakit ve nakit benzeri deðerler bilançoda maliyet deðerleri ile yansýtýlmaktadýrlar. Stoklar
elde
etme
veya net gerçekleþebilir deðerin düþük olanýyla mali
Nakit akým tablosu için nakit ve nakit benzeri deðerler eldeki nakit, banka tablolarda maliyeti
yansýtýlýr.
Maliyet, aylýk hareketli ortalama metodu ile
mevduatlarý ve likiditesi yüksek yatýrýmlarý içermektedir.
hesaplanmaktadýr. Mamul ve yarý mamul maliyeti hammadde, doðrudan
iþçilik, diðer doðrudan giderler ve ilgili genel üretim giderlerini içerirken
borçlanma maliyetlerini içermez. Net gerçekleþebilir deðer, þirketin satýþ
2.4 Ticari alacaklar ve borçlar
fiyatýndan satýþ masraflarýnýn düþülmesiyle bulunur.
Ticari Alacaklar UMS 39 kapsamýnda etkin faiz oraný ile iskonto edilmiþ net
gerçekleþebilir deðerlerinden olasý þüpheli alacak karþýlýklarý düþülmek sureti 2.7 Finansal Duran Varlýklar
ile gösterilmektedir.
Þirketin vadesi gelmiþ ticari alacaklarýný tahsil edemeyeceðine dair somut Finansal duran varlýklar, sürekli bir deðer düþüklüðü bulunmadýðý taktirde,
bir gösterge varsa þüpheli alacak karþýlýðý ayrýlýr. Bu karþýlýðýn tutarý, alacaðýn bilanço tarihi itibarý ile enflasyona göre endekslenmiþ deðeri ile gösterilmektedir.
kayýtlý deðeri ile geri elde edilebilir deðeri arasýndaki fark, yani tahsil edilebilir
teminatlar dahil tüm nakit akýþýnýn etkin faiz oraný kullanýlarak hesaplanmýþ
bugünkü deðeridir.
Þüpheli alacak karþýlýðýnýn ayrýlmasýndan sonra geliþen olaylar sebebiyle
karþýlýðýn azaltýlmasý gerekirse, karþýlýðýn iptali gelir tablosunda karþýlýk
giderlerine alacak verilmesi suretiyle gerçekleþtirilir.
2.5 Vade farký finansman gelir / giderleri
Vade farký finasman gelir/giderleri vadeli alýþ ve satýþlardan dolayý yüklenilen
gelir/giderleri ifade eder. Bu çeþit gelir/giderler dönem içindeki vadeli alým ve
satýmlardan kaynaklanan finansman gelir ve gideri kabul edilir ve vade
süresince finansman gelir ve giderine dahil edilirler.
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2.8 Maddi duran varlýklar

2.10 Uzun ömürlü varlýklarýn deðer düþüklüðü

Maddi duran varlýklar, mali tablolarda maliyet deðerlerinden birikmiþ
amortismanýn düþülmesi suretiyle taþýnýr. Amortisman, normal amortisman
metodu ile, her bir aktifin maliyetini iz bedel deðerine getirmek üzere ekonomik
ömürler esas alýnarak aþaðýdaki oranlara göre hesaplanmaktadýr.

Maddi duran varlýklar ile maddi olmayan duran varlýklarý da içeren diðer
duran varlýklarýn kayýtlý deðerlerinin herhangi bir olay ve deðiþiklik sonucunda
geri kazaným tutarlarýnýn altýnda kalýp kalmadýðý incelenir. Net satýþ fiyatý ile
kullaným deðerinin yüksek olaný olarak belirlenen geri kazaným tutarýnýn,
kayýtlý deðerin altýnda kalmasý durumunda, kayýtlý deðeri geri kazaným tutarýna
getirecek deðer düþüklüðü mali tablolara dahil edilir.

CÝNSÝ
Binalar
Makine ve Tesisler
Döþeme ve Demirbaþlar
Nakil Vasýtalarý
Yeraltý ve Yerüstü Düzenleri

31.12.2004
ORAN (%)
2-4
10-20
10-20
10-20
5-6

31.12.2003
ORAN (%)
2-4
10-20
10-20
10-20
5-6

2.11 Ýþletmenin doðrudan tahsis ettiði krediler ve deðer düþüklüðü karþýlýðý

Arazi ve arsalar için sýnýrsýz ömürleri olmasý sebebiyle amortisman
ayrýlmamaktadýr.
Bir maddi duran varlýðýn kayýtlý deðeri, tahmini geri kazanýlabilir tutarýndan
fazla ise, karþýlýk ayrýlmak suretiyle defter deðeri, geri kazanýlabilir deðerine
indirilir.
Sabit kýymetlerin satýþý dolayýsýyla oluþan kar ve zararlar net defter deðerleriyle
satýþ fiyatýnýn karþýlaþtýrýlmasý sonucunda belirlenir ve faaliyet karýna dahil
edilir.
Bakým ve onarým giderleri gerçekleþtiði tarihte gider yazýlýr. Eðer bakým ve
onarým gideri ilgili aktifte geniþleme veya gözle görünür bir geliþme saðlýyorsa
aktifleþtirilir.

Þirket tarafýndan borçlu tarafa doðrudan para tahsis etmek yolu ile yaratýlan
krediler veya hemen ya da kýsa vadede satýþ niyeti ile yaratýlan borçlar dýþýnda
kalanlar iþletmenin doðrudan tahsis ettiði krediler olarak sýnýflandýrýlýr. Verilen
krediler, nakit karþý tarafa verildiði tarihte iç verim oraný yöntemine göre
deðerlenir.
Þirket tarafýndan doðrudan bankalara nakit olarak borç verme durumunda
borç, menkul kýymetler ile teminat altýna alýnýr. Devlet tahvili ve hazine
bonolarý karþýlýðý banka ile yapýlan satýþ fiyatý ve itfa tarihi belirli ters repo
sözleþmeleri iç verim oraný yöntemi ile deðerlenir. Tahakkuk eden faiz
gelecekteki satýþ fiyatýyla þirket tarafýndan verilen borcun arasýndaki farkýn
cari döneme ait kýsmýdýr. Bu þekilde verilen borçlarýn para transfer edildiðinde
vadesine üç aydan az kalmasý durumunda borçlar nakit akým tablosunda
nakit ve nakit benzeri olarak sýnýflandýrýlýr.

Þirket tarafýndan verilen borçlarýn sabit bir vadesi olmasý durumunda borç,
iç verim oraný ile indirgenmiþ maliyeti üzerinden deðerlenir.
Þirketin verdiði kredilerden vadesi gelmiþ olanlarý tahsil edemeyeceðine dair
2.9 Maddi Olmayan Duran Varlýklar
somut bir gösterge varsa, kredi deðer düþüklüðü karþýlýðý ayrýlýr. Bu karþýlýðýn
tutarý, verilen kredinin kayýtlý deðeri ile geri kazanýlabilir deðeri arasýndaki
Maddi olmayan duran varlýklar bilgisayar programlarýný haklarý ve geliþtirme fark, yani tahsil edilebilir teminatlar dahil tüm nakit akýþýnýnýn etkin faiz oraný
giderlerini içermektedir.
kullanýlarak hesaplanmýþ bugünkü deðeridir.
Maddi olmayan duran varlýklar maliyetten itfa ve tükenme paylarýnýn
düþülmesiyle ifade edilir. Ýtfa ve tükenme paylarý beþ yýlý aþmayan bir sürede
normal amortisman yöntemiyle hesaplanýr.
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2.12 Satýlmaya hazýr menkul deðerler ve iþtirakler

2.14 Sermaye ve temettüler

Vadesi belirli olmayan bir süre için elde tutulan ve likidite ihtiyacý ve deðiþen
faiz oranlarý karþýsýnda satýlmak amacýyla elde tutulan iþtirakler satýlmaya
hazýr menkul deðerler olarak sýnýflandýrýlýr. Þirket yönetiminin bilanço tarihi
itibariyle iþtirak yatýrýmlarýný 12 aydan az tutma niyeti olmasý veya iþletme
sermayesini artýrmak amacýyla satýlmasýna ihtiyaç duyulup dönen varlýklar
altýnda takip edilmesi durumu dýþýnda satýlmaya hazýr menkul deðerler duran
varlýklara dahil edilir.
Makul deðerleri saðlýklý bir þekilde tahmin edilebilen iþtirakler mali tablolarda
makul deðerleri ile taþýnýrlar. Diðer tüm satýlmaya hazýr menkul deðerler,
maliyet deðerinden varsa deðer düþüklüðünün düþülmesi suretiyle taþýnýr.
Þirketin, kullanýlabilecek tahminlerin farklý sonuçlar doðurma olasýlýðý nedeni
ile hisseleri borsada iþlem görmeyen menkul kýymetlerin makul deðerini
tahmin edemediði durumlarda, iþtirakin kayýtlý tutarý maliyet deðerinden deðer
düþüklüðü çýkarýlarak hesaplanýr. Satýlmaya hazýr menkul deðerlerden
kaynaklanan kar ve zararlar gelir tablosuna kaydedilir.
2.13 Gömülü türev araçlar - Alým-satým amaçlý finansal varlýk veya finansal
borçlar
Satýþ ve satýn alma sözleþmelerine gömülmüþ türev araçlar ödemelerin
yapýlacaðý para biriminin (i) sözleþmeye taraf olanlarýn faaliyet gösterdikleri
temel iktisadi çevrelerde kullanýlan para birimlerinden farklý olmasý durumunda
veya (ii) ilgili mal ve hizmetlerin fiyatlarýnýn uluslararasý ticarette o mal ve
hizmetlerin alým satýmýnda kullanýlan para biriminden farklý olduðu durumlarda
gizlenmiþ yabancý para forward sözleþmesi gibi muhasebeleþtirilir. Gömülü
türev araçlardan gelecekte elde edilecek kar ve zararlar gelir tablosuna dahil
edilir.
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Adi hisseler özsermaye olarak sýnýflandýrýlýr. Bu hisseler ile ilgili temettüler
ilan edildikleri tarihte özkaynaklardan düþülür.
2.15 Ertelenmiþ vergiler
Ertelenmiþ vergi, yükümlülük metodu kullanýlarak, varlýklarýn ve borçlarýn
vergi bazý ile bunlarýn mali tablolardaki kayýtlý tutarý arasýnda oluþan geçici
farklar üzerinden hesaplanmaktadýr. Ertelenmiþ verginin hesaplanmasýnda
yürürlükte olan vergi oranlarý kullanýlmaktadýr.
Baþlýca geçici farklar vergi matrahýnýn hesaplanmasýnda dikkate alýnmayan
ve henüz gerçekleþmemiþ finansman geliri ve gideri karþýlýðýndan, kýdem
tazminatý karþýlýklarýndan ve yatýrým indirimlerinden kaynaklanmaktadýr.
Ýndirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiþ vergi alacaklarý ancak
bu farklarýn indirilebileceði vergiye tabi gelirin ileride oluþmasý ihtimalinin
muhtemel olmasý durumunda mali tablolara yansýtýlýr.
Ertelenmiþ vergi borç ve alacaklarý ayný vergi dairesince tahsil edilecek vergilere
iliþkin olduklarýnda, bu borç ve alacaklarýn mahsup edilmiþ net tutarý bilançoda
gösterilir.
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2.16 Gelirlerin kaydedilmesi

2.19 Finansal Araçlar

Gelir, mal ve hizmet satýþlarýnýn faturalanmýþ deðerlerini içerir. Satýþlardan
gelirler, sahiplikten kaynaklanan önemli risk ve faydalarýn alýcýya transfer
edilmesi suretiyle mali tablolara dahil edilir. Yurtdýþý satýþlarda önemli riskler
ve faydalar FAS (free-alongside ship) teslimat yöntemi doðrultusunda
devredilir. Yurtiçi satýþlarda önemli riskler ve faydalar mallar alýcýya teslim
edildiðinde ya da yasal sahiplik alýcýya geçtiðinde devredilir. Faiz gelirleri
zaman dilimi esasýna göre gerçekleþir, geçerli faiz oraný ve vadesine kalan
süre içinde etkili olacak faiz oranýný dikkate alarak tahakkuk edecek olan gelir
belirlenir. Net satýþlar, teslim edilmiþ mallarýn fatura edilmiþ bedelinin, satýþ
iadelerinden arýndýrýlmýþ halidir. Satýþlarýn içerisinde önemli bir finansman
maliyeti bulunmasý durumunda, makul bedel gelecekte oluþacak tahsilatlarýn,
finansman maliyeti içerisinde yer alan gizli faiz oraný ile indirgenmesi ile tespit
edilir. Gerçek deðerleri ile nominal deðerleri arasýndaki fark tahakkuk esasýna
göre faiz geliri olarak deðerlendirilir.

Kredi riski
Finansal varlýklarýn sahipliði karþý tarafýn sözleþmeyi yerine getirememe riskini
beraberinde getirir. Ticari alacaklarýn önemli bir kýsmý bayilerdendir. Þirket,
bayileri üzerinde etkili bir kontrol sistemi kurmuþ olup bu iþlemlerden doðan
kredi riski yönetimce takip edilmektedir ve her bir borçlu için bu riskler
sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bayilerden yeterli teminat alýnmasý kredi riskinin yönetiminde
kullanýlan diðer bir yöntemdir.

2.17 Karþýlýklar
Þirketin geçmiþteki iþlemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir
yükümlülüðün bulunmasý ve yükümlülüðün yerine getirilmesi için kaynaklarýn
dýþa akmasýnýn gerekli olabileceði ve tutar için güvenilir bir tahminin
yapýlabileceði durumlarda karþýlýklar oluþturulur.
2.18 Dövizli iþlemler ve bakiyeler
Yabancý para cinsinden olan iþlemler, iþlemin yapýldýðý tarihte geçerli olan
kurdan Türk lirasýna çevrilir. Yabancý para cinsinden olan parasal varlýk ve
borçlar bilanço tarihindeki kurdan Türk lirasýna çevrilir. Yabancý para cinsinden
olan iþlemler sonucunda ortaya çýkan gelir ve giderler ilgili yýlýn gelir tablosuna
dahil edilmiþtir.
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Fonlama riski
Varolan ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, fonlama imkaný
yüksek borç verenlerden yeterli fonlama taahhütlerinin saðlanmasý yoluyla
yönetilmektedir.
Faiz oraný riski
Þirket, faiz doðuran varlýk ve borçlarý sebebiyle faiz riskine maruz kalmaktadýr.
Þirket daha çok kýsa vadeli krediler kullanmakta olup uzun vadeli kredi
kullanmayarak deðiþken faizli banka borçlarýndan kaynaklanan faiz riskinden
kendini korumaktadýr.
Döviz kuru riski
Þirket, döviz cinsinden borçlarýnýn Türk lirasýna çevriminde kullanýlan kurlarýn
oranlarýnýn deðiþiminden ötürü kur riskine maruzdur. Bu risk, Denetim Komitesi
ve Yönetim Kurulunca yapýlan düzenli toplantýlarda takip edilmektedir. Bilanço
kalemlerinden doðan kur riskini en aza indirmek amacý ile, atýl nakit yabancý
para yatýrýmlarda deðerlendirilmektedir.
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2.20 Finansal araçlarýn makul deðeri
Makul deðer, zorunlu satýþ veya tasfiye dýþýnda taraflarýn rýzasý dahilindeki
bir iþlemde, bir finansal aracýn alým satýmýnýn yapýlabileceði tutardýr. Mevcut
olmasý durumunda kote edilmiþ piyasa fiyatý makul deðeri en iyi biçimde
yansýtýr.
Þirket, finansal araçlarýn tahmini makul deðerlerini, halihazýrda mevcut piyasa
bilgileri ve uygun deðerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiþtir. Ancak
piyasa bilgilerini deðerlendirip gerçek deðerleri tahmin edebilmek yorum ve
muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, her
zaman, þirketin cari bir piyasa iþleminde elde edebileceði deðerlerin göstergesi
olamayabilir.
Finansal araçlarýn makul deðerinin tahmini için kullanýlan yöntem ve varsayýmlar
aþaðýdaki gibidir:
Finansal Kiralama
Finansal kiralamayla elde edilen varlýklar, alým tarihindeki gerçeðe uygun
deðerleriyle Þirkete ait bir varlýk olarak görülür. Kiralamaya karþý yükümlülük,
bilançoda finansal kiralama yükümlülüðü olarak gösterilir. Toplam finansal
kiralama taahhüdü her muhasebe dönemine düþen yükümlülüðün sabit faiz
oraný ile daðýtýlmasý suretiyle kiralama süresi boyunca oluþtuðu döneme ait
gelir tablosuna kaydedilir.
Parasal varlýklar
Yabancý para cinsinden bakiyeler yýl sonunda yürürlükteki döviz kurlarý
kullanýlarak Türk lirasýna çevrilmektedir. Bu bakiyelerin kayýtlý deðere yakýn
olduðu öngörülmektedir.
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Nakit ve bankadan olan alacak ve mevduatlarýn da dahil olduðu belirli finansal
varlýklar maliyet deðerleri ile taþýnýrlar ve kýsa vadeli olmalarý sebebiyle kayýtlý
deðerlerinin yaklaþýk olarak makul deðerlerine eþit olduðu öngörülmektedir.
Ticari alacaklarýn kayýtlý deðerlerinin, ilgili þüpheli alacak karþýlýklarýyla beraber
makul deðeri yansýttýðý öngörülmektedir.
Parasal borçlar
Kýsa vadeli olmalarý sebebiyle banka kredileri ve diðer parasal borçlarýn kayýtlý
deðerlerinin makul deðerlerine yaklaþtýðý varsayýlmaktadýr.
2.21 Alýnan krediler
Alýnan krediler, ilk nakit giriþinden iþlem giderleri düþüldükten sonraki
deðerleriyle muhasebeleþtirilirler. Müteakip dönemlerde krediler, iç verim
oraný yöntemiyle hesaplanmýþ iskonto edilmiþ deðer ile mali tablolarda
gösterilir; saðlanan nakit giriþi (iþlem giderleri hariç) ve geri ödeme deðeri
arasýndaki fark, gelir tablosunda kredi süresince giderleþtirilir.
2.22 Kýdem tazminatý yükümlülüðü
Türk Ýþ Kanununa istinaden kýdem tazminatý hak kazanýldýðýnda mali tablolara
yansýtýlýr. Toplam karþýlýk tüm çalýþanlarýn emekli olmasý halinde ödenecek
muhtemel tutarýn bugünkü deðerini yansýtmaktadýr.
2.23 Karþýlýklar
Karþýlýklar, Þirketin geçmiþ olaylar sonucunda, elinde bulundurduðu yasal
ya da yaptýrýcý bir yükümlülüðün mevcut bulunmasý ve bu yükümlülüðü yerine
getirmek amacýyla geleceðe yönelik bir kaynak çýkýþýnýn muhtemel olduðu,
ayrýca ödenecek miktarýn güvenilir bir þekilde tahmin edilebildiði durumlarda
ayrýlmaktadýr.
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2.24 Araþtýrma ve geliþtirme

2.28 Hisse baþýna kazanç

Araþtýrma gideri gerçekleþtiðinde gider kaydedilir. Yeni ürünlerin geliþtirilmesi
veya geliþtirilen ürünlerin testi ve dizayný ile ilgili proje maliyetleri, projenin
ticari ve teknolojik bakýmdan baþarýlý bir þekilde uygulanabilir olmasý ve
maliyetlerin güvenilir olarak tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan duran
varlýk olarak deðerlendirilirler. Diðer geliþtirme giderleri gerçekleþtiðinde gider
olarak kaydedilir. Önceki dönemde gider kaydedilen geliþtirme gideri sonraki
dönemde aktifleþtirilemez. Aktifleþtirilen geliþtirme gideri, ürünün ticari
üretiminin baþlamasý ile beþ yýl içinde, normal amortisman yöntemi uygulanarak
itfa edilir.

Gelir tablosunda belirtilen hisse baþýna kazanç, dönem net karýnýn, dönem
boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin aðýrlýklý ortalama sayýsýna
bölünmesi ile bulunmuþtur.
2.29 Maddi duran varlýk alýmlarýyla ilgili yatýrým teþvikleri
Yeni yatýrýmlar için yapýlan maddi duran varlýk alýmlarýyla ilgili yatýrým
teþviklerinin fiili olarak aktifleþtirilen tutarý esas alýnýr.

2.25 Satýþ destek primi karþýlýklarý
2.30 Karþýlaþtýrmalar

Bayilerin hak kazandýklarý satýþ primleri için, 3, 6 ve 9. aylar itibarýyle
onaylanmýþ satýþ tutarlarý doðrultusunda karþýlýk ayrýlýr.
2.26 Garanti giderleri

Gerektiði durumlarda cari dönem mali tablolardaki sýnýflandýrma deðiþiklikleri,
tutarlý olmasý açýsýndan önceki dönem mali tablolarýna da uygulanýr.

Garanti giderleri, geçmiþ dönemde gerçekleþen giderler esas alýnarak tahmin
edilen tutarlarýn tahakkuku esasýna göre mali tablolara yansýtýlýr.

2.31 Nakit akýmýnýn raporlanmasý

2.27 Ýliþkili taraflar
Bu mali tablolar açýsýndan, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim
Þirketi ve bunlarýn kontrolünde olan diðer þirketler, yönetim kurulu ve üst
düzey yönetim ve yöneticiler tarafýndan kontrol edilen þirketler iliþkili taraflar
olarak kabul edilir.

Faaliyet Raporu 2004

54

Nakit akým tablolarýnýn hazýrlanmasý amacýyla nakit ve nakit benzeri deðerler,
eldeki nakit, banka mevduatlarý ve vadesine üç aydan az kalmýþ, satýþ fiyatý
ve vadesi önceden belirlenmiþ ters repo sözleþmeleri çerçevesinde bankalara
doðrudan kullandýrýlan kredileri içerir.
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NOT 3 - NAKÝT VE NAKÝT BENZERÝ DEÐERLER
Dönem sonlarý itibariyle nakit ve nakit benzeri deðerler aþaðýda sunulmuþtur.
Cari Dönem

Önceki Dönem

Nakit
Banka
Diðer Hazýr Deðerler
Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolarý
Diðer Menkul Kýymetler

35.456
34.272.035
0
9.670.649
1.111.382

40.866
36.210.168
74
10.664.415
134.600

Nakit ve Nakit Benzerleri

45.089.522

47.050.123

31.12.2004 tarihi itibarý ile bankalarda bloke mevduat 8.- YTL.dýr.
NOT 4 - TÝCARÝ ALACAKLAR
Dönem sonlarý itibariyle ticari alacaklar aþaðýda sunulmuþtur:
Cari Dönem

Önceki Dönem

Ticari alacaklar (Grup dýþý)
Alýnan Çekler
Þüpheli Alacak Karþýlýðý
Alacak Çek ve Senet Reeskontlarý
Diðer Ticari Alacaklar

33.867.100
611.540
(27.265)
(21.521)
97.953

22.156.839
802.652
(1.061.416)
(19.377)
85.312

Toplam Ticari Alacaklar

34.527.807

21.964.010
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NOT 5 - ÝLÝÞKÝLÝ TARAFLARLA YAPILAN ÝÞLEMLER VE DÖNEM SONU BAKÝYELERÝ
Cari Dönem
Dönem sonlarý itibariyle, iliþkili taraflardan alacaklar ve iliþkili taraflara borçlar; bakiyeleri ile aþaðýda sunulmuþtur:
Alacaklar
Borçlar
1) Ýliþkili Kuruluþlar
Ticari
Ticari Olmayan
Ticari
Ticari Olmayan
Anadolu Endüstri Holding A.Þ.
0
0
502.510
0
Efes Pazarlama A.Þ.
916.210
0
393.508
0
Itochu Corporation Tokyo
0
0
31.667.124
0
Çelik Motor A.Þ.
0
0
51.005
0
Isuzu Motors
717.478
0
0
0
Anadolu Motor Üretim Paz. A.Þ.
337.803
0
0
0
Efestur A.Þ.
129
0
0
0
Anadolu Biliþim A.Þ.
0
0
69.160
0
Tarbes A.Þ.
847
0
0
0
Toplam
1.972.467
0
32.683.307
0
Toplam Alacak / Toplam Borç
1.972.467
32.683.307
Önceki Dönem
Dönem sonlarý itibariyle, iliþkili taraflardan alacaklar ve iliþkili taraflara borçlar; bakiyeleri ile aþaðýda sunulmuþtur:
Alacaklar
Borçlar
1) Ýliþkili Kuruluþlar
Ticari
Ticari Olmayan
Ticari Ticari Olmayan
Anadolu Endüstri Holding A.Þ.
0
0
579.086
0
Efes Pazarlama A.Þ.
62.590
0
324.154
0
Itochu Corporation Tokyo
3.252
0
31.573.504
0
Çelik Motor A.Þ.
0
0
314.826
0
Isuzu Motors
39.962
0
0
0
Anadolu Motor Üretim Paz. A.Þ.
152.254
0
387.465
0
Alternatifbank A.Þ.
5.905
0
0
0
Alternatif Finansal Kiralama A.Þ.
167
0
0
0
Efestur A.Þ.
0
0
22.425
0
Anadolu Biliþim A.Þ.
0
0
260
0
1) Ýliþkili Kuruluþlar
Anadolu Baki
904.603
340.859
0
0
Toplam
1.168.733
340.859
33.201.720
Toplam Alacak / Toplam Borç
1.509.592
33.201.720
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Ýliþkili taraflara yapýlan satýþlar ve alýþlar:
Cari Dönem
SATIÞLAR

Malzeme

Hizmet

Sabit Kýymet

Toplam

Efes Pazarlama A.Þ.
Anadolu Endüstri Holding A.Þ.
Çelik Motor Tic. A.Þ.
Anadolu Motor Üretim ve Paz. A.Þ.
Isuzu Motors Ltd.
Alternatifbank A.Þ.
Alternatif Finansal Kiralama A.Þ.

0
0
0
2.490.038
9.071
0
0

1.431.563
1.694
214.567
0
1.313.560
60.603
1.825

0
0
0
0
0
0
0

1.431.563
1.694
214.567
2.490.038
1.322.631
60.603
1.825

Toplam

2.499.109

3.023.812

0

5.522.921

Malzeme

Hizmet

ALIMLAR

Sabit Kýymet

Toplam

Anadolu Endüstri Holding A.Þ.
Efes Pazarlama A.Þ.
Itochu Corporation Tokyo
Çelik Motor Tic. A.Þ.
Isuzu Motors Ltd.
Anadolu Motor Üretim ve Paz. A.Þ.
Efestur Turizm Ýþletmeleri A.Þ.
Anadolu Biliþim Hizmetleri A.Þ.

0
0
80.234.555
0
0
3.745.018
0
0

855.633
47.910
0
390.853
23.292
0
1.606.391
778.213

0
0
0
180.070
0
0
0
0

855.633
47.910
80.234.555
570.923
23.292
3.745.018
1.606.391
778.213

Toplam

83.979.573

3.702.292

180.070

87.861.935
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Önceki Dönem
SATIÞLAR

Malzeme

Hizmet

Sabit Kýymet

Toplam

Anadolu Endüstri Holding A.Þ.
Efes Pazarlama A.Þ.
Itochu Corporation Tokyo
Çelik Motor Tic. A.Þ.
Isuzu Motors Ltd.
Alternatifbank A.Þ.
Alternatif Finansal Kiralama A.Þ.
Efestur Turizm Ýþletmeleri A.Þ.

0
0
0
0
0
0
0
0

81.223
577.915
7.246
191.401
380.281
50.044
1.708
3.175

17.645
0
0
0
0
0
0
0

98.868
577.915
7.246
191.401
380.281
50.044
1.708
3.175

Toplam

0

1.292.993

17.645

1.310.638

Hizmet

Sabit Kýymet

Toplam

ALIMLAR

Malzeme

Anadolu Endüstri Holding A.Þ.
Efes Pazarlama A.Þ.
Itochu Corporation Tokyo
Çelik Motor Tic. A.Þ.
Anadolu Motor Üretim ve Paz. A.Þ.
Efestur Turizm Ýþletmeleri A.Þ.
Anadolu Biliþim Hizmetleri A.Þ.

0
0
49.546.336
0
2.702.868
0
0

2.740.777
61.758
0
403.244
0
582.527
680

0
402.994
0
279.610
55.110
0
0

2.740.777
464.753
49.546.336
682.854
2.757.978
582.527
680

Toplam

52.249.204

3.788.986

737.714

56.775.905
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NOT 6 - STOKLAR
Dönem sonu itibariyle stoklarýn bakiyeleri aþaðýda sunulmuþtur:
Hesap Ýsmi
Hammaddeler
Yarý Mamuller
Mamuller
Ticari Mallar
Diðer Stoklar
Verilen Sipariþ Avanslarý
Toplam Stoklar

Cari Dönem

Önceki Dönem

28.320.520
3.180.813
27.287.415
6.498.617
336.739
9.354.842
74.978.946

14.313.694
2.568.881
9.428.388
4.431.889
300.432
10.045.203
41.088.487

NOT 7 - DÝÐER DÖNEN VARLIKLAR
Dönem sonlarý itibariyle dönen varlýklar bakiyeleri ile aþaðýda sunulmuþtur:
Hesap Ýsmi
Devreden KDV
Peþin ödenen giderler
Peþin ödenen vergi ve fonlar
Diðer dönen varlýklar
Toplam Diðer Dönen Varlýklar
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Cari Dönem

Önceki Dönem

4.176.479
533.751
12.532.343
34.591
17.277.164

98.925
514.821
627.146
1.482.303
2.723.195
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NOT 8 - SATILMAYA HAZIR MENKUL DEÐERLER VE ÝÞTÝRAKLER
Dönem sonlarý itibariyle satýlmaya hazýr menkul deðerler ve iþtirakler bakiyeleri ile aþaðýda sunulmuþtur:
Þirket

Cari Dönem
Pay Tutarý
Pay Oraný

Önceki Dönem
Pay Tutarý
Pay Oraný

Efestur AÞ.
Anadolu Otomotiv Dýþ Ticaret A.Þ.

1.621
2.277

1.621
2.277

Toplam Satýlmaya Hazýr Menkul Deðerler ve Ýþtirakler

3.898

2,50%
2,00%

2,50%
2,00%

3.898

NOT 9 - MADDÝ DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlýklarýn net deðerleri aþaðýdaki gibidir.
Cari Dönem
Hesap Ýsmi

Cari Dönem Net

Birikmiþ Amortisman

Dönem Amortismaný

Arsalar ve Araziler
Yeraltý ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Makine ve Teçhizat
Taþýt Araçlarý
Demirbaþlar
Demirbaþlar (Leasing)
Diðer Maddi Duran Varlýklar
Yapýlmakta Olan Yatýrýmlar

2.431.388
347.239
45.146.709
43.667.064
638.626
364.123
0
5.285
934.417

0
5.872.210
16.376.201
65.111.986
696.392
1.459.419
695.442
831.663
0

0
645.055
2.129.821
9.316.260
142.667
145.833
74.306
81.418
0

Toplam Maddi Duran Varlýklar

93.534.851

91.043.313

12.535.360
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Önceki Dönem
Hesap Ýsmi
Arsalar ve Araziler
Yeraltý ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Makine ve Teçhizat
Taþýt Araçlarý
Demirbaþlar
Demirbaþlar (Leasing)
Diðer Verilen Avanslar
Diðer Maddi Duran Varlýklar
Yapýlmakta Olan Yatýrýmlar

Cari Dönem Net
2.431.416
700.528
46.264.293
52.207.485
354.349
198.167
74.307
43.737
91.894
937.084

Birikmiþ Amortisman
0
5.188.883
14.155.119
55.372.024
780.392
1.307.024
639.196
0
745.063
0

Dönem Amortismaný
0
952.900
2.175.556
9.581.821
120.651
166.438
139.089
0
121.200
0

103.303.260

78.187.701

13.257.655

Toplam Maddi Duran Varlýklar

Halihazýrda kullanýmda olan maddi duran varlýklarýn maliyet bedelleri aþaðýdaki gibidir:
Hesap Ýsmi
Arsa ve Araziler
Yeraltý ve Üstü düzenleri
Binalar
Makinalar
Taþýtlar
Demirbaþlar
Demirbaþlar (Leasing)
Diðer Verilen Avanslar
Diðer Maddi Duran Varlýklar
Yapýlmakta Olan Yatýrýmlar

Cari Dönem
2.431.388
6.219.449
61.522.910
108.779.050
1.335.018
1.823.542
695.442
0
836.948
0

Önceki Dönem
2.431.416
5.889.412
60.419.412
107.579.504
1.134.741
1.523.244
695.442
49.790
836.958
1.066.779

M.Duran Varlýklarýn Maliyeti

183.643.747

181.626.698
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NOT 10 - MADDÝ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR / ÞEREFÝYE
Maddi Olmayan Duran Varlýklarýn net deðerleri aþaðýdaki gibidir.
Cari Dönem
Cari Dönem Net

Birikmiþ Ýtfa ve Tükenme Payý

Dönem Ýtfa
ve Tükenme Payý

Kuruluþ ve Örgütlenme Gideri
Özel Maliyetler
Diðer Maddi Olmayan Duran V.
Haklar

14.238
0
304.528
2.435.571

1.994.338
2.195.751
1.270.963
2.359.519

3.474
236.208
161.070
195.840

Toplam

2.754.337

7.820.571

596.592

Cari Dönem Net

Birikmiþ Ýtfa ve Tükenme Payý

Dönem Ýtfa
ve Tükenme Payý

Kuruluþ ve Örgütlenme Gideri
Özel Maliyetler
Diðer Maddi Olmayan Duran V.
Haklar

14.542
250.601
310.932
2.631.368

1.994.056
1.945.174
1.102.090
2.163.731

303
363.516
114.258
214.207

Toplam

3.207.443

7.205.051

692.284

Hesap ismi

Önceki Dönem
Hesap ismi
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NOT 11 - TÝCARÝ BORÇLAR
Dönem sonlarý itibariyle ticari borçlar bakiyeleri ile aþaðýda sunulmuþtur
Hesap ismi

Cari Dönem

Önceki Dönem

Ticari borçlar (Grup dýþý)
Borç senetleri
Borç Senetleri Prekontu

24.888.201
42.173
(6.430)

19.409.615
34.835
(113.981)

Toplam Ticari Borçlar

24.923.944

19.330.469

NOT 12 - DÝÐER KISA VADELÝ YÜKÜMLÜLÜKLER VE GÝDER KARÞILIKLARI
Dönem sonlarý itibariyle borç ve gider karþýlýklarý hesabýnýn bakiyeleri aþaðýda sunulmuþtur.
Borç ve Gider Karþýlýklarý

Cari Dönem

Önceki Dönem

Satýþ Gider Karþýlýðý
Alýnan Sipariþ Avanslarý
Ödenecek Vergi ve Fonlar
Prim ve Komisyon Karþýlýðý
Forward Komisyon ve Diðer Masraf Karþýlýðý
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Personele Borçlar
Diðer Kýsa Vadeli Yükümlülükler

277.490
1.118.502
5.103.220
1.052.947
1.607.603
530.987
320.654
25.551

475.820
1.090.679
1.774.507
0
0
0
0
0

10.036.954

3.341.006

Toplam
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NOT 13 - BANKA KREDÝLERÝ VE DÝÐER FÝNANSAL BORÇLAR
Ýsteðe baðlý iþten ayrýlmalar neticesinde ödenmeyip, Þirkete kalacak olan
kýdem tazminatý tutarlarýnýn tahmini oraný da dikkate alýnmalýdýr.

YOKTUR.
NOT 14 - UZUN VADELÝ KREDÝLER VE DÝÐER FÝNANSAL BORÇLAR
YOKTUR.
NOT 15 - KIDEM TAZMÝNATI KARÞILIÐI
Türkiyede mevcut kanunlar çerçevesinde, Þirket bir yýllýk hizmet süresini
dolduran ve herhangi bir geçerli nedene baðlý olmaksýzýn iþine son verilen,
askerlik hizmeti için göreve çaðrýlan, vefat eden, erkekler için 25 kadýnlar
için 20 yýllýk hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yaþýna gelmiþ (kadýnlarda
58, erkeklerde 60 yaþ) personeline kýdem tazminatý ödemesi yapýlmak
zorundadýr.
Kýdem tazminatý ödemeleri, her hizmet yýlý için 30 günlük brüt maaþ üzerinden
hesaplanmaktadýr. Ýlgili bilanço tarihi itibariyle ödenecek kýdem tazminatý,
2004 senesi aylýk 1.575.- YTL tavanýna tabidir (31 Aralýk 2003: 1.582.YTL).
Türkiyede kýdem tazminatý karþýlýðý için fon oluþturma zorunluluðu olmadýðýndan
dolayý mali tablolarda herhangi bir özel fon ayrýlmamýþtýr.
Yeniden düzenlenmiþ UMS 19 (Personele Saðlanan Haklar) ilk kez 1999
yýlýnda uygulanmaya baþlanmýþtýr. Temel uygulama prensiplerini deðiþtirmemekle
birlikte, yeniden düzenlenmiþ standart yükümlülüðün gelecek dönemlere ait
olduðunu dikkate alarak, yükümlülüðün muhasebeleþtirilmesini daha açýk
hale getirmiþtir:
Netinin reel iskonto oranýný vereceði tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun
bir iskonto oraný belirlenmelidir. Hesaplanan reel iskonto oraný gelecekte
ödenecek kýdem tazminatý ödemelerinin bilanço tarihi itibariyle bugünkü
deðerlerinin hesaplanmasýnda kullanýlmalýdýr.
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Sonuç olarak, 31 Aralýk 2004 itibariyle 4.275.543.-YTL tutarýndaki (2003:
3.482.609.- YTL) Þirketin elemanlarýnýn gelecekteki emekliliðinden
kaynaklanan tahmini yükümlülüðüne iliþkin karþýlýk, bugünkü deðerlerinin
tahmin edilmesi yoluyla ekli mali tablolara yansýtýlmýþtýr. Yukarýdaki tarihler
itibariyle kýdem tazminatý yükümlülükleri, yýllýk %16 enflasyon ve %10 iskonto
oraný tahmin edilerek hesaplanan yýllýk %5,45 reel iskonto oraný kullanýlarak
belirlenmiþtir. (Önceki dönem: Kýdem tazminatý yükümlülüðü çalýþan ve
emekliliðe hak kazanan bütün personelin bu tarih itibari ile iþten ayrýlmasý
durumunda ödenmesi gerekecek toplam tutar 6.393.560.- YTL olarak mali
tablolara yansýtýlmýþtýr.)
Kýdem tazminatý hareketi aþaðýdaki gibidir.
31.12.2004
1 Ocak itibariyle karþýlýk
Dönem gideri (geliri)
31 Aralýk itibariyle karþýlýk

6.393.560
(2.118.017)
4.275.543

31.12.2003*
5.366.450
1.027.110
6.393.560

* Türk Lirasýnýn 31.12.2003 tarihindeki satýn alma deðeriyle ifade edilmiþtir.
31.12.2004 tarihi itibariyle kýdem tazminatý yükümlülüðü IFRS 19a göre
hesaplanmýþ ve önceki yýllara net etkileri 2004 yýlý mali tablolarý içinde
Birikmiþ Karlar hesabýnda gösterilmiþtir.

2004 Faaliyet Raporu
NOT 16 - VERGÝ VE ERTELENMÝÞ VERGÝ BORÇLARI
Kurumlar Vergisi:
Þirket, Türkiyede geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Þirketin cari dönem
faaliyet sonuçlarýna iliþkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda
gerekli karþýlýklar ayrýlmýþtýr.
Vergiye tabi kurum kazancý üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi,
ticari kazancýn tespitinde gider yazýlan vergi matrahýndan indirilemeyen
giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleþik þirketlerden alýnan temettüler,
vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanýlan yatýrým indirimleri düþüldükten
sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadýr.
Geçerli olan Kurumlar Vergisi oranlarý:
2002 ve önceki yýllar: %30u kurumlar vergisi ve ilave %10 fon payý olmak
üzere toplam %33
2003 yýlý: %30 (%10 oranýndaki fon payý kaldýrýlmýþtýr.)
2004 yýlý: %33 (Resmi Gazetenin 2 Ocak 2004 tarihli sayýsýnda yayýnlanan
5035 sayýlý kanun ile kurumlar vergisi oraný %30 dan %33e yükseltilmiþtir.)
2005 yýlý: Kurumlar vergisi 1 Ocak 2005 den baþlayarak, %30a düþürülmüþtür.
Türkiyede geçici vergi üçer aylýk dönemler itibariyle hesaplanmakta ve
tahakkuk ettirilmektedir. Geçici kurumlar vergisi oraný 24 Nisan 2003
tarihinden geçerli olmak üzere %25den % 30a yükseltilmiþtir. Bu oran 2004
yýlýnda ise %33 olarak belirlenmiþtir.
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Zararlar, gelecek yýllarda oluþacak vergilendirilebilir kardan düþülmek üzere,
maksimum 5 yýl taþýnabilir. Ancak oluþan zararlar geriye dönük olarak, önceki
yýllarda oluþan karlardan düþülemez.
Türkiyede vergi deðerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaþma
prosedürü bulunmamaktadýr. Þirketler ilgili yýlýn hesap kapama dönemini
takip eden yýlýn 15 Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini hazýrlamaktadýr.
Vergi Dairesi tarafýndan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayýtlarý
5 yýl içerisinde incelenerek deðiþtirilebilirler.
Gelir Vergisi Stopajý:
Kurumlar vergisine ek olarak, tam mükellef kurumlara ve yabancý þirketlerin
Türkiyedeki þubelerine daðýtýlanlar hariç olmak üzere daðýtýlan kar paylarý
üzerinden ayrýca gelir vergisi stopajý hesaplanmasý gerekmektedir. Gelir vergisi
stopajý 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren %10 olarak ilan edilmiþtir.
Daðýtýlmayýp sermayeye ilave edilen kar paylarý gelir vergisi stopajýna tabi
deðildir. 2002 ve öncesinde kurumlar vergisinden istisna edilen bazý kazançlar
üzerinden daðýtýma baðlý olmaksýzýn yapýlan istisna kazanç stopajý genel
olarak kaldýrýlmýþtýr. Ancak, 24 Nisan 2003 tarihinden önce alýnmýþ yatýrým
teþvik belgelerine istinaden yararlanýlan yatýrým indirimi tutarý üzerinden hala
%19,8 vergi tevkifatý yapýlmasý gerekmektedir. Þirket, karý yatýrým indirimi
istisnasý tutarýna ulaþýncaya dek, bu indirimden yararlanýlabilir. Þirketin kar
etmemesi ya da zararda olmasý durumunda bu indirim hakký sonraki yýllarda
elde edilecek karlar üzerinden hesaplanacak vergiden düþülmek üzere sonraki
yýllara taþýnabilir. Bu durumda sonraki yýla taþýnan yatýrým indirimi tutarý
önceki yýlýn TEFE artýþ oranýnda artýrýlýr.

2004 Faaliyet Raporu
Enflasyona Göre Düzeltilmiþ Vergi Hesaplamasý:
2003 yýlý ve önceki dönemlerde, maddi ve maddi olmayan duran varlýklarýn ve buna baðlý olarak amortismanlarýnýn senelik olarak yeniden deðerlemeye
tabi tutulmalarý haricinde; vergiye esas dönem karý enflasyona göre düzeltilmiþ tutarlarý üzerinden hesaplanmamaktaydý. 30 Aralýk 2003 tarih ve 25332
sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 5024 sayýlý Kanun Türkiyede enflasyon muhasebesi uygulamasýnýn 2004 yýlý ve gelecek dönemlerde geçerli olacak
þekilde; enflasyon oranýnýn kanunda belirlenen sýnýrlara ulaþmasý durumunda uygulanmasýný gerektirmektedir. Gerekli þartlarýn oluþmasý sebebiyle Þirket,
31 Aralýk 2004 tarihli mali tablolarýný VUKnun enflasyon muhasebesi ile ilgili hükümleri çerçevesinde düzeltmiþ ve cari dönem vergi matrahýný bu mali
tablolar üzerinden hesaplamýþtýr.
Vergi öncesi kar: (V.U.K Deðerleme Hükümleriyle)
Matraha Ýlaveler
Kýdem Tazminatý Karþýlýk Gideri
4811 Sayýlý Kanun Gereði Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Finansman Gider Kýsýtlamasý
31.12.2003 Tarihli Vadeli Mevduat Kýst Geliri
Çek Reeskontu Gideri
Kanunen Kabul Edilmeyen Vakýf Baðýþ Gideri
Diðer Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Matrahtan Ýndirimler
Yatýrým Ýndirimi (GVK Geçici 61. md.)
Yatýrým Ýndirimi (4842 kapsamýnda)
Öceki Yýl Çek Reeskontu
Ýþtirak Kazançlarý
Geçmiþ Yýl Zararlarý
Konusu Kalmayan Karþýlýklar
Diðer
Vergi Matrahý
Cari Kurumlar Vergisi Karþýlýðý
Yatýrým Ýndirimi Stopajý
Konsolide Vergi Yükümlülüðü

Faaliyet Raporu 2004

67

2004

2003

44.952.567
2.327.435
1.476.827
0
0
167.399
21.521
0
661.688
(9.311.314)
(5.756.718)
(1.351.332)
(19.376)
0
0
(39.039)
(2.144.849)
37.968.688
12.529.667
1.139.830
13.669.497

27.813.435
1.887.772
1.160.350
68.284
0
11.156
17.857
0
630.125
(29.701.205)
(8.320.850)
0
(39.506)
0
(20.357.219)
0
(983.630)
0
0
0
0

2004 Faaliyet Raporu
Ertelenmiþ Vergi:
Þirket vergiye esas yasal mali tablolarý ile UFRS'ye göre hazýrlanmýþ mali tablolarý arasýndaki farklýlýklardan kaynaklanan geçici zamanlama farklarý için
ertelenmiþ vergi aktifi ve pasifini muhasebeleþtirmektedir. Söz konusu farklýlýklar genellikle bazý gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlarý ile UFRS'ye
göre hazýrlanan mali tablolarda farklý dönemlerde yer almasýndan kaynaklanmakta olup aþaðýda açýklanmaktadýr.
Zamanlama farklýlýklarý, muhasebe ve vergi amaçlý kaydedilen gelir ve giderlerin yýllar arasýnda meydana gelen farklarýndan kaynaklanmaktadýr.
Zamanlama farklýlýklarý, maddi duran varlýklar (arsa ve arazi hariç), maddi olmayan duran varlýklar, stoklarýn ve peþin ödenen giderlerin yeniden deðerlenmesi
ile alacaklarýn reeskontu, kýdem tazminatý karþýlýðý, geçmiþ yýl zararlarý ve yararlanýlacak yatýrým indirimi tutarlarý üzerinden hesaplanmaktadýr.
Ertelenmiþ vergiye ve kurumsal vergiye baz teþkil eden kalemler aþaðýda belirtilmiþtir:
Birikmiþ geçici
farklar

2004

Ertelenmiþ vergi
alacaðý/(borcu)

Stoklar
Maddi Duran Varlýklar
Kýdem Tazminatý Karþýlýðý
Diðer, (net)
Toplam Ertelenmiþ vergi alacaðý/(borcu)

332.393
41.115.461
(4.218.268)
(1.732.483)
35.497.103

99.718
12.334.638
(1.265.480)
(516.914)
10.651.962

Ertelenmiþ vergi hareketleri:
1 Ocak, açýlýþ bakiyesi
Ertelenmiþ vergi karþýlýðý
31 Aralýk, kapanýþ bakiyesi

31.12.2004
11.641.471
989.509
10.651.962

31.12.2003
4.570.276
7.071.195
11.641.471

Birikmiþ geçici
farklar

2003
Ertelenmiþ vergi
alacaðý/(borcu)

0
48.304.888
(7.228.364)
(6.681.238)
34.395.286

0
14.491.466
(2.168.509)
(681.486)
11.641.471

31.12.2004 tarihi itibariyle kýdem tazminatý yükümlülüðü IFRS 19a göre hesaplanmýþtýr. 2003 yýlý kýdem tazminatý rakamýnýn da IFRS 19a göre revize
edilmesinden dolayý, 2003 yýlýndan gelen ertelenmiþ vergi tutarý, kýdem tazminatý hesaplama usulünden dolayý fark etmiþtir. Söz konusu fark tutarý cari
dönem ertelenmiþ vergi hesabýnda dikkate alýnmýþtýr.
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2004 Faaliyet Raporu
NOT 17 - SERMAYE
Sermayenin %10undan fazla hisseye sahip ortaklarýn daðýlýmý aþaðýdaki gibidir:
Tarihi Deðer
ADI
Yazýcýlar Holding A.Þ.
Ýsuzu Motors
Özilhan Sýnai Yatýrým A.Þ.
Ýtochu Corporation/Tokyo
Diðer
Toplam
Düzeltilmiþ Deðer
ADI
Yazýcýlar Holding A.Þ.
Ýsuzu Motors
Özilhan Sýnai Yatýrým A.Þ.
Ýtochu Corporation/Tokyo
Diðer
Toplam

PAY ORANI

CARÝ DÖNEM

35,71%
16,99%
16,81%
9,46%
21,03%

6.051.777
2.879.994
2.847.894
1.603.524
3.563.282

1

PAY ORANI
35,71%
16,99%
16,81%
9,46%
21,03%
1

PAY TUTARI

16.946.471
CARÝ DÖNEM

PAY TUTARI
40.057.955
19.058.657
18.856.741
10.611.824
23.590.557

112.175.734

ÖNCEKÝ DÖNEM
PAY ORANI
PAY TUTARI
35,71%
16,99%
16,81%
9,46%
21,03%
1

PAY ORANI

8.473.235
ÖNCEKÝ DÖNEM
PAY TUTARI

35,71%
16,99%
16,81%
9,46%
21,03%
1

3.025.888
1.439.997
1.423.947
801.762
1.781.641

38.866.378
18.491.733
18.295.822
10.296.162
22.888.825
108.838.921

Sermaye enflasyon düzeltme farký, ödenmiþ sermayeye yapýlan nakit ilavelerin sene sonu satýn alma gücüyle yeniden düzeltilmesi etkisini ifade eder.
Þirket kayýtlý sermaye sistemine tabi deðildir.

Faaliyet Raporu 2004

69

2004 Faaliyet Raporu
Yýl içinde yapýlan sermaye artýrýmlarý ve kaynaklarý :
Cari Dönem (tarihi)
Þirket 17.12.2003 tarihinde almýþ olduðu Yönetim Kurulu Kararý ile tarihi deðerle kaydi 8.473.236 YTL olan sermayesini, tamamý iç kaynaklardan
karþýlanmak üzere ayný tutar kadar arttýrarak 16.946.471.- YTLsýna çýkarýlmasýna karar vermiþtir. 26.03.2004 tarihli Olaðanüstü Genel Kurul Kararý alýnmýþ
ve artan sermaye 07.04.2004 tarihinde tescil edilmiþtir.
Artýrým Tarihi

Artýrým Kaynaðý

Artýrým Tutarý

07.04.2004
07.04.2004
07.04.2004
07.04.2004

Gayrýmenkul Satýþ Karý
Hisse Senedi Ýhraç Primleri
Deðer Artýþ Fonlarý*
Maliyet Artýþ Fonu

419.050
112.845
7.523.153
418.187

Toplam

8.473.235

(*) Enflasyon muhasebesinde dikkate alýnmamýþtýr.

Faaliyet Raporu 2004

70

2004 Faaliyet Raporu
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin daðýlýmý, Hisse Senetleri tertipleri, cinsleri ve küpürleri itibarý ile aþaðýdaki gibidir:

TERTÝBÝ

AÇIKLAMA

GRUBU
B GRUBU-NAMA

A GRUBU-NAMA
2.

NOMÝNAL TUTAR
KÜPÜR ADET
NOMÝNAL TUTAR
KÜPÜR ADET
NOMÝNAL TUTAR
KÜPÜR ADET
NOMÝNAL TUTAR
KÜPÜR ADET
NOMÝNAL TUTAR
KÜPÜR ADET
NOMÝNAL TUTAR
KÜPÜR ADET

3.
4.
5.
6.
7.

TOPLAM

1.401.440
3.009
116.787
3.677
3.036.454
3.280

775.380
1.582
64.615
1.356
1.679.990
1.777

4.554.681
294

2.519.985
120

C GRUBU-HAMÝLÝNE
32.580
32.580
429.520
11.026
3.213
1.847
930.626
2.435
2.631
131
1.398.569
1.930

32.580
32.580
2.606.340
15.617
184.615
6.880
5.647.070
7.492
2.631
131
8.473.236
2.344

Toplam

NOMÝNAL TUTAR

9.109.363

5.039.970

2.797.138

16.946.471

Toplam

KÜPÜR ADET

10.260

4.835

49.949

65.044
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NOT 18 - BÝRÝKMÝÞ KARLAR / ZARARLAR VE YASAL YEDEKLER
Kanuni defterlerdeki birikmiþ kârlar, aþaðýda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili
hüküm haricinde daðýtýlabilirler.
Türk Ticaret Kanununa göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal
yedekler olmak üzere ikiye ayrýlýr. Türk Ticaret Kanununa göre birinci tertip
yasal yedekler, þirketin ödenmiþ sermayesinin %20sine ulaþýlýncaya kadar,
kanuni net karýn %5i olarak ayrýlýr. Ýkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiþ
sermayenin %5ini aþan daðýtýlan karýn %10udur. Türk Ticaret Kanununa
göre, yasal yedekler ödenmiþ sermayenin %50sini geçmediði sürece sadece
zararlarý netleþtirmek için kullanýlabilir, bunun dýþýnda herhangi bir þekilde
kullanýlmasý mümkün deðildir.
Halka açýk þirketler, temettü daðýtýmlarýný SPKnýn öngördüðü þekilde aþaðýdaki
gibi yaparlar:
Seri: XI, No: 25 sayýlý Teblið Kýsým Onbeþ madde 399 uyarýnca enflasyona
göre düzeltilen ilk mali tablo denkleþtirme iþleminde ortaya çýkan ve geçmiþ
yýllar zararýnda izlenen tutarýn, SPKnýn kar daðýtýmýna iliþkin düzenlemeleri
çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiþ mali tablolara göre daðýtýlabilecek
kar rakamý bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alýnmasý esastýr. Bununla
birlikte, geçmiþ yýllar zararýnda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karý
ve daðýtýlmamýþ geçmiþ yýl karlarý, kalan zarar miktarýnýn ise sýrasýyla olaðanüstü
yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon
muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden
mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadýr.

Faaliyet Raporu 2004

72

1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Seri:XI No:25 sayýlý
Teblið uyarýnca UFRSye uygun olarak hazýrlanan mali tablolar esas alýnarak
hesaplanan karlar dikkate alýnmak üzere, daðýtýlabilir karýn en az %30u
oranýnda kar daðýtýmý zorunluluðu getirilmiþtir. Bu daðýtým þirketlerin genel
kurullarýnýn alacaðý karara baðlý olarak nakit olarak ya da daðýtýlabilir karýn
%30undan aþaðý olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli
oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi daðýtýlmasý suretiyle
gerçekleþtirilebilecektir.
Seri XI No:25 sayýlý teblið uyarýnca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo
düzenlemesi sonucunda özsermaye kalemlerinden Sermaye, Emisyon Primi,
Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olaðanüstü Yedek kalemlerine
bilançoda kayýtlý deðerleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilmiþ
deðerleri toplu halde Özsermaye grubu içinde Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi
Farklarý hesabýnda yer verilir.

2004 Faaliyet Raporu
Yukarýdaki hususa göre Þirketin Seri XI No:25 sayýlý tebliðe göre kar daðýtýmýnda baz alýnacak Özsermaye Tablosu aþaðýdaki gibidir:
Cari Dönem
Sermaye
Emisyon Primi / Ýptal Karý
Yasal yedekler
Olaðanüstü Yedekler
Diðer Kar Yedekleri

31.12.2004
16.946.471
1
1.234.591
5.278.302
1.449.390

Öz Sermaye Enf.Düzeltme Farký
Net Dönem Karý
Geçmiþ Yýl Zararý

123.611.346
24.819.595
0

Toplam Öz Sermaye

173.339.696

31.12.2004 itibarýyle yukarýda tarihi bedelleri ile gösterilmiþ kalemlerin endekslenmiþ deðerleri ve aþaðýda belirtilen özsermaye kalemlerinin enflasyon
düzeltme farklarý aþaðýdaki gibidir:
Öz Sermaye -Enflasyon
Tarihi Deðer
Düzeltilmiþ Deðer
Düzeltmesi Farký
Sermaye
16.946.471
112.175.734
95.229.263
Emisyon primi / Ýptal Karý
1
807
806
Yasal yedekler
1.234.591
26.054.955
24.820.364
Olaðanüstü Yedekler
5.278.302
8.578.533
3.300.231
Diðer Kar Yedekleri
1.449.390
1.710.073
260.682
Öz Sermaye Enf.Düzeltme Farký

24.908.755

148.520.102

123.611.346

Þirket, 31 Aralýk 2004 tarihli Yönetim Kurulu Kararý ile enflasyona göre düzeltilmiþ mali tablolarýnda Türk Lirasýnýn 31 Aralýk 2004 tarihindeki alým gücü
ile ifade edilen 103.226.513.- YTL tutarýndaki geçmiþ yýl zararlarýnýn; 17.443.177.- YTLsýný 2003 yýlý karýndan 13.695.775.-YTLsýný fevkalade yedeklerin
aslýndan, 72.087.561.-YTLsýný ise fevkalade yedeklerin deðerleme farkýndan mahsup etme kararý almýþtýr.
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Önceki Dönem
31.12.2003
Sermaye
Emisyon Primi
Yasal Yedekler
Olaðanüstü Yedekler
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarý
Net Dönem karý
Geçmiþ Yýl zararlarý

8.473.236
112.846
1.114.370
16.689.864
205.451.560
17.443.177
-103.226.513

Toplam Öz Sermaye

146.058.540

Sermaye
Emisyon Pirimi
Yasal Yedekler
Olaðanüstü Yedekler

Faaliyet Raporu 2004

Tarihi Deðer

Endekslenmiþ Deðer

Özsermaye Enflasyon
Düzeltmesi Farký

8.473.236
112.846
1.114.370
16.689.863

108.838.921
1.831.913
25.929.726
95.241.315

100.365.685
1.719.067
24.815.356
78.551.452

26.390.315

231.841.875

205.451.560
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Denetim tarihi itibariyle Yönetim Kurulunun kar daðýtýmý hususunda alýnmýþ
bir kararý olmadýðý için 2004 yýlý kar daðýtým tablosu Þirket tarafýndan
hazýrlanamamýþ ve dolayýsýyla tarafýmýzca denetlenememiþtir.
Yönetim Kurulu tarafýndan kar daðýtýmý kararý alýndýðýnda Sermaye Piyasasý
Kurulu tarafýndan belirlenen aþaðýdaki düzenlemelere uyulmasý gerekmektedir:
Sermaye Piyasasý Kurulunun kar daðýtýmýna iliþkin düzenlemelerine tabi
iþletmelerin yapacaklarý kar daðýtýmýnda; Kurul düzenlemelerine göre bulunan
net daðýtýlabilir karýn esas alýnmasý zorunlu olmakla birlikte; TTK düzenlemeleri
uyarýnca yasal kayýtlardan yedek akçelerin ayrýlmasý kaydýyla;
· Kurul düzenlemelerine göre bulunan net daðýtýlabilir kar üzerinden Kurulun
asgari kar daðýtým zorunluluðuna iliþkin düzenlemeleri uyarýnca hesaplanan
tutarýn tamamýnýn yasal kayýtlarda yer alan net daðýtýlabilir kardan
karþýlanabilmesi durumunda, bu tutarýn tamamýnýn daðýtýlmasý,
· Kurul düzenlemelerine göre bulunan net daðýtýlabilir kar üzerinden Kurulun
asgari kar daðýtým zorunluluðuna iliþkin düzenlemeleri uyarýnca hesaplanan
tutarýn tamamýnýn yasal kayýtlarda yer alan net daðýtýlabilir kardan
karþýlanamamasý durumunda, yasal kayýtlarda yer alan net daðýtýlabilir karýn
tamamýnýn daðýtýlmasý,
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· Kurul düzenlemelerine göre hazýrlanan mali tablolarda veya yasal kayýtlarýn
herhangi birinde dönem zararý olmasý halinde kar daðýtýmý yapýlmamamasý,
· Seri XI, No: 21 ve Seri XI, No: 25 sayýlý tebliðler kapsamýnda konsolidasyona
dahil baðlý ortaklýk, müþterek yönetime tabi teþebbüs ve iþtiraklerin genel
kurullarýnda kar daðýtým kararý alýnmýþ olmasý durumunda, söz konusu
iþletmelerin anýlan düzenlemelere göre düzenlenmiþ mali tablolarý çerçevesinde
ana ortaklýðýn konsolide mali tablosuna intikal eden kar üst sýnýr olmak üzere,
genel kurullarda alýnan kar daðýtýmý kararýna baðlý olarak söz konusu
iþletmelerden ana ortaklýða intikal edecek kar tutarýnýn ana ortaklýðýn daðýtýlabilir
karýnda dikkate alýnmasýna karar verilmiþtir.
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NOT 19 - SATIÞLAR
Dönem içinde gerçekleþen satýþ tutarlarý aþaðýda sunulmuþtur:
Satýþlar

Cari Dönem

Önceki Dönem

Yurtiçi satýþlar
Yurtdýþý satýþlar
Diðer satýþlar
Ýndirimler

263.029.728
69.144.993
3.589.668
(15.135.727)

182.564.350
36.999.107
2.321.386
(11.157.659)

Net Satýþlar

320.628.662

210.727.184

2004/12 Üretim Adedi

2003/12 Üretim Adedi

% Deðiþim

2.313
1.692
2.006

1.685
1.128
1.158

37
50
73

Üretim Miktarlarý
ÜRÜN
Kamyon
Kamyonet
Midibüs
TOPLAM

51

Satýþ Miktarlarý
ÜRÜN

2004/12 Satýþ Adedi

2003/12 Satýþ Adedi

% Deðiþim

Kamyon
Kamyonet
Midibüs
Üretimden Satýþlar
Emtea Kamyonet
Emtea Satýþlarý

2.270
1.510
1.842
5.622
963
963

1.683
1.283
1.166
4.132
2
2

35
18
58
36
48.050
48.050

TOPLAM

6.585

4.134

59

Faaliyet Raporu 2004

76

2004 Faaliyet Raporu
NOT 20 - FAALÝYET GÝDERLERÝ

NOT 22 - DÝÐER GELÝRLER / GÝDERLER - NET

Dönem içinde gerçekleþen faaliyet giderleri aþaðýda sunulmuþtur:

Dönem içinde gerçekleþen diðer gelirler ve giderler aþaðýda sunulmuþtur:

Hesap ismi

Diðer gelirler:

Cari Dönem

Önceki Dönem

Faiz Gelirleri
Konusu Kalmayan Karþýlýklar
Reeskont
Envanter Farklarý
Diðer

3.956.329
1.039.982
24.916
199.837
3.863.471

3.721.591
503.454
156.839
266.125
1.712.330

Toplam Diðer gelirler:

9.084.535

6.360.339

Diðer giderler:
Reeskont
Karþýlýk
A.E. Vakfý Baðýþ
Envanter Farklarý
Çalýþmayan Kýsým Zararý
Diðer giderler
4811 Sayýlý Kanun

Cari Dönem
-131.685
-829.831
-2.020.701
-159.541
-2.265.459
-322.493
0

Önceki Dönem
-29.627
-13.076
-170.760
-215.591
-2.030.771
-129.914
-94.788

Toplam Diðer Giderler:

-5.729.710

-2.684.527

3.354.825

3.675.812

Cari Dönem

Önceki Dönem

Satýþ ve pazarlama giderleri
Personel giderleri
Genel yönetim giderleri
Amortisman ve tükenme paylarý

18.178.494
8.905.986
7.448.042
2.702.610

10.562.992
8.309.019
6.637.085
2.837.026

Toplam Faaliyet Giderleri

37.235.132

28.346.122

NOT 21 FÝNANSMAN GÝDERLERÝ - NET
Dönem içinde gerçekleþen finansman giderleri aþaðýda sunulmuþtur:
Finansman Giderleri:

Cari Dönem

Önceki Dönem

Diðer

327.264

668.901

Toplam Finansman Gideri

327.264

668.901

Diðer gelirler/(giderler) - net
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NOT 23 - YATIRIM TEÞVÝKLERÝ
Yatýrýmýn
Yatýrým
Teþvik Belge
Niteliði
Tutarý
Tarihi
Milyon TL
Tamamlama
Yatýrýmý

(S.A.P Proje) 677.507

Teþvik
Belge No

27.04.2000 3505

Baþl.Tar.

Bitiþ Tar.

Harcama
Tutarý
Milyon TL

Yararlanýlan
Teþvikler

Ýhracat
Taahhüdü
(USD)

Tamamlanma
Derecesi

11.04.2000 11.04.2003 801.603

% 100 yatýrým indirimi, % 100
gümrük vergisi
ve TKF Ýstisnasý
Þirket; Baðlý bulunduðu Anadolu Kurumlar Vergi Dairesine 14.05.2003 tarihinde yaptýðý baþvuruda, 4842 sayýlý yasa ile getirilen, yatýrým harcamalarý ile
ilgili yeni düzenleme çerçevesinde yatýrým indiriminden yararlanmak istediði yönünde tercihini bildirmiþtir. 31.12.2004 tarihi itibariyle kazanýlan ancak
bilanço tarihi itibarýyle kullanýlmayan yatýrým indirimi yoktur.
NOT 24 - TAAHHÜTLER VE MUHTEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER
Pasifte yer almayan taahütlerin toplam tutarý aþaðýdaki gibidir:
Cinsi

Döviz Tutarý

Teminat Mektuplarý
Verilen Kefaletler
Akreditif Taahhütleri
Vadeli Ýþlem Taahhütleri
Verilen Taahhütler

814.918.596 JPY
101.285,28 EUR
2.674.041.424 JPY
19.971.311,58 EUR

Toplam

Cari Dönem

YTL Tutarý

3.864.512
0
10.593.127
185.919
0
36.117.051
71.040
50.831.649

Önceki Dönem
Döviz Tutarý
YTL Tutarý
522.417.723 JPY
212.104,20 EUR
1.700.000 USD
0
0

5.669.628
71
7.746.843
421.365
2.700
0
0
80.872
13.921.479

Þirketin yabancý para cinsinden kazancý ile yabancý para cinsinden yükümlülükleri arasýndaki fark kur riskine baz teþkil etmektedir. Farklý cinsten yabancý
paralarýn birbirleri karþýsýndaki deðerlerinin deðiþmesinin doðurduðu parite riskinden korunma amacýyla türev iþlemlere baþvurulmaktadýr. Kur riski yönetiminin
bir aracý olarak parite forward iþlem (vadeli iþlem taahhütleri) sözleþmeleri kullanýlarak riskten korunma saðlanmaktadýr.
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NOT 25 - YABANCI PARA POZÝSYONU
Aþaðýdaki tablo 31 Aralýk 2004 itibariyle Þirketin yabancý para pozisyonu riskini özetlemektedir. Þirket tarafýndan tutulan yabancý para varlýklarýn
ve borçlarýn kayýtlý tutarlarý yabancý para cinslerine göre aþaðýdaki gibidir:
Kasa ve Bankadaki Yabancý Paralar :
Cari Dönem
DÖVÝZ
Kasa
EUR
USD
Banka
EUR
USD
JPY

TUTAR

YTL KARÞILIÐI

8.717
1.508

15.924
2.024

8.901.228,71
321.156,22
181.189.474

16.260.765
431.023
2.339.700

Toplam

19.049.436

Önceki Dönem
DÖVÝZ
Kasa
EUR
USD
Banka
EUR
USD
JPY

TUTAR

YTL KARÞILIÐI

6.239
4.715

12.395
7.492

1.220.137,28
6.553.322,78
288.763.801

2.421.640
10.413.373
4.282.029

Toplam
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Alýcýlar :

Ýþ Avanslarý :

Cari Dönem

YOKTUR.

DÖVÝZ
USD
EUR
JPY

TUTAR

YTL KARÞILIÐI

17.905,08
5.032.868,48
53.701.476

24.030
9.194.044
693.447

Toplam

Kýsa Vadeli Krediler :
YOKTUR.
Diðer Finansal Borçlar :
YOKTUR.

9.911.521

Satýcýlar :

Önceki Dönem
DÖVÝZ
USD
EUR
JPY

TUTAR

YTL KARÞILIÐI

1.195.712
2.650.655
219.351

1.900.013
5.265.776
3.252

Toplam

Cari Dönem
DÖVÝZ
USD
EUR
JPY

7.169.041

Kýsa Vadeli Diðer Alacaklar:

Toplam

Cari Dönem

Önceki Dönem

YOKTUR.

DÖVÝZ

Önceki Dönem
DÖVÝZ
USD

TUTAR

YTL KARÞILIÐI

214.509

340.859

Toplam

USD
EUR
JPY

TUTAR

YTL KARÞILIÐI

136.914
481.471,28
2.436.120.048

184.642
883.789
31.667.125
32.735.556

TUTAR

YTL KARÞILIÐI

14.605
87.745
2.115.070.860

23.319
175.155
31.573.503

Toplam

340.859

Alýnan Depozito ve Teminatlar :
YOKTUR.
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31.771.977
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Alýnan Avanslar :

NOT 26 - TAKÝP EDEN ÖNEMLÝ OLAYLAR

Cari Dönem

26.1- Þarta baðlý olaylar;

DÖVÝZ
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

TUTAR

YTL KARÞILIÐI

32.412,29
65.010
30
91.330
17.979,65
3.000
206.650

60.986
121.351
55
168.505
33.712
5.528
386.139

Toplam

Þirket avukatlarýndan alýnan yazý neticesinde ;
1- )
Mahkeme: Ankara 2.Tüketici Mahkemesi (Esas no:2002/484)
Ankara 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 2002/838
(Tüketici Mahkemesinin görevsizliði nedeniyle)
Davacý: Ayhan Aydýn
Davalý: Anadolu Isuzu Otomotiv San ve Tic A.Þ.
Dava tarihi: 18.06.2002
Açýklama: Isuzu NPR-66 TÝ 1999 model kasalý kamyonun imalat hatasý
nedeniyle 15.10.2000 tarihinde yandýðýndan bahisle, en yüksek banka
mevduat faiziyle birlikte 11.500.- YTLnýn tahsili için Ankara 2. Tüketici
Mahkemesine 2002/484 esas sayý ile aleyhimize dava açýlmýþtýr. Savunma
dilekçemiz doðrultusunda Tüketici mahkemesinin görevsizliðine, görevli
mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduðuna karar vermiþtir. Ankara 2.
Asliye Ticaret Mahkemesin de 2002/838 sayý ile görülen dava sonunda ise
mahkeme savunmalarýmýz doðrultusunda 23.06.2004 tarihli kýsa kararý ile
davacýnýn davasýnýn reddine karar verilmiþ olup, gerekçeli asýl karar henüz
tarafýmýza tablið edilmemiþtir.

776.276

Önceki Dönem
DÖVÝZ
USD
EUR
EUR
EUR

TUTAR

YTL KARÞILIÐI

140
21.724
112.300
84.430

221
43.649
224.869
167.927

Toplam
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2- )
Mahkeme
: Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi (Esas no:2002/527)
Davacý: Besim Ekmek Gýda Ýt. Mad. Ýnþ. Ltd. Þti.
Davalý: Anadolu Isuzu Otomotiv San ve Tic. A.Þ
Dava tarihi: 01.08.2002
Açýklama : Isuzu marka NKR 55E -12 tip 2002 model aracýn 67 KM de
iken hararet yapmasý sonucu motoru arýzalanmýþtýr. Ýmalat hatasý sebebiyle
ayýplý olduðunu ileri sürülerek aracýn ayýpsýz bir benzeri ile deðiþtirilmesi,
deðiþim olmadýðý taktirde araç bedeli olarak 24.306.- YTL, mahrum kalýnan
zarar için 2.000.- YTL, tespit ve ihtarname gideri için 147.- YTL., çekici
gideri için 80.- YTL, Kendisinden haksýz olarak icra yoluyla tahsil edilen çek
için de 558.- YTL olmak üzere toplam 25.241.- YTL. için dava açýlmýþtýr.
Ayrýca fatura tarihinden itibaren faizi istenmiþtir. Mahkeme davanýn kýsmen
kabulüne karar vererek toplam olarak davacýya 2.535.-YTLnýn dava tarihi
olan 01.08.2004 tarihinden itibaren iþleyecek yasal fazi ile birlikte ödenmesine
karar vermiþtir. Davacý kararý Ankara 12. Ýcra Müdürlüðünün 2004/1931
esas sayýlý dosyasý ile Ana para, faiz, mahkeme masraflarý ve avukatlýk ücreti
ile birlikte toplam 4.666.- YTL olarak icraya koymuþtur. Ýcra harçlarý, takipten
sonraki faiz, ve icra avukatlýk ücreti de ilave edilmek süreti ile 5.197.- YTL
olarak alacaklýya ödenmiþtir. Ancak karar davacý tarafýndan 14.04.2004
tarihinde temyiz edilmiþtir. Davacýnýn temyizi üzerine gerek temyiz dilekçesine
cevap verilmiþ ve karar bizim tarafýmýzda da 03.05.2004 tarihinde temyiz
edilmiþtir. Dosya Yargýtay da inceleme aþamasýnda beklemektedir.
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26.2- Aktif deðerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve teminat;
Aktif deðerler üzerinde mevcut bulunan ipotek ve teminat tutarý yoktur.

2004 Faaliyet Raporu
26.3 Aktif deðerlerin toplam sigorta tutarý;
Cari Dönem
Sigortalanan Aktifin Cinsi

Sigortalayan Þirket

Bina ve Muhteviyatý (Kartal)

Anadolu Sigorta A.Þ.

Bina ve Muhteviyatý (Þekerpýnar)

Anadolu Sigorta A.Þ.

Elektronik Cihaz

Anadolu Sigorta A.Þ.

Emtea

Anadolu Sigorta A.Þ.

Emtea
Nakit ve Çek Kasalarý
(Hýrsýzlýk/Yangýn)
Taþýnan Para

Anadolu Sigorta A.Þ.
Anadolu Sigorta A.Þ.
Anadolu Sigorta A.Þ.

Toplam

Sigortaya Esas
Alýnan Tutar

Sigorta Baþlangýç
Tarihi

Sigorta Bitiþ
Tarihi

14.483.942.-YTL
(EUR 7.875.000)
104.081.952.-YTL
(EUR 56.593.960)
1.663.537.-YTL
(EUR 895.000)
55.548.000.-YTL
(EUR 30.000.000)
165.000.-YTL
2.572.290.-YTL
(EUR 1.400.000)
600.000.-YTL

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2004
31/12/2004

31/12/2005
31/12/2005

31/12/2004

31/12/2005

Sigortaya Esas
Alýnan Tutar

Sigorta Baþlangýç
Tarihi

Sigorta Bitiþ
Tarihi

13.623.901
(EUR 6.825.000)
103.605.527
(EUR 51.902.000)
1.596.941
(EUR 800.000)
41.919.696
(EUR 21.000.000)
113.840
2.794.646
(EUR 1.400.000)
683.041

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2003
31.12.2003

31.12.2004
31.12.2004

31.12.2003

31.12.2004

179.114.721

Önceki Dönem
Sigortalanan Aktifin Cinsi

Sigortalayan Þirket

Bina ve Muhteviyatý (Kartal)

Anadolu Sigorta A.Þ.

Bina ve Muhteviyatý (Þekerpýnar)

Anadolu Sigorta A.Þ.

Elektronik Cihaz

Anadolu Sigorta A.Þ.

Emtea

Anadolu Sigorta A.Þ.

Emtea
Nakit ve Çek Kasalarý
(Hýrsýzlýk/Yangýn)
Taþýnan Para

Anadolu Sigorta A.Þ.
Anadolu Sigorta A.Þ.
Anadolu Sigorta A.Þ.

Toplam

164.337.592
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26.4 Alacaklar için alýnmýþ olan ipotek ve diðer teminatlar;
Cinsi

Cari Dönem

Önceki Dönem

Teminat Mektubu
Teminat Senedi
Teminat Çeki
Ipotekler

19.021.654
0
1.103.000
2.361.195

11.267.748
17.880
1.204.842
3.175.909

Toplam

22.485.849

15.666.379

26.5 Anadolu Eðitim ve Sosyal Yardým Vakfý na Baðýþ
· Þirket, ana sözleþmesinin 19. maddesindeki Þirketin kurumlar vergisi ve benzeri , mali mükellefiyetler öncesi karýnýn 1. temettü ayrýldýktan sonra en
az % 2 tutarýndaki kýsmý, vergi muafiyetine haiz olduðu sürece Anadolu Eðitim ve Sosyal Yardým Vakfýna baðýþlanýr hükmüne istinaden vakfa 2.000.000.YTL baðýþta bulunmuþtur.
26.6 Mali Tablolarýn Anlaþýlmasý Ýçin Diðer Açýklanmasý Gereken Hususlar
· Þirket, 30.06.2004 tarihinde almýþ olduðu Yönetim Kurulu Kararý ile Ýstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesinde 11.08.1995 tarihinden itibaren DER80 nolu faaliyet ruhsatý ile açýlmýþ bulunan Serbest Bölge Þubesinin 30.06.2004 itibarýyle faaliyetine son vermiþtir.
· Þirket, aktifleri içinde yer alan Ant Sýnai ve Ticari Ürünleri Pazarlama A.Þ.ne ait 1.000.- TL nominal deðerli hamiline yazýlý 3.538.819,83 adet hisseyi
beher fiyatý 1.000.- TLden olmak üzere Grup Þirketlerine satmýþtýr.
· Þirket, aktifleri içinde yer alan Anadolu Isuzu Dýþ Ticaret ve Sanayi A.Þ.ne ait 1.000.- TL nominal deðerli hamiline yazýlý 3.999.996 adet hisseyi beher
fiyatý 1.000.- TLden olmak üzere Grup Þirketlerine satmýþtýr.
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ANADOLU ISUZU OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ 01 OCAK 2004 - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMÝNE AÝT
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTÝLMÝÞ KONSOLÝDE MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi
Yönetim Kuruluna;

Görüþümüzü etkilememekle birlikte aþaðýdaki hususa dikkatinizi çekmek
isteriz:

1. Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi nin ("Þirket")
Yeni Türk Lirasýnýn 31 Aralýk 2004 tarihindeki cari satýn alma gücü cinsinden
ifade edilmiþ iliþikteki 31 Aralýk 2004 tarihli konsolide bilançosunu ve ayný
tarihte sona eren yýla ait konsolide gelir ve nakit akým tablolarýný denetlemiþ
bulunuyoruz. Konsolide mali tablolarýn sorumluluðu Þirket yönetimine aittir.
Bizim sorumluluðumuz; denetim çalýþmalarýmýz sonucunda bu konsolide
mali tablolar üzerinde görüþ bildirmektir.

4. 2 nolu konsolide mali tablo dipnotunda belirtildiði üzere, Sermaye Piyasasý
Kurulunun (SPK), 15 Kasým 2003 tarihli Seri XI, No: 25 Sermaye
Piyasasýnda Muhasebe Standartlarý Hakkýnda Tebliði (Teblið) 1 Ocak
2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere
yürürlüðe girmiþtir. Tebliðe göre dileyen iþletmeler, 31 Aralýk 2003 tarihinde
veya daha sonra sona eren yýllýk veya ara hesap döneminden baþlamak üzere,
bu Teblið hükümlerini uygulamaya baþlayabilirler. Bunun yanýsýra, Tebliðin
Otuzdördüncü Kýsým - Muhtelif Hükümler Geçici Madde 1, mali tablo ve
raporlarýn zorunlu olarak bu Teblið hükümlerince düzenleneceði ilk hesap
döneminin baþýna kadar geçen süre zarfýnda, mali tablo ve raporlarýn
Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna (UFRS) göre düzenlenmesinin
ve kamuya açýklanmasýnýn Tebliðde öngörülen düzenleme ve ilan
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde olduðunu belirtmektedir. Buna
baðlý olarak, Þirket, konsolide mali tablolarýný 31 Aralýk 2003 tarihinde sona
eren hesap döneminde UFRSye göre düzenlemeyi seçmiþtir.

2. Denetim çalýþmalarýmýz Uluslararasý Denetim Standartlarý'na uygun olarak
yapýlmýþtýr. Bu standartlar denetim planýmýzý ve çalýþmamýzý, mali tablolarda
önemli bir hata bulunmadýðýný saðlamaya yönelik olarak düzenlememizi
gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer alan bakiyeleri ve tamamlayýcý
notlarý destekleyici kanýtlarýn test bazýnda incelenmesini içerir. Denetim, ayný
zamanda, uygulanan muhasebe prensiplerinin, yönetim tarafýndan yapýlan
önemli tahminlerin ve mali tablolarýn genel sunuluþ þeklinin deðerlendirilmesini
de içerir. Yapýlan denetimin görüþ bildirmemiz için makul bir temel oluþturduðuna
inanýyoruz.
3. Görüþümüze göre, birinci paragrafta sözü edilen konsolide mali tablolar,
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketinin 31 Aralýk 2004
tarihindeki konsolide mali durumunu ve ayný tarihte sona eren yýla ait
konsolide faaliyet sonuçlarýný ve konsolide nakit akýmlarýný, Uluslararasý
Finansal Raporlama Standartlarýna uygun olarak doðru bir biçimde
yansýtmaktadýr.
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Güreli Yeminli Mali Müþavirlik
Anonim Þirketi
a member of Baker Tilly International
Mustafa Günal,
Sorumlu Ortak Baþdenetçi
Ýstanbul,15.03.2005

