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(1) 

 
 
 
 
 
 

Varlıklar 
 
  Cari dönem Geçmiş dönem 
  Bağımsız 

incelemeden 
geçmemiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 
 Dipnot  

referansları 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 
    
Dönen varlıklar  753.569 612.110 
    
Nakit ve nakit benzerleri 6 231.272 166.542 
Ticari alacaklar 10 173.508 161.357 
Stoklar 13 321.693 257.851 
Diğer dönen varlıklar 26 27.096 26.360 
    
Duran varlıklar  541.289 487.551 
    
Maddi duran varlıklar 18 532.491 479.093 
Maddi olmayan duran varlıklar  19 3.228 3.532 
Diğer duran varlıklar 26 5.570 4.926 
    
Toplam varlıklar  1.294.858 1.099.661 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayfa 6 ile 37 arasında yer alan dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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Yükümlülükler ve öz sermaye  
 

  Cari dönem Geçmiş dönem 
  Bağımsız 

incelemeden 
geçmemiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 
 Dipnot 

referansları 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 
    
Kısa vadeli yükümlülükler  847.043 693.078 
    
Finansal borçlar 8 8.368 - 
Ticari borçlar     

 - İlişkili taraflara borçlar 37 86.853 104.826 
 - Diğer ticari borçlar 10 698.950 548.619 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler  26 30.398 20.726 
Dönem karı vergi yükümlülüğü 35 15.041 11.634 
Borç karşılıkları 22 7.433 7.273 
    
Uzun vadeli yükümlülükler  17.162 18.528 
    
Çalışanlara ilişkin faydalara ilişkin karşılıklar 24 8.698 7.567 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 35 8.464 10.961 
    
Öz sermaye  430.653 388.055 
    
Ana ortaklığa ait öz sermaye  430.653 388.055 
    
Ödenmiş sermaye 27 151.800 75.900 
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltmesi farkı 27 - 6.956 
Değer artış fonları 18, 27 15.704 15.704 
Yabancı para çevrim farkları  617 1.056 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 27 51.599 34.072 
Geçmiş yıl karları 27 35.071 41.425 
Net dönem karı   175.862 212.942 
    
Toplam yükümlülükler ve öz sermaye   1.294.858 1.099.661 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayfa 6 ile 37 arasında yer alan dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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  Cari dönem Cari dönem Geçmiş dönem Geçmiş dönem 
 

 

Bağımsız  
incelemeden  

geçmemiş  

Bağımsız  
incelemeden 

 geçmemiş  
 Dipnot  

referansları 
1 Ocak 2010-  
30 Eylül 2010 

1 Temmuz 2010-  
30 Eylül 2010 

1 Ocak 2009 –  
30 Eylül 2009 

1 Temmuz 2009 –  
30 Eylül 2009 

      
Sürdürülen faaliyetler      
Satış gelirleri 28 4.850.144 1.720.326  3.908.128 1.398.517 
Satışların maliyeti (-) 28  (4.039.272) (1.430.648) (3.207.353) (1.151.580) 
      
Brüt kar  810.872 289.678  700.775 246.937 
      
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 29 (526.849) (186.917) (438.404) (156.854) 
Genel yönetim giderleri (-) 29 (76.308) (25.678) (66.980) (22.876) 
Diğer faaliyet gelirleri 31 7.648 2.476  7.634 1.659 
Diğer faaliyet giderleri (-) 31 (3.960) (1.338) (2.853) (528) 
      
Faaliyet karı  211.403 78.221 200.172 68.338 
      
Finansal gelirler 32 9.907 2.583  5.280 2.443 
Finansal giderler (-) 33 (2.616) (498) (1.484) (433) 
      
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı  218.694 80.306 203.968 70.348 
      
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri      
- Dönem vergi gideri 35 (45.329) (16.350) (41.898) (14.895) 
- Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri 35 2.497 109 (11) 206 
      
Dönem karı  175.862 64.065 162.059 55.659 
      
Diğer kapsamlı gelir:      
      
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim  (439) (172) 986 (96) 
      
Diğer kapsamlı gelir  (439) (172) 986 (96) 
      
Toplam kapsamlı gelir  175.423 63.893 163.045 55.563 
      
Dönem karının dağılımı      
Azınlık payları  - - - - 
Ana ortaklık payları  175.862 64.065 162.059 55.659 
    - - 
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı      
Azınlık payları  - - - - 
Ana ortaklık payları  175.423 63.893 163.045 55.563 
      
Ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısı (beheri 1 TL) 

 151.800.000 151.800.000 151.800.000 
 

151.800.000 
      
Ana ortaklık hissedarlarına ait hisse başına basit 

kazanç (tam TL) 36 1,159 0,422 1,068 0,367 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayfa 6 ile 37 arasında yer alan dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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Ödenmiş 
sermaye 

Ödenmiş 
sermaye 

enflasyon 
düzeltmesi farkı 

Değer artış 
fonları 

Yabancı para 
çevrim farkları 

Kardan ayrılan  
kısıtlanmış 

yedekler 
Geçmiş yıl  

karları 
Net dönem 

 karı 
Toplam  

öz sermaye 
         
1 Ocak 2009 75.900 6.956 12.874 - 19.469 36.724 114.180 266.103 
         
Geçmiş yıl karlarına transfer - - - - - 114.180 (114.180) - 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer - - - - 11.187 (11.187) - - 
Ödenen temettü - - - - - (60.720) - (60.720) 
Net dönem karı - - - - -  162.059 162.059 
Diğer kapsamlı gelir - - - 986 - - - 986 
         
Toplam kapsamlı gelir    986   162.059 163.045 
         
30 Eylül 2009 75.900 6.956 12.874 986 30.656 78.997 162.059 368.428 
         
1 Ocak 2010 75.900 6.956 15.704 1.056 34.072 41.425 212.942 388.055 
         
Geçmiş yıl karlarına transfer - - - - - 212.942 (212.942) - 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer - - - - 17.527 (17.527) - - 
Bedelsiz sermaye artışı (Not 27) 75.900 (6.956) - - - (68.944) - - 
Ödenen temettü (Not 27) - - - - - (132.825) - (132.825) 
Net dönem karı - - - - - - 175.862 175.862 
Diğer kapsamlı gelir - - - (439) - - - (439) 
         
Toplam kapsamlı gelir - - - (439) - - 175.862 175.423 
         
30 Eylül 2010 151.800 - 15.704 617 51.599 35.071 175.862 430.653 
 
 
 
 
Sayfa 6 ile 37 arasında yer alan dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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 Cari dönem Geçmiş dönem 

 

Bağımsız 
incelemeden 

geçmemiş 

Bağımsız 
incelemeden 

geçmemiş 

Notlar 
1 Ocak 2010 - 
30 Eylül 2010 

1 Ocak 2009 - 
30 Eylül 2009 

   
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri    
Vergi öncesi kar   218.694 203.968 
Vergi karşılığı öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan  
   nakit arasındaki mutabakat:    
Amortisman ve itfa payları 18, 19 48.072 40.912 
Katılım payı gelirleri 32 (9.083) (4.662) 
Kıdem tazminatı karşılığına ilişkin finansman yükü 24 849 583 
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış 24 1.806 1.284 
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış zararı 31 1.263 1.165 
Ticari mallar değer düşüklüğü karşılığı / (iptali) 13 1.013 (159) 
    
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı  262.614 243.091 
    
İşletme sermayesindeki değişiklikler:    
Ticari alacaklar  (12.151) (38.694) 
Stoklar  (64.855) (35.798) 
Diğer dönen varlıklar  (736) (2.269) 
Diğer duran varlıklar 26 200 4.107 
Diğer ticari borçlar  150.331 114.657 
İlişkili taraflara ticari borçlar   (17.972) 26.429 
Borç karşılıkları  160 537 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler  9.672 10.476 
Diğer uzun vadeli yükümlülükler  - (206) 
Ödenen vergiler  (41.922) (31.403) 
Kıdem tazminatı ödemeleri 24 (1.524) (952) 
    
İşletme faaliyetlerinden dolayı net nakit girişi  283.817 289.975 
    
Yatırım faaliyetleri    
Satın alınan maddi duran varlıklar 18 (106.449) (103.014) 
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar 19 (656) (1.380) 
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı   3.365 1.489 
Tahsil edilen katılım payı gelirleri 32 9.083 4.662 
    
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit çıkışı  (94.657) (98.243) 
    
Finansman faaliyetleri    
Ödenen temettü  (132.825) (60.720) 
Banka kredisi geri ödemeleri  - (21.778) 
Alınan finansal borçlar  8.368 - 
    
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit çıkışı  (124.457) (82.498) 
    
Yabancı para çevrim farkları   27 986 
    
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net (azalış)/ artış  64.730 110.220 
    
Dönem başı nakit ve nakit benzeri varlıklar  166.542 56.447 
    
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıklar  231.272 166.667 
 
 
 
 
 
 
Sayfa 6 ile 37 arasında yer alan dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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1. Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu 
 
BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi (BİM - Şirket) 31 Mayıs 1995 tarihinde kurulmuş olup, Eylül 
1995’te faaliyetlerine başlamıştır. Şirket’in kayıtlı adresi Ebubekir Cad. No: 289 Sancaktepe, 
İstanbul’dur.  
 
Şirket, perakendecilik sektöründe faaliyet göstermekte olup, içerisinde özel markaların da bulunduğu 
yaklaşık 600 üründen oluşan ürün yelpazesini Türkiye çapında faaliyet gösteren mağazaları 
aracılığıyla satmaktadır. Şirket’in halka açık hisseleri, Temmuz 2005’ten itibaren İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) işlem görmektedir. 
 
Şirket, Fas’da yüksek indirimli gıda perakendeciliği sektöründe faaliyette bulunmak amacıyla ile 19 
Mayıs 2008 tarihinde kurulan BIM Stores SARL şirketine %100 iştirak etmiş ve BIM Stores SARL, 11 
Nisan 2009 tarihinde Fas’ta ilk mağazasını açarak faaliyetlerine başlamıştır. BIM Stores SARL, mali 
sonuçları, 30 Eylül 2010 tarihli mali tablolarda tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmiştir. 
 
Bundan sonra konsolide finansal tablolarda Şirket ve konsolide edilmiş bağlı ortaklığı “Grup” olarak 
adlandırılacaktır. 
 
Grup’un en büyük ve nihai ortağı Mustafa Latif Topbaş’tır. Grup konsolide finansal tabloları 10 Kasım 
2010 tarihinde İdare Meclisi tarafından onaylanmıştır. Böyle bir niyet olmamakla beraber, Genel Kurul 
ve belirli düzenleyici kurullar mali tabloların yayımlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine 
sahiptir. 
 
30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde çalışan ortalama 
personel sayısı kategorilerine göre aşağıdaki tablodaki gibidir:  
 
 1 Ocak- 

30 Eylül 2010  
1 Ocak- 

31 Aralık 2009 
   
Ofis personeli 1.115 1.070 
Depo personeli 1.918 1.802 
Mağaza personeli 13.338 11.669 
   
Toplam 16.371 14.541 
 
 
2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 
 
Finansal tabloların hazırlanma ilkeleri 
 
Şirket muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını, Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali 
mevzuat ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine göre Türk 
Lirası (TL) olarak tutmaktadır. Türkiye dışında kurulan bağlı ortaklık ise yasal muhasebe kayıtlarını ve 
finansal tablolarını kurulduğu ülkenin şirket yasası ve vergi mevzuatına uygun olarak tutmakta ve 
hazırlamaktadır.  



BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı  
 
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle 
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) 
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası,  
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe tam değerlerden belirtilmiştir) 
 
 
 

(7) 
 

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Şirket, finansal tablolarını 31 Aralık 2007 tarihine kadar SPK tarafından yayımlanan muhasebe ve 
raporlama ilkelerine (SPK Muhasebe Standartları) uygun olarak hazırlamıştır. SPK XI-25 numaralı 
“Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları” tebliğinde kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti 
yayınlanmıştır. Anılan tebliğde, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve 
Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmış olan muhasebe 
standartlarının uygulanmasının da, SPK Muhasebe Standartları’na uyulmuş sayılacağı belirtilmiştir. 1 
Ocak 2008’den itibaren 9 Nisan 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SPK 
XI-29 numaralı, “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar” tebliği uyarınca Grup 
cari dönem finansal tablolarını, söz konusu tebliğde öngörüldüğü üzere, Uluslararası Muhasebe/ 
Finansal Raporlama (UMS/UFRS) Standartları’na uygun olarak ve Grup’un durumunu layıkıyla arz 
edebilmek için yasal mali tablolarının üzerine bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişiklikleri 
yapılarak hazırlanmıştır. Söz konusu düzeltmeler genel olarak konsolidasyon muhasebesi, stok değer 
düşüklüğü karşılığı, ertelenmiş vergi, kıdem tazminatı, arsa ve binaların rayiç değerleri ile yansıtılması 
ve ticari alacak ve borçların reeskonta tabi tutulmasından oluşmaktadır.  
 
Konsolide finansal tablolar rayiç değerlerinden taşınan arsa ve bina haricinde tarihsel maliyet esasına 
göre hazırlanmıştır. 
 
Muhasebe politikalarındaki değişiklikler 
 
Grup’un ara dönem konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları 
aşağıda özetlenen ve 1 Ocak 2010’dan itibaren geçerli olan yeni standartların ve değişikliklerin 
uygulanması dışında 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık finansal 
tablolarda uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlıdır. 
 
31 Aralık 2010 tarihli sene sonu mali tabloları için geçerli olacak olan yeni standart, değişiklik 
ve yorumlar: 
 
UFRS 1 (Değişiklik) “UFRS’nin İlk Kez Uygulanması” - İlk uygulamaya ilişkin ilave istisnalar, 
 
UFRS 2 (Değişiklik) “Hisse Bazlı Ödemeler” - Grup nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemleri, 
 
UFRS 3 (Değişiklik), “İşletme Birleşmeleri” ve UMS 27 (Değişiklik), “Konsolide ve Konsolide Olmayan 
Finansal Tablolar”, 
 
Grup’un, finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayan yeni standart ve değişiklikler 
aşağıdaki gibidir; 
 
UFRYK 17, “Gayri-nakdi Varlıkların Ortaklara Dağıtılması”,  
 
UFRS’deki iyileştirmeler (2008’de yayınlanan), 
 
UFRS’deki iyileştirmeler (2009’da yayınlanan). 
 
31 Aralık 2010 tarihinden sonra geçerli olacak olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar (bu 
değişiklikler henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir): 
 
UFRS 1 (Değişiklik)- Karşılaştırmalı UFRS 7 Dipnotları için Sınırlı Muafiyet (1 Temmuz 2010 tarihinde 
veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir). 
 
 
 



BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı  
 
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle 
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) 
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası,  
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe tam değerlerden belirtilmiştir) 
 
 
 

(8) 
 

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
UFRS 9 “Finansal Araçlar: Sınıflandırmalar ve Ölçme” (1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında 
başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır): Grup sözkonusu standardın etkisini 
değerlendirmektedir. 
 
UMS 24 (Revize) “İlişkili Taraf Açıklamaları” (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap 
dönemlerinde geçerli olacaktır): Grup sözkonusu değişikliği 1 Ocak 2011 tarihinden sonra başlayan 
hesap dönemindeki dipnotlarında uygulayacaktır. 
 
UMS 32 (Değişiklik) “Hisse İhraçlarının Sınıflandırılması” (1 Şubat 2010 tarihinde veya sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemlerinde geçerlidir): Değişikliğin, Grup finansal performansı üzerinde etkisi 
bulunmamaktadır. 
 
UFRYK 14 (Değişiklik) “Asgari Fonlama Koşullarının Geri Ödenmesi” (1 Ocak 2011 tarihinde veya 
sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir): 
Değişikliğin, Grup finansal performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır. 
 
UFRYK 19 “Finansal Yükümlülüklerin Sermaye Araçları ile Ortadan Kaldırılması” (1 Temmuz 2010 
tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerlidir. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir): Değişikliğin, Grup finansal performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.  
 
UFRS’lerdeki iyileştirmeler (Mayıs 2010’da yayınlanan):  
 
Mayıs 2010’da Uluslarası Muhasebe Standartları Kurulu 7 standartla ilgili 11 değişiklik yayımlamıştır. 
Değişikliklerin, Grup finansal performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Değiştirilen standartlar 
aşağıdaki gibidir: 
 
UFRS 1: İlk uygulama yılında muhasebe politikalarındaki değişiklikler 
UFRS 1: Tahmini maliyet olarak yeniden değerleme bazı 
UFRS 1: Oran düzenlemesine tabi olan operasyonlar için tahmini maliyet kullanımı 
UFRS 3: Revize UFRS’nin efektif olma tarihinden önce oluşan işletme birleşmelerinden kaynaklanan 
koşullu bedellerin geçiş hükümleri 
UFRS 3: Kontrol gücü olmayan payların ölçümlenmesi 
UFRS 3: Değiştirilemeyen ya da gönüllü olarak değiştirilebilen hisse bazlı ödemelerle ilgili ödüller 
UFRS 7: Dipnotlara açıklık getirilmesi 
UMS 1: Özkaynak hareket tablosuna açıklık getirilmesi 
UMS 27: UMS 27 “Konsolide ve Solo Finansal Tablolar” standardına yapılan iyileştirmeler için geçiş  
hükümleri 
UMS 34: Önemli olaylar ve işlemler 
UFRYK 13: Hediye puanların gerçeğe uygun değeri 
 
İşlevsel ve raporlama para birimi  
 
Şirket’in işlevsel ve raporlama para birimi Türk Lirası (TL)’dır.  
 
Şirket’in bağlı ortaklığı BIM Stores SARL’nin işlevsel para birimi Fas Dirhemi’dir. Konsolide finansal 
tablolar oluşturulurken, işlevsel para birimi Fas Dirhemi olan yurtdışında faaliyette bulunan bağlı 
ortaklığın bilanço kalemlerinin Şirket’in işlevsel ve sunum para birimi olan TL’ye çevrilmesinde bilanço 
tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet’i Merkez Bankası’nın açıkladığı resmi döviz alış kuru olan, 1 
MAD = 5,692 TL kuru, gelir tablosunun çevriminde ise dönem içinde oluşan ortalama kur, 1 MAD = 
5,612 TL esas alınmıştır. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları 
özkaynaklar içerisindeki yabancı para çevrim farkları kalemi altında takip edilmektedir.  
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Uygulanan konsolidasyon esasları  
 
Konsolide finansal tablolar ana şirket olan BİM ile bağlı ortaklığının 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren 
9 aylık döneme ait finansal tablolarını içermektedir. Bağlı ortaklık, kontrolün Şirket’e transfer olduğu 
tarihten itibaren konsolide edilmektedir. Grup’un konsolide finansal tabloları, BİM ve %100 kontrolü 
altında olan bağlı ortaklığını içermektedir.  
 
Bağlı ortaklık tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş, dolayısıyla kayıtlı bağlı 
ortaklık değeri, ilgili özkaynakları karşılığında netleştirilmiştir.  
 
BİM ve bağlı ortaklığı arasındaki bakiyeler ve işlemler, şirketler arası karlar ile gerçekleşmemiş karlar 
ve zararlar dahil olmak üzere elimine edilmiştir. Konsolide finansal tablolar benzer durumlardaki 
işlemler ve olaylar için uygulanan benzer muhasebe prensipleri kullanılarak hazırlanmıştır. 
 
Netleştirme  
 
Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip 
olunması ve sözkonusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı 
sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir. 
 
Tahminlerin kullanılması 
 
Finansal tabloların SPK Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmasında Şirket yönetiminin, bilanço 
tarihi itibariyle, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını, vukuu muhtemel yükümlülük ve 
taahhütlerini ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını etkileyecek varsayımlar ve 
tahminler yapması gerekmektedir. Buna bağlı olarak gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilir. 
Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri 
dönem gelir tablosunda raporlanmaktadır. 
 
Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço 
tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde 
bulundurularak yapılan önemli varsayımlar ve değerlendirmeler, çalışanlara sağlanan faydaların 
muhasebeleştirilmesi, stok karşılıkları, bina ve arsaların yeniden değerlenmesi, maddi ve maddi 
olmayan varlıkların ekonomik ömürleri ve gelir vergisi karşılıkları ile ilgilidir.  
 
Uygulanan değerleme ilkeleri/muhasebe politikaları 
 
Gelirlerin muhasebeleştirilmesi 
 
Gelir, ekonomik faydanın işletmeye geleceğinin muhtemel olduğu ve gelir tutarının güvenilir bir şekilde 
ölçülebildiği zaman kaydedilmektedir. Satış geliri, iskonto ve Katma Değer Vergisi (KDV) düşüldükten 
sonra ürünlerin teslim edildiği, risk ve faydaların transferinin tamamlandığı zaman kaydedilmektedir.  
 
Katılım bankaları nezdinde bulundurulan katılım hesabı gelirleri tahakkuk esasına göre gelir 
kaydedilmektedir. 

 
Nakit ve nakit benzerleri 
 
Nakit ve nakit benzeri kalemler, kasadaki nakit varlığı, bankalardaki nakit para, yoldaki paralar ve 
orijinal vadesi 3 aydan kısa vadeli mevduatları içermektedir.  
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Ticari alacaklar 
 
Bilanço tarihi itibariyle ortalama 9 gün (31 Aralık 2009 – 10 gün) vadeli ticari alacaklar fatura tutarları 
üzerinden kayıtlara alınmakta ve sonrasında indirgenmiş değerlerinden şüpheli ticari alacak karşılıkları 
düşüldükten sonra taşınmaktadır. Ticari alacağın tahsilatının mümkün olmadığı durumlarda şüpheli 
ticari alacak karşılığı için tahmin yapılır. 
 
Stoklar 
 
Stoklar, elde etme maliyeti veya gerçekleştirilebilir değerinin düşük olanı üzerinden değerlenmiştir. 
Stokların maliyetini oluşturan unsurlar alım maliyeti ve ilgili durumlarda stokları mevcut durum ve 
konumuna getirmek için katlanılan giderleri kapsamaktadır. Stok maliyeti ilk - giren - ilk - çıkar metodu 
ile belirlenmektedir. 
 
Gerçekleştirilebilir değer, tahmini satış fiyatından satış esnasına kadar oluşacak ek maliyetler 
düşülerek tahmin edilen tutardır. 
 
Maddi duran varlıklar 
 
Bütün maddi duran varlıklar başlangıç olarak maliyet değerinden kaydedilir. Arsa ve binalar daha 
sonra bağımsız uzmanlarca değerlenip rayiç değerine getirildikten sonra ilgili bina için amortisman 
düşülerek gösterilmiştir. Diğer bütün maddi duran varlıklar maliyet bedellerinden birikmiş amortisman 
ve varsa değer düşüklüğü karşılığı düşülerek yansıtılmıştır. Maddi duran varlık satıldığı zaman bu 
varlığa ait maliyet ve birikmiş amortisman ilgili hesaplardan düşüldükten sonra oluşan gelir ya da gider 
gelir tablosuna dahil edilmektedir. Yeniden değerlenmiş varlıkların satılması durumunda, bu varlığa ait 
yeniden değerleme fon tutarı geçmiş yıllar karlarına aktarılmaktadır. 
 
Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan vergiler 
ve maddi varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran 
varlığın kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi masraflar, oluştukları dönemde 
gider kaydedilir. Yapılan harcamalar ilgili maddi varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik bir değer 
artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmektedir. 
 
Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan taşınan değerdeki artışlar ilk olarak öz 
sermayede değer artış fonları hesabına ertelenmiş vergi etkisi düşülerek alacak olarak kaydedilir. 
 
Amortismana tabi tutulan varlıklar, maliyetleri veya yeniden değerlenmiş tutarları üzerinden doğrusal 
metodla amortismana tabi tutulmaktadır. Maddi duran varlıklar için tahmini ekonomik ömürlerini 
yansıtan amortisman süreleri aşağıdaki gibidir : 
 
 Süre (Yıl) 
  
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 5 
Binalar 25 
Makina ve teçhizat 4, 5, 6, 7, 10 
Demirbaşlar 5, 10 
Taşıt araçları 5, 10 
Özel maliyetler 5, 10 
 
Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, bu süreçte kullanılan 
metodun ve amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydalar ile paralel olup 
olmadığına dikkat edilmektedir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Maddi olmayan duran varlıklar 
 
Maddi olmayan duran varlıklar başlıca bilgisayar yazılımlarından oluşan varlıklar olup ilk olarak alış 
fiyatından değerlenmiştir. Maddi olmayan duran varlıklar gelecekte ekonomik fayda elde edilebilmesi ve 
maliyetin doğru bir şekilde belirlenebilmesi durumunda aktifleştirilirler. İlk kayıt sonrasında maddi 
olmayan duran varlıklar, maliyetten birikmiş, itfa payı ve birikmiş değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten 
sonraki değerleriyle gösterilmektedir. İşletme bünyesinde oluşan geliştirme maliyetleri dışındaki maddi 
olmayan duran varlıklar aktifleştirilmemekte ve gerçekleştikleri yılda gelir tablosuna gider olarak 
yansıtılmaktadır. Maddi olmayan duran varlıkların ekonomik ömürleri belirli süreli ya da süresiz olarak 
belirlenmektedir.  
 
Belirli süreli maddi olmayan duran varlıklar tahmin edilen ekonomik ömürleri üzerinden, doğrusal 
amortisman metodu ile itfa edilirler. Belirli süreli ekonomik ömrü olan maddi olmayan duran varlıklar için 
itfa periyodu ve itfa metodu her yıl, en az bir kere incelenmektedir.  
 
Beklenen kullanım ömürlerindeki veya maddi olmayan duran varlıktan elde edilecek faydalarda 
oluşabilecek değişiklikler, itfa metodunun ya da periyodunun değiştirilmesi olarak değerlendirilip, 
muhasebe politikalarındaki değişiklik şeklinde muhasebeleştirilir. Belirli süreli ekonomik ömrü olan maddi 
olmayan duran varlıkların itfa giderleri gelir tablosunda maddi olmayan duran varlığın işlevi ile uyumlu 
şekilde gider olarak kaydedilir. 
 
Grup’un süresiz kullanım ömrüne sahip maddi olmayan duran varlığı bulunmamaktadır. 
Maddi olmayan duran varlıkların taşınan değerleri, olayların ya da koşullardaki değişikliklerin, taşınan 
değerin gerçekleşebilir durumda olmadığına işaret etmesi durumunda değer düşüklüğü açısından 
incelenir. 
 
Finansal olmayan varlıkların değer düşüklüğü 
 
Koşullardaki değişikliklerin, varlıkların taşıdıkları değer üzerinden paraya çevrilemeyebileceğine işaret 
etmesi durumunda, varlıkların taşınan değeri üzerinde değer düşüklüğü olup olmadığı değerlendirilir. 
Varlıkların taşıdıkları değerleri, paraya çevrilebilecek tutarı aştığında değer düşüklüğü karşılık gideri gelir 
tablosunda yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlığın net satış fiyatı ve kullanım değerinden yüksek 
olanıdır. Kullanım değeri, bir varlığın kullanımından ve ekonomik ömrü sonunda satılmasından elde 
edilmesi öngörülen gelecekteki nakit akımlarının şimdiki değerini, net satış fiyatı ise, satış hasılatından 
satış maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarı yansıtmaktadır. 
 
Ticari borçlar 
 
Ortalama vadesi 48 gün (31 Aralık 2009 - 49) olan ticari borçlar, fatura tutarları üzerinden kayıtlara 
alınmakta ve sonrasında indirgenmiş değerleriyle taşınmaktadır. Taşınan ticari borç, mal ve hizmet 
alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış ya da faturalanmamış tutarın rayiç değerini yansıtmaktadır. 
 
Borçlanma maliyetleri 
 
Borçlanma maliyetleri özellikli bir varlığın satın alınması, inşaatı veya üretimi ile doğrudan ilişkisi 
kurulabildiği takdirde, ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir unsuru olarak aktifleştirilir. Bu tür maliyetler 
güvenilebilir bir biçimde ölçülebilmeleri ve gelecekte ekonomik yararlardan işletmenin 
faydalanabilmesinin muhtemel olması durumunda, varlığın maliyetine dahil edilir. Bu kapsamda 
olmayan borçlanma maliyetleri ise oluştukları tarihte giderleştirilir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Finansal araçlar 
 
Finansal varlık ve borçlar, Grup’un söz konusu finansal araçlarla ilgili olarak taraf olması durumunda 
Grup bilançosunda yer almaktadır. 
 
Eğer bir finansal araç Grup’un bir parçası üzerinde nakit çıkışı, herhangi bir varlık çıkışı veya başka bir 
finansal araç çıkışına sebebiyet veriyorsa, bu finansal araç finansal yükümlülük olarak sınıflandırılır. 
Finansal araç ancak aşağıdaki koşulları içeriyorsa, bir sermaye aracı olarak tanımlanabilir: 
 
a) Başka bir işletmeye nakit veya bir başka finansal varlık vermeyi öngören bir sözleşmeye dayalı 

yükümlülük taşımıyorsa, veya işletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin 
aleyhinde olacak şekilde karşılıklı olarak değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı yükümlülük 
taşımıyorsa, 

 
b) Finansal aracın, Grup’un sermaye araçları ile gerçekleşmesi veya gerçekleşecek olması, 

Grup’un çeşitli sayıda sermaye devrini gerektiren türev finansal araç tanımına girmeyen, ya da 
Grup’un sabit miktardaki nakit değişimini veya sabit tutarda sermaye aracının değişimini içeren 
türev finansal araç olması. 

 
Finansal araçlar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, kredi ve 
alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ve satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. 
Finansal araçlar ilk olarak söz konusu finansal aracın alım tarihindeki rayiç bedelini yansıttığı kabul 
edilen ve alım sırasında ortaya çıkan diğer masrafları da içeren elde etme maliyeti ile kayıtlara alınır. 
Grup finansal varlıkların sınıflandırılmasını kayıtlarına aldıktan sonra yapar ve her mali yılsonu bu 
belirlemeyi tekrar değerlendirir. 
 
Bütün olağan finansal varlık alım ve satım işlemleri, Grup’un varlığı teslim aldığı/teslim ettiği tarihte 
kayıtlara yansıtılır. Söz konusu alım ve satımlar genellikle piyasada oluşan genel teamül ve 
düzenlemelerle belirlenen zaman dilimleri içerisinde finansal aracın teslimini gerektiren alım ve 
satımlardır. 
 
Kredi ve alacaklar 
 
Sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen türev 
olmayan finansal varlıklardır. Bu varlıklar etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetlerinden 
ölçülürler. Bu varlıkların kayıtlardan çıkarılması, değer düşüş karşılığı ayrılması ve itfa edilme süreci 
sırasında oluşan kayıp ve kazançlar gelir tablosunda muhasebeleştirilirler. 
 
Finansal varlık ve yükümlülüklerin kayda alınması ve çıkarılması 
 
Grup, finansal varlık veya yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözleşmelerine taraf olduğu takdirde 
bilançosuna yansıtmaktadır. Grup, finansal varlığın tamamını veya bir kısmını, sadece söz konusu 
varlıkların konu olduğu sözleşmeden doğan haklar üzerindeki kontrolünü kaybettiği zaman kayıttan 
çıkartır. Grup, finansal yükümlülükleri ancak sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar, iptal 
edilir veya zaman aşımına uğrar ise kayıttan çıkartır. 
 
Bütün normal finansal varlık alım ve satımları işlem tarihinde, yani Grup’un varlığı almayı veya satmayı 
taahhüt ettiği tarihte kayıtlara yansıtılır.  
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Finansal varlıklar değer düşüklüğü 
 
Grup, her bilanço tarihinde finansal varlıklarda değer düşüklüğü ayrılmasını gerektiren bir durum olup 
olmadığını incelemektedir.  
 
İndirgenmiş değerinden taşınan varlıklar 
 
İndirgenmiş maliyetinden gösterilen kredi ve alacaklarda değer düşüklüğü zararı meydana geldiğine 
ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda, ilgili zararın tutarı, gelecekteki tahmini nakit 
akışlarının (henüz oluşmamış gelecekteki kredi zararları hariç) finansal varlığın etkin faiz oranı 
üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile taşınan değeri arasındaki fark olarak 
ölçülür.  
 
Varlığın taşınan değeri, doğrudan veya bir karşılık hesabı kullanılmak suretiyle azaltılır. İlgili zarar 
tutarı gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 
 
Daha sonraki bir dönemde, değer düşüklüğü zararı miktarının azalması ve söz konusu azalmanın 
değer düşüklüğü zararı muhasebeleştirildikten sonra meydana gelen bir olay ile tarafsız bir şekilde 
ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce muhasebeleştirilmiş bulunan değer düşüklüğü zararı 
doğrudan veya bir karşılık hesabı aracılığıyla iptal edilir. İptal işlemi sonucunda, ilgili finansal varlığın 
taşınan değeri, finansal varlığa ilişkin değer düşüklüğü ayrılmasaydı finansal varlığın değer 
düşüklüğünün iptal edildiği tarihte oluşacak olan indirgenmiş değerinden fazla olamaz.  
 
Ticari alacaklar göz önünde bulundurulduğunda, değer düşüklüğü karşılığı vadesini aşmış 
alacaklarının tahsil edemeyeceğine dair tarafsız bir göstergenin (alacaklının önemli finansal zorluklar 
yaşaması veya tasfiye olasılığı olması gibi) bulunması durumunda ayrılır. Ticari alacağın taşınan 
değeri karşılık hesabı kullanılmak suretiyle azaltılır. 
 
Kur değişiminin etkileri 
 
Grup yabancı para cinsinden yapılan işlemleri ve bakiyeleri kullanılan para birimine çevirirken işlem 
tarihinde geçerli olan ilgili kurları esas almaktadır. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin kullanılan 
para birimine çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider ya da 
gelirleri ilgili dönemde kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 
 
Grup’un yabancı para çevrimi için kullandığı kurlar ilgili dönem sonları itibariyle aşağıda sunulmuştur: 
 
 ABD$/TL (tam) EUR/TL (tam) 
   
30 Eylül 2010  1,4512 1,9754 
31 Aralık 2009  1,5057 2,1603 
 
Hisse başına kazanç 
 
Hisse başına basit kazanç net dönem karının dönem içindeki hisselerin ağırlıklı ortalamasına 
bölünmesiyle hesaplanır. Dönem içerisinde içsel kaynaklardan sermaye artırımı yapılması halinde, 
hisselerin ağırlıklı ortalaması hesaplanırken yeni bulunan değerin dönem başı itibariyle de geçerli 
olduğu kabul edilir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 
Grup’un bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar 
(düzeltme gerektiren olaylar) mali tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir 
önem arzettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır. 
 
Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 
 
i) Karşılıklar 
 
Karşılıklar ancak ve ancak Grup’un geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü 
(yasal ya da yapısal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan 
kaynakların elden çıkması olasılığı mevcutsa ve gerçekleşecek yükümlülüğün miktarı güvenilir bir 
şekilde tahmin edilebiliyorsa kayıtlara alınmaktadır. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem 
kazandığında, karşılıklar paranın zaman değerini (ve uygun ise yükümlülüğe özel riskleri) yansıtan cari 
piyasa tahminlerinin vergi öncesi oranı ile gelecekteki nakit akımlarının iskonto edilmesi sonucu 
hesaplanmaktadır. İskonto metodu kullanıldığında, zaman dilimini yansıtan karşılıklardaki artış, 
finansman yükü olarak dikkate alınır. 
 
ii) Şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar 
 
Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise mali 
tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise mali tablolara 
yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır. 
 
Kiralama işlemleri 
 
Operasyonel kiralama işlemleri 
 
Bir kıymetin kiralama işleminde bütün riskler ve faydalar kiraya verene aitse bu tip işlemler 
operasyonel kiralama olarak sınıflandırılır. Operasyonel kiralamada kira bedelleri, kira süresi boyunca 
eşit olarak giderleştirilir. 
 
İlişkili taraflar 
 
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Grup ile ilişkili sayılır:  
 
(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:  

 
(i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol 

altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil 
olmak üzere); 

(ii) Grup üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya  
(iii) Grup üzerinde ortak kontrole sahip olması;  
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
(b) Tarafın, Grup’un bir iştiraki olması ;  
 
(c) Tarafın, Grup’un ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması; 
 
(d) Tarafın, Grup’un veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;  
 
(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;  
 
(f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de 

bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir 
işletme olması;  

 
İlişkili taraflarla yapılan işlem ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir 
bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. 
 
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 
 
Vergi karşılığı, dönem karı veya zararı hesaplanmasında dikkate alınan cari dönem ve ertelenmiş vergi 
karşılıklarının tamamıdır.  
 
Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metodu dikkate alınarak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada 
yansıtılan değerleri ile yasal vergi hesabındaki bazları arasındaki geçici farklardan oluşan vergi etkileri 
dikkate alınarak yansıtılmaktadır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir tüm geçici farklar 
üzerinden hesaplanır. 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları, indirilebilir geçici farkların, kullanılmamış vergi zararlarının ileride 
indirilebilmesi için yeterli karların oluşması mümkün görünüyorsa, tüm geçici farklar ve kullanılmamış 
vergi zararları üzerinden ayrılır. Her bilanço döneminde Şirket, ertelenmiş vergi varlıklarını gözden 
geçirmekte ve gelecekte indirilebilir olması ihtimali göz önüne alınarak muhasebeleştirmektedir. 
 
Ertelenmiş vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında söz konusu varlığın gerçekleşeceği 
ve yükümlülüğün yerine getirileceği dönemlerde oluşması beklenen vergi oranları, bilanço tarihi itibariyle 
uygulanan vergi oranları baz alınarak hesaplanır. 
 
Çalışanlara sağlanan faydalar 
 
a) Tanımlanan fayda planı: 
 
Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış 
dışındaki nedenlerle işine son verilen ve en az bir yıl hizmet vermiş personele belirli miktarda kıdem 
tazminatı ödemekle yükümlüdür. 
 
Not 24’te daha detaylı belirtildiği üzere, Grup mali tablolarda yer alan kıdem tazminatı karşılığını UMS 
19 - “Çalışan Menfaatleri” standardına göre bağımsız bir aktüer tarafından yapılan aktüer çalışmasına 
dayanarak yansıtmıştır. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Kıdem tazminatı karşılığı “Projeksiyon Metodu” kullanılarak hesaplanmıştır. Profesyonel aktüerler 
tarafından yapılan hesaplamalara göre bulunan henüz kayıtlara alınmamış birikmiş aktüer kazanç 
veya kayıplar kıdem tazminatı yükümlülüğünün %10’unu aşması durumunda aşan tutar, Grup 
çalışanlarının ortalama kalan çalışma sürelerine dağıtılarak gelir tablosuna yansıtılır. Kıdem tazminatı 
yükümlülüğü, profesyonel aktüerler tarafından tahmin edilen iskonto oranı ile hesaplanarak mali 
tablolara yansıtılmıştır.  
 
b) Tanımlanan katkı planları: 
 
Şirket, Sosyal Güvenlik Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Şirket’in bu 
primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde 
personel giderlerine yansıtılmaktadır. 
 
 
3. İşletme birleşmeleri 
 
30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle şirket birleşmeleri bulunmamaktadır. 
 
4. İş ortaklıkları 
 
Yoktur (31 Aralık 2009 - Yoktur). 
 
5. Bölümlere göre raporlama 
 
Bir faaliyet bölümü, diğer faaliyet bölümlerinden farklı risk ve getirilere sahip ürün ve hizmetleri 
sağlayan varlıklar ve faaliyetler grubudur. Bir coğrafi bölüm ise belirli bir ekonomik çevrede, diğer 
ekonomik çevrelerde faaliyet gösteren bölümlerden farklı risk ve getirilere sahip ürün ve hizmetler 
sağlamak için oluşturulan bölümdür. Grup’un konsolide edilen bağlı ortaklığı Fas’ta faaliyet 
göstermesine rağmen, konsolide faaliyetler içersindeki payı %10’un altında kalmasından dolayı 
bölümlere göre raporlama yapılmamıştır.  
 
6. Nakit ve nakit benzerleri 
 
 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 
   
Kasa 33.077 31.173 
Banka   

-katılım hesabı 158.657 111.692 
-vadesiz mevduat 32.584 17.472 

Yoldaki para 6.954 6.205 
   
 231.272 166.542 

 
30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle bloke mevduat bulunmamaktadır. 30 Eylül 2010 tarihi 
itibariyle katılım bankalarının TL tutarlar için kar payı oranları brüt %8,6’dır (31 Aralık 2009 – brüt 
%9,5’dir). 
 
7. Finansal yatırımlar 
 
Grup’un 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle menkul kıymeti bulunmamaktadır. 
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8. Finansal borçlar 
 
Grup’un, 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle çeşitli bankalardan SGK borçlarını ödemek üzere kullandığı 
8.368 TL tutarında kısa vadeli faizsiz finansal borcu bulunmaktadır. Bu finansal borçlar 4 Ekim 2010 
tarihi itibari ile kapanmıştır.  
 
Grup’un, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal borcu bulunmamaktadır. 
 
 
9. Diğer finansal yükümlülükler 
 
Yoktur (31 Aralık 2009 - Yoktur). 
 
 
10. Ticari alacak ve borçlar 
 
a) Ticari alacaklar, net 
 
 30 Eylül 2010  31 Aralık 2009 
   

Kredi kartı alacakları 171.895 160.905 
Ticari alacaklar 1.750 871 
Diğer alacaklar 570 105 
   

Şüpheli alacak karşılığı (707) (524) 
   
 173.508 161.357 

 
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle ticari alacakların ortalama vadeleri 9 gündür (31 Aralık 2009 - 10 gün). 
 
Grup’un 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılmış alacaklar 
dışında vadesi gelen ticari alacakları bulunmamaktadır.  
 
b) Ticari borçlar,net 
 
 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 
   

Diğer ticari borçlar 698.950 548.619 
   
 698.950 548.619 

 
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle tedarikçi firmalardan 15.250 TL tutarında teminat mektubu ve çek, 12.535 
TL tutarında ise ipotek alınmıştır (31 Aralık 2009 – 9.677 TL teminat mektubu ve çek, 14.420 TL 
ipotek). 
 
 
11. Diğer alacaklar ve borçlar 
 
a) Diğer alacaklar – Grup’un 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle kısa ve uzun vadeli 

diğer alacakları bulunmamaktadır. 
 
b) Diğer borçlar- Grup’un 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle kısa ve uzun vadeli 

diğer borçları bulunmamaktadır. 



BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı  
 
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle 
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) 
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası,  
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe tam değerlerden belirtilmiştir) 
 
 
 

(18) 
 

 
12. Finans sektörü faaliyetlerinden alacak ve borçlar 
 
Yoktur (31 Aralık 2009 - Yoktur). 
 
 
13. Stoklar 
 
 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 
   
Ticari mallar, net 305.351 255.527 
Diğer mallar 16.342 2.324 
   
 321.693 257.851 

 
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle ticari mallar için 3.212 TL (31 Aralık 2009 – 2.199 TL) tutarında değer 
düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır. 
 
 
14. Canlı varlıklar 
 
Yoktur (31 Aralık 2009 - Yoktur). 
 
 
15. Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin varlıklar 
 
Yoktur (31 Aralık 2009 - Yoktur). 
 
 
16. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 
 
Yoktur (31 Aralık 2009 - Yoktur). 
 
 
17. Yatırım amaçlı gayrimenkuller 
 
Yoktur (31 Aralık 2009 - Yoktur). 
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18. Maddi duran varlıklar 
 
Grup’un 30 Eylül 2010 ve 30 Eylül 2009 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemleri içindeki maddi 
duran varlıkları ve ilgili birikmiş amortismanlarına ilişkin hareket tabloları aşağıdaki gibidir: 
 
 

31 Aralık 
2009 

 
Girişler 

 
Çıkışlar 

 
Transferler 

Döviz 
kurlarındaki 

değişimin 
etkisi 

30 Eylül  
2010 

       
Maliyet veya yeniden değerlenmiş tutar       
Arsa 70.752 3.464 - - - 74.216 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.784 407 - - - 2.191 
Bina  118.454 15.986 - 6.587 - 141.027 
Makine ve teçhizat 229.907 27.297 (1.690) - (161) 255.353 
Taşıt araçları 46.117 8.743 (3.762) - (22) 51.076 
Demirbaşlar 95.855 15.472 (425) - (42) 110.860 
Özel maliyetler 163.617 27.257 (4.450) - (218) 186.206 
Yapılmakta olan yatırımlar 17 6.979 (295) (6.587) - 114 
       
 726.503 105.605 (10.622) - (443) 821.043 
       
Eksi : Birikmiş amortisman       
Yeraltı ve yerüstü düzenleri (584) (261) - - - (845) 
Bina - (4.299) - - - (4.299) 
Makine ve teçhizat (108.804) (14.318) 965 - 18 (122.139) 
Taşıt araçları (22.762) (6.580) 2.931 - 2 (26.409) 
Demirbaşlar (62.646) (9.586) 392 - 4 (71.836) 
Özel maliyetler (52.614) (12.126) 1.706 - 10 (63.024) 
       
 (247.410) (47.170) 5.994 - 34 (288.552) 
       
Net defter değeri 479.093     532.491 
 
 
 31 Aralık 

2008 
 

Girişler 
 

Çıkışlar 
  
 Transferler 

30 Eylül 
2009 

      
Maliyet veya yeniden değerlenmiş tutar      
Arsa 44.136 15.841 - - 59.977 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.145 626 (6) - 1.765 
Bina  104.730 24.343 - 452 129.525 
Makine ve teçhizat 198.219 25.483 (902) 137 222.937 
Taşıt araçları 42.317 5.366 (2.067) - 45.616 
Demirbaşlar 85.511 8.365 (1.124) 51 92.803 
Özel maliyetler 135.154 23.502 (2.250) - 156.406 
Yapılmakta olan yatırımlar 210 436 - (640) 6 
      
 611.422 103.962 (6.349) - 709.035 
      
Eksi : Birikmiş amortisman      
Yeraltı ve yerüstü düzenleri (319) (188) - - (507) 
Bina (3.854) (3.408) - - (7.262) 
Makine ve teçhizat (92.797) (12.153) 370 - (104.580) 
Taşıt araçları (17.172) (6.071) 1.489 - (21.754) 
Demirbaşlar (52.901) (8.008) 1.011 - (59.898) 
Özel maliyetler (40.167) (10.239) 824 - (49.582) 
      
 (207.210) (40.067) 3.694 - (243.583) 
      
Net defter değeri 404.212    465.452 
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18. Maddi duran varlıklar (devamı) 
 
Maddi duran varlık içerisinde yer alan arsa ve binalar rayiç değerlerinden mali tablolara yansıtılmıştır. 
Rayiç değer (değerleme) farkı, ertelenmiş vergi tutarı netlenerek özsermaye içinde yer alan yeniden 
değerleme fonunda gösterilmiştir. Öz sermaye içinde yer alan yeniden değerleme fonu hissedarlara 
dağıtılamaz. 
 
Yeniden değerlenmiş maddi duran varlıklar finansal tablolara tarihsel maliyetinden birikmiş amortisman 
düşülerek yansıtılmış olsaydı, 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle taşınan değerleri 
aşağıdaki gibi olurdu: 
 
 Arsa ve bina 
 30 Eylül 

 2010 
31 Aralık  

2009 
   
Maliyet 211.432 185.395 
Birikmiş amortisman (17.037) (12.024) 
 
30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle, hala kullanılmakta olan tamamıyla itfa olmuş maddi 
ve maddi duran olmayan varlıkların maliyet bedelleri aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Eylül 

 2010 
31 Aralık  

2009 
   
Demirbaşlar 41.349 38.915 
Makine ve teçhizat 57.797 54.513 
Maddi olmayan varlıklar ve özel maliyetler 19.918 16.561 
Taşıt araçları 4.870 3.932 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 173 173 
   
 124.107 114.094 
 
Varlıklar üzerindeki rehin ve ipotekler 
 
Grup’un 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle maddi duran varlıkları üzerinde ipotek 
bulunmamaktadır. 
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19. Maddi olmayan duran varlıklar 
 
30 Eylül 2010 ve 30 Eylül 2009 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemleri içinde maddi olmayan 
duran varlıkların ve ilgili birikmiş itfa paylarının hareket tabloları aşağıdaki gibidir: 
 
 

31 Aralık  
2009 Girişler 

Döviz 
kurlarındaki 

değişimin 
etkisi 

30 Eylül 
2010  

     
Maliyet     
Haklar 8.328 559 (9) 8.878 
Diğer maddi olmayan varlıklar 1.262 97 (95) 1.264 
     
 9.590 656 (104) 10.142 
     
Birikmiş itfa payları     
Haklar (5.434) (683) - (6.117) 
Diğer maddi olmayan varlıklar (624) (219) 46 (797) 
     
 (6.058) (902) 46 (6.914) 
     
Net defter değeri 3.532   3.228 
 
 

  
31 Aralık 2008 Girişler 30 Eylül 2009 

    
Maliyet    
Haklar 7.386 444 7.830 
Diğer maddi olmayan varlıklar 329 1.234 1.563 
    
 7.715 1.678 9.393 
    
Birikmiş itfa payları    
Haklar (4.603) (621) (5.224) 
Diğer maddi olmayan varlıklar (324) (524) (848) 
    
 (4.927) (1.145) (6.072) 
    
Net defter değeri 2.788  3.321 
 
Maddi olmayan duran varlıklar tahmini ekonomik ömürleri olan 5 yıl üzerinden itfa edilmektedirler. 
 
Haklar ağırlıklı olarak yazılım lisanslarından oluşmaktadır. 
 
 
20. Şerefiye 
 
Yoktur (31 Aralık 2009 - Yoktur). 
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(22) 
 

 
21. Devlet teşvik ve yardımları 
 
Yatırım teşvik belgeleri 
 
Grup’un 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle yatırım teşvik belgeleri bulunmamaktadır. 
 
 
22. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler 
 
Diğer borç karşılıkları 
 
30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Grup’un kısa vadeli yükümlülükleri içerisinde, 
telefon, elektrik, su ve diğer kısa vadeli borçlar için ayrılmış sırasıyla 2.154 TL ve 2.873 TL tutarında 
karşılık giderleri bulunmaktadır. 
 
Grup aleyhine davalar  
 
30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Grup aleyhine açılan ve halen devam etmekte olan 
davaların tutarları sırasıyla 8.557 TL ve 7.547 TL'dir (tarihsel değer). Grup ilgili dönemlerde söz 
konusu tutarlar için sırasıyla 5.279 TL ve 4.400 TL karşılık ayırmıştır. 
 
Grup tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler 
 
30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Grup’un verdiği teminat, rehin veya ipotek aşağıdaki 
gibidir: 
 

 30 Eylül 2010  31 Aralık 2009 
   

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin veya ipotek 12.273 1.268 
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş 

olduğu teminat, rehin veya ipotek 2.063 1.702 
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin 

borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin veya ipotek - - 
D. Diğer verilen teminat, rehin veya ipotek - - 

   
Toplam  14.336 2.970 

 
Aktifler üstündeki sigorta tutarı 
 
30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri tarihi itibariyle Grup’un sahip olduğu aktifler üzerindeki toplam 
sigorta tutarı sırasıyla 549.307 TL ve 441.254 TL tutarındadır. 
 
 
23. Taahhütler 
 
30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle aşağıda belirtilen dönemlerde operasyonel kiralama 
yükümlülüğü bulunmaktadır: 
 
 30 Eylül 2010 31 Aralık  

2009 
   
Bir yıldan uzun olmayan - - 
Bir yıldan uzun olan ve beş yıldan uzun olmayan 58 108 
Beş yıldan uzun olan 24 28 
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24. Çalışanlara sağlanan faydalar 

 
Kıdem tazminatı karşılığı 
 
Şirket’in, Türkiye’de mevcut iş kanunu gereğince, emeklilik nedeniyle işten ayrılan veya istifa ve kötü 
davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle 
yükümlüdür. Bu tazminatlar, işten ayrılma veya çıkarılma tarihindeki ücret esas alınarak çalışılan her 
yıl için 30 günlük ücret (30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle kıdem tazminatı ödemeleri 
tavanı sırasıyla 2.517 TL (tam TL) ve 2.365 TL (tam TL) (tarihsel değer)’dir) üzerinden 
hesaplanmaktadır. Bu yükümlülüklerin maliyeti personelin hizmet süresi boyunca tahakkuk 
ettirilmektedir. Şirket, kıdem tazminatı karşılığını, profesyonel aktüerler tarafından yapılan 
hesaplamaları baz alarak aktüer metod ve varsayımlarını kapsayan UMS 19 çerçevesinde kayıtlarına 
yansıtmaktadır. Aktüer kazanç ve kayıplar, kıdem tazminatı yükümlülüğünün %10’unu aşan tutar ile 
sınırlı olmak kaydı ile Şirket çalışanlarının ortalama kalan çalışma sürelerine dağıtılarak kapsamlı gelir 
tablosuna yansıtılmıştır. Kıdem yükümlülükleri 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle 
hesaplanmıştır. 
 
Kıdem tazminatı karşılığına ilişkin kapsamlı gelir tablosunda ve bilançoda yansıtılan tutarlar aşağıdaki 
tablolarda özetlenmiştir: 
 
 1 Ocak –  

30 Eylül 2010  
1 Ocak-  

30 Eylül 2009 
   

Dönem içinde giderleştirilen tutar 1.806 1.284 
Kıdem tazminatına ilişkin finansman yükü 849 583 
   
Toplam gider 2.655 1.867 
 

Kıdem tazminatı karşılığı: 
 

 1 Ocak –  
30 Eylül 2010  

1 Ocak-  
31 Aralık 2009 

   
Tanımlanan fayda planına ilişkin yükümlülük 11.560 10.429 
Kaydedilmemiş aktüer kayıp/(kazanç) (2.862) (2.862) 
   
 8.698 7.567 
 
Tanımlanan fayda planına ilişkin yükümlülüğün hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak –  

30 Eylül 2010 
1 Ocak –  

30 Eylül 2009 
   

Dönem başı bakiyesi 10.429 6.629 
Kıdem tazminatına ilişkin finansman yükü 849 583 
Dönem içinde giderleştirilen tutar 1.806 1.284 
Dönem içinde yapılan ödemeler (1.524) (952) 
   
Dönem sonu bakiyesi 11.560 7.544 



BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı  
 
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle 
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) 
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası,  
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe tam değerlerden belirtilmiştir) 
 
 
 

(24) 
 

 
24. Çalışanlara sağlanan faydalar (devamı) 
 
Bilanço tarihleri itibariyle temel aktüeryal varsayımlar aşağıdaki gibidir : 
 
 30 Eylül 2010  31 Aralık 2009 
   

İskonto oranı %11 %11 
Tahmini maaş artış oranı/limit artış oranı %4,8 %4,8 
 
 
25. Emeklilik planları 
 
Yoktur (31 Aralık 2009 - Yoktur). 
 
 
26. Diğer varlık ve yükümlülükler 
 
a) Diğer dönen varlıklar 
 
 30 Eylül 2010  31 Aralık 2009 
   

Verilen sipariş avansları 19.204 18.402 
Peşin ödenen giderler 4.805 5.694 
KDV alacağı  2.666 1.826 
Diğer 421 438 
   
 27.096 26.360 

 
b) Diğer duran varlıklar 
 
 30 Eylül 2010  31 Aralık 2009 
   

Verilen maddi duran varlık alım avansları 2.568 1.724 
Diğer 3.002 3.202 
   
 5.570 4.926 
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26. Diğer varlık ve yükümlülükler (devamı) 
 
c) Diğer kısa vadeli yükümlülükler  
 
Kısa vadeli 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 
   
Ödenecek gelir vergisi ve sosyal sigorta primleri 7.919 6.343 
Ödenecek KDV 12.789 6.317 
Ödenecek diğer vergi ve fonlar 7.615 7.165 
Diğer  2.075 901 
   

 30.398 20.726 
 
Grup’un 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle uzun vadeli diğer yükümlülüğü 
bulunmamaktadır.  
 
 
27. Özkaynaklar  
 
a) Sermaye ve sermaye yedekleri 
 
Şirket’in 30 Eylül 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle yasal ödenmiş sermayesinin ortaklar bazında dökümü 
ve hisse oranları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 
 
 30 Eylül 2010  31 Aralık 2009 
 Tarihsel 

tutar % 
Tarihsel  

Tutar % 
     
Mustafa Latif Topbaş 27.266 18,0 14.133 18,6 
Abdulrahman A. El Khereiji 20.623 13,6 10.311 13,6 
Ahmet Afif Topbaş 12.771 8,4 5.886 7,8 
Zuhair Fayez 5.990 3,9 2.994 3,9 
Firdevs Çizmeci 1.800 1,2 900 1,2 
Ömer Hulusi Topbaş 180 0,1 90 0,1 
Halka açık olan kısım 83.170 54,8 41.586 54,8 
     
 151.800 100 75.900 100 
 
Şirket’in sermayesinin tümü ödenmiş olup, nominal değeri 1 TL olan 151.800.000 adet hisseden 
oluşmaktadır. 
 
Şirket, 22 Nisan 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında aldığı karar uyarınca, ödenmiş 
sermayesini tamamı bedelsiz olmak üzere, 6.956 TL ödenmiş sermaye enflasyon düzeltmesi farkından 
ve 68.994 TL geçmiş yıllar karından olmak üzere toplamda 75.900 TL arttırarak 151.800 TL’ye 
yükseltmiştir.  
 
Değer artış fonları  
 
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle Grup’un arsa ve binasının yeniden değerlemesine ilişkin olarak 15.704 TL 
tutarında değer artış fonları bulunmaktadır (31 Aralık 2009 – 15.704 TL). Söz konusu fon ortaklara 
dağıtılamaz. 
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27. Özkaynaklar (devamı) 
 
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları 
 
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarının tamamı bedelsiz sermaye 
artışında kullanılmıştır. 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle, öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları 
6.956 TL tutarındadır ve tamamıyla ödenmiş sermayenin 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyon 
düzeltmesi farkından oluşmaktadır. 
 
b) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler ve geçmiş yıl karları 
 
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye 
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler Şirket’in ödenmiş sermayesinin 
%20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş 
sermayenin %5’ini aşan temettü dağıtımlarının toplamı üzerinden %10 olarak ayrılır. Yasal yedek 
akçeler ödenmiş sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamaz ancak olağanüstü yedeklerin 
tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler. 
 
Yasal finansal tablolardaki geçmiş yıl karları ve cari dönem karı yukarıda belirtilen yasal yedek akçe 
ayırma şartlarının yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin yasal 
düzenlemelerine uyulması şartı ile dağıtılmaya hazırdır. 
 
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar: 
 
9 Ocak 2009 tarih, 1/6 sayılı SPK kararı uyarınca, finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan 
işletmelerce dağıtılabilir karın hesaplanmasında finansal tablolarda yer alan kar içinde görünen; bağlı 
ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerden ana ortaklığın finansal tablolarına intikal 
eden kar tutarlarının, şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, 
genel kurullarınca kar dağıtım kararı alınmış olmasına bakılmaksızın, dağıtacakları kar tutarını 
SPK’nın Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği 
çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını 
dikkate alarak hesaplamalarına imkan tanınmasına karar verilmiştir.  
 
SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için 
yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine 
karar verilmiştir. 
 
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye 
artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon 
düzeltme farkları, nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır. 
 
30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle ana ortaklığa ait yasal finansal tablolarına göre yasal 
yedekler, geçmiş yıl karları ve net dönem karları aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 
   
Yasal yedekler 51.599 34.072 
Olağanüstü yedekler  5.826 9.023 
Net dönem karı 179.679 216.098 
   
 237.104 259.193 
 
Şirket, 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aldığı karara istinaden 18 Mayıs 2010 tarihinde 
2009 yılı karından ortaklarına brüt 132.825 TL nakit kar payı ödemiştir.     
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28. Satışlar ve satışların maliyeti 
 
a) Net satışlar 
 
Grup’un 30 Eylül 2010 ve 30 Eylül 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içerisinde 
gerçekleştirmiş olduğu satışlar aşağıdaki gibidir:  
 
 1 Ocak - 

30 Eylül 2010 
1 Temmuz - 

30 Eylül 2010 
1 Ocak - 

30 Eylül 2009 
1 Temmuz - 

30 Eylül 2009 
     
Satışlar  4.867.043 1.726.452 3.922.529 1.403.668 
Satış iadeleri (-) (16.899) (6.126) (14.401) (5.151) 
     
 4.850.144 1.720.326 3.908.128 1.398.517 

 
b) Satışların maliyeti 
 
 1 Ocak - 

30 Eylül 2010 
1 Temmuz - 

30 Eylül 2010 
1 Ocak - 

30 Eylül 2009 
1 Temmuz - 

30 Eylül 2009 
     
Dönem başı stok 255.527 287.417 229.342 240.424 
Alımlar  4.089.096 1.448.582 3.230.095 1.163.240 
Dönem sonu stok (305.351)    (305.351)    (252.084) (252.084) 
     
 4.039.272 1.430.648 3.207.353 1.151.580 

 
 
29. Pazarlama, satış ve dağıtım; genel yönetim giderleri 
 
a) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 
 

 1 Ocak - 
30 Eylül 2010 

1 Temmuz - 
30 Eylül 2010 

1 Ocak - 
30 Eylül 2009 

1 Temmuz - 
30 Eylül 2009 

     
Personel giderleri 224.975 80.240 187.851 67.627 
Kira giderleri 129.479 45.179 110.069 38.225 
Amortisman ve itfa giderleri 43.582 15.235 36.631 12.908 
Elektrik, su ve haberleşme giderleri 39.154 15.440 33.888 13.566 
Paketleme giderleri 24.317 8.517 18.554 6.765 
Reklam giderleri 15.896 5.006 12.899 4.123 
Bakım ve onarım giderleri 11.906 4.019 10.633 3.473 
Kıdem tazminatı gideri 1.489 486 1.057 356 
Kamyon yakıt gideri 16.461 5.887 11.616 4.619 
Diğer satış ve pazarlama giderleri  19.590 6.908 15.206 5.192 
     
 526.849 186.917 438.404 156.854 
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29. Pazarlama, satış ve dağıtım; genel yönetim giderleri (devamı) 
 
b) Genel yönetim giderleri 
 

 1 Ocak - 
30 Eylül 2010 

1 Temmuz - 
30 Eylül 2010 

1 Ocak - 
30 Eylül 2009 

1 Temmuz - 
30 Eylül 2009 

     
Personel giderleri 49.016 16.678 43.178 14.557 
Amortisman ve itfa giderleri 4.490 1.566 4.281 1.207 
Para toplama giderleri 3.010 1.069 2.613 898 
Hukuk ve danışmanlık giderleri 2.574 819 2.084 623 
Taşıt giderleri 3.503 1.206 2.758 1.008 
Haberleşme giderleri 711 225 803 230 
Ofis malzemeleri 429 162 362 139 
Kıdem tazminatı gideri 317 102 227 72 
Diğer genel yönetim giderleri  12.258 3.851 10.674 4.142 
     
 76.308 25.678 66.980 22.876 

 
 
30. Niteliklerine göre giderler 
 
a) Amortisman ve itfa giderleri 
 
 1 Ocak - 

30 Eylül 2010 
1 Temmuz - 

30 Eylül 2010 
1 Ocak - 

30 Eylül 2009 
1 Temmuz - 

30 Eylül 2009 
     
Satış ve pazarlama giderleri 43.582 15.235 36.631 12.908 
Genel yönetim giderleri 4.490 1.566 4.281 1.207 
     
 48.072 16.801 40.912 14.115 
 
b) Personel giderleri  
 
 1 Ocak - 

30 Eylül 2010 
1 Temmuz - 

30 Eylül 2010 
1 Ocak - 

30 Eylül 2009 
1 Temmuz - 

30 Eylül 2009 
     
Maaşlar ve ücretler 238.900 84.133 201.373 71.628 
Kıdem tazminatı karşılık gideri 1.806 588 1.284 428 
Sosyal sigorta prim giderleri - 
işveren payı 

35.091 12.785 29.656 10.555 

     
 275.797 97.506 232.313 82.611 
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31. Diğer faaliyet gelirleri ve giderleri 
 
a) Diğer faaliyet gelirleri 
 
 1 Ocak - 

30 Eylül 2010 
1 Temmuz - 

30 Eylül 2010 
1 Ocak - 

30 Eylül 2009 
1 Temmuz - 

30 Eylül 2009 
     
Hurda satışları 3.188 1.065 2.340 801 
Faaliyetle ilgili diğer gelir ve karlar 4.460 1.411 5.294 858 
     
 7.648 2.476 7.634 1.659 
 
b) Diğer faaliyet giderleri 
 
 1 Ocak - 

30 Eylül 2010 
1 Temmuz - 

30 Eylül 2010 
1 Ocak - 

30 Eylül 2009 
1 Temmuz - 

30 Eylül 2009 
     
Maddi duran varlık satış zararları (1.263) (410) (1.165) (580) 
Karşılık giderleri (1.028) (431) (477) 238 
Diğer (1.669) (497) (1.211) (186) 
     
 (3.960) (1.338) (2.853) (528) 
 
 
32. Finansal gelirler 
 
 1 Ocak - 

30 Eylül 2010 
1 Temmuz - 

30 Eylül 2010 
1 Ocak - 

30 Eylül 2009 
1 Temmuz - 

30 Eylül 2009 
     
Finansal gelirler     
Katılım hesabı gelirleri 9.083 2.058 4.662 2.153 
Kambiyo karları 824 525 618 290 
     
Toplam finansal gelirler 9.907 2.583 5.280 2.443 

 
 
33. Finansal giderler 
 
 1 Ocak - 

30 Eylül 2010 
1 Temmuz - 

30 Eylül 2010 
1 Ocak - 

30 Eylül 2009 
1 Temmuz - 

30 Eylül 2009 
     
Finansal giderler     
Kıdem tazminatı karşılığına ilişkin 
finansman yükü (849) (283) (583) (194) 

Banka finansman gideri - - (497) (21) 
Kambiyo zararları (1.683) (188) (377) (212) 
Diğer finansman giderleri (84) (27) (27) (6) 
     
Toplam finansal giderler (2.616) (498) (1.484) (433) 
 



BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı  
 
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle 
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) 
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası,  
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe tam değerlerden belirtilmiştir) 
 
 
 

(30) 
 

 
34. Satış amacıyla elde tutulan varlıklar ve durdurulan faaliyetler 
 
Yoktur (31 Aralık 2009 - Yoktur). 
 
 
35. Vergi varlık ve yükümlülükleri 
 
Grup’un 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle vergi karşılıkları aşağıdaki gibidir : 
 
 30 Eylül 

 2010  
31 Aralık 

2009 
   
Cari dönem vergi karşılığı 45.329 54.777 
Peşin ödenen vergiler (30.288) (43.143) 
   
Ödenecek kurumlar vergisi 15.041 11.634 

 
Türkiye'de, 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle kurumlar vergisi oranı %20’dur. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu 
hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan 
edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık 
dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve 
bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. 
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak 
kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi 
dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.  
 
Türkiye’de mukim anonim şirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve 
muaf tutulanlar haricindekilere yapılanlarla Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek kişilere ve 
Türkiye’de mukim olmayan tüzel kişilere yapılan temettü ödemeleri %15 gelir vergisine tabidir. 
Türkiye’de mukim anonim şirketlerden yine Türkiye’de mukim anonim şirketlere yapılan temettü 
ödemeleri gelir vergisine tabi değildir. Ayrıca karın dağıtılmaması veya sermayeye eklenmesi 
durumunda gelir vergisi hesaplanmamaktadır. 
 
30 Eylül 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi 
oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi yükümlülüğünün dağılımı aşağıda özetlenmiştir: 
 
 Bilanço Kapsamlı Gelir tablosu 
 

30 Eylül 
2010  

31 Aralık 
2009 

1 Ocak- 
30 Eylül 

 2010 

1 Ocak- 
30 Eylül 

 2009 
     
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü     
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların farkları  13.351 15.192 (1.841) 1.230 
     
Ertelenmiş vergi varlığı     
Kıdem tazminatı karşılığı (1.740) (1.500) (240) (183) 
Diğer düzeltmeler (3.147) (2.731) (416) (1.036) 
     
Ertelenmiş vergi 8.464 10.961 (2.497) 11 
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35. Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı) 
 
30 Eylül 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemleri için net ertelenmiş vergi 
yükümlülüğü hareketi aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak- 

30 Eylül 2010  
1 Ocak- 

30 Eylül 2009 
   

Başlangıç bakiyesi 10.961 10.207 
Kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi gideri/(geliri) (2.497) 11 
   
Dönem sonu bakiyesi 8.464 10.218 
 
Vergi karşılığının mutabakatı 
 
 1 Ocak- 

30 Eylül 2010  
1 Ocak- 

30 Eylül 2009 
   
Vergi öncesi kar 218.694 203.968 
%20 etkin vergi oranına göre hesaplanmış kurumlar vergisi karşılığı  (43.739) (40.794) 
Kanunen kabul edilmeyen giderler (368) (382) 
Vergiye tabi olmayan giderler 42 15 
Diğer 1.233 (748) 
   
Vergi karşılığı (42.832) (41.909) 
   
- Cari  (45.329) (41.898) 
- Ertelenmiş  2.497 (11) 
 
 
36. Hisse başına kazanç 
 
Hisse başına kazanç, net karın raporlanan hesap dönemi boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin 
ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. 30 Eylül 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle sona 
eren dönemler için hisse başına kazanç sırasıyla 1,159 tam TL ve 1,068 tam TL’dir. Şirket hisselerinin 
tamamı aynı niteliktedir. 
 
Şirket, 22 Nisan 2010 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında aldığı karara istinaden brüt 
132.825 TL nakit (hisse başına brüt 1,75 tam TL) ve 75.900 TL nominal değerli bedelsiz hisse senedi 
(bedelsiz dağıtım öncesi hisse başına 1,00 tam TL) dağıtım işlemini rapor dönemi itibariyle 
tamamlamıştır.  
 
30 Eylül 2010 ve 30 Eylül 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde hisse adetlerinin hareketi 
aşağıdaki gibidir: 
 
 
Hisse adetleri 

30 Eylül 2010 30 Eylül    
2009 

   
Dönem başı  75.900.000 75.900.000 
Dönem içinde içsel kaynaklardan bedelsiz olarak çıkarılan  
   hisse senetleri  75.900.000 - 
Dönem sonu 151.800.000 75.900.000 
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37. İlişkili taraf açıklamaları 
 
a) İlişkili taraflara borçlar 
 
30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle, ilişkili kuruluşlarla oluşan borç bakiyeleri aşağıdaki 
gibidir: 
 
Mal ve hizmet alımlarına ilişkin borçlar 
 
 30 Eylül  

2010 
31 Aralık 

2009 
   
Ak Gıda A.Ş. (Ak Gıda) (1) 48.716 50.939 
Teközel Gıda Tem. Sağ.Mar.Ltd. Şti. (Teközel) (1) (*) - 29.874 
Başak Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş. (Başak) (1) 17.433 14.089 
Hedef Tüketim Ürün ve Dış Ticaret A.Ş.(Hedef) (1) 5.492 6.283 
Marsan Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Marsan) (1) 3.117 2.281 
Natura Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Natura) (1) 11.767 998 
Seher Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş. (Seher) (1) 328 353 
Bahariye Tekstil San. Tic. A.Ş. (1) - 9 
   

 86.853 104.826 
 
(1) Şirket ortaklarına ait veya Şirket ortaklarının hissesinin bulunduğu şirketler 
 
(*) 1 Nisan 2010 tarihi itibariyle ilişkili kuruluşlar listesinden çıkartılmıştır.  
 
b) İlişkili kuruluşlarla gerçekleşen işlemler 
 
30 Eylül 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde ilişkili kuruluşlarla gerçekleşen 
önemli işlemler aşağıdaki gibidir:  
 
(i) 30 Eylül 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemlerinde ilişkili kuruluşlardan 

yapılan mal alımları aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak -  

30 Eylül 2010  
1 Ocak -  

30 Eylül 2009 
   
Ak Gıda (1) 343.563 283.036 
Başak (1) 127.336 101.272 
Teközel (*) 50.706 124.667 
Natura (1) 40.563 25.671 
Marsan (1) 12.395 9.703 
Hedef (1) 27.307 14.504 
Bahariye (1) 991 1.868 
Seher (1) 1.354 831 
   
 604.215 561.552 

 
(1) Şirket ortaklarına ait veya Şirket ortaklarının hissesinin bulunduğu şirketler 
 
(*) 1 Nisan 2010 tarihi itibariyle ilişkili kuruluşlar listesinden çıkartılmış olup 1 Ocak 2010 ile 1 Nisan 

2010 tarihleri arasındaki mal alım tutarıdır. 
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37. İlişkili taraf açıklamaları (devamı)  
 
(ii) 30 Eylül 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemlerinde sırasıyla 75 ve 68 

kişiden oluşan idare meclisi ve üst yönetime ödenen maaş, ikramiye ve menfaatler toplamı 
aşağıda gösterilmiştir: 

 

  
1 Ocak -  

30 Eylül 2010   
1 Ocak - 

 30 Eylül  2009 
   
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar 9.742 9.269 
Uzun vadeli tanımlanmış faydalar  519 462 
   
Toplam kazançlar 10.261 9.731 

 
iii) 30 Eylül 2010 ve 30 Eylül 2009 tarihleri itibariyle Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret A.Ş.’den 

(İlişkili Kuruluş) sırasıyla 498 TL ve 367 TL tutarında hizmet alımı gerçekleşmiştir. 
 
 
38. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi 
 
Grup, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile kar payı 
oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski 
(kur riski ve kar payı oranı riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. Grup’un genel risk yönetimi 
programı, mali piyasaların öngörülemezliğine ve değişkenliğine odaklanmakta olup, Grup’un mali 
performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.  
 
Grup’un kullandığı başlıca finansal araçlar, nakit ve kısa vadeli banka kredileridir. Bu araçları 
kullanmaktaki asıl amaç Grup’un operasyonları için finansman yaratmaktır. Grup ayrıca direkt olarak 
faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir. Grup,  
sermayesini operasyonlarında sağladığı nakit ve ticari borçlarının vadelerinin incelenmesi yoluyla 
yönetmektedir. 
 
Fiyat riski 
 
Fiyat riski, yabancı para, kar payı ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, Grup tarafından aynı para 
biriminden borç ve alacakların, kar payı taşıyan varlık ve yükümlülüklerin birbirini karşılaması yoluyla 
doğal olarak yönetilmektedir. Piyasa riski, Grup tarafından piyasa bilgilerinin incelenmesi ve uygun 
değerleme metotları vasıtasıyla yakından takip edilmektedir. 
 
Kar payı oranı riski  
 
Grup’un kar payına oranına duyarlı önemli bir varlığı yoktur. Grup’un gelirleri ve faaliyetlerinden nakit 
akımları, büyük oranda piyasa kar payı oranındaki değişimlerden bağımsızdır. 
 
Grup’un kar payı oranı riski, önceki dönemde var olan kısa dönem borçlanmasından kaynaklanmaktadır. 
Grup’un operasyonlarının devamı için gelecek dönemde alınacak krediler, gelecek dönemde 
gerçekleşecek kar payı oranlarından etkilenmektedir. 
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38. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Kar payı pozisyonu tablosu  
 
UFRS 7 “Finansal Araçlar” standardı kapsamında, Grup’un kar payı pozisyonu tablosu aşağıdaki 
gibidir:  
 
Kar payı pozisyonu tablosu Cari dönem Önceki dönem 
      

  
Sabit kar payı oranlı finansal 
araçlar    
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara 

yansıtılan varlıklar  158.657 111.692 
Finansal varlıklar 

Satılmaya hazır finansal varlıklar  - - 
      
Finansal yükümlülükler  - - 
      
  Değişken kar payı oranlı finansal 

araçlar    
Finansal varlıklar  - - 
Finansal yükümlülükler   - - 

 
Kredi riski 
 
Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü 
yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirket perakendecilik 
sektöründe faaliyet gösterdiği ve işlemleri ağırlıklı nakit olarak veya en fazla 1 ay vadeli kredi kartı 
tahsilatları yoluyla gerçekleştirdiği için kredi ve fiyat riski düşük düzeydedir. 
 
Kredi riski tablosu (Cari dönem) 
 
 Kredi kartı alacakları Bankalardaki mevduat 
 İlişkili taraf Diğer taraf İlişkili taraf Diğer taraf 
     
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan 

azami kredi riski  - 171.895 - 191.241 
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına 

alınmış kısmı - - - - 
     
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne 

uğramamış finansal varlıkların net defter 
değeri  - 171.895 - 191.241 

 
Kredi riski tablosu (Önceki dönem) 
 
 Kredi kartı alacakları Bankalardaki mevduat 
 İlişkili taraf Diğer taraf İlişkili taraf Diğer taraf 
     
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan 

azami kredi riski  - 160.905 - 129.164 
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına 

alınmış kısmı - - - - 
     
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne 

uğramamış finansal varlıkların net defter 
değeri  - 160.905 - 129.164 
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38. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Yabancı para bazındaki varlık ve yükümlülükleri önemli bir tutarda olmadığından, Şirket yabancı para 
riskinden korunmak için türev finansal araçlardan veya vadeli işlem anlaşmalarından 
faydalanmamaktadır. 
 
Yabancı para pozisyonu 
 
30 Eylül 2010  2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Grup’un yabancı para pozisyonu aşağıda 
sunulmuştur:            
 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 
 TL 

Karşılığı 
ABD 

Doları Euro GBP 
TL 

Karşılığı 
ABD  

Doları Euro GBP 
         
Varlıklar         
Banka 145 25.207  53.233  1.250  9 1.171 3.204 - 
Diğer cari dönen varlıklar 15 10.100 - - 12 6.100 1.278 - 
         
Toplam varlıklar 160 35.307 53.233 1.250 21 7.271 4.482 - 
         
Yükümlülükler         
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 77 52.966 - - 213 141.532 - - 
Diğer uzun vadeli yükümlülükler - - - - - - - - 
         
Toplam yükümlülükler 77 52.966 - - 213 141.532 - - 
         
Net döviz pozisyonu 83    (192)    
 
Döviz kuru riski  
 
30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Grup’un vergi öncesi karının diğer değişkenler sabit 
tutulduğunda, ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini’ndeki muhtemel değişiklikler karşısındaki duyarlılık 
analizi ektedir: 
 
  Döviz kurlarındaki 

artış 
Döviz kurlarındaki 

azalış 
      
30 Eylül 2010 ABD Doları +%10 (3) (%10) 3 
 Euro +%10 10  (%10) (10) 
 GBP +%10 - (%10) - 
      
31 Aralık 2009  ABD Doları +%10 (20) (%10) 20 
 Euro +%10 1 (%10) (1) 
 GBP +%10 - (%10) - 

 
Likidite riski  
 
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi 
işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade 
eder. 
 
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek 
kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. 
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38. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Grup’un 30 Eylül ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle, vade tarihlerine göre, indirgenmemiş ticari ve 
finansal borçlarının vade dağılımları aşağıdaki gibidir:  
 
30 Eylül 2010  
 

Sözleşme uyarınca vadeler  
Defter 
değeri 

Nakit 
çıkışlar 
toplamı 

3 aydan 
kısa 

3 -12 ay 
arası 

1 – 5 yıl 
arası 

5 yıldan 
uzun 

       
Türev olmayan finansal yükümlülükler       
       
Finansal Borçlar 8.368 8.368 8.368 - - - 
Ticari borçlar  703.461 703.461 703.461 - - - 
İlişkili kuruluşlara borçlar 87.412 87.412 87.412 - - - 

 
31 Aralık 2009 
 

Sözleşme uyarınca vadeler  
Defter 
değeri 

Nakit 
çıkışlar 
toplamı 

3 aydan 
kısa 

3 -12 ay 
arası 

1 – 5 yıl 
arası 

5 yıldan 
uzun 

       
Türev olmayan finansal yükümlülükler       
       
Finansal Borçlar  - - - - - - 
Ticari borçlar  552.263 552.263 552.263 - - - 
İlişkili kuruluşlara borçlar 105.525 105.525 105.525 - - - 

 
 
39. Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten korunma 

muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar) 
 
Rayiç bedel, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar 
arasındaki bir cari işlemde el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa, oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi 
şekilde belirlenir.  
 
Finansal enstrümanların tahmini rayiç bedelleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
değerleme metodları kullanılarak tespit edilmiştir. Rayiç bedel tahmininde ve piyasa verilerinin 
yorumlanmasında tahminler kullanılır. Buna göre, burada sunulan tahminler, Grup’un bir güncel piyasa 
işleminde elde edebileceği tutarları göstermeyebilir. 
 
Grup, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir. 
 
Finansal varlıklar –  
 
Bu varlıklar, maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer alıp nakit ve nakit benzeri değerleri, bunların 
üzerindeki kar payı tahakkukları ve diğer kısa vadeli finansal varlıkları içermektedir ve kısa vadeli 
olmalarından dolayı, rayiç değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Ticari 
alacakların reeskont karşılığı ve şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonraki taşınan değerlerinin 
rayiç değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.  
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39. Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten korunma 
muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar) (devamı) 
 
Finansal yükümlülükler –  
 
Rayiç değeri taşınan değerine yakın olan parasal borçlar: 
 
Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle rayiç değerlerinin 
taşıdıkları değere yaklaştığı düşünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile ifade edilir ve 
işlem maliyetleri kredilerin ilk kayıt değerlerine eklenir. Üzerindeki kar payı oranları değişen piyasa 
koşulları dikkate alınarak güncellendiği için kredilerin rayiç değerlerinin taşıdıkları değeri ifade ettiği 
düşünülmektedir. Reeskont karşılığı düşüldükten sonra kalan ticari borçların rayiç değerlerinin 
taşıdıkları değere yakın olduğu öngörülmektedir.  
 
 
40. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 
Yoktur. 
 
 
41. Finansal tabloların önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir 

ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar 
 
Grup’un 30 Eylül ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle mali tablolarını önemli ölçüde etkileyen ya da mali 
tabloların açık yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli önemli bir hususu 
bulunmamaktadır. 
 


