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BAfiLICA GÖSTERGELER (milyon YTL)

921 1,075 1,194Ma¤aza Say›s›

Net Kâr

Toplam Aktifler

Özel Markal› Ürünlerin Toplam Sat›fllar›

Net Sat›fllar

200520042003

1,126 1,393 1,673

B‹M için müflterilerinin menfaati, k›sa vadeli
yüksek kârdan daha önemlidir.

B‹M en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunar.

B‹M müflterileri, memnun kalmad›klar› ürünleri
tart›flmas›z iade edebilirler.

B‹M müflterileri için yüksek kaliteli ürünleri özel
olarak ürettirir.

B‹M müflterileri, ambalaja ve markaya de¤il
ürünün kendisine para öderler.

B‹M ürünleri koli içinde teflhir eder, gereksiz
ma¤aza maliyetlerinden kaç›n›r.

B‹M müflterilerine en yak›n noktalarda ve en
uygun fiyatlarla ma¤aza kiralar.

B‹M abart›l› reklam harcamalar›ndan kaç›n›r, bu
harcamalar› fiyatlar›na yans›tmaz.

B‹M ma¤azalar›, olabildi¤ince sade dekore edilir.

B‹M ma¤azalar›nda, sadece hizmeti
aksatmayacak yeterlikte personel çal›fl›r.

B‹M’in kuruluflundan bu yana artan sat›fl hacmi
son iki y›lda %48.6 büyümüfltür.

ÖZEL MARKALI ÜRÜNLERDE
BÜYÜK BAfiARI

B‹M’‹N H‹ZMET FELSEFES‹

13 24 30

439 607 761

207 253 323
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B‹M’‹N TAR‹HÇES‹

1996
50. ma¤aza hizmete girdi.

1997
B‹M, ilk özel markal› (private label) ürünü
olan Dost Süt’ü tüketicinin be¤enisine
sundu.

1995
B‹M kuruldu ve ayn› y›l 21 ma¤aza aç›ld›.

1997
‹stanbul, Samand›ra’da mülkiyeti
kendisine ait ilk deposunu açt›.

1999
fiirketin Yönetim Kurulu’ndan sonraki
en yetkili organ› olan Operasyon
Komitesi kuruldu.

1997
100. ma¤aza aç›ld›.

1999
Merrill Lynch Global Emerging Markets
Partnership L.P. ve BankAmerica
International Investment Co. B‹M’e ortak
oldu.

2000
B‹M’in 500. ma¤azas› aç›ld›.

1999
Spot ürünler B‹M ma¤azalar›nda ilk defa
tüketiciye sunuldu.

2001
Jos Simons B‹M’in Operasyon Komitesi
Baflkan› olarak göreve getirildi.

2002
Kredi kart› ile sat›fllar bafllad›.

2001
B‹M, ekonomik krize ra¤men, 87 yeni
ma¤aza açma baflar›s› gösterdi.

2004
1,000. ma¤azan›n aç›l›fl› gerçekleflti.

2005
B‹M’in %44.12 oran›nda hisseleri halka
arz edildi.

2003
Net sat›fllar 1 milyar YTL’yi geçti.

B‹M, TÜRKIYE’N‹N ‹LK YÜKSEK ‹ND‹R‹M
(HARD DISCOUNT) MARKETLER Z‹NC‹R‹D‹R.

2003

1,126

921

2004

1,393

1,075

2005

1,673

1,194

MA⁄AZA SAYISI VE NET SATIfiLAR

Ma¤aza Say›s›

Net Sat›fllar (milyon YTL)

B‹M FAAL‹YET RAPORU 2005



B‹M kuruldu¤u 1995 y›l›ndan bu yana kaliteli
ürünleri, düflük fiyatla müflterilerine sunmaktad›r.
‹zledi¤i baflar›l› maliyet kontrol politikas›, ülke
çap›nda 13 bölgede 1,194 ma¤azas› ve deneyimli
yönetim ekibiyle geçti¤imiz 10 y›l içinde Türkiye’nin
g›da perakendecili¤i sektöründe lider oyunculardan
biri haline gelmifltir.

Sektöründeki en yayg›n ma¤aza a¤›na sahip olan
B‹M’in çal›flma ilkelerinin temelini oluflturan müflteri
memnuniyeti, kusursuz hizmet ilkesi, tedarikçileriyle
iyi iliflkileri ve çal›flanlarca benimsenmifl kurumsal
kültürü, fiirketin ilerlemesinde ve büyümesinde en
önemli etkenler olmaya devam etmektedir…

…Çünkü ‘Akl›n yolu B‹M’dir...

ÜLKE GENEL‹NDE
13 BÖLGEDE

1,194 MA⁄AZA

10 YILLIK SÜREKL‹ GEL‹fi‹M…

1

B‹R A‹LEN‹N TEMEL ‹HT‹YAÇLARININ
%80’‹N‹ KARfiILAYAN YAKLAfiIK

600 ÜRÜN
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Jos Simons
CEO

Say›n hissedarlar›m›z,

2005 y›l›nda B‹M, do¤ru ifl modeli ile baflar›l›
sonuçlar kaydetmeye ve büyümeye devam etti.
Bu ilk faaliyet raporumuzda, B‹M’in ifl modelini,
kurumsal stratejilerini ve bunlar›n operasyonel ve
mali performans›m›za yans›malar›n› sizlerle
paylaflmaktan mutluluk duyuyoruz. Raporumuzun
ilerleyen sayfalar›nda, 10 y›ld›r günlük hayat›n›zda
yer alan B‹M’i daha yak›ndan tan›ma olana¤›
bulacaks›n›z...
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Büyük al›c›
Büyük al›c› kimli¤i B‹M’e rekabetçi güç kazand›rmakta ve tedarikçilerden
düflük fiyata mal temin imkân› sunmaktad›r.

Halka arz
Bu y›l›n B‹M aç›s›ndan en önemli geliflmesi halka arz
çal›flmas› olmufltur.

Global kriter ve normlarla uyumlu kurumsallaflma sürecini
ve fleffaf yönetim anlay›fl›n› benimseyen fiirketimiz,
ald›¤› tarihi bir kararla halka arz›n› gerçeklefltirerek,
15 Temmuz 2005 itibariyle ‹MKB’de ifllem görmeye
bafllam›flt›r. Ulusal ve uluslararas› yat›r›mc›lara cazip bir
ortakl›k teklifi sunan bu geliflme ile B‹M, %44.12 oran›nda
halka aç›k bir flirket konumuna gelmifltir.

Borsada gördü¤ümüz ilgi ve yo¤un talep, halka arz
karar›m›z›n ve zamanlamas›n›n do¤rulu¤unu teyit etmifltir.
Bu süreçte ekip olarak gösterdi¤imiz çabalar ve sonucunda
elde etti¤imiz baflar›, bize mutluluk ve gurur kayna¤›
olmufltur.

Ekonomik istikrar
2001 kriziyle büyük bir darbo¤azdan geçmek durumunda
kalan Türkiye ekonomisi 4 y›ld›r büyüme trendini
sürdürmektedir. 2005 y›l›nda AB’ye üyelik için müzakerelerin
bafllamas›, enflasyondaki düflüfl e¤iliminin devam etmesi,
olumlu ekonomik görünümün sürmesine ve yabanc›
sermaye giriflinin artmas›na yol açm›fl, ekonomik çarklar
daha do¤ru ifllemifltir. Reel kesimdeki canlanma ile beraber
istihdam ve al›m gücünde de art›fllar kaydedilmifltir.

GSMH’nin 2005 y›l›nda %5.2 oran›nda artm›fl oldu¤u
tahmin edilmektedir. Enflasyon ise y›ll›k bazda TÜFE’de
%7.72, ÜFE’de ise %2.66 olarak kaydedilmifltir. Ekonomide
yakalanan bu istikrar ve büyüme, Türkiye’de faaliyet
gösteren tüm sektörler gibi g›da perakendecili¤i sektörünü
de olumlu yönde etkilemifltir.

Türkiye’de g›da perakendecili¤i sektörü
Ba¤›ms›z bir araflt›rma kuruluflu olan Planet Retail’in
verilerine göre Türkiye g›da perakendecili¤i sektörü
71.1 milyar ABD dolarl›k bir hacme sahiptir. Yine ayn›
kurulufla göre, sektör 1999-2004 y›llar› aras›nda y›ll›k %10.5
oran›nda büyüme göstermifltir. Büyük bir bölümünü bakkal
ve semt pazarlar›n›n oluflturdu¤u bu piyasadan, organize
g›da perakendecilerinin 30 milyar ABD dolar› tutar›nda bir
pay ald›klar› tahmin edilmektedir. Sektör, pazar paylar›
itibariyle de küçük dilimlere bölünmüfltür. Hiçbir oyuncu,
%3’nin üzerinde bir pazar pay›na ç›kamamaktad›r.
Bu durum, sektördeki yo¤un rekabete ve tüketicinin
tercihlerinin çeflitlili¤ine iflaret etmektedir.

B‹M, Türkiye’de organize g›da perakendecileri aras›nda
ma¤aza say›s› itibariyle birinci, toplam net sat›fllar itibariyle
ikinci s›rada yer almaktad›r.

B‹M’in baflar›s›n›n anahtar›
Dünyada çeflitli örneklerini görebilece¤iniz yüksek indirim
(hard discount) perakendecilik uygulamas›n›n Türkiye’deki
baflar›l› temsilcisi olan B‹M, istikrarl› bir flekilde artan pazar
pay› ile g›da perakendecili¤i sektörünün en önemli
markalar›ndan biri haline gelmifltir.

Bu baflar›n›n temelinde, müflterilerimize ucuz fiyatl›, kaliteli
ürünler sunmam›z› sa¤layan ve etkin maliyet yönetimi
esas›na dayanan ifl modelimiz ve hizmet konseptimiz
bulunmaktad›r.

153

B‹M’in toplam aktifleri 2005 y›l›nda bir önceki y›la oranla
%27.8 art›fl göstermifltir.

323

20052003

253

2004

207

TOPLAM AKT‹FLER (milyon YTL)
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B‹M’in konsepti aç›k ve nettir
B‹M ma¤azalar›nda s›n›rl› say›da ürünün sat›fl› yap›l›r.
Müflterilerimize, büyük bir özenle seçilmifl, en iyi kalitede
ve düflük fiyatta yaklafl›k 600 adet ürün sunulmaktad›r.

Ma¤azalar›m›zda s›n›rl› say›da ürüne yer vermemize karfl›n,
ma¤aza say›m›z›n fazlal›¤›na da ba¤l› olarak mal al›mlar›m›z
büyük ölçeklerde gerçekleflmektedir. Bu durum sat›n alma
sürecimizde B‹M’e rekabetçi bir güç kazand›rmakta, mal›
tedarikçiden en düflük fiyata sat›n almam›z› sa¤lamaktad›r.
Bu sürecin sonunda, B‹M, raflar›ndaki ürünleri müflterisine,
piyasaya oranla daha düflük fiyatlardan sunabilmektedir.

Konseptimizin bu ana özelli¤i, “daima en iyi kalitede ürünler
sunarak yüksek müflteri memnuniyeti seviyesini korumak”
fleklinde ifade edebilece¤imiz hizmet stratejimiz içinde
çok önemli bir yere sahiptir.

Tedarikçilerle geliflen iliflkiler
fiirketimiz için önem tafl›yan bir di¤er husus, tedarikçi
firmalar›m›zla karfl›l›kl› güvene dayal›, iyi iliflkilerimizdir.
Uzun süreli ifl ortakl›klar› gelifltirdi¤imiz tedarikçilerimizle
özel markal› (private label) ürünlerin ürettirilmesi konusunda
yo¤un çal›flmalar sürdürmekteyiz. B‹M’in ürün portföyünde
say›s› giderek artan bu ürünlerin 2005 y›l›nda toplam
sat›fllar›m›zdan ald›¤› pay %46’ya ulaflm›flt›r.

Konseptimize ba¤l› olarak müflterilerimize sa¤lad›¤›m›z
avantajl› fiyatlar, süre ve marka k›s›tlamas› olmaks›z›n, tüm
ürünleri kapsayacak flekilde süreklili¤ini korumaktad›r.
Önümüzdeki dönemde tedarikçilerimizden daha elveriflli
iskonto oranlar› sa¤layarak “en kaliteli mal› mümkün olan
en düflük fiyattan” müflterilerimize sunma hedefimizi daha
ileri noktalara tafl›ma kararl›l›¤›nday›z.

Spot ürünlerde artan hacim
Stoklarla k›s›tl› bir sürede müflterilerimize sundu¤umuz ve
ürün çeflitlendirmesi ile yeni müflteri kazan›m› aç›s›ndan
önem tafl›yan spot ürünlerde, 2005 y›l›n›n son çeyre¤inde
yakalad›¤›m›z %7.4’lük ciro pay› bizim için memnuniyet
verici bir sonuçtur.

Bölge teflkilat› ve sat›fl gücümüz
B‹M’in ayr› genel müdürler taraf›ndan yönetilen ve ayn›
zamanda birer depo olma özelli¤i tafl›yan bölge teflkilatlar›,
merkezî olmayan organizasyon yap›s›n›n ana unsurunu
teflkil etmektedir. 13 bölgede faaliyet gösteren bölge
teflkilatlar›n›n yeni halkas›n›n 2006’n›n ortalar›nda
fianl›urfa’da faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.

B‹M’de bölgeler ve ma¤azalar aras›nda etkin bir stoklama,
lojistik ve bilgi paylafl›m a¤› kurulmufltur. fiirketin baflar›s›n›n
ana unsurlar›ndan biri de bu yap›n›n koordinasyonundaki
ola¤anüstü kabiliyettir.

B‹M’in gücü flüphesiz ki bu özellikleriyle s›n›rl› de¤ildir.
1,194 ma¤azaya ulaflan yayg›n hizmet a¤›m›z,
ürünlerimizde sundu¤umuz yüksek kalite standard›, indirimli
ma¤azac›l›k sektöründe deneyim sahibi olan ifl gelifltirici
ve yenilikçi yönetici kadromuz, B‹M’in tüketiciler taraf›ndan
tercih edilmesindeki temel belirleyicilerdir.

B‹M ve yar›nlar
Sürekli geliflen ve ülke genelinde ma¤aza a¤›n› büyüten
B‹M, mükemmel organizasyon modeli, do¤ru planlama
ve disiplinli çal›flma anlay›fl›yla kendine özgü büyüme
modelini oluflturmufl örnek bir flirkettir.
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Etkin lojistik
B‹M’in 103 araçtan oluflan filosu, fiirketi etkin bir
lojistik altyap›s› ile donatmaktad›r.

Daima en iyi kalite
B‹M, daima en iyi kalitede ürünler sunarak yüksek
müflteri memnuniyeti seviyesini korumay› ilke
edinmifltir.

Spot ürünler
B‹M yeni müflteri kazan›m›nda önemli rol oynayan
spot ürünlerde 2005 y›l›nda %7.4’lük ciro pay›
sa¤lam›flt›r.
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B‹M, önümüzdeki dönemde konseptinde ve stratejisinde
herhangi bir de¤ifliklik yapmayacakt›r. Stratejimiz do¤ru
olup B‹M’in büyüme yol haritas›yla uyumludur. Bununla
beraber 2006 y›l›nda üst yönetimimizde de¤iflikli¤e
gidilmifltir. Bu noktada yeni y›la, yeni ve güçlü bir yönetim
ile girmenin mutlulu¤unu yafl›yoruz. Yeni yönetimimizin
B‹M’i mevcut stratejilerin ›fl›¤›nda daha ileriye tafl›yacak
uygulamalara imza ataca¤›ndan eminiz.

2006 y›l›nda ma¤aza say›m›z›, önceki y›llara göre
daha h›zl› art›rmay› öngörüyoruz. Fiziki da¤›t›m
kanal›m›z› büyütmeye devam ederken, operasyonel
süreçlerimizi ve altyap›m›z› güncellemeye devam edece¤iz.
Bu güncellemeler büyüyen organizasyonumuzun etkinli¤ine
katk›da bulunaca¤› gibi maliyet taban›m›z üzerindeki kontrol
gücümüzü de pekifltirecektir.

Müflterilerimize yeni ve farkl› ürünler sunma arzusu bizim
için önemli bir itici güçtür. B‹M, pazardaki güçlü konumunu
sürdürülebilir k›lmak için, müflteri memnuniyetine odakl›
yaklafl›m›ndan ödün vermeksizin çal›flmaya devam
edecektir.

Son söz ve teflekkür
Öncelikle, B‹M’in halka arz›nda gösterdikleri yo¤un ilgi
için tüm yat›r›mc›lar›m›za teflekkür ediyorum. B‹M halka
aittir, halka hizmet sunmaktad›r ve halk›n birikimlerini
de¤erlendirebilece¤i mükemmel bir yat›r›m seçene¤idir.

B‹M’e yapt›¤›n›z yat›r›m mant›kl› bir karard›r; k›sa, orta ve
uzun vadede mutlaka kârl› olacakt›r. B‹M, güveninize ve
sürekli olaca¤›na inand›¤›m›z deste¤inize, sizler için artan
oranda katma de¤er üreterek cevap verecektir.

Müflterilerimize bize duyduklar› güven ve markam›za olan
sadakatleri için en içten teflekkürlerimi sunuyorum.
Müflterilerimiz taraf›ndan her zaman takdir gören “en kaliteli
ve en düflük fiyatl›” ürünleri sunma çabam›z devam
edecektir.

Di¤er taraftan tüm B‹M çal›flanlar›na, baflar›m›za olan
özverili ve yüksek katk›lar›, motivasyonlar› ve halka arz›m›z›n
gerçekleflmesindeki çabalar› için sonsuz teflekkürlerimi
sunuyorum. B‹M çal›flanlar› olmasayd›, baflar› öykümüz
yaz›lamayacakt›.

Üstlendikleri büyük sorumlulukla baflar›m›zda önemli pay›
olan Operasyon Komitesine, bölge genel müdürlerine ve
bölgelerimizdeki tüm personele bizi gururland›ran
performanslar› için teflekkür ediyorum.

Türk perakende ma¤azac›l›k sektörüne birçok yenilik ve
farkl› bir anlay›fl getiren B‹M, müflterilerinin güveni ve
beklentisi do¤rultusunda hareket etmeye, tedarikçileri ile
iyi iliflkiler içinde olmaya ve hissedarlar› için yüksek getirili
bir yat›r›m arac› olma özelli¤ini korumaya devam edecektir.

Sayg›lar›mla,

Jos Simons
CEO
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Yeni ve farkl› ürünler
Müflterilere yeni ve farkl› ürünler sunma arzusu B‹M’in geliflmesi için
önemli bir itici güçtür.

30

2005

%1.8

24

2004

%1.7

2003

13

%1.2

NET KÂR VE KÂRIN SATIfiLARA ORANI

2005 y›l›nda B‹M’in net kâr› %24.7 oran›nda yükselirken kâr›n sat›fllara
oran› %1.8’e ulaflm›flt›r.

Net Kâr/Net Sat›fllar

Net Kâr (milyon YTL)
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B‹M, yüksek indirim modeli çerçevesinde yüksek
kaliteli ürünleri mümkün olan en düflük fiyattan
müflterisine sunmay› amaçlar. Müflterilerinin
güvenini kazanmak ve bu güveni sürdürmek için
fiyat ve kaliteden taviz verilmemesi gerekti¤ine
inanan B‹M, tüm faaliyetlerini bu do¤rultuda yürütür.

h›zla
büyüyoruz...



B‹M’in yüksek indirim (hard discount) modeli
B‹M yüksek indirim modelini oluflturan ana unsurlar:
• Merkezî olmayan bir organizasyon yap›s› ile karar ve 

uygulama süreçlerini en aza indirmek, böylece dinamik
bir iflletme olmak,

• Maliyetleri en aza çekmek, kaliteden ödün vermeksizin
ürün fiyatlar›n› etkileyecek gereksiz harcamalardan 
kaç›nmak,

• Mümkün olan en düflük fiyatlar ile sat›fla sunulan yaklafl›k
600 adetle k›s›tland›r›lm›fl bir ürün portföyü oluflturarak
kalite standard›n› kontrol alt›nda tutmakt›r.

B‹M, sat›fl›n› yapt›¤› ürünlerin birço¤unda Türkiye’deki en
büyük al›c›lar›ndan biri konumundad›r. Bu konumu, ürünleri
tedarikçilerden düflük fiyatlarla sat›n alabilmesini
sa¤lamaktad›r. Buna ek olarak ma¤azalar›n yerleflimi,
ürün seçimi, fiyatland›rma, personel seçimi, da¤›t›m ve
yönetim gibi konularda operasyonel maliyetler en düflük
seviyeye indirilmifltir. BIM, tüm bu kazan›mlar›, müflterilerine
fiyat indirimi olarak yans›tmaktad›r.

B‹M’in maliyet yönetimi
B‹M, etkin maliyet yönetimi esas›na dayal› ifl modeli ile
maliyet düflüfllerini ürün fiyatlar›na yans›tmaktad›r. Bu,
B‹M’in sektördeki en önemli rekabet üstünlü¤ünü
oluflturmaktad›r.

B‹M’in maliyet yönetimi kapsam›nda gözetti¤i ilkeler
afla¤›da özetlenmifltir:
1. Ma¤azalar için mülkiyet edinmek yerine kiralamak.
2. Ana caddelerde yüksek maliyetli ma¤aza açmak 

yerine, ayn› bölgedeki ara sokaklarda hizmet sunmak.
3. Gere¤inden fazla eleman çal›flt›rmamak. ‹nsan 

kayna¤›n› iyi planlayarak ifl yükünün bir k›sm›n›
part-time elemanlarla karfl›lamak.

4. Ma¤aza dekorasyonuna en az seviyede harcama 
yapmak.

5. Tan›t›m harcamalar›n› en az düzeyde tutmak.
6. Ürün da¤›t›m›n› kendi lojistik a¤› ile yapmak.
7. Ürün portföyünü s›n›rl› tutarak sat›n al›mlarda pazarl›k

gücünü art›rmak.
8. Ürün portföyünde a¤›rl›kl› olarak özel markal›

(private label) ürünlere yer vermek.
9. Maliyet hesaplar›n› günlük bazda kontrol ederek 

geliflmelere an›nda müdahale etmek.
10. Yeni tasarruf yöntemleri bulmak ve bu yöntemleri 

projelendirmek.

B‹M, BAfiARISINI VE
KÂRLILI⁄INI TÜRK‹YE’DE
BENZER‹ OLMAYAN, D‹S‹PL‹NL‹
VE ORGAN‹ZE MAL‹YET
YÖNET‹M‹NE BORÇLUDUR.
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Düflük operasyonel maliyetler
B‹M, operasyonel maliyetleri en düflük seviyeye indirerek elde etti¤i
kazan›mlar› müflterilerine fiyat indirimi olarak yans›tmaktad›r.

Özel markal› (private label) ürünler
Yüksek kalite ve düflük fiyatl› özel markal› (private label) ürünler tüketicinin
be¤enisine sunulmaktad›r.
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B‹M’in stok yönetimi
B‹M’in bir di¤er baflar›l› yönetim uygulamas› stok yönetimi
konusundad›r. B‹M stokunu merkezi bir sistem dahilinde
yönetmekte ve stok ifllemlerini dünyada yayg›n olarak
kullan›lan SAP stok program› ile yürütmektedir. Bu program
sayesinde B‹M, stoklar›n depolardan ma¤azalara ve
ma¤azalardan müflterilere hareketini takip edebilmektedir.

SAP program› arac›l›¤›yla gerçeklefltirilen otomatik stok
kontrolüne ilave olarak tüm ma¤aza ve depolarda 1 ve 3
ayl›k dönemlerde say›m yap›lmaktad›r. Bu say›m sonuçlar›
da SAP’deki verilerle karfl›laflt›r›lmaktad›r.

B‹M’in müflterilerine sunduklar›
B‹M ma¤azalar›nda müflterilerin öncelikle günlük temel
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak ürünler yer al›r. Ma¤azalarda
sat›lan ürünler bir ailenin temel ihtiyaçlar›n›n %80’ini
karfl›layacak özellikte seçilmektedir.

B‹M ürün portföyünde yüksek kaliteli özel markal› ürünlerin
yan› s›ra, tüketici tercihinde üst s›ralarda yer alan güçlü
markalar da bulunmaktad›r.

B‹M’in müflterilerine sundu¤u ürünler 4 temel
gruba ayr›l›r:

Özel markal› (private label) ürünler: Markas› ve formülü
sadece B‹M’e ait olan, özenle seçilen tedarikçilere ürettirilen,
yüksek kaliteli ürünlerdir. Özel markal› ürünlerin en önemli
özelli¤i, ayn› kalitedeki benzer ürünlerden %15 ila %45
aras›nda daha ucuza sat›lmalar›d›r.

Spot ürünler: Sürekli olarak stoklanmayan, haftal›k veya
15 günlük periyotlarda tüketiciye sunulan uzun raf ömrüne
sahip g›da ve/veya g›da d›fl› ürünlerdir. Sat›fla sunulan bu
ürünler ma¤azada müflteri trafi¤ini oluflturmakta, buna
ba¤l› olarak sürekli sat›lan ürünlerin de sat›fl›n›
art›rmaktad›rlar.

Exclusive ürünler: Çeflitli tüketici markalar›n›n sadece
B‹M’e özel olarak tasarlad›¤› paket boylar›na veya içeri¤e
sahip olan ürünlerdir. 1998 y›l›ndan beri sat›lan bu ürünler,
müflteriler taraf›ndan ekonomik olmas› nedeniyle tercih
edilmektedir.

Markal› ürünler: Piyasada yayg›n olarak tan›nan ve
tüketicilerin güvendi¤i veya arad›¤› ürünlerdir. Bu ürünler
piyasa fiyatlar›ndan daha ucuza sat›ld›¤› için özellikle yeni
müflterileri B‹M’e çekmektedir. Ama düzenli B‹M müflterileri
zaman içinde B‹M’in özel markalar›n› tercih etmektedirler.
B‹M, markal› ürünlerin sat›fl›n› zaman içinde daha da
azaltmay› hedeflemektedir.

B‹M’in ayr› genel müdürler taraf›ndan
yönetilen ve ayn› zamanda birer depo
olma özelli¤i tafl›yan 13 bölge teflkilat›,
merkezî olmayan organizasyon
yap›s›n›n ana unsurunu teflkil
etmektedir.

MERKEZÎ OLMAYAN YAPILANMA

8
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Konya

Ankara

Sakarya

Samand›raTrakya

Bursa

‹zmir

Antalya
Adana

Samsun

Trabzon

Esenyurt

Bayrampafla

fianl›urfa

Planlanmaktad›r (2006 ortas›)

Samand›ra 174
Bayrampafla 110
Esenyurt 127
Trakya 62
Bursa 85
‹zmir 118

Sakarya 91
Ankara 103
Samsun 86
Antalya 61
Adana 75
Konya 45
Trabzon 57

BÖLGELERE GÖRE
MA⁄AZALARIN DA⁄ILIMI
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B‹M’in ekibi
Genç ve dinamik bir insan kayna¤›na sahip olan B‹M, tüm
çal›flanlar›na kendilerini mesleki yönde e¤itebilecekleri ve
gelifltirebilecekleri, karfl›l›kl› yard›mlaflma ve sayg›ya
dayanan bir ifl ortam› sunmaktad›r.

B‹M’in üst düzey yönetimi g›da perakendecili¤i sektöründe
uzun süreli deneyime sahip, sektörde kendisini kan›tlam›fl,
yetenekli yöneticilerden oluflturulmufltur. Üst düzey yönetici
kadrosunun büyük bir bölümü kurulufltan bu yana flirkette
görev yapmaktad›r. Bu da B‹M’in istikrarl› yükseliflinin
önemli unsurlar›ndan biridir.

B‹M, özellikle ma¤aza ve depo yönetici kadrosundaki
çal›flanlar›n geliflimi konusunda farkl› bir yaklafl›m
benimsemifltir. fiirket, merkezî olmayan bir anlay›flla
yönetilmesi nedeniyle, genç yöneticilerine inisiyatif alarak
karar verme imkân› vererek insan iliflkileri ve yöneticilik

becerilerini gelifltirebilecekleri bir ifl ortam› sunmaktad›r.
Bu anlamda B‹M, gelece¤in üst düzey yöneticilerini ve
giriflimcilerini yetifltiren bir okul gibidir.

fiirketin baflar›l› maliyet yönetimi uygulamalar›ndan bir
tanesi de insan kaynaklar› alan›nda gerçekleflmektedir.
B‹M insan kaynaklar› yönetimi ve planlamas› konusunda
büyük bir hassasiyet göstermekte, ma¤azalar›nda sadece
müflterinin bekledi¤i hizmeti karfl›lamaya yetecek say›da
personel görevlendirmektedir. Ayr›ca ma¤azalar›n yo¤unluk
yaflad›¤› gün ve saatler dikkate al›narak part-time ifl
olanaklar› sa¤lamaktad›r.
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Genç ve dinamik insan kayna¤›
B‹M, çal›flanlar›na kendilerini gelifltirebilecekleri bir ifl ortam› sunarken
gelece¤in üst düzey yöneticilerini ve giriflimcilerini yetifltirmektedir.

B‹M’‹N ÜST DÜZEY YÖNET‹M‹
GIDA PERAKENDEC‹L‹⁄‹
SEKTÖRÜNDE UZUN SÜREL‹
DENEY‹ME SAH‹P, SEKTÖRDE
KEND‹S‹N‹ KANITLAMIfi,
YETENEKL‹ YÖNET‹C‹LERDEN
OLUfiTURULMUfiTUR.

6,667

20052003

5,762

2004

4,799

TOPLAM ÇALIfiAN SAYISI
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B‹M, 2005 y›l›nda da büyümeye ve kârl› bir flirket
olmaya devam etmifltir.
B‹M’in kuruluflundan bu yana yükselen bir trendle artan
sat›fl hacmi son iki y›lda %48.6 oran›nda bir büyüme
gerçeklefltirmifltir. 2005 y›l›nda 1,673 milyon YTL olurken
bir önceki y›la göre %20 geliflme göstermifltir. Bu istikrarl›
ve sürdürülebilir büyümenin ard›nda;
• kararl› ve düzenli bir flekilde artan ma¤aza say›s›,
• mevcut ma¤azalar›n artan sepet hacmi ve müflteri say›s›
• Türk g›da perakendecilik sektöründe ve özellikle

indirimli perakendecilik sektöründeki büyüme
• Türkiye’de süregelen uygun makroekonomik flartlar

en önemli etkenler olarak gözlemlenmektedir.

Brüt kâr odakl› politikalar 2005 y›l›nda da baflar›yla
sürdürülürken y›l baz›nda brüt kârl›l›k oran› %17.9 olarak
kaydedilmifltir. Tedarikçilerden mal al›mlar›nda artan oranda
etkisini gösteren ölçek ekonomileri, fiyatlama politikas›,
daha yüksek marjl› özel markal› ürünlere a¤›rl›k verilmesi,
brüt kâr›n art›fl›nda etkili olmaktad›r.

B‹M’in toplam aktifleri, ma¤aza say›s›ndaki ve net
sat›fllardaki art›fla paralel olarak geçti¤imiz seneye oranla
%27.8 oran›nda art›fl gösterirken, fiirket kârl› büyümesini
sürdürmüfltür.

BRÜT KÂRA ODAKLI
POL‹T‹KALAR 2005 YILINDA DA
BAfiARIYLA SÜRDÜRÜLÜRKEN
YIL BAZINDA BRÜT KÂRLILIK
ORANI %17.9 OLARAK
KAYDED‹LM‹fiT‹R.

2005 YILI DE⁄ERLEND‹RMES‹

NET SATIfiLARIN DA⁄ILIMI

2003 2005

%39
%52
%4
%5

%46
%41

%7
%6

Özel markal› ürünler
Markal› ürünler

Spot ürünler
Exculisive ürünler

B‹M’in özel markal› ürünlerinin sat›fl grafi¤i çok baflar›l› bir performans
göstererek 2005 y›l›nda %25.3 art›fl kaydetmifltir.

10

761

20052003

607

2004

439

ÖZEL MARKALI ÜRÜNLER‹N TOPLAM SATIfiLARI

(milyon YTL)
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EBITDA ve net kâr 2005 y›l›nda s›ras›yla 74.5 milyon YTL
ve 30.2 milyon YTL olarak gerçekleflmifl, bir önceki y›la
göre art›fl oranlar› ise %71.6 ve %24.7 olmufltur. Kârla
büyüyen bir flirket olan B‹M’in gözetti¤i etkin maliyet
kontrolü düflük sabit giderler, ma¤aza a¤›n›n genifllemesiyle
artan ölçek ekonomileri, finansal kurumlara borcun
olmamas›, baflar›l› finansal sonuçlar› beraberinde
getirmektedir.

Di¤er yandan, yüksek stok devir h›z›, mevsimselli¤in
olmamas› gibi nedenlerle sürekli eksi bir iflletme sermayesi
seviyesi mevcuttur. Bu özelli¤in yan› s›ra, yat›r›m
harcamalar›n›n azl›¤› sebebiyle, yap›lan yat›r›mlar›n
faaliyetlerden do¤an nakitle karfl›lanmas›na ra¤men art›
bir nakit ak›fl› söz konusudur.

Ma¤aza konsepti
Ülke çap›nda yayg›n a¤› ile müflterilere en yak›n noktalarda al›flverifl
imkan› sa¤layan B‹M ma¤azalar› olabildi¤ince sade dekore edilir.

Kusursuz hizmet ilkesi
B‹M çal›flanlar› müflterilerine verdikleri güleryüzlü ve kusursuz hizmet ile
keyifli al›flverifl mekânlar› sunmaktad›r.
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BÖLÜM I-PAY SAH‹PLER‹

fiirketimiz Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan
yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde yer alan
prensiplerin uygulanmas› için gerekli özeni göstermifltir.

2. Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi

B‹M, fiirket yönetimi ile pay sahipleri aras›ndaki iletiflimi
oluflturmak ve pay sahipleri ve tüm menfaat sahiplerini
do¤ru, eksiksiz, h›zl› ve etkin olarak bilgilendirmek
amac›yla Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimi’ni oluflturmufltur. Birim,
fiirketin 15 Temmuz 2005 tarihinde halka aç›lmas› ile
faaliyetine bafllam›flt›r. 

Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimine ait detayl› iletiflim bilgileri
fiirketin web sitesi www.bim.com.tr‘de yer almaktad›r.
Birime yönlendirilen sözlü ve yaz›l› sorulara kamuya
aç›klanm›fl bilgiler kapsam›nda en k›sa zamanda cevap
verilmektedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›

Pay sahiplerinin flirket ile ilgili bilgilere kolay
ulaflabilmeleri için kamuya aç›klanan tüm bilgiler fiirketin
web sitesi www.bim.com.tr‘de Yat›r›mc› ‹liflkileri
bölümünde yer almaktad›r. Ayr›ca y›l içerisinde pay
sahiplerinin ve arac› kurum analistlerinin bilgi talepleri
telefon, e-posta, toplant›, tele-konferans ve birebir
görüflme vb. mümkün olan tüm iletiflim f›rsatlar›yla
karfl›lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Bilanço dönemleri sonras›nda
pay sahiplerini bilgilendirmek amac›yla bas›n bültenleri
haz›rlanm›fl, tele-konferanslar düzenlenmifl ve konferans
kat›l›m bilgileri web sitesinde Yat›r›mc› ‹liflkileri bölümü
alt›nda duyurulmakla birlikte fiirketin veri taban›nda
kayd› bulunan kiflilere e-posta yoluyla da da¤›t›lm›flt›r. 

fiirket ana sözleflmesinde özel denetçi atanmas›
talebinin bireysel bir hak olarak belirlenmesi yönünde
herhangi bir düzenleme olmay›p dönem içinde özel
denetçi tayini talebi olmam›flt›r.

4. Genel Kurul Bilgileri

fiirket halka arz› 15 Temmuz 2005 tarihinde
gerçekleflti¤inden yap›lan Ola¤an ve Ola¤anüstü Genel
Kurul Toplant›lar› halka arz öncesi gerçekleflmifltir.

B‹M Birleflik Ma¤azalar A.fi.’nin Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s› 14 Nisan 2005 tarihinde saat 11:00’de
Ebubekir Caddesi No: 289 Samand›ra-‹stanbul
adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n ‹stanbul ‹l
Sanayi ve Ticaret Müdürlü¤ü’nün 13.04.2005 tarih ve
19084 no’lu yaz›lar›yla görevlendirilen Bakanl›k Komiseri
gözetiminde yap›lm›flt›r. Genel Kurul Toplant›s›, davet
mektup ve gazete ilan› yolu ile yap›lm›flt›r. Hazirun
cetvelinin tetkiki ile, fiirketin toplam 25,300,000 YTL’lik
sermayesine tekabül eden 25,300,000 adet hisseden
8,758,552 adedi asaleten; 16,541,448 adedi ise
vekaleten temsil edilmifltir. Genel Kurul Toplant› tutana¤›
13 May›s 2005 tarih 6303 say›l› Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesinde ilan edilmifltir.

B‹M Birleflik Ma¤azalar A.fi.’nin Ola¤anüstü Genel Kurul
Toplant›s› 24 Haziran 2005 tarihinde saat 11:00’de
Ebubekir Caddesi No: 289 Samand›ra-‹stanbul
adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n ‹stanbul ‹l
Sanayi ve Ticaret Müdürlü¤ü’nün 23.06.2005 tarih ve
38216 no’lu yaz›lar›yla görevlendirilen Bakanl›k Komiseri
gözetiminde yap›lm›flt›r. Ola¤anüstü Genel Kurul
Toplant›s›, davet mektubu yolu ile yap›lm›flt›r. Hazirun
cetvelinin tetkiki ile, fiirketin toplam 25,300,000 YTL’lik
sermayesine tekabül eden 25,300,000 adet hisseden
17,613,552 adedi asaleten; 7,686,448 adedi ise
vekaleten temsil edilmifltir. Genel Kurul Toplant› tutana¤›
30 Haziran 2005 tarih 6336 say›l› Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi’nde ilan edilmifltir.

Toplant› tutanaklar› fiirket merkezinde pay sahiplerinin
incelemesine aç›k tutulmufltur.

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›

15 Temmuz 2005 tarihindeki halka arz sonras› fiirket
paylar›n›n tamam› hamiline yaz›l›d›r. Hisse senetlerinde
oy hakk›na iliflkin imtiyaz bulunmamaktad›r. fiirket
hissedarlar› ve vekillerinin ola¤an ve Ola¤anüstü Genel
Kurullarda sahip olduklar› her bir hisse için bir oy hakk›
vard›r. Her hissedar kendi ad›na oy kullanmak üzere
Genel Kurul’a bir temsilci gönderebilir. Vekaleten oy
kullanma Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemelerine
uygun olarak yap›lacakt›r.

6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›

fiirketin kâr da¤›t›m› politikas› fiirket esas sözleflmesinde
aç›klanm›flt›r. fiirket esas sözleflmesi uyar›nca oy
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hakk›nda imtiyaz tan›nmam›fl oldu¤undan kâr
da¤›t›m›nda da imtiyaz sözkonusu de¤ildir. Kâr da¤›t›m
süresi ‹dare Meclisinin teklifi üzerine Genel Kurul
taraf›ndan Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine ve
Sermaye Piyasas› mevzuat›na uygun olarak
kararlaflt›r›l›r. 

2006 ve izleyen yılların kar da¤ıtım planına iliflkin olarak
fiirketin yetkili kurullarınca alınm›fl bir karar
bulunmamaktadır. 

7. Paylar›n Devri

Esas sözleflme madde 8’de de belirtildi¤i üzere fiirket
hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili di¤er
mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK

8. fiirket Bilgilendirme Politikas›

fiirket SPK’n›n Seri: VIII, No: 39 Özel Durumlar›n
Kamuya Aç›klanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i
kapsam›nda yer alan hususlar›, kamuya aç›klamaktad›r.
Ayr›ca pay sahiplerinin sorular›na Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimi
taraf›ndan do¤ru, eksiksiz ve eflitlik ilkesi gözetilerek
cevap verilmesine çal›fl›lmaktad›r.

9. Özel Durum Aç›klamalar›

fiirket 2005 y›l› içerisinde 37 adet özel durum aç›klamas›
yapm›flt›r. Zaman›nda yap›lmam›fl özel durum
aç›klamas› bulunmamaktad›r.

Türkçe ve ‹ngilizce olarak haz›rlanan aç›klamalar fiirketin
www.bim.com.tr sitesinde de yer almaktad›r.

10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i

fiirket internet sitesinin adresi www.bim.com.tr‘dir.
fiirket internet sitesinin Yat›r›mc› ‹liflkileri bölümünde pay
sahiplerine yönelik bilgiler afla¤›daki bafll›klar alt›nda
sunulmufltur:
• Ticari unvan 
• Ortakl›k yap›s› 
• Kurumsal yönetim 
• Finansal raporlar 
• Özel durum aç›klamalar› 
• Finansal takvim 
• Genel Kurul bilgileri 
• ‹letiflim

11. Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin

Aç›klanmas›

fiirketin ortakl›k yap›s› afla¤›da sunulmufltur.

Hissedar Hisse say›s› Pay oran› %

Mustafa Latif Topbafl 6,702,916 26.49
Abdulrahman A. El Khereji 5,205,100 20.57
Zuhair Fayaz 1,301,275 5.14
‹brahim Halit Çizmeci 744,766 2.94
Dieter Brandes 989 0.00
Gregson Limited 182,318 0.72
Di¤er (halka aç›k olan k›s›m) 11,162,635 44.12
Toplam 25,300,000 100.00

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin

Kamuya Duyurulmas›

fiirketin ‹dare Meclisi üyeleri, denetçileri ve üst
yönetimde görev alan kifliler afla¤›da yer almaktad›r:

‹dare Meclisi

Mustafa Latif Topbafl ‹dare Meclisi Baflkan›
Mehmet Fatih Saraç ‹dare Meclisi Baflkan 

Yard›mc›s›
Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli ‹dare Meclisi Azas›
Hasan Hasip Buldanl›o¤u ‹dare Meclisi Azas›
Mahmut Mirali 
Kassamali Merali ‹dare Meclisi Azas›
Ömer Hulusi Topbafl ‹dare Meclisi Azas›
Geylan Abdülaziz Zapsu ‹dare Meclisi Azas›

Denetçiler

Prof. Dr. Selahattin Tuncer Denetçi
Prof. Dr. Arif Atefl Vuran Denetçi

Üst Yönetim

Jos Simons CEO
Galip Aykaç Operasyon Komitesi Üyesi
Ürfet Naçar Operasyon Komitesi Üyesi
Bülent Pehlivan Operasyon Komitesi Üyesi
Haluk Dortluo¤lu Finansman Direktörü
Ünsal Çetinkaya Sat›nalma Genel Müdürü
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BÖLÜM III-MENFAAT SAH‹PLER‹

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin haklar›n›n mevzuat ile
düzenlenmedi¤i durumlarda, menfaat sahiplerinin
ç›karlar› iyi niyet kurallar› çerçevesinde ve fiirket
imkanlar› ölçüsünde, fiirketin itibar› da gözetilerek
korunur.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›lmas›

fiirketin ‹dare Meclisi, hissedarlar› temsilen seçilmifl 5 ve
ba¤›ms›z üye s›fat›yla 2 olmak üzere 7 üyeden
oluflmaktad›r. Bununla birlikte, çal›flanlar ve di¤er
menfaat sahipleri ilgili konularda toplant›lar yap›lmak
suretiyle bilgilendirilmektedir.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›

B‹M Organizasyon Hedefleri’nde de belirtildi¤i üzere
fiirket, hedeflerine ancak çal›flanlar› sayesinde
ulaflabilece¤ine inanmaktad›r. B‹M’in çal›flma düzeninin
bu hedeflere uygun flekilde yürütülmesinin sa¤lanmas›,
personel haklar› ve çal›flma flartlar›n›n genel
prensiplerinin düzenlenmesi B‹M Personel
Yönetmeli¤i’nde belirtilmifltir.

Çal›flanlar›m›za sunduklar›m›z:

• Mant›kl›, sorumluluk isteyen ve hedefi belirlenmifl      
bir görev,

• Karfl›l›kl› yard›mlaflma ve sayg›ya dayanan huzurlu  
bir çal›flma ortam›,

• fiirketin hedefleri do¤rultusundaki çabalar s›ras›nda 
hata yap›labilece¤i ve hiç kimsenin bilerek ve 
isteyerek hata yapmayaca¤› anlay›fl›,

• fiirketin imkanlar› ölçüsünde ve teknolojik geliflmeleri 
kullanarak rahat bir çal›flma ortam›,

• Kendilerini mesleki yönde e¤itme ve gelifltirme 
imkanlar›.

Çal›flanlar›m›zdan beklediklerimiz:

• Her çal›flan›m›z, fiirketin hedefleri do¤rultusunda 
kendi görev alan›nda tek bafl›na düflünebilmeli ve 
çal›flma arkadafllar› ile koordinasyon içinde 
sorumlulu¤unu bilerek karar verebilmelidir. 

• Her çal›flan›m›z, fiirket amaçlar› do¤rultusunda iyi 
hizmete ve ö¤renmeye haz›r olmal›d›r.

• Her çal›flan›m›z, fiirket hedeflerine ulaflmak için 
organizasyon ve yönetimin daha iyi olmas›na yönelik 
önerilerde bulunabilmelidir. 

• Her çal›flan›m›z, karar verme cesaretine sahip 
olmal›d›r. 

• Her çal›flan›m›z, di¤er çal›flanlarla birlikte, flirketin 
daha iyi neticeler elde etmesi için birbirlerine 
güvenerek çal›flmal›d›r.

Yönetim kadrosundaki çal›flanlar›m›zdan

beklediklerimiz:

• Yöneticilerimiz, insanlarla kolay münasebet kuran ve 
insanlar› seven kiflilerdir.

• Yöneticilerimiz, mümkün oldu¤u kadar az kural 
düzenlemeye çal›flmal›d›rlar.

• Yöneticilerimiz, görev, yetki ve sorumluluklar›, söz 
konusu ifllerde bilgi sahibi olan çal›flanlara 
devretmelidirler.

• Tüm yöneticilerimiz, çal›flanlar›n›, düflünmeye 
düflüncelerini söylemeye ve karar almaya 
yönlendirmelidirler.

• Tüm yöneticilerimiz, çal›flanlar›n› flirket kurallar› 
çerçevesinde görevlerini nas›l organize edecekleri 
konusunda serbest b›rakmal›d›rlar.

• Her yöneticimiz çal›flanlar›n›n neticelerini kontrol 
etmelidir.

• Her yöneticimiz, çal›flanlar›n›n baflar›lar›n› takdir 
ederek, kiflisel ve iflteki geliflmelerini destekleyerek 
onlar›n güçlenmesini sa¤lamal›d›r.

• Yöneticilerimiz, hatalar› bulan ve suçlay›p 
cezaland›ran kifliler de¤il, hatalar› bulan ve çal›flanlar› 
ile birlikte çözüm yollar› üreten kifliler olmal›d›rlar.

• Yöneticilerimiz, çal›flanlar›n› sab›rla dinlemeli ve onlar›
anlamaya gayret göstermelidirler. Yöneticiler ve 
çal›flanlar, çözüm üretmek için konunun üzerinde 
birlikte çal›flmal›d›rlar.

• Yöneticilerimiz, flahsi ve k›r›c› elefltirilerden uzak 
durmal›d›r.

• Yöneticilerimizin en önemli görevi çal›flanlar›n› baflar›l›
k›lmakt›r. 
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16. Müflteri ve Tedarikçi ‹liflkileri Hakk›nda Bilgiler

B‹M Organizasyon hedeflerinde müflteri ve tedarikçi
firmalar aç›s›ndan B‹M anlay›fl› yer almakta ve konu
faaliyet raporunun 1. sayfas›nda “10 Y›ll›k Sürekli
Geliflim” bölümünün ve 4. sayfas›nda CEO’nun
Mesaj›’n›n içerisinde sunulmaktad›r.

17. Sosyal Sorumluluk

fiirket herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmamaktad›r.
Naylon ve karton at›klar› planl› ve çevreye hiçbir zarar
vermeyecek flekilde ma¤azalardan depolar›m›za
toplanmakta ve belirli flirketlerle yap›lan sözleflmelere
dayanarak sözkonusu at›klar sat›lmaktad›r.

B‹M, ürün portföyünün kalite kontrolünü denetlemek
için, Türk Kalite Kontrol Laboratuar› ve TÜB‹TAK
Araflt›rma Enstitüsü ile koordinasyon halinde
çal›flmaktad›r. TÜB‹TAK, B‹M’de sat›lan ürünler üzerinde
kimyasal ve biyolojik testler yapmakta ve üretim yerlerini
detayl› kalite kontrolünden geçirmektedir. 

Ayr›ca ‹stanbul’daki merkez ofiste ve di¤er bölgesel
teflkilat›m›zda ürünlerden örnekleme al›narak kalite
testleri yap›lmaktad›r. Yeni bir ürün sat›fla ç›kar›laca¤›
zaman ürün üzerinde kalite ve be¤eni testleri yap›l›r,
ayr›ca benzer testler mevcut eflde¤er ürünler ve rakip
ürünler için de yap›l›p sonuçlar karfl›laflt›r›l›r.

BÖLÜM IV-‹DARE MECL‹S‹

18. ‹dare Meclisinin Yap›s›, Oluflumu ve

Ba¤›ms›z Üyeler

fiirketin idaresi ve d›flar›ya karfl› temsili ‹dare Meclisine
aittir. ‹dare Meclisi, Genel Kurul taraf›ndan Türk Ticaret
Kanunu’nun hükümlerine göre seçilen 7 üyeden oluflur.
Söz konusu üyelerin 2’si Sermaye Piyasas› Kurulu
kurumsal yönetim rehberinde tan›mlanan anlamda
ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyelerinden oluflur.

19. ‹dare Meclisi Üyelerinin Nitelikleri

fiirketin ‹dare Meclisi Üyeleri SPK Kurumsal Yönetim
‹lkelerinde gösterilen nitelikleri haiz, bilgi birikimi olan ve 

tecrübeli kiflilerdir. fiirket ana sözleflmesinde üye
seçiminde aranacak asgari niteliklere iliflkin ayr›ca bir
düzenleme yer almamaktad›r.

20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

fiirketin hedefi, indirimli g›da perakendecili¤i sektöründe
hizmet verilen bölgelerde yüksek verimlilik sa¤lamak,
Türkiye’nin di¤er bölgelerine ve gelecekte bu konsepti
uygulayabilece¤i ülkelere aç›larak buradaki tüketicilere
hizmet vermektir. Verimlili¤in art›r›lmas› ve fiyat indirimi
ürün portföyünde özel markal› ürünlerin oran›n›n
art›r›lmas› ve tedarikçilere karfl› pazarl›k gücünü art›rmak
için maliyetlerdeki verimlili¤in art›r›lmas› da fiirketin di¤er
hedefleridir.

Uzun vadede:
• B‹M, Türk g›da perakende sektöründe en büyük ciro 

pay›na sahip flirkettir.
• B‹M, Türk g›da perakende sektöründe en çok 

ma¤aza say›s›na sahip flirkettir.
• Ürün çeflidi 600 adet civar›ndad›r.
• Dürüst, güvenilir ve adil olmak bizim ilkelerimizdir. 
• Hangi din, dil ve ›rkta olursa olsun, fiirketimizin her 

mensubuna ayn› yak›nl›kta davranmak, anlay›fll› 
olmak en tabi sorumlulu¤umuzdur. Bir baflkas›n› 
k›rmad›kça, fiirkete zarar vermedikçe her 
çal›flan›m›z›n flahsi yaflam tarz›na sayg›l›y›z. Ancak 
müflterilerimizi rahats›z edecek afl›r›l›klardan kaç›n›r›z.

21. Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›

Denetim Komitesi, ‹ç Denetim Sistemi ve rutin
haz›rlanan ve k›yaslamaya dayanan kurum içi raporlama
sistemi mevcuttur.

22. ‹dare Meclisi Azalar› ‹le Yöneticilerin Yetki ve

Sorumluluklar›

‹dare Meclisi, kanunlarda ve fiirket ana sözleflmesinde
öngörülen görevleri yerine getirir. fiirket ‹dare Meclisi
taraf›ndan idare ve temsil olunur. ‹dare Meclisi fiirket
amaç ve mevzuuna giren her çeflit ifllemi, hukuki, mali
ve teknik iflleri flirket ad›na yapmak ve fiirket unvan›n›
kullanmak hakk›n› haizdir.
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23. ‹dare Meclisinin Faaliyet Esaslar›

fiirket ana sözleflmesinde de belirtildi¤i üzere ‹dare
Meclisi, fiirket iflleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe
baflkan›n daveti üzerine toplan›r. Ancak ‹dare Meclisi
her 3 ayda bir toplanmas› mecburidir. ‹dare Meclisi’nin
üyelerinin herhangi birinin iste¤i üzerine baflkan ‹dare
Meclisini toplant›ya ça¤›r›r. Baflkan bu daveti, iste¤i
takiben 10 iflgünü içinde yapmaz ise ‹dare Meclisini
toplant›ya baflkan yard›mc›s› ça¤›rabilir. Toplant›
davetinin ve ilgili gündemin, toplant›n›n programland›¤›
tarihten en az 15 gün önce her üyeye taahhütlü mektup
ile veya elden, faks veya teleks ile iletilecek bir mektup
yoluyla yap›lmas› laz›md›r. Toplant› fiirket merkezinde
veya Türkiye içinde veya ‹dare Meclisinin oybirli¤i ile
karar vermesi halinde yurt d›fl›nda di¤er bir yerde de
yap›labilir.

‹dare Meclisi 2005 y›l› içinde 7 kez fiili toplant› 13 kez de
Türk Ticaret Kanunu’nun 330/2. maddesine uygun
olarak toplant› yap›lmaks›z›n üyelerin muvaffakat›
al›narak kararlar alm›flt›r. Bu toplant›lar›n birinde bir,
digerinde alt› maddeye bir üye karfl› oy beyan›nda
bulunmufltur.

24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›

‹dare Meclisi Üyeleri, Genel Kurulun müsaadesi
al›nmadan, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335.
maddelerinde yaz›l› ifllemleri yapamazlar.

25. Etik Kurallar

fiirketin tüm çal›flanlar›yla paylaflt›¤› organizasyon
hedefleri metninde, hedeflere ulafl›lmas› için
çal›flanlar›ndan, yöneticilerinden ve tedarikçilerinden
beklentileri aç›kça ifade edilmifltir. Ayr›ca fiirket içinde
uyulmas› gereken genel ve özel konular için prosedürler
oluflturulmufl ve titizlikle uygulanmakta olup, ihtiyaç
duyuldu¤unda güncellemeleri yap›lmaktad›r. 

26. ‹dare Meclisinde Oluflturulan Komitelerin Say›,

Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›

Yönetim Kurulu’nda iliflkili flirketler (related party),
denetleme ve tazminat ile hizmet al›mlar› komiteleri
kurulmufltur. Bu komiteler fiirketin içinde bulundu¤u
durum ve gereksinimlere uygun olarak, ‹dare Meclisinin
görev ve sorumluluklar›n› sa¤l›kl› bir biçimde yerine
getirmesini temin amac›yla oluflturulmufltur.

27. ‹dare Meclisine Sa¤lanan Mali Haklar

‹dare Meclisi Üyelerine huzur hakk› tan›nmaktad›r. Halka
arz sonras›nda Üyelere borç, kredi verme ve sair
flekillerde fayda sa¤lanmas› söz konusu de¤ildir.
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B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi
Ortaklar›’na

B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi (fiirket)’nin 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilançosunu ve bu
tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu denetlemifl bulunuyoruz. Bu mali tablolar, fiirket yönetiminin
sorumlulu¤undad›r. Bizim sorumlulu¤umuz yapt›¤›m›z denetim çal›flmas›na istinaden bu mali tablolar üzerinde bir
görüfl beyan etmektir.

Denetimimiz Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan yay›mlanan denetim ilke ve kurallar›na göre yap›lm›flt›r.
Bu standartlar, denetimimizi mali tablolar›n önemli yanl›fll›klar içerip içermedi¤ine dair makul bir seviyede güven
oluflturabilecek flekilde planlay›p yürütmemizi gerektirmektedir. Denetim çal›flmas›, mali tablolarda yer alan tutarlar
ve dipnotlara dayanak oluflturan bilgilerin test usulü ile incelenmesini içerir. Ayr›ca denetim çal›flmas›, yönetim
taraf›ndan uygulanan muhasebe prensipleri ve yap›lan önemli tahminler ile birlikte mali tablolar›n genel sunuluflunu
de¤erlendirmeyi de içerir. Yapt›¤›m›z denetimin, görüflümüzün oluflmas›na makul ve yeterli bir dayanak
oluflturdu¤una inanmaktay›z.

Görüflümüze göre, birinci paragrafta söz konusu edilen mali tablolar B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi’nin
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçlar›n› bir
önceki hesap dönemi ile tutarl› bir flekilde uygulanan SPK taraf›ndan yay›mlanm›fl muhasebe standartlar›na (Not 2)
iliflkin ilke ve kurallara uygun olarak do¤ru bir biçimde yans›tmaktad›r.

Güney Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
An Affiliated Firm of Ernst & Young International

Metin Cano¤ullar›, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

9 Mart 2006
‹stanbul, Türkiye
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RAPORU



31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2004
Ba¤›ms›z Ba¤›ms›z

Dipnot Denetimden Denetimden
VARLIKLAR Referanslar› Geçmifl Geçmifl

Cari/Dönen Varl›klar 212,088 142,878
Haz›r De¤erler 4 60,335 16,750
Menkul K›ymetler (net) 5 - -
Ticari Alacaklar (net) 7 41,465 35,017
Finansal Kiralama Alacaklar› (net) 8 - -
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 444 221
Di¤er Alacaklar, net 10 - -
Canl› Varl›klar 11 - -
Stoklar (net) 12 105,632 88,917
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar (net) 13 - -
Ertelenen Vergi Varl›klar› 14 - -
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar 15 4,212 1,973

Cari Olmayan/Duran Varl›klar 111,051 109,850
Ticari Alacaklar (net) 7 - -
Finansal Kiralama Alacaklar› (net) 8 - -
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 - -
Di¤er Alacaklar (net) 10 - -
Finansal Varl›klar (net) 16 - -
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net) 17 - -
Maddi Varl›klar (net) 18 108,902 107,836
Maddi Olmayan Varl›klar (net) 19 1,544 1,523
Ertelenen Vergi Varl›klar› 14 - -
Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar 15 605 491

Toplam Varl›klar 323,139 252,728

Sayfa 20 ile 48 aras›nda yer alan dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.

20

B‹M FAAL‹YET RAPORU 2005

B‹M B‹RLEfi‹K MA⁄AZALAR A.fi.
31 Aral›k 2005 Tarihi ‹tibariyle
B‹LANÇO
(Para Birimi - Bin Yeni Türk Liras› (Not 2))



31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2004
Ba¤›ms›z Ba¤›ms›z

Dipnot Denetimden Denetimden
YÜKÜMLÜLÜKLER Referanslar› Geçmifl Geçmifl

K›sa Vadeli Yükümlülükler 216,835 157,530
Finansal Borçlar (net) 6 - -
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar› (net) - -
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net) 8 - -
Ticari Borçlar (net) 7 167,541 125,938
‹liflkili Taraflara Borçlar (net) 9 34,971 22,262
Di¤er Yükümlülükler (net) 10 8,910 6,131
Al›nan Avanslar 20 - 27
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri (net) 13 - -
Borç Karfl›l›klar› 22 5,413 3,172
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 - -
Di¤er Finansal Yükümlülükler - -

Uzun Vadeli Yükümlülükler 13,584 12,572
Finansal Borçlar (net) 6 - -
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net) 8 - -
Di¤er Finansal Yükümlülükler - -
Ticari Borçlar (net) 7 - -
‹liflkili Taraflara Borçlar (net) 9 - -
Al›nan Avanslar 20 - -
Borç Karfl›l›klar› 22 3,239 2,362
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 10,345 10,210
Di¤er Yükümlülükler (net) 10 - -

ÖZSERMAYE 42 92,720 82,626
Sermaye 1, 23 25,300 25,300
Sermaye Yedekleri 12,041 12,041
Hisse Senedi ‹hraç Primleri - -
Hisse Senedi ‹ptal Kârlar› - -
Yeniden De¤erleme Fonu 18, 24 5,085 5,085
Finansal Varl›klar De¤er Art›fl Fonu - -
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar› 24 6,956 6,956
Kâr Yedekleri 25, 26 3,042 -
Yasal Yedekler 3,042 -
Statü Yedekleri - -
Ola¤anüstü Yedekler - -
Özel Yedekler - -
Sermayeye Eklenecek ‹fltirak Hisseleri ve Gayrimenkul
Sat›fl Kazançlar› - -

Net Dönem Kâr› 30,197 24,216
Geçmifl Y›l Kârlar› 25, 26 22,140 21,069

Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler 323,139 252,728

Sayfa 20 ile 48 aras›nda yer alan dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r. 21
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31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2004
Ba¤›ms›z Ba¤›ms›z

Dipnot Denetimden Denetimden
Referanslar› Geçmifl Geçmifl

Esas Faaliyet Gelirleri

Sat›fllar (net) 34 1,673,077 1,393,158
Sat›fllar›n Maliyeti (-) 34 (1,372,787) (1,158,435)

Brüt Esas Faaliyet Kâr› 300,290 234,723

Faaliyet Giderleri (-) 35 (249,529) (214,299)

Net Esas Faaliyet Kâr› 50,761 20,424

Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar 36 2,552 2,278
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 36 (12,048) (2,316)
Finansman Gelirleri, net 37 740 309

Faaliyet Kâr› 42,005 20,695

Net Parasal Pozisyon Kâr› 38 - 15,811

Vergi Öncesi Kâr 42,005 36,506

Vergiler 14, 39 (11,808) (12,290)

Net Dönem Kâr› 30,197 24,216

A¤›rl›kl› Ortalama Hisse Senedi Say›s› (Beheri 1 YTL) 40 25,300,000 25,300,000

Hisse Bafl›na Basit Kazanç (tam YTL) 40 1.194 0.957

Sayfa 20 ile 48 aras›nda yer alan dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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1. fi‹RKET'‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU

B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi (bir Türk anonim flirketi - fiirket) 31 May›s 1995'te kurulmufl olup Eylül 1995'te
faaliyetlerine bafllam›flt›r. fiirket'in kay›tl› adresi Samand›ra Ebubekir Cad. No: 289 Kartal, ‹stanbul'dur. 

fiirket, perakendecilik sektöründe faaliyet göstermekte olup, içerisinde özel markalar›n da bulundu¤u yaklafl›k 600
üründen oluflan ürün yelpazesini Türkiye çap›nda faaliyet gösteren çok say›da ma¤azas› arac›l›¤›yla satmaktad›r.
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle fiirket'in çeflitli flehirlerde faaliyet gösteren 13 deposu ve 1,194 ma¤azas›
bulunmaktad›r (2004 - 13 depo, 1075 ma¤aza).

B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi'nin mali tablolar› 9 Mart 2006 tarihinde Yönetim Kurulu taraf›ndan
onaylanm›flt›r. Böyle bir niyet olmamakla beraber, Genel Kurul ve belirli düzenleyici kurullar mali tablolar›n
yay›mlanmas›n›n ard›ndan de¤ifliklik yapma yetkisine sahiptir.

31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde çal›flan ortalama personel say›s›
kategorilerine göre afla¤›daki tablodaki gibidir: 

2005 2004
Ofis personeli 575 531
Depo personeli 907 797
Ma¤aza personeli 5,185 4,434
Toplam 6,667 5,762

2. MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR

Mali Tablolar›n Haz›rlanma ‹lkeler
B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi'nin (fiirket) mali tablolar›, Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan
yay›mlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK Muhasebe Standartlar›) uygun olarak haz›rlanm›flt›r. SPK,
Seri: XI, No: 25 Say›l› “Sermaye Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤i”nde kapsaml› bir muhasebe
ilkeleri seti yay›mlam›flt›r. An›lan tebli¤de, alternatif olarak Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (IASB) ve
Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi (IASC) taraf›ndan ç›kar›lm›fl olan muhasebe standartlar›
uygulan›ld›¤›nda da, SPK Muhasebe Standartlar›'na uyulmufl say›laca¤› belirtilmifltir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde
alm›fl oldu¤u bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›'na uygun mali tablo haz›rlayan
flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n gerekli
olmad›¤›n› ilan etmifltir. fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle mali tablolar›, yukar›da bahsedildi¤i üzere
SPK'n›n izin verdi¤i alternatif uygulama çerçevesinde haz›rlanm›flt›r. Mali tablolar ve dipnotlar, SPK taraf›ndan
uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak sunulmufltur. 

Türkiye'de süregelen yüksek enflasyon dönemi sonucunda, Türk Liras›'nda (TL) artan say› haneleri ile birlikte,
ifllemlerin ifade ve kay›t edilmesi s›ras›nda güçlükler ortaya ç›km›flt›r. 31 Ocak 2004 tarihinde yürürlü¤e giren yeni bir
yasa ile Yeni Türk Liras› (YTL), Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni para birimi olarak belirlenmifl ve 1,000,000 TL, 1 YTL'ye
eflit olmak üzere TL'nin dolafl›mdan tamamen kalkmas›na kadar geçecek süre için sabitlenmifltir. Bu nedenle,
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle fiirket'in mali tablolar› ve geçmifl y›l karfl›laflt›rmal› bakiyeleri YTL olarak sunulmufltur. 

fiirket, 31 Aral›k 2004 ve önceki dönemler için muhasebe kay›tlar›n› ve yasal mali tablolar›n› Türkiye'de geçerli olan
ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanl›¤›'nca yay›mlanan Tek Düzen Hesap Plan› (THP) gereklerine göre
Türk Liras› (TL) olarak tutmufltur. 31 Ocak 2004 tarihinde yürürlü¤e giren yasa ile fiirket 1 Ocak 2005'den itibaren
yasal mali tablolar›n› Yeni Türk Liras› (YTL) olarak tutmaya bafllam›flt›r. Mali tablolar fiirket'in yasal kay›tlar›na
dayand›r›lm›fl ve Yeni Türk Liras› cinsinden ifade edilmifl olup, SPK Muhasebe Standartlar›'na göre fiirket'in
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durumunu lay›k›yla arz edebilmek için bir tak›m düzeltme ve s›n›fland›rma de¤iflikliklerine tabi tutularak
haz›rlanm›flt›r. Söz konusu düzeltmeler genel olarak ertelenmifl vergiler, k›dem tazminat› ve finansal kiralama
ifllemlerinin muhasebelefltirilmesinden oluflmaktad›r. Mali tablolar, rayiç de¤erlerinden tafl›nan arsa ve bina
haricinde maliyet bedelleri üzerinden yans›t›lm›flt›r.

fiirket 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle gerekli olan bütün standartlar› uygulam›flt›r. Hiçbir standart geçerli oldu¤u
tarihten önce uygulanmam›flt›r.

31 Aral›k 2004 tarihli Mali Tablolarda Yap›lan Yeniden S›n›fland›rmalar
31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle ticari borçlar içerisinde gösterilen 7,804 YTL tutar›ndaki iliflkili kurulufl bakiyeleri, iliflkili
taraflara borçlar olarak ve di¤er yükümlülükler içerisinde yer alan 240 YTL tutar›ndaki fiirket aleyhine aç›lm›fl
davalara iliflkin olarak ayr›lm›fl olan karfl›l›klar borç karfl›l›klar› olarak yeniden s›n›fland›r›lm›flt›r.

‹fllevsel ve Raporlama Para birimi 
fiirket'in ifllevsel ve raporlama para birimi YTL'dir. 

Devlet ‹statistik Enstitüsü'nün yay›nlad›¤› ülke geneli toptan eflya fiyat endeksine göre 31 Aral›k 2004 itibariyle üç
y›ll›k kümüle enflasyon %69.7, y›ll›k enflasyon oran› ise %13.8'dir. 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle üç y›ll›k kümüle
enflasyon oran› %35.6, y›ll›k enflasyon oran› ise %4.5 olarak gerçekleflmifltir. Buna ba¤l› olarak SPK'n›n 17 Mart
2005 tarihli 7642 no'lu duyurusuna istinaden söz konusu yeniden ifade etme iflleminin uygulanmas›n› gerektiren
objektif koflullar›n gerçekleflmemifl olmas› ve SPK'n›n varolan verilere dayanarak ileride de bu koflullar›n
gerçekleflme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalkt›¤›n› öngörmesi sebebiyle, mali tablolar en son 31 Aral›k 2004
tarihi itibariyle yeniden ifade etme ifllemine tabi tutulmufltur.  

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle son üç y›ll›k döneme iliflkin endeks ve düzeltme katsay›lar› afla¤›daki gibidir:

Tarihler Endeks Dönüflüm Faktörleri
31 Aral›k 2002 6,478.8 1.297
31 Aral›k 2003 7,382.1 1.138
31 Aral›k 2004 8,403.8 1.000

Yukar›da belirtilen yeniden ifade etme iflleminin esaslar› afla¤›daki gibidir: 

• Karfl›laflt›rma amac›yla sunulmufl olan 31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolar, 1 Ocak 2005'ten itibaren yeniden ifade
edilme ifllemine son verilmesi sebebiyle, 31 Aral›k 2004 tarihindeki geçerli ölçüm birimi ile yeniden ifade edilmifltir.
• 31 Aral›k 2005 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri,
31 Aral›k 2004 tarihine kadar olan girifllerin 31 Aral›k 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluflan
girifllerin ise nominal de¤erlerden tafl›nmas›yla hesaplanm›flt›r.
• Enflasyonun genel olarak fiirket'in net parasal pozisyonu üzerindeki etkisi 31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren
döneme ait gelir tablosunda parasal kâr veya zarar olarak yans›t›lm›flt›r.

31 Aral›k 2004 tarihine kadar yeniden ifade edilen maddi ve maddi olmayan varl›klar›n brüt defter de¤erleri ve
1 Ocak 2005'den sonra yap›lan girifllerin nominal de¤erlerinin toplam› üzerinden hesaplanan amortisman ve itfa
giderleri ve bu varl›klar›n sat›fl›ndan kaynaklanan kâr/zarar tutarlar› d›fl›nda 31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren hesap
dönemine ait gelir tablosu hesaplar› tarihsel de¤erleri ile sunulmufltur.

Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin genel bir fiyat endeksi ve dönüflüm faktörleri ile yeniden ifade edilmesi,
fiirket'in bilançolarda belirtilen tutarlarda varl›klar› gerçeklefltirebilece¤i ve yükümlülükleri yerine getirece¤i anlam›na
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gelmemektedir. Ayn› flekilde, fiirket'in mali tablolarda belirtilen tutarlarda özkaynaklar› hissedarlar›na sa¤layaca¤›
anlam›na da gelmemektedir. 

Netlefltirme 
Finansal varl›k ve yükümlülükler, netlefltirmeye yönelik yasal bir hakka ve yapt›r›m gücüne sahip olunmas› ve söz
konusu varl›k ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya efl zamanl› sonuçland›rma niyetinin olmas›
durumunda bilançoda netlefltirilerek gösterilmektedir.

3.UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI

Tahminlerin Kullan›lmas›
Mali tablolar›n SPK Muhasebe Standartlar›'na göre haz›rlanmas›nda fiirket yönetiminin, bilanço tarihi itibariyle,
raporlanan varl›k ve yükümlülük tutarlar›n›, vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütlerini ve raporlama dönemi
itibariyle gelir ve gider tutarlar›n› etkileyecek varsay›mlar ve tahminler yapmas› gerekmektedir. Buna ba¤l› olarak
gerçekleflmifl sonuçlar tahminlerden farkl› olabilir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler
yap›lmakta ve gerçeklefltikleri dönem gelir tablosunda raporlanmaktad›rlar.

Gelirlerin Muhasebelefltirilmesi
Gelir, ekonomik faydan›n iflletmeye gelece¤inin muhtemel oldu¤u ve gelir tutar›n›n güvenilir bir flekilde ölçülebildi¤i
zaman kaydedilmektedir. Sat›fl geliri, iskonto ve Katma De¤er Vergisi (KDV) düflüldükten sonra ürünlerin da¤›t›m›,
risk ve faydalar›n transferinin tamamland›¤› zaman kaydedilmektedir. 

Faiz gelirleri tahakkuk esas›na göre gelir kaydedilmektedir.

Haz›r De¤erler
Nakit ak›m tablosunun sunumu aç›s›ndan, nakit ve nakit eflde¤erleri, kasadaki nakit varl›¤›, bankalardaki nakit para,
yoldaki paralar ve orijinal vadesi 3 aydan k›sa vadeli mevduatlar› içermektedir. 

Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar indirgenmifl de¤erlerinden flüpheli ticari alacak karfl›l›klar› düflüldükten sonra tafl›nmaktad›r. Ticari
alaca¤›n tahsilat›n›n mümkün olmad›¤› durumlarda flüpheli ticari alacak karfl›l›¤› için tahmin yap›l›r.

Stoklar
Stoklar, maliyet veya gerçeklefltirilebilir de¤erinin düflük olan› üzerinden de¤erlenmifltir. Stok maliyeti ilk - giren - ilk -
ç›kar metodu ile belirlenmektedir.

Gerçeklefltirilebilir de¤er, tahmini sat›fl fiyat›ndan sat›fl esnas›na kadar oluflacak ek maliyetler düflülerek tahmin
edilen tutard›r.

Maddi Varl›klar
Bütün maddi varl›klar bafllang›ç olarak maliyet de¤erinden kaydedilir. Arsa ve bina daha sonra ba¤›ms›z
uzmanlarca de¤erlenip rayiç de¤erine getirildikten sonra ilgili bina için amortisman düflülerek gösterilmifltir. Di¤er
bütün maddi varl›klar tarihsel maliyetinden birikmifl amortisman ve de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› düflülerek yans›t›lm›flt›r.
Maddi varl›k sat›ld›¤› zaman bu varl›¤a ait maliyet ve birikmifl amortisman ilgili hesaplardan düflüldükten sonra
oluflan gelir ya da gider gelir tablosuna dahil edilmektedir. Yeniden de¤erlenmifl varl›klar›n sat›lmas› durumunda, bu
varl›¤a ait yeniden de¤erleme fon tutar› birikmifl karlara aktar›lmaktad›r. 

Maddi varl›¤›n maliyet de¤eri; al›fl fiyat›, ithalat vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan vergiler ve maddi varl›¤›
kullan›ma haz›r hale getirmek için yap›lan masraflardan oluflmaktad›r. Maddi varl›¤›n kullan›m›na baflland›ktan sonra
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oluflan tamir ve bak›m gibi masraflar, olufltuklar› dönemde gider kaydedilir. Yap›lan harcamalar ilgili maddi varl›¤a
gelecekteki kullan›m›nda ekonomik bir de¤er art›fl› sa¤l›yorsa bu harcamalar varl›¤›n maliyetine eklenmektedir.

Maddi varl›klar›n yeniden de¤erlemesinden kaynaklanan tafl›nan de¤erdeki art›fllar ilk olarak özsermayedeki
yeniden de¤erleme fonuna ertelenmifl vergi etkisi netlenerek alacak olarak kaydedilir.

Amortismana tabi tutulan varl›klar, maliyetleri veya yeniden de¤erlenmifl tutarlar› üzerinden do¤rusal metodla
amortismana tabi tutulmaktad›r. Maddi varl›klar için tahmini ekonomik ömürlerini yans›tan amortisman süreleri
afla¤›daki gibidir:

Süre (Y›l)
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 5
Binalar 25
Makina ve teçhizat 7, 10
Demirbafllar 5
Tafl›t araçlar› 5
Özel maliyetler 10

Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, bu süreçte kullan›lan metodun ve
amortisman süresinin ilgili varl›ktan edinilecek ekonomik faydalar ile paralel olup olmad›¤›na dikkat edilmektedir.

Maddi varl›klar›n tafl›nan de¤erlerinin gerçekleflemeyece¤ine yönelik olay veya de¤iflikliklerin meydana gelmesi
durumunda herhangi bir de¤er düflüklü¤ünün olup olmad›¤› incelenmektedir. Tafl›nan de¤erlerin paraya
çevrilebilecek tutar› aflmas› durumunda ilgili aktifler paraya çevrilebilecek tutar›na indirgenmektedir. Paraya
çevrilebilecek tutara indirgeme ifllemi maliyet de¤erlerinden tafl›nan maddi varl›klar için gelir tablosuna kaydedilen
de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›, de¤erlenmifl tutarlar›yla tafl›nan arsa ve bina için ise özkaynaklarda tafl›nan yeniden
de¤erleme fonu tükenene kadar bu fon tutar›n› azaltacak flekilde, aflan tutar için ise gelir tablosuna kaydedilerek
de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ay›rmak suretiyle yap›lmaktad›r. Paraya çevrilebilecek tutar, varl›¤›n net sat›fl fiyat› ve
kullan›mdaki de¤erinden yüksek olan›d›r. Net sat›fl fiyat›, bir varl›¤›n iliflkili olmayan bir flah›s veya kuruma (üçüncü
flah›slara) sat›fl›ndan elde edilecek mebla¤d›r. Net defter de¤eri ise bir varl›¤›n kullan›m›ndan ve ekonomik ömrü
sonunda elden ç›kar›lmas›ndan do¤acak gelecekteki nakit ak›mlar›n›n flimdiki de¤erine indirgenmifl tutar›d›r. Paraya
çevrilebilecek tutar belirlenebiliyorsa, her bir k›ymet için, belirlenemiyorsa k›ymetin dahil oldu¤u nakit ak›m› sa¤layan
grup için tahmin edilir. 

Geçmifl y›llarda ayr›lan de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› art›k geçerli de¤ilse ya da azalm›fl ise ilgili tutar kadar gelir
tablosuna gelir olarak ya da de¤erleme fonunda art›fl olarak yans›t›l›r. 

Maddi Olmayan Varl›klar
Maddi olmayan varl›klar ilk baflta, maliyetleri ile yans›t›lmaktad›r. Maddi olmayan varl›klar›n aktiflefltirilebilmesi için
ilgili varl›¤›n iflletmeye gelecekte sa¤layaca¤› ekonomik fayda tespit edilebilir olmal› ve varl›¤›n maliyeti güvenilir bir
flekilde ölçülebilmelidir. Maddi olmayan varl›klar, maliyet de¤erinden birikmifl amortisman ve e¤er varsa de¤er
düflüklü¤ü indirilerek yans›t›l›r. Gelifltirme maliyetleri d›fl›ndaki fiirket içinde yarat›lan maddi olmayan varl›klar
aktiflefltirilmemekte, ilgili y›la gider kaydedilmektedir. Maddi olmayan varl›klar normal amortisman metoduyla
ekonomik ömürleri üzerinden itfa edilmektedir. Amortisman metodu ve ömrü her sene sonunda tekrar gözden
geçirilmektedir.

Maddi olmayan varl›klar›n tafl›d›klar› de¤erler, flartlarda de¤ifliklik oldu¤u takdirde herhangi bir de¤er düflüklü¤ü
olup olmad›¤›n› test etmek için incelenmektedir.
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Varl›klar›n De¤er Düflüklü¤ü
Varl›klar›n tafl›d›klar› de¤er üzerinden paraya çevrilemeyece¤i durumlarda, varl›klarda de¤er düflüklü¤ü olup
olmad›¤›na bak›l›r. Varl›klar›n tafl›d›klar› de¤er, paraya çevrilebilecek tutar› aflt›¤›nda de¤er düflüklü¤ü karfl›l›k gideri
gelir tablosunda yans›t›l›r. Paraya çevrilebilecek tutar, varl›¤›n net sat›fl fiyat› ve kullan›m de¤erinden yüksek olan›d›r.
Kullan›m de¤eri, bir varl›¤›n kullan›m›ndan ve ekonomik ömrü sonunda sat›lmas›ndan elde edilmesi öngörülen
gelecekteki nakit ak›mlar›n›n flimdiki de¤erini, net sat›fl fiyat› ise, sat›fl has›lat›ndan sat›fl maliyetleri düflüldükten
sonra kalan tutar› yans›tmaktad›r. Paraya çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir k›ymet için, belirlenemiyorsa
k›ymetin dahil oldu¤u nakit ak›m› sa¤layan grup için tahmin edilir. Geçmifl dönemlerde ayr›lan de¤er düflüklü¤ü
karfl›l›¤› art›k geçerli de¤ilse ya da daha düflük de¤erde bir karfl›l›k ayr›lmas› gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir
ve bu tutar gelir tablosuna yans›t›l›r.

Ticari Borçlar
Ortalama vadesi 47 gün (2004 - 44) olan ticari borçlar indirgenmifl de¤erleriyle tafl›nmaktad›r. Tafl›nan ticari borç,
mal ve hizmet al›m› ile ilgili ileride do¤acak faturalanm›fl ya da faturalanmam›fl tutar›n rayiç de¤erini yans›tmaktad›r.

Borçlanma Maliyetleri
Borçlanma maliyetleri olufltu¤u tarihte giderlefltirilir.

Finansal Varl›k ve Yükümlülüklerin Kayda Al›nmas› ve Ç›kar›lmas›
fiirket, finansal varl›k veya yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözleflmelerine taraf oldu¤u takdirde bilançosuna
yans›tmaktad›r. fiirket finansal varl›¤›n tamam›n› veya bir k›sm›n›, sadece söz konusu varl›klar›n konu oldu¤u
sözleflmeden do¤an haklar üzerindeki kontrolünü kaybetti¤i zaman kay›ttan ç›kart›r. fiirket finansal yükümlülükleri
ancak sözleflmede tan›mlanan yükümlülü¤ü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman afl›m›na u¤rar ise kay›ttan
ç›kart›r.

Bütün normal finansal varl›k al›m ve sat›mlar› ifllem tarihinde, yani fiirket'in varl›¤› almay› veya satmay› taahhüt etti¤i
tarihte kay›tlara yans›t›l›r. Söz konusu al›m ve sat›mlar genellikle piyasada oluflan genel teamül ve düzenlemelerle
belirlenen zaman dilimi içerisinde finansal varl›¤›n teslimini gerektiren al›m sat›mlard›r.

Finansal Araçlar
Finansal araçlar, bir iflletmenin finansal varl›klar›n› ve bir baflka iflletmenin finansal yükümlülüklerini veya sermaye
araçlar›n› artt›ran anlaflmalard›r.

Finansal varl›klar:
• nakit,
• baflka bir iflletmeden nakit veya bir baflka finansal varl›k al›nmas›n› öngören sözleflmeye dayal› hak,
• iflletmenin bir baflka iflletmeyle finansal araçlar›n›, iflletmenin lehinde olacak flekilde, karfl›l›kl› olarak de¤ifltirmesini
öngören sözleflmeye dayal› hak ya da,
• bir baflka iflletmenin sermaye araçlar›d›r.

Sözleflmeye dayal› finansal yükümlülükler:
• baflka bir iflletmeye nakit veya bir baflka finansal varl›k vermeyi öngören, veya
• iflletmenin bir baflka iflletmeyle finansal araçlar›n›, iflletmenin aleyhinde olacak flekilde karfl›l›kl› olarak
de¤ifltirmesini öngören sözleflmeye dayal› yükümlülüklerdir.

Bir finansal varl›k veya yükümlülük, ilk olarak verilen (finansal varl›k için) ve elde edilen (finansal yükümlülük için)
rayiç de¤er olan ifllem maliyetleri üzerinden varsa ifllem masraflar› da eklenerek hesaplan›r.
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‹lk kayd› müteakip, finansal varl›klar rayiç de¤erinden sat›fl durumunda ortaya ç›kacak ifllem maliyetleri
düflülmeksizin de¤erlenir.

Rayiç de¤er, zorunlu sat›fl ve tasfiye gibi haller d›fl›nda, bir finansal arac›n cari bir ifllemde istekli taraflar aras›nda
al›m-sat›ma konu olan fiyat›n› ifade eder.

Nakit ve nakit benzerleri ve ticari alacaklar ve borçlar maliyet de¤erlerinden yans›t›lm›fl olup k›sa vadeli olmalar›
sebebiyle rayiç de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤ere yak›n oldu¤u düflünülmüfltür. 

Kur De¤ifliminin Etkileri
fiirket yabanc› para cinsinden yap›lan ifllemleri ve bakiyeleri kullan›lan para birimine çevirirken ifllem tarihinde
geçerli olan ilgili kurlar› esas almaktad›r. Yabanc› para cinsinden olan ifllemlerin kullan›lan para birimine
çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden do¤an kur fark› gider ya da gelirleri ilgili dönemde gelir
tablosuna yans›t›lmaktad›r.

fiirket'in yabanc› para çevrimi için kulland›¤› kurlar ilgili dönem sonlar› itibariyle afla¤›da sunulmufltur:

USD/YTL (full) EUR/YTL (full)
31 Aral›k 2005 1.3418 1.5875
31 Aral›k 2004 1.3421 1.8268

Hisse Bafl›na Kazanç
Hisse bafl›na basit kazanç net dönem kâr›n›n dönem içindeki hisselerin a¤›rl›kl› ortalamas›na bölünmesiyle
hesaplan›r. Dönem içerisinde içsel kaynaklardan sermaye art›r›m› yap›lmas› halinde, hisselerin a¤›rl›kl› ortalamas›
hesaplan›rken yeni bulunan de¤erin dönem bafl› itibariyle de geçerli oldu¤u kabul edilir.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

fiirket'in bilanço tarihindeki durumu hakk›nda ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (düzeltme gerektiren
olaylar) mali tablolarda yans›t›lmaktad›r. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arzettikleri takdirde
dipnotlarda aç›klanmaktad›r.

Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve fiarta Ba¤l› Varl›klar

i) Karfl›l›klar
Karfl›l›klar ancak ve ancak iflletmenin geçmiflten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü¤ü (yasal ya da
yap›sal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle iflletmeye ekonomik ç›kar sa¤layan kaynaklar›n elden ç›kmas› olas›l›¤›
mevcutsa ve gerçekleflecek yükümlülü¤ün miktar› güvenilir bir flekilde tahmin edilebiliyorsa kay›tlara al›nmaktad›r.
Paran›n zaman içindeki de¤er kayb› önem kazand›¤›nda, karfl›l›klar paran›n zaman de¤erini (ve uygun ise
yükümlülü¤e özel riskleri) yans›tan cari piyasa tahminlerinin vergi öncesi oran› ile gelecekteki nakit ak›mlar›n›n
iskonto edilmesi sonucu hesaplanmaktad›r. ‹skonto metodu kullan›ld›¤›nda, zaman dilimini yans›tan provizyondaki
art›fl, faiz gideri olarak dikkate al›n›r.

ii) fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve Varl›klar
fiarta ba¤l› yükümlülükler, kaynak aktar›m›n› gerektiren durum yüksek bir olas›l›k tafl›m›yor ise mali tablolarda
yans›t›lmay›p dipnotlarda aç›klanmaktad›r. fiarta ba¤l› varl›klar ise mali tablolara yans›t›lmay›p ekonomik getiri
yaratma ihtimali yüksek oldu¤u takdirde dipnotlarda aç›klan›r.
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Kiralama ‹fllemleri

i) Finansal Kiralama ‹fllemleri
Finansal kiralama ifllemiyle kiralanan varl›¤a ait tüm risk ve faydalar kirac› taraf›ndan üstlenilir. fiirket finansal
kiralamalar› aktif ve pasif olarak kiralanan mülkün rayiç de¤erine veya düflük ise asgari kira ödemelerinin bugünkü
de¤erine eflit olarak bilançoda yans›tmaktad›r. Finansman maliyeti kiralaman›n ömrü boyunca her bir dönemde
geriye kalan yükümlülük üzerinden sabit dönemsel faiz oran› oluflturacak flekilde ödeme dönemlerine da¤›t›l›r.
Finansman maliyeti do¤rudan gider kaydedilmektedir. Finansal kiralama yoluyla elde edilen varl›klar tahmin edilen
ekonomik ömürlerine göre amortismana tabi tutulurlar.

ii) Operasyonel Kiralama ‹fllemleri
Bir k›ymetin kiralama iflleminde bütün riskler ve faydalar kiraya verene aitse bu tip ifllemler operasyonel kiralama
olarak s›n›fland›r›l›r. Operasyonel kiralamada kira bedelleri, kira süresi boyunca eflit olarak giderlefltirilir.

‹liflkili Taraflar
‹liflkili taraflar tan›m›, hissedarl›k, sözleflmeye dayal› haklar, aile iliflkisi veya benzeri yollarla karfl› taraf› do¤rudan ya
da dolayl› bir flekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kurulufl olarak verilmifltir. ‹liflkili taraflara
ayn› zamanda sermayedarlar, fiirket yönetimi ve çal›flanlar› da dahildir. ‹liflkili taraf ifllemleri, bedel karfl›l›¤›
düflünülmeksizin, kaynaklar›n ve yükümlülüklerin iliflkili taraflar aras›nda transfer edilmesini içermektedir.

Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Vergi karfl›l›¤›, dönem kâr› veya zarar› hesaplanmas›nda dikkate al›nan cari dönem ve ertelenmifl vergi karfl›l›klar›n›n
tamam›d›r. 

Ertelenmifl vergi, bilanço yükümlülü¤ü metodu dikkate al›narak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada yans›t›lan
de¤erleri ile yasal vergi hesab›ndaki bazlar› aras›ndaki geçici farklardan oluflan vergi etkileri dikkate al›narak
yans›t›lmaktad›r. Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü vergilendirilebilir tüm geçici farklar üzerinden hesaplan›r.

Ertelenmifl vergi varl›klar›, indirilebilir geçici farklar›n, kullan›lmam›fl vergi zararlar›n›n ileride indirilebilmesi için yeterli
kârlar›n oluflmas› mümkün görünüyorsa, tüm geçici farklar ve kullan›lmam›fl vergi zararlar› üzerinden ayr›l›r. Her
bilanço döneminde fiirket, ertelenmifl vergi varl›klar›n› gözden geçirmekte ve gelecekte indirilebilir olmas› ihtimali
göz önüne al›narak muhasebelefltirmektedir.

Ertelenmifl vergi varl›klar›n›n ve yükümlülüklerinin hesaplanmas›nda söz konusu varl›¤›n gerçekleflece¤i ve
yükümlülü¤ün yerine getirilece¤i dönemlerde oluflmas› beklenen vergi oranlar›, bilanço tarihi itibariyle uygulanan
vergi oranlar› (vergi mevzuat›) baz al›narak hesaplan›r.

K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›

a) Tan›mlanan Fayda Plan›:
fiirket, mevcut ifl kanunu gere¤ince, emeklilik nedeni ile iflten ayr›lan veya istifa ve kötü davran›fl d›fl›ndaki
nedenlerle ifline son verilen ve en az bir y›l hizmet vermifl personele belirli miktarda k›dem tazminat› ödemekle
yükümlüdür.

Not 22'de daha detayl› belirtildi¤i üzere, fiirket mali tablolarda yer alan k›dem tazminat› karfl›l›¤›n› UMS 19 - “Çal›flan
Menfaatleri” standard›na göre ba¤›ms›z bir aktüer taraf›ndan yap›lan aktüer çal›flmas›na dayanarak yans›tm›flt›r.

K›dem tazminat› karfl›l›¤› “Projeksiyon Metodu” kullan›larak hesaplanm›flt›r. Profesyonel aktüerler taraf›ndan yap›lan
hesaplamalara göre bulunan henüz kay›tlara al›nmam›fl birikmifl aktüer kazanç veya kay›plar k›dem tazminat›
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yükümlülü¤ünün %10'unu aflmas› durumunda gelir veya gider olarak gelir tablosuyla iliflkilendirilmektedir. Oluflan
tüm aktüer kazanç ve kay›plar, fiirket çal›flanlar›n›n ortalama kalan çal›flma sürelerine da¤›t›larak gelir tablosuna
yans›t›l›r. K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, profesyonel aktüerler taraf›ndan tahmin edilen faiz oran› ile iskonto edilerek
hesaplanm›flt›r. 

(b) Tan›mlanan Katk› Planlar›:
fiirket, Sosyal Sigortalar Kurumu'na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. fiirket'in bu primleri ödedi¤i
sürece baflka yükümlülü¤ü kalmamaktad›r. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine
yans›t›lmaktad›r.

Bölümlere Göre Raporlama
Bir faaliyet bölümü, di¤er faaliyet bölümlerinden farkl› risk ve getirilere sahip ürün ve hizmetleri sa¤layan varl›klar ve
faaliyetler grubudur. Bir co¤rafi bölüm ise belirli bir ekonomik çevrede, di¤er ekonomik çevrelerde faaliyet gösteren
bölümlerden farkl› risk ve getirilere sahip ürün ve hizmetler sa¤lamak için oluflturulan bölümdür. fiirket tek bir
faaliyet bölümünde ve ayn› co¤rafi bölümde faaliyet gösteriyor olmas›ndan dolay›, bölümlere göre raporlama
yapmas›n› gerektiren bir durum bulunmamaktad›r,

4. HAZIR DE⁄ERLER

2005 2004
Kasa 11,112 8,013
Banka
-Kat›l›m hesab› 31,574 -
-Vadesiz mevduat 8,915 5,654
Yoldaki para 8,734 3,083

60,335 16,750

31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle bloke mevduat bulunmamaktad›r.

5. MENKUL KIYMETLER

fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle menkul k›ymeti bulunmamaktad›r.

6. F‹NANSAL BORÇLAR

fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle banka kredisi bulunmamaktad›r. 

7. T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR

a) Ticari Alacaklar

2005 2004
Kredi kart› alacaklar› 40,911 33,686
Ticari alacaklar 750 450
Verilen avanslar 308 1,018
Di¤er alacaklar 178 207
Eksi: flüpheli alacak karfl›l›¤› (682) (344)

41,465 35,017
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31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle ticari alacaklar›n ortalama vadeleri 9 gündür.

b) Ticari Borçlar

2005 2004
Ticari borçlar 167,541 125,938

167,541 125,938

8. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE F‹NANSAL K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NDEN BORÇLAR

a) Finansal Kiralama Alacaklar›
fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle finansal kiralama alacaklar› bulunmamaktad›r.

b) Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar
31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle fiirket'in finansal kiralama ifllemlerinden borcu bulunmamaktad›r. 

9. ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARA BORÇLAR

31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri itibariyle, iliflkili kurulufllarla oluflan borç alacak
bakiyeleri ve gerçekleflen önemli ifllemler afla¤›daki gibidir:

Bakiyeler
(a) 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle fiirket'in iliflkili taraflardan s›ras›yla 444 YTL ve 221 YTL tutar›nda alaca¤›
bulunmaktad›r. Bu tutarlar›n s›ras›yla 227 YTL ve 221 YTL' sini personelden alacaklar oluflturmaktad›r. 

(b) 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle envanter al›mlar› için Teksu Ticaret A.fi. (1)'ye ödenmifl, stoklar içinde
yer alan s›ras›yla 347 YTL ve 535 YTL tutar›nda avans bulunmaktad›r. 
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(c) K›sa vadeli yükümlülükler içerisinde yer alan iliflkili kurulufllara borçlar flu flekildedir:

Mal ve Hizmet Al›mlar›na ‹liflkin Borçlar

2005 2004
Ak G›da A.fi. (Ak G›da) (1) 17,313 8,115
Nimet G›da Sanayi ve Ticaret A.fi. (Nimet) (1) 6,245 3,412
Biskot Bisküvi G›da Sanayi ve Ticaret A.fi. (Biskot) (1) 4,085 3,877
Noble Pazarlama Sat›fl ve Da¤›t›m A.fi. (Noble) (1) 2,180 1,524
Ahsen Plastik Sanayi ve Ticaret A.fi. (Ahsen) (1) 2,136 2,668
Pak Ka¤›tç›l›k San. ve Tic. A.fi. (Pak Ka¤›tç›l›k) (1) 812 -
Oyafl Okyanus G›da Yat›r›m Sanayi A.fi. (Oyafl) (1) 622 478
Çizmeci G›da Sanayi ve Ticaret A.fi. (Çizmeci) (1) 591 243
Plas Plastik ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. (Plas Plastik) (1) 466 1,772
ETM Ev Tüketim Mallar› Sanayi ve Ticaret A.fi. (ETM) (1) 431 -
ZTH Zincir Ma¤azalar Tedarik Hizmetleri A.fi. (ZTH) (2) 52 -
Teksu Ticaret A.fi. (1) 38 20
Nice ‹ç ve D›fl Ticaret Ltd. fiti (Nice) (1) - 138
Di¤erleri - 15

34,971 22,262

(1) fiirket ortaklar›na ait flirketler
(2) Yönetim kurulu üyelerinin ortak oldu¤u flirketler

‹fllemler
(a) 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle sona eren dönemlerde iliflkili kurulufllardan yap›lan mal al›mlar›
afla¤›daki gibidir:

2005 2004
Ak G›da (1) 137,530 118,493
Nimet (1) 45,257 35,002
Noble (1) 20,851 11,235
Biskot G›da (1) 19,697 16,714
Pak Ka¤›tç›l›k (1) 16,807 -
Ahsen (1) 13,454 24,058
Plas Plastik (1) 11,498 10,863
Oyafl (1) 7,167 8,311
Natura (1) 5,003 3,253
Bahariye Tekstil Sanayi ve Ticaret A.fi. (1) 2,184 581
Teksu Ticaret A.fi. (1) 1,881 3,551
Çizmeci (1) 1,681 1,921
Nice (1) 585 128
ETM (1) 366 -
Sa¤l›kl› G›da Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi. (2) - 4,609
Di¤er 69 2,099

284,030 240,818
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(b) 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle sona eren dönemlerde iliflkili kurulufllardan al›nan arac›l›k hizmetleri
afla¤›daki gibidir:

2005 2004
ZTH Zincir Ma¤azalar Tedarik Hizmetleri A.fi. (2) 685 609

(1) fiirket ortaklar›na ait flirketler
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin ortak oldu¤u flirketler

(c) 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle sona eren dönemlerde fiirket, Dieter Brandes (fiirket orta¤›)'den
s›ras›yla 140 YTL ve 151 YTL tutar›nda dan›flmanl›k hizmeti alm›flt›r.

(d) 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle sona eren dönemlerde idare meclisi ve üst yönetime ödenen maafl,
ikramiye ve menfaatler toplam› s›ras›yla 11,738 YTL (5,785 YTL tutar›ndaki halka aç›lma esnas›nda yap›lan bir
kereye mahsus ödemeyi içermektedir) ve 5,377 YTL'dir.

10. D‹⁄ER ALACAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Di¤er Alacaklar 
fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle di¤er alacaklar› bulunmamaktad›r.

b) Di¤er Yükümlülükler 

2005 2004
Ödenecek gelir vergisi ve sosyal sigorta primleri 5,085 2,347
Ödenecek di¤er vergi ve fonlar 2,529 2,100
Ödenecek KDV 1,222 1,610
Di¤er 74 74

8,910 6,131

11. CANLI VARLIKLAR

fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle canl› varl›klar› bulunmamaktad›r.

12. STOKLAR

2005 2004
Ticari mallar 98,428 78,497
Di¤er mallar 538 618
Verilen avanslar 6,666 9,802

105,632 88,917

13. DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiME ALACAKLARI VE HAKED‹fi BEDELLER‹

fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle devam eden inflaat sözleflme alacaklar› ve hakedifl bedelleri
bulunmamaktad›r.
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14. ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹

31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, ertelenmifl vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi oranlar›
kullan›larak hesaplanan ertelenmifl vergi yükümlülü¤ünün da¤›l›m› afla¤›da özetlenmifltir:

Bilanço Gelir Tablosu
2005 2004 2005 2004

Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü

Parasal olmayan varl›klar›n UMS 29 kapsam›nda 
yeniden ifade edilme etkisi 12,328 11,916 412 (875)

Ertelenmifl vergi varl›¤›

K›dem tazminat› karfl›l›¤› (972) (708) (264) (199)
Di¤er düzeltmeler (625) (612) (13) (70)
Tafl›nan geçmifl dönem zarar› - - - 272
Bina için ayr›lan de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (386) (386) - -

10,345 10,210

Ertelenmifl vergi gideri/(geliri), parasal kazanç dahil 135 (872)

31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle sona eren y›l için net ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü hareketi afla¤›daki
gibidir:

2005 2004
Bafllang›ç bakiyesi 10,210 11,082
Gelir tablosuna yans›t›lan ertelenmifl vergi (Not 39) 135 474
Parasal kazanç - (1,346)
Dönem sonu bakiyesi 10,345 10,210

15. D‹⁄ER CAR‹/DÖNEN VARLIKLAR VE D‹⁄ER CAR‹ OLMAYAN/DURAN VARLIKLAR

a) Di¤er Cari/Dönen Varl›klar

2005 2004
Peflin ödenen giderler 4,141 1,929
Di¤er 71 44

4,212 1,973

b) Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar

fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle s›ras›yla 605 YTL ve 491 YTL tutar›nda di¤er cari olmayan/duran
varl›klar› bulunmaktad›r.

16. F‹NANSAL VARLIKLAR

fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle finansal varl›klar› bulunmamaktad›r.
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17. YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle yat›r›m amaçl› gayrimenkulleri bulunmamaktad›r.

18. MADD‹ VARLIKLAR

fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemleri içindeki maddi varl›k ve ilgili birikmifl
amortismanlara ve de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›na iliflkin hareket tablolar› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2004 Girifller Ç›k›fllar Transferler 31 Aral›k 2005
Maliyet veya yeniden de¤erlenmifl tutar
Arsa 10,422 280 (149) - 10,553
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 171 - - - 171
Bina 9,988 - - - 9,988
Makina ve teçhizat 96,348 5,038 (581) 3,800 104,605
Tafl›t araçlar› 16,723 4,261 (3,037) - 17,947
Demirbafllar 40,247 3,816 (139) - 43,924
Özel maliyetler 42,579 8,327 (1,468) - 49,438
Verilen siparifl avanslar› 616 4,442 - (3,800) 1,258

217,094 26,164 (5,374) - 237,884

Eksi: Birikmifl amortisman
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 145 12 - - 157
Bina 2,512 356 - - 2,868
Makina ve teçhizat 51,114 9,497 (309) - 60,302
Tafl›t araçlar› 5,927 3,044 (2,094) - 6,877
Demirbafllar 24,713 5,669 (20) - 30,362
Özel maliyetler 16,693 4,465 (896) - 20,262

101,104 23,043 (3,319) 120,828

Bina ve arsa için de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (8,154) (8,154)

Net defter de¤eri 107,836 108,902
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31 Aral›k 2003 Girifller Ç›k›fllar Transferler 31 Aral›k 2004
Maliyet veya yeniden de¤erlenmifl tutar
Arsa 10,422 - - - 10,422
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 171 - - - 171
Bina 9,988 - - - 9,988
Makina ve teçhizat 82,879 11,683 (165) 1,951 96,348
Tafl›t araçlar› 13,982 5,876 (3,135) - 16,723
Demirbafllar 34,409 6,063 (76) (149) 40,247
Özel maliyetler 35,716 7,889 (1,026) - 42,579
Verilen siparifl avanslar› 1,060 1,997 (639) (1,802) 616

188,627 33,508 (5,041) - 217,094

Eksi: Birikmifl amortisman
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 130 15 - - 145
Bina 2,156 356 - - 2,512
Makina ve teçhizat 41,822 9,329 (37) - 51,114
Tafl›t araçlar› 4,829 3,087 (1,989) - 5,927
Demirbafllar 19,031 5,731 (49) - 24,713
Özel maliyetler 13,189 3,895 (391) - 16,693

81,157 22,413 (2,466) - 101,104

Bina ve arsa için de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (8,154) - - - (8,154)

Net defter de¤eri 99,316 107,836

Samand›ra'da bulunan arsa ve bina 2002 y›l›nda yap›lan ba¤›ms›z de¤erlemeye göre yeniden de¤erlenen
miktarlar›yla gösterilmifltir. Söz konusu ba¤›ms›z de¤erleme ABD $ olarak piyasa fiyat› baz al›narak yap›lm›flt›r. ‹lgili
arsa ve binan›n defter de¤erleri yeniden de¤erlenen tutarlara getirilmifl, de¤erleme fark› da ertelenmifl vergi tutar›
netlenerek özsermaye içinde yer alan yeniden de¤erleme fonunda gösterilmifltir. Özsermaye içinde yeralan yeniden
de¤erleme fonu hissedarlara da¤›t›lamaz.

Yeniden de¤erlenmifl maddi varl›klar mali tablolara tarihsel maliyetinden birikmifl amortisman ve de¤er düflüklü¤ü
karfl›l›¤› düflülerek yans›t›lm›fl olsayd›, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle Samand›ra'daki arsa ve binalar›n tafl›nan
de¤erleri afla¤›daki gibi olurdu:

Arsa ve Bina
2005 2004

Maliyet 6,657 6,657
Birikmifl amortisman (1,995) (1,800)
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31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, hala kullan›lmakta olan tamam›yla itfa olmufl maddi ve maddi olmayan
varl›klar›n maliyet bedelleri afla¤›daki gibidir:

2005 2004
Demirbafllar 16,475 12,268
Makine ve teçhizat 822 313
Finansal kiralama yolu ile elde edilen maddi varl›klar 19,742 11,896
Di¤er maddi olmayan varl›klar 4,470 2,140
Tafl›t araçlar› 999 1,368
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 113 113

42,621 28,098

Varl›klar Üzerindeki Rehin ve ‹potekler
fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle maddi varl›klar› üzerinde ipotek bulunmamaktad›r.

19. MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR

31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemleri içinde maddi olmayan varl›klar›n ve ilgili
birikmifl itfa paylar›n›n hareket tablolar› afla¤›daki gibidir:

2003 Girifller 2004 Girifller Ç›k›fllar 2005
Maliyet
Haklar 2,802 832 3,634 712 (7) 4,339
Di¤er maddi olmayan varl›klar 426 6 432 (104) 328

3,228 838 4,066 712 (111) 4,667

Birikmifl itfa paylar›
Haklar 1,537 580 2,117 682 - 2,799
Di¤er maddi olmayan varl›klar 426 - 426 2 (104) 324

1,963 580 2,543 684 (104) 3,123

Net defter de¤eri 1,265 1,523 1,544

Maddi olmayan varl›klar tahmini ekonomik ömürleri olan 5 y›l üzerinden itfa edilmektedirler.

Haklar a¤›rl›kl› olarak yaz›l›m lisanslar›ndan oluflmaktad›r.

20. ALINAN AVANSLAR

31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle fiirket'in alm›fl oldu¤u avans bulunmamaktad›r.

21. EMEKL‹L‹K PLANLARI

fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle emeklilik planlar› bulunmamaktad›r.
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22. BORÇ KARfiILIKLARI

K›sa Vadeli

a) Vergi Karfl›l›klar›
fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle k›sa vadeli yükümlülükler içerisinde yer alan vergi karfl›l›klar›
afla¤›daki gibidir:

2005 2004
Cari dönem vergi karfl›l›¤› (Not 39) 11,673 11,816
Peflin ödenen vergiler (7,276) (9,651)
Ödenecek kurumlar vergisi 4,397 2,165

b) Di¤er Borç Karfl›l›klar›
31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle fiirket'in k›sa vadeli yükümlülükleri içerisinde, telefon, elektrik, su ve di¤er
k›sa vadeli borçlar için ayr›lm›fl s›ras›yla 737 YTL ve 767 YTL tutar›nda ve aleyhine aç›lm›fl ve halen devam etmekte
olan davalar için ayr›lm›fl s›ras›yla YTL 279 ve YTL 240 tutar›nda karfl›l›k giderleri bulunmaktad›r.

Uzun Vadeli

c) K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
fiirket, Türkiye'de mevcut ifl kanunu gere¤ince, emeklilik nedeniyle iflten ayr›lan veya istifa ve kötü davran›fl
d›fl›ndaki nedenlerle ifline son verilen personele belirli miktarda k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür. Bu
tazminatlar, iflten ayr›lma veya ç›kar›lma tarihindeki ücret esas al›narak çal›fl›lan her y›l için 30 günlük ücret
(31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle k›dem tazminat› ödemeleri tavan› s›ras›yla 1.727 YTL ve 1.575 YTL
(tarihsel de¤er)'dir) üzerinden hesaplanmaktad›r. Bu yükümlülüklerin maliyeti personelin hizmet süresi boyunca
tahakkuk ettirilmektedir. fiirket, k›dem tazminat› karfl›l›¤›n›, profesyonel aktüerler taraf›ndan yap›lan hesaplamalar›
baz alarak aktüer metod ve varsay›mlar›n› kapsayan UMS 19 çerçevesinde kay›tlar›na yans›tmaktad›r. Oluflan tüm
aktüer kazanç ve kay›plar, fiirket çal›flanlar›n›n ortalama kalan çal›flma sürelerine da¤›t›larak gelir tablosuna
yans›t›lm›flt›r. K›dem yükümlülükleri 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle hesaplanm›flt›r.

1 Ocak 2006'dan itibaren geçerli olmak üzere k›dem tazminat› tavan› 1.770,62 YTL'ye yükselmifltir.

fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle uzun vadeli yükümlülükler içerisinde yer alan k›dem tazminat›
karfl›l›¤› hareketleri afla¤›daki gibidir:

2005 2004
Bafllang›ç bakiyesi 2,362 1,694
Aktüeryal kay›p 49 31
Faiz gideri 224 140
Dönem içinde giderlefltirilen tutar 1,047 703
Dönem içinde yap›lan ödemeler (443) -
Parasal kazanç - (206) 
Y›l sonu bakiyesi 3,239 2,362
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Bilanço tarihleri itibariyle temel aktüeryal varsay›mlar afla¤›daki gibidir:

2005 2004
‹skonto oran› %6.5 %6.5
Tahmini maafl art›fl oran›/limit art›fl oran› %4 %4

23. SERMAYE 

fiirket'in ödenmifl sermayesi 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle 25,300 YTL (tarihsel de¤er) olup, 31Aral›k 2005
tarihi itibariyle nominal 1 YTL, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle ise nominal 1 milyon TL de¤erinde olan 25,300,000 adet
hisseden oluflmaktad›r. 

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle fiirket'in sermayesi A Tipinden G Tipine kadar birbirinden farkl› imtiyazlara sahip her
biri bir milyon TL de¤erinde hisse senedinden oluflmaktad›r. Ancak, 24 Haziran 2005 tarihli Ola¤anüstü Genel Kurul
Toplant›s›'nda fiirket Ana Sözleflmesi de¤ifltirilerek, fiirket hisselerinin ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ifllem
görmeye bafllamas›na ba¤l› olarak, fiirket'in esas sermayesinin her biri eflit haklara sahip, 1 YTL (bir Yeni Türk
Liras›) nominal de¤erde 25.300.000 (Yirmi befl milyon üç yüz bin) adet paya bölünmesine karar verilmifltir. fiirket'in
hisseleri 15 Temmuz 2005 tarihi itibariyle ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ifllem görmeye bafllam›flt›r.

fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle yasal ödenmifl sermayesinin ortaklar baz›nda dökümü ve hisse
oranlar› afla¤›daki tabloda sunulmufltur.

2005 2004
Tarihsel Tutar % Tarihsel Tutar %

Mustafa Latif Topbafl 6,703 26.5 6,703 26.5
World Wide LTD. - - 6,689 26.4
Merrill Lynch Global Emerging Markets Partners L.P. - - 6,325 25.0
Abdulrahman A. El Khereji 5,205 20.6 - -
BankAmerica International Investment Corporation - - 2,530 10.0
Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.fi. - - 1,455 5.8
Zuhair Fayez 1,301 5.1 - -
‹brahim Halit Çizmeci 745 2.9 745 2.9
Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.fi. - - 600 2.4
Dieter Brandes 1 - 253 1.0
Gregson Limited 182 0.7 - -
Halka aç›k olan k›s›m 11,163 44.2 - -

25,300 100.0 25,300 100.0

2005 y›l›nda, fiirket ortaklar›ndan Merrill Lynch Global Emerging Markets Partners L.P., BankAmerica International
Investment Corporation, Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.fi., Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.fi. ve Dieter
Brandes s›ras›yla 6,325 YTL 2,530 YTL, 1,455 YTL, 600 YTL ve 252 YTL tutar›ndaki hisselerini halka arz yoluyla
satm›fllard›r. Bu çerçevede söz konusu ortaklara ait fiirket'in %44.2 oran›ndaki hissesi halka arz yoluyla sat›lm›flt›r.
fiirket'in hisseleri 15 Temmuz 2005 tarihi itibariyle ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ifllem görmeye bafllam›flt›r.

24. SERMAYE YEDEKLER‹

a) Yeniden De¤erleme Fonu 
31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle fiirket'in arsa ve binan›n yeniden de¤erlemesine iliflkin olarak, 5,085 YTL
tutar›nda yeniden de¤erleme fonu bulunmaktad›r. Söz konusu fon ortaklara da¤›t›lamaz.
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b) Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›
31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, arsa ve binan›n yeniden de¤erlenmesine iliflkin olara, özsermaye enflasyon
düzeltmesi farklar› 6,956 YTL tutar›ndad›r ve tamam›yla ödenmifl sermayenin 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle enflasyon
düzeltmesi fark›ndan oluflmaktad›r.

25-26. KÂR YEDEKLER‹ VE GEÇM‹fi YIL KÂRLARI/ZARARLARI

Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Türk
Ticaret Kanunu'na göre birinci tertip yasal yedekler fiirket'in ödenmifl sermayesinin %20'sine ulafl›ncaya kadar,
kanuni net kâr›n %5'i olarak ayr›l›r. ‹kinci tertip yasal yedekler ise ödenmifl sermayenin %5'ini aflan temettü
da¤›t›mlar›n›n toplam› üzerinden %10 olarak ayr›l›r. Yasal yedek akçeler ödenmifl sermayenin %50'sini aflmad›¤›
sürece da¤›t›lamaz ancak ola¤anüstü yedeklerin tükenmesi halinde zararlar›n karfl›lanmas›nda kullan›labilirler.

Yasal mali tablolardaki geçmifl y›l kârlar› ve cari dönem kâr› yukar›da belirtilen yasal yedek akçe ay›rma flartlar›n›n
yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasas› Kurulu'nun kâr da¤›t›m›na iliflkin yasal düzenlemelerine uyulmas› flart› ile
da¤›t›lmaya haz›rd›r.

31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle yasal mali tablolar›na göre geçmifl y›l zararlar›, yasal yedekleri ve dönem
kârlar› afla¤›daki gibidir: 

2005 2004
Geçmifl Y›l Kârlar›/(Zararlar›) - (484)
Yasal yedekler 3,042 -
Dönem Kâr› 41,833 23,629

44,875 23,145

Özsermaye De¤iflim Tablosu

Sermaye Özsermaye Kâr 
Enflasyon Yeniden Net Yedekleri

Düzeltmesi De¤erleme Dönem Kâr ve Geçmifl
Farklar› Fonu Kâr› Yedekleri Y›l Kârlar› Özsermaye

31 Aral›k 2003 25,300 6,956 5,085 13,380 - 7,689 58,410
Geçmifl y›l kârlar›na transfer - - - (13,380) - 13,380 -
Net dönem kâr› - - - 24,216 - - 24,216

31 Aral›k 2004 25,300 6,956 5,085 24,216 - 21,069 82,626
Geçmifl y›l kârlar›na transfer - - - (21,174) - 21,174 -
Yasal yedeklere transfer - - - (3,042) 3,042 - -
Ödenen temettü - - - - - (20,103) (20,103)
Net dönem kâr› - - - 30,197 - - 30,197

31 Aral›k 2005 25,300 6,956 5,085 30,197 3,042 22,140 92,720
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a) Yabanc› Para Pozisyonu
31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle fiirket'in yabanc› para pozisyonu afla¤›da sunulmufltur:

2005
Bin YTL Bin YTL Bin YTL Toplam Bin 

ABD$ Karfl›l›¤› Euro Karfl›l›¤› GBP Karfl›l›¤› YTL Karfl›l›¤›
Yabanc› para varl›klar toplam› 746,731 1,002 758,437 1,204 1,548 4 2,210
Yabanc› para yükümlülükler toplam› 29,270 39 - - - - 39

Net yabanc› para pozisyonu 963 1,204 4 2,171

27. YABANCI PARA POZ‹SYONU/F‹NANSAL R‹SK YÖNET‹M‹ VE POL‹T‹KALARI

2004
Bin YTL Bin YTL Bin YTL Toplam Bin 

ABD$ Karfl›l›¤› Euro Karfl›l›¤› GBP Karfl›l›¤› YTL karfl›l›¤›
Yabanc› para varl›klar toplam› 3,604,381 4,837 150 - 7,440 19 4,856
Yabanc› para yükümlülükler toplam› 1,447,990 1,943 632 1 - - 1,944

Net yabanc› para pozisyonu 2,894 (1) 19 2,912

b) Finansal Risk Yönetimi ve Politikalar›
fiirket'in kulland›¤› bafll›ca finansal araçlar, nakit, k›sa vadeli banka mevduatlar›, ticari alacaklar ve ticari borçlard›r.
Bu araçlar› kullanmaktaki as›l amaç fiirket'in operasyonlar› için finansman yaratmakt›r. fiirket ayr›ca direkt olarak
faaliyetlerden ortaya ç›kan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir.

fiirket düflük düzeyde faiz riskine sahiptir. fiirket perakendecilik sektöründe faaliyet gösterdi¤i ve ifllemleri a¤›rl›kl›
nakit olarak gerçeklefltirdi¤i için kredi ve fiyat riski düflük düzeydedir.

Yabanc› para baz›ndaki varl›k ve yükümlülükleri önemli bir tutarda olmad›¤›ndan, fiirket yabanc› para riskinden
korunmak için türev finansal araçlardan veya vadeli ifllem anlaflmalar›ndan faydalanmamaktad›r.

28. DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI

Yat›r›m Teflvik Belgeleri
fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle yat›r›m teflvik belgeleri bulunmamaktad›r.

29. KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

fiirket Aleyhine Davalar 
31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle fiirket aleyhine aç›lan ve halen devam etmekte olan davalar›n tutarlar›
s›ras›yla 279 YTL ve 240 YTL'dir (tarihsel de¤er). fiirket ilgili dönemlerde söz konusu tutarlar için tam karfl›l›k
ay›rm›flt›r.
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Teminat Mektuplar›
31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle fiirket'in vermifl/alm›fl oldu¤u teminat mektubu, ipotek ve teminat
senetlerinin dökümü afla¤›daki gibidir:

(i) 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle bankalardan al›nan ve çeflitli kurulufllara verilen toplam 533 YTL tutar›nda teminat
mektubu vard›r (2004 - 636 YTL) (tarihsel de¤er).

(ii) 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle tedarikçi firmalardan al›nan 2,196 YTL tutar›nda teminat mektubu vard›r
(2004 - 2,757 YTL (tarihsel de¤er)).

(iii) 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle tedarikçi firmalardan 10,704 YTL (2004 - 8,844 YTL) (tarihsel de¤er) tutar›nda
ipotek al›nm›flt›r.

(iv) 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle afla¤›da belirtilen dönemlerde operasyonel kiralama yükümlülü¤ü bulunmaktad›r:

Yabanc› Bin YTL
Para Karfl›l›¤›

Bir y›ldan uzun olmayan EUR 186,883 297
Bir y›ldan uzun olan ve befl y›ldan uzun olmayan EUR 250,278 397

Aktifler Üstündeki Sigorta Tutar›
31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri tarihi itibariyle fiirket'in sahip oldu¤u aktifler üzerindeki toplam sigorta tutar› s›ras›yla
79,790 YTL ve 71,500 YTL tutar›ndad›r.

30. fi‹RKET B‹RLEfiMELER‹

31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle flirket birleflmeleri bulunmamaktad›r.

31. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

fiirket'in faaliyet alan› sadece perakende ma¤azalar zinciri yönetmek oldu¤undan ve faaliyetlerini sadece Türkiye'de
yürütüyor olmas›ndan dolay› bölümlere göre raporlama yapmas›n› gerektiren bir durum bulunmamaktad›r.

32. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR

Gelirler Dairesi'nin resmi internet sitesinde 1 Ocak 2006'dan geçerli olmak üzere kurumlar vergisinin %30'dan
%20'ye düflürülece¤ine iliflkin kurumlar vergi tasar›s› yay›nlanm›flt›r. Mali tablolar›n kesinleflme tarihi itibariyle tasar›
henüz yürürlü¤e girmemifltir.

33. DURDURULAN FAAL‹YETLER

fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içerisinde durdurulan faaliyetleri
bulunmamaktad›r.
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34. ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

a) Net Sat›fllar
fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içerisinde gerçeklefltirmifl oldu¤u sat›fllar
afla¤›daki gibidir: 

2005 2004
Yurtiçi sat›fllar 1,680,232 1,398,516
Sat›fl iadeleri (-) (7,155) (5,358)

1,673,077 1,393,158

b) Sat›fllar›n Maliyeti

2005 2004
Dönem bafl› stok 78,497 61,913
Al›mlar 1,392,718 1,175,019
Dönem sonu stok (98,428) (78,497)

1,372,787 1,158,435

35. FAAL‹YET G‹DERLER‹

2005 2004
Sat›fl ve pazarlama giderleri 209,922 178,386
Genel yönetim giderleri 39,607 35,913

249,529 214,299

a) Sat›fl ve Pazarlama Giderleri

2005 2004
Personel giderleri 82,761 68,553
Kira giderleri 49,997 42,852
Amortisman ve itfa giderleri 20,406 20,004
Elektrik, su ve haberleflme giderleri 15,547 13,757
Paketleme giderleri 11,016 8,400
Reklam giderleri 4,584 3,630
Bak›m ve onar›m giderleri 4,822 3,054
K›dem tazminat› gideri 864 578
Bilgi ifllem giderleri 1,244 1,836
Di¤er sat›fl ve pazarlama giderleri 18,681 15,722

209,922 178,386
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b) Genel Yönetim Giderleri

2005 2004
Personel giderleri 22,014 18,743
Reklam giderleri 3,141 3,777
Amortisman ve itfa giderleri 3,321 2,989
Para toplama giderleri 1,149 1,589
Hukuk ve dan›flmanl›k giderleri 1,126 1,249
Tafl›t giderleri 1,941 1,564
Haberleflme giderleri 951 1,065
Ofis malzemeleri 279 719
K›dem tazminat› gideri 232 156
Di¤er genel yönetim giderleri 5,453 4,062

39,607 35,913

c) Amortisman ve ‹tfa Giderleri

2005 2004
Sat›fl pazarlama giderleri 20,406 20,004
Genel yönetim giderleri 3,321 2,989

23,727 22,993

d) Personel Giderleri 

2005 2004
Maafllar ve ücretler 88,308 71,882
K›dem tazminat› karfl›l›k gideri 1,096 734
Sosyal sigorta prim giderleri - iflveren pay› 16,467 15,414

105,871 88,030

36. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KÂR/ZARARLAR

a) Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar

2005 2004
Hurda sat›fllar› 1,740 1,535
Faaliyetle ilgili di¤er gelir ve kârlar 629 743
Duran varl›k sat›fl kâr› 183 -

2,552 2,278
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b) Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar

2005 2004
Halka aç›lmaya iliflkin yap›lan masraflar (*) 11,474 -
Hisse sat›fl›na iliflkin yap›lan masraflar - 930
Duran varl›k sat›fl zararlar› - 424
Karfl›l›k giderleri 502 105
Di¤er 72 857

12,048 2,316

(*) fiirket'in halka aç›lma sürecine iliflkin olarak toplam 11,474 YTL tutar›nda masraflar› oluflmufltur. Söz konusu
giderlerin detay› afla¤›daki gibidir:

2005
Personel ödemeleri (**) 5,785
Di¤er personel giderleri 1,130
Hukuk ve dan›flmanl›k gideri 2,104
Reklam giderleri 1,152
Ofis malzemeleri 244
Kay›t giderleri 960
Di¤er 99

11,474

(**) fiirket halka aç›lma sürecinin baflar›yla tamamlanmas›na ba¤l› olarak üst düzey personele bir defaya mahsus
olmak üzere vergi dahil 5,785 YTL tutar›nda ödeme yapm›flt›r.

37. F‹NANSMAN GEL‹RLER‹/(G‹DERLER‹), net

2005 2004
Finansman gelirleri
Kambiyo kârlar› 692 1,807
Faiz gelirleri 23 108
Kat›l›m hesab› gelirleri 850 -
Toplam finansman gelirleri 1,565 1,915

Finansman giderleri
K›dem tazminat› karfl›l›¤›na iliflkin faiz gideri (224) (140)
Kambiyo zararlar› (541) (1,352)
Finansal kiralama borçlar›na iliflkin faiz gideri - (8)
Di¤er finansman giderleri (60) (106)
Toplam finansman giderleri (825) (1,606)

Finansman (giderleri)/gelirleri, net 740 309
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38. NET PARASAL POZ‹SYON KÂR/ZARARI

31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren hesap döneminde gelir tablosuna yans›t›lan parasal kâr tutar›n›n analizi
afla¤›daki gibidir:

2004
Dönem bafl› parasal varl›klar 39,018
Dönem bafl› parasal yükümlülükler (148,385)
Dönem bafl› net parasal pozisyon (A) (109,367)

Dönem içi hareketler
Net sat›fllar 1,393,158
Hammadde al›mlar› (1,175,019)
Di¤er stoklar ve avanslardaki de¤iflim (5,137)
Sat›fl ve pazarlama giderleri (amortisman ve tükenme paylar› hariç) (158,382)
Genel yönetim giderleri (amortisman ve tükenme paylar› hariç) (32,924)
Di¤er faaliyet gelirleri, net 386
Finansman gelirleri, net 309
Maddi varl›k al›mlar› (33,508)
Maddi olmayan varl›k al›mlar› (838)
Vergi gideri (12,290)
Maddi varl›k ve maddi olmayan varl›k sat›fl has›lat› 2,151
Toplam dönem içi hareketler (B) (22,094)

Dönem sonu parasal varl›klar 54,452
Dönem sonu parasal yükümlülükler (170,102)

Dönem sonu net parasal pozisyon (C) (115,650)

Gelir tablosunda yans›t›lan parasal kâr (A+B-C) (15,811)

39. VERG‹LER

Türkiye'de 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oran› %30 olarak belirlenmifltir (2004 -
%33). Kurumlar vergisi, ilgili oldu¤u hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ay›n on beflinci günü akflam›na
kadar beyan edilmekte ve ilgili ay›n sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuat› uyar›nca üçer ayl›k
dönemler itibariyle oluflan kazançlar üzerinden %30 (2004 - %33) oran›nda geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve
bu flekilde ödenen tutarlar y›ll›k kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.

2003 ve daha önceki y›llarda kurumlar vergisi enflasyona göre düzenlenmemifl yasal gelir vergi matrah›ndan
hesaplanmaktayd›. 1 Ocak 2004 - 31 Aral›k 2004 döneminde vergiye tabi kazanç enflasyona göre düzenlenmifl mali
tablolar üzerinden hesaplanm›flt›r. Bu çerçevede 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle haz›rlanan bilançonun ilk defa
enflasyon muhasebesine göre düzenlemesi çerçevesinde ortaya ç›kan geçmifl y›l kâr› vergiye tabi tutulmayacak,
benzer flekilde geçmifl y›l zararlar› ise vergisel aç›dan indirime tabi zarar olarak kabul edilmeyecektir. Ayr›ca, yine
2003 ve önceki hesap dönemlerine ait beyannamelerde yer alan indirilemeyen geçmifl y›l mali zararlar› 2004 ve
daha sonraki hesap dönemlerinde mukayyet (kay›tl›) de¤erleri ile dikkate al›nacakt›r. 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren enflasyon muhasebesi uygulamas› yasal olarak durdurulmufltur.
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Mali zararlar olufltuklar› y›l› takip eden en fazla 5 y›l boyunca tafl›nabilirler. Vergi beyanlar› ve ilgili muhasebe kay›tlar›
vergi dairesince befl y›l içerisinde incelenebilmektedir. 

24 Nisan 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mal ve hizmetlerin üretimi ile do¤rudan iliflkili olup de¤eri
10,000 YTL (2004 - 6,000 YTL)'yi aflan yeni maddi varl›k al›mlar›, bedelinin %40'› oran›nda kurumlar vergisi
matrah›ndan yat›r›m indirimi sa¤lamaktad›r. 24 Nisan 2003 tarihinden önce oluflan yat›r›m indirimleri ise flirketlerin
kendi tercihleri do¤rultusunda yeni uygulamaya dönüfltürülmedikleri takdirde, %19.8 oran›nda stopaja tabi
tutulmaktad›rlar. Tüm yat›r›m indirimleri süresiz olarak tafl›nabilirler.

Türkiye'de mukim anonim flirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf tutulanlar
haricindekilere yap›lanlarla Türkiye'de mukim olan ve olmayan gerçek kiflilere ve Türkiye'de mukim olmayan tüzel
kiflilere yap›lan temettü ödemeleri %10 gelir vergisine tabidir. Türkiye'de mukim anonim flirketlerden yine Türkiye'de
mukim anonim flirketlere yap›lan temettü ödemeleri gelir vergisine tabi de¤ildir. Ayr›ca kâr›n da¤›t›lmamas› veya
sermayeye eklenmesi durumunda gelir vergisi uygulanmamaktad›r. 

Vergi dairesi ve di¤er devlet kurulufllar› (Sosyal Sigortalar Kurumu) fiirket'in vergi beyannamelerini ve bunlara baz
olan mali tablolar›n› geriye dönük 5 y›l boyunca incelemeye tabi tutabilirler. fiirket, incelemeye tabi olmam›fl y›lar için
önceden tahmin edilebilir bir durum söz konusu olmad›¤›ndan mali tablolar›nda ilave bir vergi karfl›l›¤›
yans›tmam›flt›r. Ayr›ca, fiirket yönetimi incelemeye tabi olmam›fl y›llara istinaden ileride yap›labilecek incelemeler
sonucunda önemli bir hususa rastlanmayaca¤›na inanmaktad›r.

Vergi Yükümlülü¤ünün Mutabakat›

2005 2004
Vergi öncesi kâr 42,005 36,506
%30 etkin vergi oran›na göre hesaplanm›fl kurumlar vergisi 
karfl›l›¤› (2004 - %33) (12,602) (12,047)
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi (565) (243)
Cari dönemde kullan›lan yat›r›m indirimi 1,359 -

Vergi karfl›l›¤› (11,808) (12,290)

- Cari (Not 22) (11,673) (11,816)
- Ertelenmifl (Not 14) (135) (474)

40. H‹SSE BAfiINA KAZANÇ

Hisse bafl›na kazanç, net kâr›n raporlanan hesap dönemi boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a¤›rl›kl›
ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktad›r. 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle sona eren y›l için hisse
bafl›na kazanç s›ras›yla 1,194 tam YTL ve 0.957 tam YTL'dir. fiirket hisselerinin tamam› ayn› niteliktedir.

fiirket, 2005 y›l›nda 2004 y›l›na iliflkin olarak 20,103 YTL tutar›nda (hisse bafl›na 0,798 tam YTL) ortaklar›na temettü
da¤›tm›flt›r.
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41. NAK‹T AKIM TABLOSU

2005 2004
‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit giriflleri
Parasal kazanç ve vergi karfl›l›¤› öncesi kâr 42,005 20,695
Parasal kazanç ve vergi karfl›l›¤› öncesi kâr ile iflletme 
faaliyetlerinden sa¤lanan nakit aras›ndaki mutabakat
Amortisman ve itfa paylar› 23,727 22,993
Faiz gelirleri (23) (108)
Kat›l›m pay› gelirleri (850) -
Faiz giderleri 224 148
K›dem tazminat› yükümlülü¤ündeki art›fl 653 734
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k sat›fl zarar›/(kâr›) (183) 424
‹flletme sermayesindeki de¤iflikliklerden önceki faaliyet kâr› 65,553 44,886

‹flletme sermayesindeki de¤ifliklikler:
Ticari alacaklar (6,448) (17,836)
‹liflkili taraflardan alacaklar (net) (223) (126)
Stoklar (net) (16,715) (21,721)
Di¤er cari/dönen varl›klar (2,239) (903)
Di¤er cari olmayan/duran varl›klar (114) 433
Ticari borçlar (net) 42,034 35,726
‹liflkili taraflara borçlar (net) 12,278 137
Al›nan avanslar (27) (13)
Borç karfl›l›klar› 9 2,124
Di¤er yükümlülükler (net) 2,779 2,267
Ödenen vergiler (9,441) (9,651)
Ödenen faiz - (8)
Tahsil edilen faiz 873 108
‹flletme faaliyetlerinden dolay› net nakit girifli 88,319 35,423

Yat›r›m faaliyetleri
Sat›n al›nan maddi duran varl›klar (26,164) (33,508)
Sat›n al›nan maddi olmayan duran varl›klar (712) (838)
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k sat›fl has›lat› 2,245 2,151
Ödenen temettü (20,103) -

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit ç›k›fl› (44,734) (32,195)

Dönem içindeki nakit ifllemlerden oluflan parasal zarar - (2,602)

Nakit ve nakit benzeri varl›klardaki net art›fl 43,585 626

Dönem bafl› nakit ve nakit benzeri varl›klar 16,750 16,124

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri varl›klar 60,335 16,750

42. MAL‹ TABLOLARIN ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R
VE ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR

fiirket'in 31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle mali tablolar›n› önemli ölçüde etkileyen ya da mali tablolar›n aç›k,
yorumlanabilir ve anlafl›labilir olmas› aç›s›ndan aç›klanmas› gerekli önemli bir hususu bulunmamaktad›r.

48

B‹M FAAL‹YET RAPORU 2005

B‹M B‹RLEfi‹K MA⁄AZALAR A.fi.
31 ARALIK 2005 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLO D‹PNOTLARI
(Para Birimi - Bin Yeni Türk Liras›)



B‹M Birleflik Ma¤azalar A.fi.

Genel Müdürlük
Ebubekir Cad. No: 289
Samandıra 34887
‹stanbul

Tel: 0216 564 03 03
Faks: 0216 311 79 78

‹LET‹fi‹M



www.bim.com.tr




