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B‹M'e Dair

Kuruldu¤u günden bu yana yüksek kalitede ürünleri,

hizmette kaliteden ödün vermeden ve mümkün olan

en uygun fiyatla müflteriye ulaflt›rma misyonuyla

hareket eden B‹M, tüm faaliyetlerinde müflteri

menfaatini ön plana koyar. Tedarikçilerinin de

müflterileri oldu¤u ilkesini her zaman göz önünde

bulundurur ve onlarla kurdu¤u güven ve dürüstlük

esas›na dayal› iliflkiyi özenle korur.

B‹M'in sürekli büyüyen bir organizasyon yap›s›na

sahip olmas›n›n ard›nda, uygulad›¤› etkin insan

kaynaklar› yönetiminin pay› büyüktür. B‹M, fiirket

çal›flanlar›n›n baflar›lar›n› terfi yoluyla ödüllendirerek

onlar›n motivasyonunu ve fiirket'e ba¤l›l›klar›n› en üst

düzeyde tutar.

Yönetimde fleffafl›k, aç›kl›k ve dürüstlük ilkelerini

kimli¤inin ayr›lmaz bir parças› olarak tafl›yan B‹M,

uygulad›¤› maliyet yönetimi ve uygun fiyat politikas›,

10.000'i aflan personeli ve 500'den fazla

tedarikçisiyle, enflasyonla mücadelede, istihdamda

ve üretimde ülke ekonomisine büyük katk› sa¤lar.





En yayg›n
da¤›t›m a¤›...

Etkin maliyet yönetimi, düzenli olarak artan ma¤aza
say›s› ve ülke çap›na yay›lm›fl bölge teflkilatlar›yla B‹M,
2007 y›l›nda da perakende sektöründeki en yayg›n
ma¤aza a¤›na sahip flirket olma konumunu sürdürdü.
Sat›fl hacmini %34, ma¤aza say›s›n› ise %19
oran›nda art›ran B‹M, finansal ve operasyonel
baflar›larla dolu bir y›l› daha geride b›rakt›.
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Sürdürülebilir
büyüme...

B‹M, ma¤aza say›s›n› ve cirosunu y›ldan y›la istikrarl›
bir biçimde art›r›yor. 2007 y›l› sat›fllar›ndaki %34'lük
art›flla perakende sektöründe en güçlü büyümeyi
ortaya koyan kurulufllardan biri olmufltur.
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Pazar lideri
ürünler...

Perakende sektörüne özel markal› ürün kavram›n› Dost
Süt ile getiren B‹M, bu alandaki çal›flmalar›na büyük
hassasiyetle e¤ilmektedir. B‹M ma¤azalar›nda sat›lan
özel markal› ürünlerin toplam sat›fllara oran› 2007
y›l›nda %6'l›k bir art›fl göstererek %51'e ulaflm›flt›r.
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Sürdürülebilir
kârl›l›k...

B‹M, Temmuz 2005 tarihli halka arz›ndan bu yana
uygulad›¤› baflar›l› ifl modeliyle yat›r›mc›s›na 2007
y›lsonu itibariyle %295 kazand›rm›fl, kârl› bir büyüme
ve her geçen gün artan pazar pay›yla müflterileri,
hissedarlar› ve tedarikçilerine verdi¤i güveni
istikrarl› bir biçimde sürdürmüfltür.
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Finansal Göstergeler (Milyon YTL) De¤iflim %

2005 2006 2007 2006-2007

Net Sat›fllar 1.673 2.222 2.978 34,0

Özel Markal› Ürünlerin Toplam Sat›fllar› 761 992 1.519 53,1

Net Kâr 30,2 72 108,5 50,7

Net Kâr Marj› (%) 1,8 3,2 3,6

EBIT 50,8 79 128,0 62,0

EBIT Marj› (%) 3,0 3,6 4,3

EBITDA 74,5 104,9 160,7 53,2

EBITDA Marj› (%) 4,5 4,7 5,4

Aktif Toplam› 323,1 472,3 636,4 35,0

Operasyonel Göstergeler De¤iflim %

2005 2006 2007 2006-2007

Ma¤aza Say›s›* 1.194 1.454 1.734 19,3

Ortalama Çal›flan Say›s› 6.667 7.903 9.981 26,3

Bafll›ca Göstergeler

Toplam Aktifler (Milyon YTL)

2007

2006

2005

636,4
472,3

323,1

* ‹lgili y›llar›n son günü itibariyle
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Kurum Profili

Temel g›da ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek

kaliteyle tüketiciye ulaflt›r›lmas› ilkesiyle yola ç›kan B‹M (Birleflik Ma¤azalar A.fi.),

1995 y›l›nda 21 ma¤azayla hizmet vermeye bafllad›. Portföyünü yaklafl›k 600 ürün

ile s›n›rl› tutan ve çok say›da özel markal› ürüne sahip olmay› hedefleyen B‹M,

yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk ve tek temsilcisidir.

B‹M, ma¤aza say›s›n› ve cirosunu y›ldan y›la istikrarl› bir biçimde art›r›yor. 2007

y›l› sat›fllar›ndaki %34'lük art›flla perakende sektöründe en güçlü büyümeyi ortaya

koyan kurulufllardan biri olmufltur. Kalite ve müflteri memnuniyeti önceli¤inden

vazgeçmeksizin uygulad›¤› etkin maliyet yönetimi politikas›yla 12 baflar›l› y›l› ard›nda

b›rakan B‹M, 16 ayr› bölgede, say›lar› 1.734'ü bulan ma¤azalar›yla hizmet vermeyi

ve büyümeyi sürdürüyor.

Müflteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmay› kurumsal kimli¤inin ayr›lmaz bir

parças› olarak ilke edinen B‹M, tedarikçileriyle kurdu¤u güvene dayal› iliflkileri ve

bütün çal›flanlar›nca benimsenmifl kusursuz hizmet anlay›fl›yla sektöründeki en

yayg›n ma¤aza a¤›na sahiptir.



B‹M’in Hizmet Felsefesi

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 koliler 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› reklamlarla ürünlerin fiyatlar›n›

art›racak harcamalar yapmaz. B‹M ma¤azalar›, olabildi¤ince sade dekore edilir.

B‹M ma¤azalar›nda, hizmeti aksatmayacak yeterlilikte personel çal›fl›r.
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1995 B‹M 21 ma¤aza ile hizmet vermeye bafllad›. 1996 50. ma¤aza müflterilerin

hizmetine aç›ld›. 1997 Türkiye'nin ilk özel marka (private label) ürünü olan Dost

Süt, tüketicinin be¤enisine sunuldu. 100. ma¤aza hizmete aç›ld›. 1999 B‹M A.fi.'nin

‹dare Meclisi'nden sonraki en yetkili organ› olarak tan›mlanan Operasyon Komitesi

kuruldu. Spot ürünler B‹M ma¤azalar›nda ilk kez tüketiciye sunuldu. Merrill Lynch

Global Markets Partnership L.P. ve Bank America International Investment Co.

B‹M'e ortak oldu. 2000 500. ma¤aza hizmete aç›ld›. 2001 B‹M, ekonomik krize

karfl›n 87 ma¤aza daha açt›. Jos Simons B‹M'in Operasyon Komitesi Baflkan›

olarak göreve getirildi. 2002 Kredi kart›yla sat›fllar bafllad›. 2003 Net sat›fllar 1

milyar YTL'yi geçti. 2004 1000. ma¤azan›n aç›l›fl› gerçekleflti. 2005 B‹M'in toplam

hisselerinin %44,12'si halka arz edildi. 2006 B‹M ciroda %32,8'lik bir büyümeyle

ma¤aza say›s›n› 1.454'e ç›kard›. 2007 B‹M ‹dare Meclisi, Fas'ta operasyonlara

bafllanmas› için yönetime yetki verdi. B‹M ciroda %34'lük bir büyümeyle ma¤aza

say›s›n› 1.734'e ç›kard›.

Kilometre Tafllar›
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CEO’nun Mesaj›

De¤erli hissedarlar›m›z,

Dünya ekonomisi son y›llarda büyük bir de¤iflim sürecine
girdi. Küreselleflmeyle birlikte h›zla yükselen insan, meta
ve sermaye hareketlili¤i, kendine özgü iletiflim biçimlerini,
teknolojik yap›lanmalar› ve rekabet koflullar›n› da
beraberinde getirdi. Bugün, dünyan›n neresinde olursa
olsun bütün kurumlar ve flirketler bu yeni dinamiklere
uyum sa¤lamak ve gerekli yap›sal dönüflümlere ayak
uydurabilmek durumundad›r.

2007 y›l›nda ABD konut piyasas›nda yaflanan s›k›nt›lar
geliflmifl ekonomilerin finansal piyasalar›nda büyük
belirsizlik yaratt› ve ciddi bir likidite krizine neden oldu.
Küresel kredi piyasas›ndaki daralman›n tüketici güvenini
azaltmas› ve dolar›n di¤er dövizler karfl›s›ndaki de¤er kayb›,
krizi Avrupa'ya tafl›d›. Global ekonominin 2002'den bu
yana sürdürdü¤ü yüksek büyüme e¤ilimi kesintiye u¤rad›.

ABD'de yüksek riskli konut kredisi ifllemlerine dayal› baz›
fonlar›n iflas› veya kapanmas›yla bütün dünyada yaflanan
çalkant›lar, Türkiye'de ipote¤e dayal› konut finansman›
sisteminin henüz tümüyle yerleflmemifl olmas› ve konut
kredilerinin banka aktifleri içindeki pay›n›n düflük olmas›
nedeniyle ülkemizi bu küresel kriz dalgas›n›n d›fl›nda
b›rakm›flt›r. Türkiye ekonomisi y›l içinde seçim ortam›n›n
yaratt›¤› belirsizliklere karfl›n istikrarl› geliflimini
sürdürmüfltür.

Türkiye ekonomisindeki bu olumlu gidiflat›n perakendecilik
sektörüne de olumlu yans›malar› olmufltur. Türkiye
perakendecilik sektörü 1990'lardan bu yana organize ve
kurumsallaflm›fl perakendecili¤e do¤ru h›zl› bir dönüflüm
içindedir. Bugün sektörün %60'› geleneksel perakende,
%40'› ise organize perakende sektörüne aittir. Organize
pazar›n organize olmayan pazardan elde etti¤i pay gün
geçtikçe artmakta ve hijyen, güvenlik ve kalite standartlar›
yayg›n bir uygulama haline gelmektedir. Tedarik ve tüketim
modellerindeki bu de¤iflim, günlük yaflamda benzeri
görülmemifl bir dönüflümün öncüsü olmaktad›r.  Daha
kaliteli ve daha ucuz ürünlerle müflteri karfl›s›na ç›kmak
ve müflteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak bu
rekabet ortam›nda ayakta kalman›n en önemli
koflullar›ndan biridir.
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Türkiye'de bugün %40'a varan organize pazar pay›, Avrupa
ülkeleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda halen çok düflük bir
seviyededir. Ancak Avrupa Birli¤i'ne entegrasyon süreci
bu oran›n artmas›n› daha da h›zland›racakt›r. Büyük bir
geliflme potansiyeline sahip olmas› Türkiye organize
perakende sektörünü yeni giriflimler ve yat›r›mlar aç›s›ndan
oldukça verimli k›lmaktad›r.

Yüksek indirim modelinin Türkiye'deki ilk ve tek temsilcisi
B‹M istikrarl› bir biçimde artan pazar pay›yla bu y›l da
perakende sektörünün en önemli markalar›ndan biri olma
konumunu sürdürmüfltür. Uygulad›¤›m›z baflar›l› ifl modeli,
etkin maliyet yönetimi politikalar›m›z ve merkezi olmayan
organizasyon yap›m›z›n bu baflar›da büyük pay› vard›r.
Bugün B‹M, organize perakende g›da sektöründe ma¤aza
say›s› aç›s›ndan birinci, net sat›fl büyüklü¤ü aç›s›ndansa
ikinci s›radad›r.

2007 y›l›nda Türkiye çap›nda 280 yeni ma¤aza hizmete
aç›ld›. Mevcut ma¤azalar›m›z›n sepet hacminde ve ma¤aza
bafl›na düflen müflteri say›s›nda önemli art›fl yafland›. Özel
markal› ürünlerimizin tasar›m›, müflteriye düflük fiyatlarla
ulaflt›r›lmas› için gelifltirilen stratejiler ve Sat›n Alma
Departman›m›z›n bu konudaki özverili çal›flmalar›
sayesinde bu ürünlerin toplam sat›fllara oran› %51'e ulaflt›.
Bütün bu baflar›lar sonucunda ciroda sa¤lanan %34'lük
art›fl B‹M ailesinin baflar›l› performans›n›n en önemli
göstergesidir. Çok say›da yeni ma¤aza aç›lmas›na ve
reklama iliflkin hiçbir gereksiz harcama yap›lmamas›na
karfl›n ulaflt›¤›m›z bu büyüme, baflar›m›z›n büyüklü¤ünden
önce niteli¤ini aç›k bir biçimde ortaya koymaktad›r.

Bildi¤iniz gibi, organize perakende sektöründe yüksek
indirim modelinin en temel unsuru, sabit giderlerin
mümkün olan en düflük seviyeye çekilmesi ve elde edilen
kazan›mlar›n ürün fiyatlar›na yans›t›lmas›d›r. B‹M bu y›l da
sabit giderlerini düflürmeyi ve operasyonel baflar›lar›n›
müflteri memnuniyetine dönüfltürmeyi baflarm›flt›r.
Yaklafl›k 600 adet ürünle s›n›rl› portföyünü hizmette
kaliteden ödün vermeden ve mümkün olan en uygun
fiyatlarla tüketiciye ulaflt›rm›fl ve müflterileriyle kurdu¤u
güvene dayal› iliflkiyi daha da güçlendirmifltir.

B‹M, merkezi olmayan bir organizasyon yap›s›na sahiptir.
Her biri ayn› zamanda birer depo olan ve Türkiye'nin dört
bir yan›na da¤›lm›fl bulunan bölge teflkilatlar›m›z ve
ma¤azalar aras›nda dinamik, verimli bir lojistik ve bilgi a¤›
vard›r. Bu y›l, bölge teflkilatlar›m›za iki yeni depo daha
eklendi. Böylece bölge say›m›z 16'ya yükseldi. Ülke çap›nda
ortaya ç›kartt›¤›m›z istihdam imkân›, 500'den fazla
tedarikçimizle sürdürdü¤ümüz güvene dayal› iliflki, kararl›
bir biçimde artan ma¤aza say›m›z ve sat›fl hacmimizle
gelece¤e her geçen gün daha da olumlu bak›yoruz.

2008 y›l›n›n son aylar›nda Fas'ta ma¤aza açarak ilk yurtd›fl›
yat›r›m›m›z› gerçeklefltirece¤iz. B‹M'in kuruluflunu izleyen
on iki y›l boyunca hayata geçirdi¤imiz bütün
operasyonlarda oldu¤u gibi, bu hususta da gayretli,
heyecanl› ve ümitliyiz.

B‹M, Temmuz 2005 tarihli halka arz›ndan bu yana
uygulad›¤› baflar›l› ifl modeliyle yat›r›mc›s›na 2007 y›lsonu
itibariyle %295 kazand›rm›fl, kârl› bir büyüme ve her geçen
gün artan pazar pay›yla müflterileri, hissedarlar› ve
tedarikçilerine verdi¤i güveni istikrarl› bir biçimde
sürdürmüfltür.

Dün oldu¤u gibi bugün de bizimle birlikte ayn› yolda
yürüyen ve kurum kültürüne her daim s›ms›k› ba¤l› olan
çal›flanlar›m›z›n B‹M'in baflar›lar›nda büyük pay› vard›r.
Öncelikle B‹M çal›flanlar›na ve sonra da bizden güvenlerini
esirgemeyen sayg›de¤er müflterilerimize ve
hissedarlar›m›za en içten duygular›mla teflekkür ederim.

Jos Simons

Yüksek indirim modelinin Türkiye'deki ilk ve tek temsilcisi B‹M istikrarl› bir biçimde
artan pazar pay›yla bu y›l da perakende sektörünün en önemli markalar›ndan biri
olma konumunu sürdürmüfltür. Uygulad›¤›m›z baflar›l› ifl modeli, etkin maliyet
yönetimi politikalar›m›z ve merkezi olmayan organizasyon yap›m›z›n bu baflar›da
büyük pay› vard›r. Bugün B‹M, organize perakende g›da sektöründe ma¤aza say›s›
aç›s›ndan birinci, sat›fl hacmi aç›s›ndansa ikinci s›radad›r.
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Türkiye’de
Perakendecilik Sektörü

Türkiye perakende sektörü geleneksel perakendecilikten
modern, organize ve kurumsallaflm›fl perakendecili¤e
do¤ru büyük bir de¤iflim geçirmektedir. Özellikle 1990'l›
y›llardan bu yana ürün da¤›t›m a¤›n›n toptanc›l›ktan
distribütörlü¤e yönelmesiyle h›zl› bir süpermarketleflme
sürecine giren ülkemizde organize perakende sektörünün
genel perakende sektöründeki pay› 2007 y›l›n›n ilk yar›s›nda
%40,7'ye yükselmifltir (Ipsos KMG'nin Chain Insight
Raporu 2007). Sektördeki bu h›zl› geliflim hem tar›msal
hem de endüstriyel üretim modellerinin yan› s›ra da¤›t›m
ve istihdam konular›nda da Türkiye ekonomisine olumlu
katk›lar sa¤lam›flt›r.

Son y›llarda gerçeklefltirilen at›l›mlar perakende
sektörünün Türkiye ekonomisi üzerindeki mevcut ve
potansiyel etkisinin önemli göstergeleridir.
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Perakendecilik Sektöründe
B‹M’in Farkl›l›klar›

Merkezi Olmayan Yap›lanma
B‹M, merkezi olmayan bir organizasyon yap›s›na sahiptir.
Genel Müdürler taraf›ndan yönetilen ve her biri kendi
personeline ve deposuna sahip olan bölge teflkilatlar›n›n
say›s› 2007 y›l›nda 16'ya yükselmifltir. Bu organizasyon
modelinin en temel özelli¤i, yönetimin merkezi nitelikten
ar›nd›r›lm›fl ve yal›n olmas›d›r.

Adana 93

Ankara 131

Antalya 73

Ayd›n 71

Bayrampafla 116

Bursa 120

Esenyurt 126

‹zmir 113

Bölgelere Göre Ma¤azalar›n Da¤›l›m›

Kayseri 61

Konya 61

Sakarya 169

Samand›ra 205

Samsun 108

fianl›urfa 68

Trabzon 82

Trakya 137



B‹M’in Maliyet Yönetimi
Gerçeklefltirdi¤i bütün faaliyetlerde uygulad›¤› etkin maliyet
yönetimi politikas›yla B‹M, organize perakende
sektöründeki lider konumunu her geçen gün daha da
sa¤lamlaflt›rmaktad›r. Bugün, sektöründeki en yayg›n
ma¤aza a¤›na sahip olan B‹M, maliyet yönetimi
uygulamalar›nda flu ilkelerle hareket eder:

1. Ma¤azalar›n› sat›n almaz, kiralar.
2. Anacaddelerde yüksek maliyetli ma¤aza açmak yerine,

ayn› bölgedeki ara sokaklarda hizmet sunar.
3. Ma¤azalar›nda hizmeti aksatmayacak yeterlilikte

eleman çal›flt›r›r. Etkin bir insan kaynaklar›
planlamas›yla, ifl yükünün bir k›sm›n› yar› zamanl›
elemanlar arac›l›¤›yla karfl›lar.

4. Ma¤azalar olabildi¤ince sade dekore edilir, minimum
raf sistemi kullan›l›r, maliyetler en az düzeyde tutulur
ve elde edilen kazan›mlar ürün fiyatlar›na yans›t›l›r.

5. Reklam ve tan›t›m harcamalar›n› en az düzeyde tutar.
6. Da¤›t›m› kendi lojistik a¤›yla yapar.
7. Ürün portföyünü s›n›rl› tutar ve tedarikçilerinden düflük

fiyata büyük miktarlarda al›m yapar.
8. Ürün portföyünde a¤›rl›kl› olarak özel markal› ürünlere

yer verir.
9. Maliyet hesaplar›n› günlük bazda yapar, etkin bir

maliyet denetimini uygular ve geliflmelere an›nda
müdahale edebilme kapasitesine sahiptir.

10. Yeni tasarruf yöntemleri bulur, projelendirir ve hayata
geçirir.

B‹M'in Stok Yönetimi
B‹M, stok yönetimi ifllemlerini bütün dünyada yayg›n olarak
kullan›lan geliflmifl bir program vas›tas›yla yürütmektedir.
Stoklar tek bir merkezden yönetilmekte, depolardan
ma¤azalara ve ma¤azalardan tüketiciye ulaflt›r›lmalar›
etkin bir biçimde izlenmektedir.

Kullan›lan bu program ayr›ca, otomatik stok kontrolü
olana¤› da verir. Ma¤aza ve depolarda, bir ve üç ayl›k
dönemlerde, düzenli olarak say›m yap›l›r ve say›mlardan
elde edilen sonuçlar kay›tlardaki verilerle karfl›laflt›r›l›r.
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B‹M'in Yüksek ‹ndirim (Hard-Discount) Kavram›
B‹M A.fi., organizasyonel yap›s›, etkin maliyet yönetimi
uygulamalar› ve s›n›rl› ürün porföyüyle yüksek indirim
modelinin Türkiye'deki tek temsilcisidir. Operasyonel
maliyetleri en düflük seviyede tutarak kazan›mlar›n›
müflterilerine fiyat indirimi olarak yans›tma ilkesiyle hareket
eden B‹M, yüksek indirim anlay›fl›n› üç ana unsur üstüne
temellendirir:

• Merkezi olmayan bir organizasyon yap›s›yla bölge
teflkilatlar› ve ma¤azalar aras›nda dinamik bir lojistik ve
bilgi a¤› kurmak ve karar alma-uygulama süreçlerini
h›zland›rmak,

• Ürün fiyatlar›n› yükseltecek her türlü gereksiz
harcamadan kaç›nmak; yönetim, ma¤aza dekorasyonu,
personel, da¤›t›m, pazarlama ve reklam maliyetlerini en
düflük seviyede tutmak,

• Ürün portföyünü yaklafl›k 600 adetle s›n›rlayarak
kalite standartlar›n›n denetimini en etkin biçimde
gerçeklefltirmek ve ürünlerin mümkün olan en uygun
fiyattan müflteriye ulaflmas›n› sa¤lamak.

Yüksek al›m gücüne sahip olan B‹M, sat›fl›n› yapt›¤›
ürünlerin ço¤unun Türkiye'deki en büyük al›c›s›d›r.
Böylece tedarikçilerinin düflük maliyetle ve kaliteli üretim
yapmalar›n› teflvik etmekte ve ürünleri uygun fiyatlara
sat›n alabilmektedir.

Gerçeklefltirdi¤i bütün faaliyetlerde uygulad›¤›
etkin maliyet yönetimi politikas›yla B‹M,
organize perakende sektöründeki lider
konumunu her geçen gün daha da
sa¤lamlaflt›rmaktad›r.



B‹M'in Ürün Yelpazesi
B‹M, ürün seçimi ve fiyatland›rma konusunda detayl› ve
hassas bir çal›flma yöntemi benimsemifltir. Ma¤azalarda
tüketiciye sunulan ürünler bir hane halk›n›n günlük temel
ihtiyac›n›n %80'ini karfl›layacak biçimde seçilir. Ürün
portföyünün oluflturulmas›nda temel ölçüt, yüksek kalite
ve uygun fiyatt›r.

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

Özel markal› (private label) ürünler: Tüketiciye
sunulan bu ürünlerin Türkiye'deki öncüsü B‹M'dir. B‹M
ma¤azalar›nda yer alan özel markal› ürünler, markas› ve
formülü yaln›z B‹M'e ait olan ve B‹M'in seçti¤i tedarikçilerce
üretilen yüksek kalitede ürünlerdir. Bu ürünlerin en önemli
özelli¤i, ayn› kalitedeki benzer ürünlerden %15 ila %45
oran›nda daha uygun fiyatl› olmalar›d›r. B‹M ma¤azalar›nda
sat›lan özel markal› ürünlerin toplam sat›fllara oran› 2007
y›l›nda 6 puanl›k bir art›fl göstererek %51'e ulaflm›flt›r.
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Perakende sektörüne özel markal› ürün kavram›n› Dost
Süt ile getiren B‹M, bu alandaki çal›flmalar›na büyük
hassasiyetle e¤ilmektedir.

Düzenli B‹M müflterileri, zamanla özel markal› ürünlere
yönelmektedir. B‹M, önümüzdeki dönemde bu konudaki
yo¤un çal›flmalar›n› sürdürmeyi ve s›n›rl› ürün portföyünde
özel markal› ürünlere a¤›rl›k vermeyi hedeflemektedir.

Spot Ürünler: Spot ürünler, stoklarda sürekli olarak
bulundurulmayan, haftal›k periyotlarla tüketiciye sunulan
ürünlerdir. Uzun raf ömrüne sahiptirler. Sat›fla sunulduklar›
günlerde ma¤azalarda müflteri yo¤unlu¤u oluflturmakta
ve stoklu ürünlerin de sat›fl›n› art›rmaktad›rlar.

Exclusive Ürünler: B‹M için özel olarak tasarlanm›fl paket
boylar› veya içeriklerle sunulan markal› ürünlerdir.

Markal› Ürünler: Piyasada yayg›n olarak tan›nan markal›
ürünlerdir.

B‹M, ürün seçimi ve fiyatland›rma konusunda detayl›
ve hassas bir çal›flma yöntemi benimsemifltir.
Ma¤azalarda tüketiciye sunulan ürünler bir hane
halk›n›n günlük temel ihtiyac›n›n %80'ini karfl›layacak
biçimde seçilir. Ürün portföyünün oluflturulmas›nda
temel ölçüt, yüksek kalite ve uygun fiyatt›r.



20

2007 Y›l›
Faaliyetleri

Etkin maliyet yönetimi, düzenli olarak artan ma¤aza say›s›
ve ülke çap›na yay›lm›fl bölge teflkilatlar›yla B‹M, 2007
y›l›nda da perakende sektöründeki en yayg›n ma¤aza a¤›na
sahip flirket olma konumunu sürdürdü. Net sat›fllar›n› %34,
ma¤aza say›s›n› ise %19 oran›nda art›ran B‹M, finansal ve
operasyonel baflar›larla dolu bir y›l› daha geride b›rakt›.

B‹M, güçlü nakit ak›fl›na sahip olman›n avantaj›yla
yat›r›mlar›n› öz kaynaklar›yla finanse edebilme gücüne
sahiptir. Finansal kurumlara borcu yoktur. Son iki y›lda
sat›fl hacmini %78 oran›nda art›ran B‹M'in bu istikrarl›
büyüyüflünde Türkiye perakendecilik sektöründeki olumlu
geliflmeler ve uygun makroekonomik koflullar önemli birer
etkendir. B‹M taraf›ndan gerçeklefltirilen ifllemler YTL
üzerinden oldu¤u için döviz kurlar›ndaki dalgalanmalar
B‹M'in operasyonlar›n› etkilememektedir. Envanter
kay›plar› ve fireler sektör ortalamalar›n›n çok alt›nda
gerçekleflmektedir. B‹M ürünlerinin ortalama fiyat art›fllar›,
2007 y›l› g›da ve alkolsüz içecekler kategorilerinde
enflasyon oran›n›n alt›nda kalm›flt›r.

2007 y›l›nda ma¤aza say›s›n› 1.454'ten 1.734'e ç›karan
B‹M, 2.978 milyon YTL'ye ulaflan sat›fl hacmiyle sektördeki
ikincilik konumunu korumufltur. Bölge teflkilat› say›s› 14'ten
16'ya yükselmifltir.

2008 y›l›nda Fas'ta ma¤aza aç›lmas› ve böylece ilk yurtd›fl›
operasyonun gerçeklefltirilmesi hedeflenmektedir.

Ma¤azalar ve Ma¤aza Yöneticili¤i
B‹M 2007 y›l›nda da kârl› büyüyen bir flirket olmay›
sürdürmüfl, ma¤aza say›s›n› ve cirosunu istikrarl› bir
biçimde art›rm›flt›r. Ma¤aza a¤› genifllemifl, mevcut
ma¤azalar›n sepet hacminde ve ma¤aza bafl›na düflen
müflteri say›s›nda önemli bir art›fl olmufltur. 2007 y›l›nda
280 yeni ma¤aza aç›larak ma¤aza say›s› 1.734'e ulaflm›fl,
bölge say›s› ise 14'ten 16'ya yükselmifltir. Sat›fllarda
gerçekleflen %34 oran›ndaki art›fl›n %16's› ma¤azalardaki
sat›fl performans›n›n art›fl›ndan, kalan› ise yeni aç›lan
ma¤azalardan kaynaklanmaktad›r.

B‹M ma¤azalar›nda minimum raf sistemi kullan›lmaktad›r.
Ma¤aza dekorasyonu ve ürün tan›t›mlar›na iliflkin gereksiz
harcamalardan kaç›n›l›r. Elde edilen kazan›mlar ürün
fiyatlar›na yans›t›l›r. Bu politika B‹M'in maliyet yönetiminin
en önemli unsurlar›ndan biridir. Ayr›ca, B‹M ma¤azalar›nda
uygulanan koflulsuz iade garantisi politikas›yla müflteri
menfaati en üst düzeyde tutulmaktad›r. Bu politikaya göre
bir müflteri ald›¤› bir ürünü hiçbir sebep belirtmeden iade
edebilir.

Özel Markal› Ürünlerin Toplam Sat›fllar› (Milyon YTL)

2007

2006

2005

1.519
992

761

Ma¤aza Say›s› ve Net Sat›fllar

2.978
1.7342

0
0

7
2

0
0

6
2

0
0

5

2.222
1.454

1.673
1.194

Ma¤aza Say›s› Net Sat›fllar
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‹nsan Kaynaklar›
B‹M, bütün çal›flanlar›na potansiyellerini ve yeteneklerini
kullanma olana¤› veren, üstün performans› ödüllendiren
ve teflvik eden, çal›flanlar›n kendilerini mesleki ve bireysel
anlamda gelifltirebilecekleri bir çal›flma ortam› sunar.
Organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve
becerilerin sa¤lanmas› konusunda etkin bir insan kaynaklar›
yönetimi uygular. Genç ve dinamik bir insan kayna¤›na
sahip olan B‹M'in üst düzey yönetimi, organize g›da
perakendecili¤i sektöründe deneyimli ve pek çok baflar›ya
imza atm›fl nitelikli ve yetenekli kiflilerden oluflmaktad›r.
Yönetim kadrosunun büyük bölümü kariyerlerine B‹M'de
bafllam›fl ya da kuruluflundan bu yana fiirket'te görev alm›fl
ve üstün performanslar› nedeniyle terfi ettirilmifl kiflilerdir.
B‹M çal›flanlar› baflar›l› performanslar›n›n onlara baflar›l›
bir kariyerin yolunu açaca¤›n› bilmektedir. B‹M, sektördeki
istikrarl› yükseliflinin önemli bir bölümünün çal›flanlar›n›n

2007 y›l›nda, B‹M ma¤azalar›nda çal›flan personelin say›s›nda
%26'ya varan bir art›fl olmufltur. B‹M ma¤azalar›nda bugün
10.000'i aflk›n personel, yar› zamanl› ve tam zamanl› olarak
çal›flmaktad›r. B‹M'in yaratt›¤› istihdam, Türkiye'nin en yayg›n
perakende a¤›na sahip oldu¤u için, tek bir bölgede de¤il ülke
çap›ndad›r.

motivasyonu ve isteklili¤ine ba¤l› oldu¤unun bilincindedir
ve bu bilinçle hareket eder.

fiirket, merkezi olmayan bir organizasyonla yönetildi¤i için
genç yöneticilere inisiyatif alabilecekleri ve yöneticilik
becerilerini gelifltirebilecekleri bir ortam sunmaktad›r. Bu
anlamda B‹M, gelece¤in üst düzey yöneticilerini yetifltiren
önemli bir okuldur.

2007 y›l›nda, B‹M’de çal›flan personelin say›s›nda %26'ya
varan bir art›fl olmufltur. B‹M’de bugün 10.000'i aflk›n
personel, yar› zamanl› ve tam zamanl› olarak çal›flmaktad›r.
B‹M'in yaratt›¤› istihdam, Türkiye'nin en yayg›n perakende
a¤›na sahip oldu¤u için, tek bir bölgede de¤il ülke
çap›ndad›r.

‹nsan Kaynaklar› Profili

28

72

(%)

Kad›n

Erkek

30,8

37,4

25,8

0,55,5

(%) 18-24
25-30
31-38
39-48
49 ve üstü

Personel Say›s› (Yafl)
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Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›
fiirketimiz Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde yer alan prensiplerin
uygulanmas› için gerekli özen ve dikkati göstermifl olup,
eksikliklerin giderilmesi hususunda çal›flmalar›na devam
etmektedir.

Bölüm I-Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri ile ‹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
2005 y›l›nda Finansman Direktörlü¤ü’ne ba¤l› Yat›r›mc›
‹liflkileri Birimi'ni oluflturmufltur.

Operasyon Komitesi Üyesi ve Finansman Direktörü:
Haluk Dortluo¤lu
Tel: 0 216 564 03 46
E-Posta : haluk.dortluoglu@bim.com.tr

Raporlama ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Müdürü:
Serkan Savafl
Tel: 0 216 564 03 46
E-Posta: serkan.savas@bim.com.tr

Yürürlükteki mevzuata uygun olarak kamuyu ayd›nlatma
ile ilgili çal›flmalar› yapmak; birime gerek pay sahipleri
gerekse çeflitli kurulufllar›n analistleri taraf›ndan
yönlendirilen sözlü ve yaz›l› sorulara, kamuya aç›klanm›fl
bilgiler kapsam›nda en k›sa zamanda mümkün olan tüm
iletiflim vas›talar›yla cevap verilmesini sa¤lamak ve y›ll›k
faaliyet raporlar›n› haz›rlamak birimin temel faaliyetleri
aras›nda yer almaktad›r. Birim, dönem içerisinde arac›
kurulufllar taraf›ndan düzenlenen 11 yat›r›mc› konferans›na
kat›lm›fl olup, bu konferanslarda ve ayr›ca fiirket
merkezinde yap›lan toplam 100'ün üzerindeki toplant›larda
yat›r›mc› ve pay sahiplerini bilgilendirmifltir.

‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›, Sermaye Piyasas›
Kurulu, Merkezi Kay›t Kuruluflu gibi kurumlarla irtibat,
Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimi taraf›ndan sa¤lanmakta olup, ilgili
yasalar kapsam›nda özel durum aç›klamalar› yine bu
birimin sorumlulu¤u alt›ndad›r.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
Pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin tamam›, ticari s›r
niteli¤inde olmayan ve halka aç›klanmam›fl veriler hariç
olmak üzere karfl›lanm›flt›r. Bu talepler genelde Genel
Kurul bilgileri, kâr pay› ödemeleri ve mali verilerle ilgili
sorular› içermektedir. Pay sahiplerinin fiirket ile ilgili bilgilere
kolay ulaflabilmeleri için kamuya aç›klanan tüm bilgiler
fiirketimizin web sitesinde (www.bim.com.tr), Yat›r›mc›
‹liflkileri bölümünde yer almaktad›r. Ayr›ca y›l içerisinde
kurumsal pay sahiplerinin ve arac› kurum analistlerinin
bilgi talepleri, tele-konferans ve bire bir görüflme gibi çeflitli
iletiflim kanallar›yla karfl›lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Bilanço
dönemleri sonras›nda pay sahiplerini bilgilendirmek
amac›yla tele-konferanslar düzenlenmifl ve konferans
kat›l›m bilgileri web sitesinde Yat›r›mc› ‹liflkileri bölümü
alt›nda duyurulmakla birlikte, fiirketimiz veri taban›nda
kayd› bulunan kifli ve kurulufllara da e-posta yoluyla
da¤›t›lm›flt›r.

fiirket Ana Sözleflmesi’nde özel denetçi atanmas› talebinin
bireysel bir hak olarak belirlenmesi yönünde herhangi bir
düzenleme bulunmamaktad›r ve dönem içinde özel denetçi
tayini talebi olmam›flt›r.

4. Genel Kurul Bilgileri
B‹M Birleflik Ma¤azalar A.fi.'nin Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›, 19 Nisan 2007 tarihinde, saat 10:00'da,
“Abdurrahman Gazi Mahallesi, Ebubekir Caddesi, No:289,
Samand›ra, ‹stanbul” adresindeki fiirket merkezinde,
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n ‹stanbul ‹l Sanayi ve Ticaret
Müdürlü¤ü'nün 18.04.2007 tarih ve 22925 no'lu yaz›lar›yla
görevlendirilen Bakanl›k Komiseri Demir ‹nal gözetiminde
yap›lm›flt›r.

Genel Kurul Toplant›s›, davet mektubu ve gazete ilan› yolu
ile yap›lm›flt›r. Ayr›ca toplant› tarihinden önce, toplant›
gündemi özel durum aç›klamas› vas›tas›yla kamuya
duyurulmufl olup, ayn› zamanda web sitesinde de
yay›mlanm›flt›r. Hazirun cetvelinin tetkiki ile fiirket'in toplam
25.300.000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 25.300.000
adet hisseden 6.737.348 adedi asaleten; 6.252.776 adedi
ise vekaleten temsil edilmifltir. Genel Kurul'da pay sahipleri
taraf›ndan Ana Sözleflme de¤iflikli¤i gerektiren bir öneri
verilmemifltir. Pay sahiplerinin sözlü olarak yönelttikleri
sorulara sözlü olarak aç›k flekilde cevap verilmifltir. Genel
Kurul toplant› tutana¤› 03 May›s 2007 tarih 6800 say›l›
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Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmifl olup,
tutana¤›n Türkçe ve ‹ngilizce çevirisi fiirketimizin web
sitesinde (www.bim.com.tr) Yat›r›mc› ‹liflkileri bölümünde
pay sahiplerine sunulmufltur. Ayr›ca, toplant› tutanaklar›
fiirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine aç›k
tutulmufltur.

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
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. fiirket Ana Sözleflmesi’nde birikimli oy
kullan›lmas› ile ilgili bir hüküm bulunmamakla birlikte az›nl›k
paylar› yönetimde temsil edilmemektedir.

6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
fiirket'in kâr da¤›t›m politikas› genel kurul taraf›ndan, 2007
ve izleyen y›llarda elde edilen kârdan da¤›t›labilir k›sm›n›n
en az %30'unun da¤›t›lmas› fleklinde belirlenmifl olup, bu
politika y›l içerisinde özel durum aç›klamas› vas›tas›yla
kamuya duyurulmufltur.

fiirket esas sözleflmesi uyar›nca oy hakk›nda imtiyaz
tan›nmam›fl oldu¤undan, kâr da¤›t›m›nda da imtiyaz söz
konusu de¤ildir. Kâr da¤›t›m süresi ‹dare Meclisi’nin teklifi
üzerine Genel Kurul taraf›ndan Türk Ticaret Kanunu’nun
hükümlerine ve Sermaye Piyasas› mevzuat›na uygun
olarak kararlaflt›r›l›r. 2007 y›l›ndaki kâr da¤›t›m› yasal
süreler içerisinde gerçeklefltirilmifltir.

7. Paylar›n Devri
Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili di¤er mevzuat
hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

Bölüm II-Kamuyu Ayd›nlatma ve fieffafl›k

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 zaman›nda 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. Bilgilendirme politikas›n›n yürütülmesi ile
sorumlu olan personelin isimleri ve iletiflim bilgileri raporun
2. maddesinde yer almaktad›r.

9. Özel Durum Aç›klamalar›
fiirketimiz 2007 y›l› içerisinde 61 adet özel durum
aç›klamas› yapm›fl olup, 31.12.2007 tarihinde yap›lan arsa
al›m›na iliflkin özel durum aç›klamas›na ek olarak ‹MKB
taraf›ndan istenen 02.01.2008 tarihli ek aç›klama
zaman›nda yap›lm›flt›r. Zaman›nda yap›lmam›fl özel durum
aç›klamam›z bulunmamaktad›r.

Aç›klamalar web sitesinde www.bim.com.tr adresinde de
yer almaktad›r.

10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
fiirketimiz internet sitesinin adresi www.bim.com.tr'dir.
fiirketimiz internet sitesinin Yat›r›mc› ‹liflkileri bölümünde
pay sahiplerine yönelik bilgiler ‹ngilizce çevirileri ile birlikte
afla¤›daki bafll›klar alt›nda sunulmufltur:
• Ticari Unvan
• Ortakl›k Yap›s›
• Kurumsal Yönetim
• Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporlar›
• Finansal Raporlar
• Özel Durum Aç›klamalar›
• Finansal Takvim
• Genel Kurul Bilgileri
• ‹letiflim

11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin
Aç›klanmas›
fiirketimiz ortakl›k yap›s› afla¤›da sunulmufl olup, fiirket'in
web sitesi ve periyodik finansal raporlar vas›tas›yla kamuya
duyurulmufltur. Halka aç›k k›s›m d›fl›ndaki pay sahipleri
gerçek kiflilerdir.

Hissedar Hisse Say›s›         Pay Oran› %
Mustafa Latif Topbafl 5.064.416 20,02
Abdulrahman A. El Khereji  4.702.100 18,59
Ahmet Afif Topbafl 1.608.500 6,36
Zuhair Fayez 998.275 3,95
‹brahim Halit Çizmeci     300.000 1,18
Ömer Hulusi Topbafl 30.000 0,11
Di¤er (Halka aç›k)            12.596.709             49,79
Toplam 25.300.000           100,00
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12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin
Kamuya Duyurulmas›
fiirketimiz ‹dare Meclisi üyeleri, denetçileri ve üst
yönetimde görev alan kifliler afla¤›da yer almakta olup,
fiirket'in web sitesi vas›tas›yla kamuya duyurulmufltur.

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

Yard›mc›s›
* (30.01.2008 tarihi itibariyle flirketimizdeki görevinden ayr›lm›flt›r.)

Ekrem Pakdemirli ‹dare Meclisi Üyesi
Mahmut P. K. Merali ‹dare Meclisi Üyesi
Ömer Hulusi Topbafl ‹dare Meclisi Üyesi
Zeki Ziya Sözen ‹dare Meclisi Üyesi
Yalç›n Öner ‹dare Meclisi Üyesi

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

Üst Yönetim
Jos Simons CEO
Galip Aykaç Operasyon Komitesi Baflkan›
Ürfet Naçar Operasyon Komitesi Üyesi
Bülent Pehlivan Operasyon Komitesi Üyesi
Haluk Dortluo¤lu Operasyon Komitesi Üyesi 

ve Finansman Direktörü
Muharrem Arslantürk Operasyon Komitesi Üyesi
Ünsal Çetinkaya Sat›n Alma Genel Müdürü

Bölüm III-Menfaat Sahipleri

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri mevcut mevzuat düzenlemelerine uygun
olarak kendilerini ilgilendiren ve ticari s›r kapsam›nda
olmayan konularda uygun iletiflim araçlar› vas›tas›yla
bilgilendirilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›lmas›
Çal›flanlar›m›z ve di¤er menfaat sahipleri ile ilgili konularda
verimlili¤in art›r›lmas› ve iyilefltirilmelerin sa¤lanmas›
amac›yla toplant›lar yap›lmakta ve bu yönde toplanan
öneriler üst yönetim taraf›ndan de¤erlendirilmektedir.
Ayr›ca çal›flanlar, hizmet verdikleri birimin çal›flma usulleri
ile ilgili konularda flikâyet, elefltiri ve önerilerini rahatça ilgili
birime iletme konusunda teflvik edilmektedir.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
B‹M Organizasyon Hedefleri'nde de belirtildi¤i gibi,
hedeflerimize ancak çal›flanlar›m›z sayesinde ulaflabiliriz.
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 ile iliflkileri, 16
bölge deposu ve merkez ofiste bulunan personel ve idari
ifller birimleri sa¤lamaktad›r.

Çal›flanlar›na kendilerini mesleki yönden e¤itme ve
gelifltirme imkân› verebilecek, inisiyatif almalar›n›
sa¤layacak rahat ve huzurlu bir çal›flma ortam› sa¤lamak
fiirket için insan kaynaklar› politikas› aç›s›ndan öncelikler
aras›nda yer almaktad›r. Ayr›ca çal›flanlar›n flikâyet ve
elefltirilerini rahatça ilgili birimlere iletebilmeleri teflvik
edilmekte ve bu flikâyet  ve elefltiriler zaman geçirilmeden
çözüme kavuflturulmaya çal›fl›lmaktad›r.

16. Müflteri ve Tedarikçi ‹liflkileri Hakk›nda Bilgiler
fiirket'in ifl modeli karfl›l›kl› güven esas›na dayand›¤› için,
hem müflterilerle hem de tedarikçilerimizle olan
iliflkilerimize azami hassasiyet gösterilmektedir. Koflulsuz
iade politikas› kapsam›nda müflteriye sat›n ald›¤› ürünü
zaman k›s›tlamas› olmadan ve herhangi sebep
belirtmeksizin iade hakk› tan›nm›flt›r. Ayr›ca operasyonel
maliyetlerde sa¤lanan her bir avantaj› do¤ruca ürün
fiyatlar›na yans›tma politikas› y›llard›r baflar› ile
uygulanmaktad›r. Bu tür politikalar ve baflar›l› uygulamalar,
müflterilerimizin fiirket'e duyduklar› güvenin en üst düzeye
ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r.

fiirket politikas› gere¤i, tedarikçiler, fiirket'in ifl orta¤› olarak
görülmektedir ve uzun dönemli, sa¤lam iliflkilerin devam
ettirilmesine gayret edilmektedir.

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
getirilmekte ve belirli flirketlerle yap›lan sözleflmelere
dayanarak söz konusu 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.
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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 Meclisi

18. ‹dare Meclisi’nin Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
fiirket'in idaresi ve d›flar›ya karfl› temsili ‹dare Meclisine
aittir. ‹dare Meclisi, Genel Kurul taraf›ndan Türk Ticaret
Kanunu'nun hükümlerine göre seçilmifl 7 (yedi) üyeden
oluflur. Söz konusu üyelerden 2'si (iki) Sermaye Piyasas›
Kurulu kurumsal yönetim rehberinde tan›mlanan anlamda
ba¤›ms›z ‹dare Meclisi üyelerinden oluflmakta olup,
üyelerden hiçbirinin fiirket'te icrac› görevi
bulunmamaktad›r. fiirket Ana Sözleflmesi’nin 19.
maddesinde, ‹dare Meclisi üyelerinin Genel Kurul'un
müsaadesi al›nmaks›z›n Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve
335. maddelerinde yaz›l› ifllemleri yapamayacaklar›na dair
bir s›n›rlama bulunmaktad›r. Mevcut ‹dare Meclisi
üyelerinin isimleri raporun 12. maddesinde listelenmifltir.

19. ‹dare Meclisi Üyelerinin Nitelikleri
‹dare Meclisi üyelerimiz, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde
gösterilen nitelikleri haiz, bilgi birikimi olan ve tecrübeli
kiflilerdir. fiirket Ana Sözleflmesi’nde, üye seçiminde
aranacak asgari niteliklere iliflkin ayr›ca bir düzenleme yer
almamaktad›r.

20. fiirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
fiirket'in 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. Her zaman kaliteli ürünlerin sat›fla
sunulmas›, operasyonel verimlili¤in art›r›lmas›, fiyat
indirimi, ürün portföyünde özel markal› ürünlerin oran›n›n
art›r›lmas› ve tedarikçilerin verimlili¤inin art›r›larak
maliyetlerin düflürülmesi de fiirket'in di¤er hedefleri
aras›ndad›r.

Uzun vadede:
• B‹M, Türk g›da perakende sektöründe en büyük ciro
pay›na sahip flirkettir.
• Ürün çeflidi yaklafl›k 600 adet civar›ndad›r.
• Dürüst, güvenilir ve adil olmak bizim ilkelerimizdir. Ne
kadar büyürsek büyüyelim biz tevazumuzu muhafaza
edece¤iz.
• Hangi din, dil ve ›rkta olursa olsun, fiirketimizin her
mensubuna ayn› yak›nl›kta davranmak ve anlay›fll› olmak
en tabii sorumlulu¤umuzdur. Bir baflkas›n› k›rmad›kça,
fiirket'e 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.

‹dare Meclisi, fiirket'in belirlenen hedeflere ulaflma
derecelerini, mali verileri incelemek suretiyle, ayl›k olarak
gözden geçirmektedir.

21. Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmalar› kapsam›nda
fiirketimiz, maruz kald›¤› riskleri ve bunlardan korunma
yöntemlerini de dikkate alarak, ifl süreçleri ile ilgili uygun
“politika” ve “prosedür”leri oluflturmufl, organizasyon
içerisinde ifllevsel görev ayr›mlar› yapm›fl, onay ve yetki
mekanizmalar›n› süreçlere yerlefltirmifl, fiirket fiziki
k›ymetlerinin korunmas› ve mutabakat›na iliflkin usulleri
düzenlemifltir. Ayr›ca süreç içerisinde etkin raporlama ve
yönetim, gözetim uygulamalar› tesis edilmifltir.

fiirketimizde, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin
ba¤›ms›zca de¤erlendirilmesi ile görevli bir ‹ç Denetim
Birimi bulunmaktad›r. fiirket'in tüm faaliyetleri, ‹ç Denetim
Birimi'nin çal›flma kapsam›nda olup, haz›rlanm›fl y›ll›k
planlar çerçevesinde denetlenmektedir. ‹ç Denetim Birimi,
denetim sonuçlar› hakk›nda Üst Yönetim'e ve ‹dare Meclisi
taraf›ndan ihdas edilen  Denetim ve Ücret Komitesi'ne
düzenli raporlamalar yapmaktad›r.
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22. ‹dare Meclisi Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve
Sorumluluklar›
‹dare Meclisi, kanunlarda ve fiirket Ana Sözleflmesi’nde
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 fiirket ad›na yapmak ve fiirket unvan›n›
kullanmak hakk›n› haizdir.

23. ‹dare Meclisi’nin Faaliyet Esaslar›
fiirket Ana Sözleflmesi’nde de belirtildi¤i üzere ‹dare
Meclisi, fiirket iflleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe
baflkan›n daveti üzerine toplan›r. Ancak ‹dare Meclisi'nin
her 3 ayda bir toplanmas› mecburidir. ‹dare Meclisi
üyelerinin herhangi birinin iste¤i üzerine baflkan ‹dare
Meclisi’ni toplant›ya ça¤›r›r. Baflkan bu daveti, iste¤i takiben
10 iflgünü içinde yapmaz ise ‹dare Meclisi'ni 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 Meclisi'nin oybirli¤i ile karar vermesi halinde
yurtd›fl›nda baflka bir yerde de yap›labilir. ‹dare Meclisi
üyeleri eflit oy hakk›na sahip olmakla birlikte, olumsuz veto
haklar› bulunmamaktad›r. ‹dare Meclisi gündemi, ortaya
ç›kan gerekler do¤rultusunda oluflturulmaktad›r. ‹dare
Meclisi üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiflimi, ‹dare Meclisi
Baflkan› Sekretarya Makam› taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.

‹dare Meclisi 2007 y›l› içinde 12 kez fiili toplant›, 14 kez de
TTK'nin 330/2. maddesine uygun olarak toplant›
yap›lmaks›z›n üyelerin muvafakat› al›narak kararlar alm›flt›r.
Al›nan kararlara karfl› oy beyan›nda bulunulmam›flt›r.

24. fiirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
‹dare Meclisi Üyeleri, Genel Kurul'un müsaadesi al›nmadan,
Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yaz›l›
ifllemleri yapamazlar.

25. Etik Kurallar
fiirket'in tüm çal›flanlar›yla paylaflt›¤› organizasyon
hedefleri metninde, hedeflere ulafl›lmas› için çal›flanlar›m›z,
yöneticilerimiz ve tedarikçilerimizden beklentilerimiz aç›kça
ifade edilmifl olup, ilgili beklenti ve kurallar halka
aç›klanmam›flt›r. Ayr›ca flirket içinde uyulmas› gereken
genel ve özel konular için oluflturulmufl prosedürler titizlikle
uygulanmakta olup, ihtiyaç duyuldu¤unda güncellemeleri
yap›lmaktad›r.

26. ‹dare Meclisi’nde Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap›
ve Ba¤›ms›zl›¤›
‹dare Meclisi'nde oluflturulmufl Ba¤l› fiirketler ve ‹liflkili
Kurulufllar Komitesi ve Denetim ve Ücret Komitesi vard›r.
fiirket'in içinde bulundu¤u durum ve gereksinimlere uygun
olarak, ‹dare Meclisi'nin görev ve sorumluluklar›n› sa¤l›kl›
bir biçimde yerine getirmesini teminen oluflturulmufl olup,
üçer ayl›k dönemler itibariyle haz›rlad›klar› raporlar› ‹dare
Meclisi'ne sunmaktad›rlar. Her iki komitenin üçer üyesi
bulunmakla birlikte, iki üye her iki komitede de görev
yapmaktad›r. Komite üyelerinin fiirket'te icrac› görevleri
bulunmamakla birlikte, iki komitede de birer ba¤›ms›z üye
bulunmaktad›r. ‹dare Meclisi üyelerinden Kurumsal
Yönetim Komitesi oluflturulmam›flt›r.

27. ‹dare Meclisi’ne Sa¤lanan Mali Haklar
‹dare Meclisi üyelerine Genel Kurul kararlar› do¤rultusunda
huzur hakk› tan›nmaktad›r. Üyelere ve yöneticilere borç,
kredi verme ve sair flekillerde fayda sa¤lanmas› söz konusu
de¤ildir. ‹dare Meclisi üyelerine performansa dayal›
ödüllendirme yap›lmamaktad›r.
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31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N

BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi Ortaklar›’na;

B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi (fiirket)’nin 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle haz›rlanan bilançosunu ve ayn› tarihte
sona eren y›la ait gelir tablosu ile önemli muhasebe politikalar›n›n özeti ve dipnotlar›ndan oluflan finansal tablolar›n›
denetlemifl bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak fiirket Yönetiminin Sorumlulu¤u

fiirket yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK)’nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na
göre haz›rlanmas› ve dürüst bir flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata ve/veya hile
ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›fll›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir flekilde
yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini,
koflullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.

Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflunun Sorumlulu¤u

Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z
denetimimiz, SPK taraf›ndan yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu
standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde
yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Ba¤›ms›z denetim, finansal tablolarda yer alan tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla,
ba¤›ms›z denetim tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n
hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›fll›k içerip
içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›flt›r. Bu risk
de¤erlendirmesinde, fiirket’in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin
etkinli¤i hakk›nda görüfl vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac›yla,
fiirket yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r.
Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca fiirket yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli
muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini
içermektedir.

Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüflümüzün oluflturulmas›na yeterli ve
uygun bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.

Görüfl

Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi’nin 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle
finansal durumunu ve ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n›, SPK taraf›ndan yay›mlanan finansal
raporlama standartlar› (Not 2 ve 3) çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.

Güney Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
An Affiliated Firm of Ernst & Young International

Metin Cano¤ullar›, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

11 Mart 2008
‹stanbul, Türkiye
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B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle
B‹LANÇO
(Para Birimi-Bin Yeni Türk Liras›) 

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Ba¤›ms›z  Ba¤›ms›z

Dipnot Denetimden Denetimden
VARLIKLAR Referanslar› Geçmifl Geçmifl
Cari/Dönen Varl›klar 370.087 302.843

Haz›r De¤erler 4 83.039 81.085
Menkul K›ymetler (net) 5 - -
Ticari Alacaklar (net) 7 97.993 66.437
Finansal Kiralama Alacaklar› (net) 8 - -
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 114 65
Di¤er Alacaklar, net 10 - -
Canl› Varl›klar 11 - -
Stoklar (net) 12 184.127 149.154
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar (net) 13 - -
Ertelenen Vergi Varl›klar› 14 - -
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar 15 4.814 6.102

Cari Olmayan/Duran Varl›klar 266.354 169.412

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) 18 262.660 167.376
Maddi Olmayan Varl›klar (net) 19 2.023 1.263
Ertelenen Vergi Varl›klar› 14 - -
Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar 15 1.671 773

Toplam Varl›klar 636.441 472.255

Sayfa 33 ile 58 aras›nda yer alan dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.  
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B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle
B‹LANÇO
(Para Birimi-Bin Yeni Türk Liras›) 

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Ba¤›ms›z  Ba¤›ms›z

Dipnot Denetimden Denetimden
YÜKÜMLÜLÜKLER Referanslar› Geçmifl Geçmifl
K›sa Vadeli Yükümlülükler 421.983 311.992

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) 7 316.586 249.104
‹liflkili Taraflara Borçlar (net) 9 72.334 46.546
Di¤er Yükümlülükler (net) 10 23.716 11.828
Al›nan Avanslar 20 - -
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri (net) 13 - -
Borç Karfl›l›klar› 22 9.347 4.514
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 - -
Di¤er Finansal Yükümlülükler - -

Uzun Vadeli Yükümlülükler 14.465 13.082

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 5.715 4.307
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 8.566 8.075
Di¤er Yükümlülükler (net) 10 184 700

ÖZ SERMAYE 199.993 147.181

Sermaye 1, 23 25.300 25.300
Sermaye Yedekleri 19.830 19.830

Hisse Senedi ‹hraç Primleri - -
Hisse Senedi ‹ptal Kârlar› - -
Yeniden De¤erleme Fonu 18, 24 12.874 12.874
Finansal Varl›klar De¤er Art›fl Fonu - -
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar› 24 6.956 6.956

Kâr Yedekleri 25, 26 21.376 7.894
Yasal Yedekler 14.788 6.953
Statü Yedekleri - -
Ola¤anüstü Yedekler 6.588 941
Özel Yedekler - -
Sermayeye Eklenecek ‹fltirak Hisseleri ve 

Gayrimenkul Sat›fl Kazançlar› - -

Net Dönem Kâr› 108.472 71.972
Geçmifl Y›l Kârlar› 25, 26 25.015 22.185

Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler 636.441 472.255

Sayfa 33 ile 58 aras›nda yer alan dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.



32

B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle
Sona Eren Hesap Dönemine Ait 
GEL‹R TABLOSU
(Para Birimi-Bin Yeni Türk Liras›) 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Ba¤›ms›z Ba¤›ms›z
Dipnot Denetimden Denetimden

Referanslar› Geçmifl Geçmifl
Esas Faaliyet Gelirleri

Sat›fllar (net) 34 2.978.384 2.221.616
Sat›fllar›n Maliyeti (-) 34 (2.453.377) (1.834.978)

Brüt Esas Faaliyet Kâr› 525.007 386.638

Faaliyet Giderleri (-) 35 (397.026) (307.612)

Net Esas Faaliyet Kâr› 127.981 79.026

Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar 36 6.890 3.342
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 36 (2.731) (1.679)
Finansman Gelirleri/(Giderleri) (net) 37 3.759 6.413

Vergi Öncesi Kâr 135.899 87.102

Vergiler 14, 39 (27.427) (15.130)

Net Dönem Kâr› 108.472 71.972

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) 4,287 2,845

Sayfa 33 ile 58 aras›nda yer alan dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle
MAL‹ TABLO D‹PNOTLARI
(Para Birimi-Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Liras›) 

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 ma¤azalar› arac›l›¤›yla satmaktad›r. 31 Aral›k
2007 tarihi itibariyle fiirket’in çeflitli flehirlerde faaliyet gösteren 16 deposu ve 1.734 ma¤azas› bulunmaktad›r (31
Aral›k 2006-14 depo, 1.454 ma¤aza). 

fiirket mali tablolar› 11 Mart 2008 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 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde çal›flan ortalama personel say›s›
kategorilerine göre afla¤›daki gibidir: 

2007 2006
Ofis personeli 691 619
Depo personeli 1.396 1.076
Ma¤aza personeli 7.894 6.208

Toplam 9.981 7.903

2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR

Finansal Tablolar›n Haz›rlanma ‹lkeleri

fiirket finansal 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¤”inde 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 finansal tablolar›,
yukar›da bahsedildi¤i üzere SPK’n›n izin verdi¤i alternatif uygulama çerçevesinde haz›rlanm›flt›r. Finansal tablolar ve
dipnotlar, SPK taraf›ndan uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak sunulmufltur.

Finansal 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 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 stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›,
ertelenmifl vergiler, k›dem tazminat› ve arsa ve binalar›n rayiç de¤erleri ile yans›t›lmas›ndan oluflmaktad›r. Finansal
tablolar, rayiç de¤erlerinden tafl›nan arsa ve bina haricinde maliyet bedelleri üzerinden yans›t›lm›flt›r.

Muhasebe Politikalar›ndaki De¤ifliklikler

fiirket’in muhasebe politikalar› bir önceki mali y›l ile tutarl› olup, afla¤›da yer alan revize ve yeni Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar›’n›n ve Uluslararas› Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi (UFRYK) yorumlar›n›n fiirket
mali tablolar›na, mali tablo dipnotlar›nda sunulan ek aç›klamalar d›fl›nda önemli bir etkisi bulunmamaktad›r.
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B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle
MAL‹ TABLO D‹PNOTLARI
(Para Birimi-Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Liras›) 

Yeni ve Revize Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’n›n Uygulanmas›

UFRS 7, Finansal Araçlara ‹liflkin Aç›klamalar 

UMS 1, “Mali Tablolar›n Sunum Esaslar›” uyar›nca sermaye yönetimine iliflkin ek aç›klamalar yap›lmas›
gerekmektedir.

UFRYK 8, UFRS 2’nin Kapsam› 

UFRYK 9, Gömülü Türev Ürünlerinin Yeniden De¤erlendirilmesi

UFRYK 10, Ara Dönem Finansal Raporlama ve Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü

31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Henüz Yürürlülükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar 

Finansal tablolar›n›n onayland›¤› tarihte, fiirket’in etkisini inceledi¤i ve 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle henüz
yürürlülükte olmayan yeni standartlara iliflkin yorumlar afla¤›daki gibidir:

UFRS 8, Faaliyet Bölümleri (1 Ocak 2009 tarihinden sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir)

UMS 23, Borçlanma Maliyetleri (Revize edilmifl) (1 Ocak 2009 tarihinden sonra bafllayan hesap dönemleri için
geçerlidir)

UFRYK 11, UFRS 2 - Grup Hisse Senetleri ve Hazine Senetleri ‹fllemleri (1 Mart 2007’den sonra bafllayan y›ll›k
dönemler için geçerlidir)

UFRYK 12, Hizmet ‹mtiyaz Anlaflmalar› (1 Ocak 2008 tarihinden sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir)

UFRYK 13, Müflteri Ba¤l›l›k Uygulamalar› (1 Temmuz 2008 tarihinden sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir)

UFRYK 14, UMS 19- Emeklilik Planlar›na ‹liflkin Aktifler ve Asgari Fonlama Yükümlülükleri ile ilgili Limitler ve Bunlar›n
Karfl›l›kl› Etkileflimi (1 Ocak 2008 tarihinden sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir).

fiirket, yukar›daki standartlar› erken uygulama yoluna gitmemifltir. 

‹fllevsel ve Raporlama Para birimi 

fiirket’in ifllevsel ve raporlama para birimi YTL’dir. 

SPK’n›n 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say›l› karar›na istinaden finansal tablolardaki tutarlar› yeniden ifade etme
iflleminin uygulanmas›n› gerektiren objektif koflullar›n gerçekleflmemifl olmas› ve SPK’n›n varolan verilere dayanarak
ileride bu koflullar›n gerçekleflme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalkt›¤›n› öngörmesi sebebiyle, finansal tablolar
en son 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle UMS 29 uyar›nca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama)
yeniden ifade etme ifllemine tabi tutulmufltur. Dolay›s›yla, 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihli bilançolarda 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.

Netlefltirme 

Finansal varl›k ve yükümlülükler, netlefltirmeye yönelik yasal bir hakka ve yapt›r›m gücüne sahip olunmas› ve
sözkonusu varl›k ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya efl zamanl› sonuçland›rma niyetinin olmas›
durumunda bilançoda netlefltirilerek gösterilmektedir.
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B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle
MAL‹ TABLO D‹PNOTLARI
(Para Birimi-Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Liras›) 

Tahminlerin Kullan›lmas›

Finansal 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›r. Kullan›lan tahminler UMS 29, çal›flanlara
sa¤lanan faydalar›n muhasebelefltirilmesi, stok karfl›l›klar, bina ve arsalar›n yeniden de¤erlenmesi, maddi ve maddi
olmayan varl›klar›n ekonomik ömürleri ve gelir vergisi karfl›l›klar› ile ilgilidir. 

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

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 teslim
edildi¤i, risk ve faydalar›n transferinin tamamland›¤› zaman kaydedilmektedir. 

Kat›l›m bankalar› nezdinde bulundurulan kat›l›m hesab› 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

Ortalama 10 gün (31 Aral›k 2006-10 gün) vadeye sahip 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 31 Aral›k 2004 tarihine kadar endekslenmifl maliyetinden birikmifl amortisman ve varsa 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 kârlara 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
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 öz sermayedeki yeniden
de¤erleme fonuna ertelenmifl vergi etkisi düflülerek alacak olarak kaydedilir.
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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 Olmayan Varl›klar

Maddi olmayan duran varl›klar bafll›ca bilgisayar yaz›l›mlar›ndan oluflan varl›klar olup ilk olarak al›fl fiyat›ndan
de¤erlenmifltir. Maddi olmayan duran varl›klar gelecekte ekonomik fayda elde edilebilmesi ve maliyetin do¤ru bir
flekilde belirlenebilmesi durumunda aktiflefltirilirler. ‹lk kay›t sonras›nda maddi olmayan duran varl›klar, maliyetten
birikmifl itfa pay› ve birikmifl de¤er düflüklü¤ü karfl›l›klar› düflüldükten sonraki de¤erleriyle gösterilmektedir. ‹flletme
bünyesinde oluflan gelifltirme maliyetleri d›fl›ndaki maddi olmayan duran varl›klar aktiflefltirilmemekte ve
gerçeklefltikleri y›lda gelir tablosuna gider olarak yans›t›lmaktad›r. Maddi olmayan duran varl›klar›n ekonomik
ömürleri belirli süreli ya da süresiz olarak belirlenmektedir. Belirli süreli maddi olmayan duran varl›klar tahmin edilen
ekonomik ömürleri üzerinden, do¤rusal amortisman metodu ile itfa edilirler. Belirli süreli ekonomik ömrü olan maddi
olmayan duran varl›klar için itfa periyodu ve itfa metodu her y›l, en az bir kere incelenmektedir. Beklenen kullan›m
ömürlerindeki veya maddi olmayan duran varl›ktan elde edilecek faydalarda oluflabilecek de¤ifliklikler, itfa
metodunun ya da periyodunun de¤ifltirilmesi olarak de¤erlendirilip, muhasebe politikalar›ndaki de¤ifliklik fleklinde
muhasebelefltirilir. Belirli süreli ekonomik ömrü olan maddi olmayan duran varl›klar›n itfa giderleri gelir tablosunda
maddi olmayan duran varl›¤›n ifllevi ile ilgili hesap kaleminde gider olarak kaydedilir.

fiirket’in süresiz kullan›m ömrüne sahip maddi olmayan duran varl›¤› bulunmamaktad›r.

Maddi olmayan duran varl›klar›n tafl›nan de¤erleri, olaylar›n ya da koflullardaki de¤iflikliklerin, tafl›nan de¤erin
gerçekleflebilir durumda olmad›¤›na iflaret etmesi durumunda de¤er düflüklü¤ü aç›s›ndan incelenir.

Finansal Olmayan Varl›klar›n De¤er Düflüklü¤ü

Koflullardaki de¤iflikliklerin, varl›klar›n tafl›d›klar› de¤er üzerinden paraya çevrilemeyebilece¤ine iflaret etmesi
durumunda, varl›klar›n tafl›nan de¤eri üzerinde de¤er düflüklü¤ü olup olmad›¤› de¤erlendirilir. Varl›klar›n tafl›d›klar›
de¤erleri, 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. 

Ticari Borçlar

Ortalama vadesi 51 gün (31 Aral›k 2006-49) 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.
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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, gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar, kredi ve alacaklar, vadeye
kadar elde tutulacak yat›r›mlar ve sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›l›r. Finansal araçlar ilk olarak söz
konusu finansal arac›n al›m tarihindeki rayiç bedelini yans›tt›¤› kabul edilen ve al›m s›ras›nda ortaya ç›kan di¤er
masraflar› da içeren elde etme maliyeti ile kay›tlara al›n›r. fiirket finansal varl›klar›n s›n›fland›r›lmas›n› kay›tlar›na
ald›ktan sonra yapar ve her mali y›l sonu bu belirlemeyi tekrar de¤erlendirir.

Bütün ola¤an finansal varl›k al›m ve sat›m ifllemleri, fiirket’in varl›¤› teslim ald›¤›/teslim etti¤i tarihte kay›tlara
yans›t›l›r. Sözkonusu al›m ve sat›mlar genellikle piyasada oluflan genel teamül ve düzenlemelerle belirlenen zaman
dilimleri içerisinde finansal arac›n teslimini gerektiren al›m ve sat›mlard›r.

Kredi ve Alacaklar

Sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada ifllem görmeyen türev olmayan finansal
varl›klard›r. Bu varl›klar etkin faiz yöntemi kullan›larak itfa edilmifl maliyetlerinden ölçülürler. Bu varl›klar›n kay›tlardan
ç›kar›lmas›, de¤er düflüfl karfl›l›¤› ayr›lmas› ve itfa edilme süreci s›ras›nda oluflan kay›p ve kazançlar gelir tablosunda
muhasebelefltirilirler.

Finansal Varl›klar De¤er Düflüklü¤ü

fiirket her bilanço tarihinde finansal varl›klarda de¤er düflüklü¤ü ayr›lmas›n› gerektiren bir durum olup olmad›¤›n›
incelemektedir. 

‹ndirgenmifl De¤erinden Tafl›nan Varl›klar

‹ndirgenmifl maliyetinden gösterilen kredi ve alacaklarda de¤er düflüklü¤ü zarar› meydana geldi¤ine iliflkin tarafs›z
bir göstergenin bulunmas› durumunda, ilgili zarar›n tutar›, gelecekteki tahmini nakit ak›fllar›n›n (henüz oluflmam›fl
gelecekteki kredi zararlar› hariç) finansal varl›¤›n etkin faiz oran› üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü
de¤eri ile tafl›nan de¤eri aras›ndaki fark olarak ölçülür. Varl›¤›n tafl›nan de¤eri, do¤rudan veya bir karfl›l›k hesab›
kullan›lmak suretiyle azalt›l›r. ‹lgili zarar tutar› gelir tablosunda muhasebelefltirilir.

Daha sonraki bir dönemde, de¤er düflüklü¤ü zarar› miktar›n›n azalmas› ve söz konusu azalman›n de¤er düflüklü¤ü
zarar› muhasebelefltirildikten sonra meydana gelen bir olay ile tarafs›z bir flekilde iliflkilendirilebilmesi durumunda
daha önce muhasebelefltirilmifl bulunan de¤er düflüklü¤ü zarar› do¤rudan veya bir karfl›l›k hesab› arac›l›¤›yla iptal
edilir. ‹ptal ifllemi sonucunda, ilgili finansal varl›¤›n tafl›nan de¤eri, finansal varl›¤a iliflkin de¤er düflüklü¤ü
ayr›lmasayd› finansal varl›¤›n de¤er düflüklü¤ünün iptal edildi¤i tarihte oluflacak olan indirgenmifl de¤erinden fazla
olamaz. 

Ticari alacaklar göz önünde bulunduruldu¤unda, de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› fiirket’in faturan›n orijinal vadesini aflm›fl
alacaklar›n› tahsil edemeyece¤ine dair tarafs›z bir göstergenin (alacakl›n›n önemli finansal zorluklar yaflamas› veya
tasfiye olas›l›¤› olmas› gibi) bulunmas› durumunda ayr›l›r. Ticari alaca¤›n tafl›nan de¤eri karfl›l›k hesab› kullan›lmak
suretiyle azalt›l›r. 
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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:

ABD$/YTL (tam) EUR/YTL (tam)
31 Aral›k 2007 1,1647 1,7102
31 Aral›k 2006 1,4056 1,8515

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, finansman yükü 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.

Kiralama ‹fllemleri

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.
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‹liflkili Taraflar

Afla¤›daki kriterlerden birinin varl›¤›nda, taraf fiirket ile iliflkili say›l›r: 

(a) Söz konusu taraf›n, do¤rudan ya da dolayl› olarak bir veya birden fazla arac› yoluyla: 

(i) ‹flletmeyi kontrol etmesi, iflletme taraf›ndan kontrol edilmesi ya da iflletme ile ortak kontrol alt›nda 
bulunmas› (ana ortakl›klar, ba¤l› ortakl›klar ve ayn› ifl dal›ndaki ba¤l› ortakl›klar dahil olmak üzere);

(ii) fiirket üzerinde önemli etkisinin olmas›n› sa¤layacak pay›n›n olmas›; veya 
(ii) fiirket üzerinde ortak kontrole sahip olmas›; 

(b) Taraf›n, fiirket’in bir ifltiraki olmas›; 

(c) Taraf›n, fiirket’in ortak giriflimci oldu¤u bir ifl ortakl›¤› olmas›;

(d) Taraf›n, fiirket’in veya ana ortakl›¤›n›n kilit yönetici personelinin bir üyesi olmas›; 

(e) Taraf›n, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yak›n bir aile üyesi olmas›; 

(f) Taraf›n; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki alt›nda veya (d) ya da (e)’de bahsedilen herhangi 
bir bireyin do¤rudan ya da dolayl› olarak önemli oy hakk›na sahip oldu¤u bir iflletme olmas›; 

‹liflkili taraflarla yap›lan ifllem iliflkili taraflar aras›nda kaynaklar›n›n, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel
karfl›l›¤› olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n transferidir. 

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› baz al›narak hesaplan›r.

Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar

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›
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 iskonto oran› ile
hesaplanarak mali tablolara yans›t›lm›flt›r. 
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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 tek ülkede faaliyet gösteriyor olmas›ndan dolay›, bölümlere göre raporlama yapmas›n›
gerektiren bir durum bulunmamaktad›r.

4. HAZIR DE⁄ERLER

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Kasa 21.455 17.761
Banka

-kat›l›m hesab› 19.470 38.547
-vadesiz mevduat 37.694 7.742

Yoldaki para 4.420 17.035

83.039 81.085

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle bloke mevduat bulunmamaktad›r. 

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle YTL ve yabanc› para kat›l›m hesaplar›n›n kâr pay› oranlar› s›ras›yla y›ll›k %13,4 ve
%4,4’dir. (31 Aral›k 2006-YTL %13,6; yabanc› para kat›l›m hesab› bulunmamaktad›r). Söz konusu hesaplar›n vadeleri
30 gündür (31 Aral›k 2006-30 gün).

5. MENKUL KIYMETLER

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle menkul k›ymeti bulunmamaktad›r.

6. F‹NANSAL BORÇLAR

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle banka kredisi bulunmamaktad›r. 

7. T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR

a) Ticari Alacaklar

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Kredi kart› alacaklar› 96.032 65.531
Ticari alacaklar 2.020 1.007
Verilen avanslar 331 112
Di¤er alacaklar 134 311

Eksi: flüpheli alacak karfl›l›¤› (524) (524)

97.993 66.437

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle ticari alacaklar›n ortalama vadeleri 10 gündür.
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B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle
MAL‹ TABLO D‹PNOTLARI
(Para Birimi-Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Liras›) 

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren y›llardaki flüpheli alacak karfl›l›¤›n›n hareketi afla¤›daki gibidir: 

2007 2006
Bafllang›ç bakiyesi 524 682
Cari y›l karfl›l›¤› (*) - 115
Tahsil edilen/ters çevrilen (*) - (273)

Dönem sonu bakiyesi 524 524

(*) fiüpheli alacak gideri ve tahsil edilen flüpheli alacaklar di¤er faaliyetlerden gelir ve kârlar/giderler hesab› alt›nda 
gösterilmifltir (Not 36). 

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle tedarikçi firmalardan 16.635 YTL (31 Aral›k 2006 - 12.535 YTL) tutar›nda ipotek
al›nm›flt›r.

b) Ticari Borçlar

2007 2006
Ticari borçlar 316.586 249.104

316.586 249.104

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle tedarikçi firmalardan al›nan 12.851 YTL tutar›nda teminat mektubu ve çek vard›r (31
Aral›k 2006-1.671 YTL).

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

a) Finansal Kiralama Alacaklar›

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle finansal kiralama alacaklar› bulunmamaktad›r.

b) Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle fiirket’in finansal kiralama ifllemlerinden borcu bulunmamaktad›r. 

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

Bakiyeler

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihlerinde sona eren y›llar itibariyle, iliflkili kurulufllarla oluflan borç/alacak
bakiyeleri afla¤›daki gibidir:

(a) 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle fiirket’in iliflkili taraflardan s›ras›yla 114 YTL ve 65 YTL 
tutar›nda alaca¤› bulunmaktad›r. Bu tutarlar›n tümü personelden alacaklardan oluflmaktad›r.

(b) K›sa vadeli yükümlülükler içerisinde yer alan iliflkili kurulufllara borçlar flu flekildedir:
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B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle
MAL‹ TABLO D‹PNOTLARI
(Para Birimi-Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Liras›) 

Mal ve Hizmet Al›mlar›na ‹liflkin Borçlar

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Ak G›da A.fi. (Ak G›da) (1) 33.351 21.566
Teközel G›da Tem.Sa¤.Mar.Ltd.fiti (Teközel) (1) 12.790 -
Nimet G›da Sanayi ve Ticaret A.fi. (Nimet) (1) 12.025 8.040
Ahsen Plastik Sanayi ve Ticaret A.fi. (Ahsen) (1) 4.305 5.664
Taptaze G›da San. ve Tic. A.fi. (Taptaze) (2) 3.687 3.386
Plas Plastik ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. (Plas Plastik) (1) 1.513 1.754
Pak Ka¤›tç›l›k San. ve Tic. A.fi. (Pak Ka¤›tç›l›k) (1) 1.251 1.309
ZTH Zincir Ma¤azalar Tedarik Hizmetleri (ZTH) (2) 1.144 129
ETM Ev Tüketim Mallar› Sanayi ve Ticaret A.fi. (ETM) (1) 1.140 917
Noble Pazarlama Sat›fl ve Da¤›t›m A.fi. (Noble) (2) 756 1.814
ELK Elektrik ve Elektronik Ev Aletleri (ELK) (2) 329 439
Seher G›da Paz. San. ve Tic. A.fi. (Seher) (1) 40 19
Nice ‹ç ve D›fl Tic. Ltd. fiti. (1) 3 -
Baharsu San. ve Tic. A.fi. (Baharsu) (1) - 1.094
Natura G›da Sanayi ve Ticaret A.fi. (Natura ) (2) - 48

72.334 46.179

Ortaklara Temettü Borcu - 367

72.334 46.546

(1) fiirket ortaklar›na ait flirketler
(2) ‹dare Meclisi üyelerinin ortak oldu¤u flirketler

‹fllemler

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren y›llarda iliflkili kurulufllarla gerçekleflen önemli ifllemler afla¤›daki
gibidir: 

(a) 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle sona eren y›llarda iliflkili kurulufllardan yap›lan mal al›mlar› afla¤›daki
gibidir:

2007 2006
Ak G›da (1) 243.073 162.468
Nimet (1) 89.252 64.636
Teközel (1) 36.801 -
Ahsen (1) 31.312 22.393
Pak Ka¤›tç›l›k (1) 27.171 21.475
Taptaze (2) 21.010 8.983
Noble (2) 18.948 21.383
Plas Plastik (1) 14.555 12.559
Natura (2) 12.612 7.666
ZTH (2) 10.917 16.759
ELK (2) 5.899 7.519
ETM (1) 4.400 3.698
Bahariye Tekstil Ticaret San A.fi. 3.073 2.597
Seher (1) 143 470
Nice ‹ç ve D›fl Tic. Ltd. fiti. (1) 23 579
Baharsu (1) 1 10.706

519.190 363.891

(1) fiirket ortaklar›na ait flirketler
(2) ‹dare Meclisi üyelerinin ortak oldu¤u flirketler

(b) 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle sona eren y›llarda s›ras›yla 36 ve 33 kifliden oluflan idare meclisi ve üst
yönetime ödenen maafl, ikramiye ve menfaatler toplam› s›ras›yla 7.105 YTL ve 6.367 YTL’dir.
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B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle
MAL‹ TABLO D‹PNOTLARI
(Para Birimi-Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Liras›) 

10. D‹⁄ER ALACAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Di¤er Alacaklar - fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle di¤er alacaklar› bulunmamaktad›r.

b) Di¤er Yükümlülükler 

K›sa Vadeli 31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Ödenecek gelir vergisi ve sosyal sigorta primleri 4.983 6.514
Ödenecek KDV 2.875 370
Ödenecek di¤er vergi ve fonlar 4.272 3.543
Di¤er (*) 11.586 1.401 

23.716 11.828

(*) ‹stanbul’daki arsa al›m› için sat›c› flahsa olan 10.482 YTL tutar›ndaki borcu, Kayseri’deki arsa al›m› için verilen 700
YTL (31 Aral›k 2006 - Kayseri arsas› için verilen 1.100 YTL) tutar›ndaki k›sa vadeli senetleri ve Bal›kesir’deki arsa 
al›m› için verilen toplam 237.160 ABD Dolar› (tam tutar) tutar›ndaki vadeli senetlerin 78.400 ABD Dolar› (tam 
tutar) tutar›ndaki k›sa vadeli k›sm›n› içermektedir.

Uzun vadeli di¤er yükümlülükler, Bal›kesir’deki arsa al›m› için verilen 237.160 ABD Dolar› tutar›ndaki vadeli senetlerin
31 Aral›k 2007 itibariyle 158.760 ABD Dolar› (tam tutar) tutar›ndaki uzun vadeli k›sm›ndan oluflmaktad›r (31 Aral›k
2006 - Kayseri aras› için verilen 700 YTL).

11. CANLI VARLIKLAR

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle canl› varl›klar› bulunmamaktad›r.

12. STOKLAR

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Ticari mallar 166.066 138.524
Verilen avanslar 17.187 9.629
Di¤er mallar 874 1.001

184.127 149.154

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ticari mallar için 1.862 YTL (31 Aral›k 2006 - 1.307 YTL) tutar›nda de¤er düflüklü¤ü
karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.

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

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle devam eden inflaat sözleflme alacaklar› ve hakedifl
bedelleri bulunmamaktad›r.
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B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle
MAL‹ TABLO D‹PNOTLARI
(Para Birimi-Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Liras›) 

14. ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 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:

Gelir Tablosu ve
Yeniden De¤erleme 

Bilanço Fonu
31 Aral›k 31 Aral›k 31 Aral›k 31 Aral›k 

2007 2006 2007 2006
Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü
Parasal olmayan varl›klar›n UMS 29 kapsam›nda 

yeniden ifade edilme etkisi ve 
yeniden de¤erleme fonu 10.802 9.641 1.161 (2.301)

Ertelenmifl vergi varl›¤›
K›dem tazminat› karfl›l›¤› (1.143) (861) (282) 111
Di¤er düzeltmeler (1.093) (705) (388) (80)

8.566 8.075

Ertelenmifl vergi geliri ve yeniden de¤erleme fonu 491 (2.270)

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemleri için net ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü
hareketi afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Bafllang›ç bakiyesi 8.075 10.345
Gelir tablosuna yans›t›lan ertelenmifl vergi (geliri)/gideri (Not 39) 491 (2.633)
Yeniden de¤erleme fonuna yans›t›lan ertelenmifl vergi  - 363

Dönem sonu bakiyesi 8.566 8.075

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

a) Di¤er Cari/Dönen Varl›klar

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Peflin ödenen giderler 4.703 5.649
Di¤er 111 453

4.814 6.102

b) Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle s›ras›yla 1.671 YTL ve 773 YTL tutar›nda di¤er cari
olmayan/duran varl›klar› bulunmaktad›r.

16. F‹NANSAL VARLIKLAR

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle finansal varl›klar› bulunmamaktad›r.
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B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle
MAL‹ TABLO D‹PNOTLARI
(Para Birimi-Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Liras›) 

17. YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle yat›r›m amaçl› gayrimenkulleri bulunmamaktad›r.

18. MADD‹ VARLIKLAR

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle sona eren y›llar içindeki maddi varl›k ve ilgili birikmifl
amortismanlara iliflkin hareket tablolar› afla¤›daki gibidir:

1 Ocak 31 Aral›k
2007 Girifller Ç›k›fllar Transferler 2007

Maliyet veya yeniden de¤erlenmifl tutar
Arsa 14.961 23.496 - 1.800 40.257
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 344 58 - - 402
Bina 17.598 7.982 - 17.034 42.614
Makine ve teçhizat 125.676 24.120 (734) 51 149.113
Tafl›t araçlar› 24.137 10.654 (3.401) 180 31.570
Demirbafllar 54.157 12.732 (215) 21 66.695
Özel maliyetler 65.710 25.864 (2.398) - 89.176
Yap›lmakta olan yat›r›mlar 34 19.312 - (17.034) 2.312
Verilen siparifl avanslar› 4.576 5.965 - (2.052) 8.489

307.193 130.183 (6.748) - 430.628

Eksi: Birikmifl amortisman
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 174 43 - - 217
Bina - 1.228 - - 1.228
Makina ve teçhizat 70.265 10.649 (494) - 80.420
Tafl›t araçlar› 8.524 5.129 (2.071) - 11.582
Demirbafllar 36.177 7.778 (202) - 43.753
Özel maliyetler 24.677 7.305 (1.214) - 30.768

139.817 32.132 (3.981) - 167.968

Net defter de¤eri 167.376 262.660
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B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle
MAL‹ TABLO D‹PNOTLARI
(Para Birimi-Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Liras›) 

Yeniden 
1 Ocak De¤erleme 31 Aral›k

2006 Girifller Ç›k›fllar Transferler Netleme Fonu 2006
Maliyet veya yeniden de¤erlenmifl tutar
Arsa 3.685 6.136 - - - 5.140 14.961
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 171 173 - - - - 344
Bina 8.702 599 - 8.581 (3.296) 3.012 17.598
Makine ve teçhizat 104.605 18.462 (245) 2.854 - - 125.676
Tafl›t araçlar› 17.947 10.593 (4.497) 94 - - 24.137
Demirbafllar 43.924 10.366 (133) - - - 54.157
Özel maliyetler 49.438 18.027 (1.755) - - - 65.710
Yap›lmakta olan yat›r›mlar - 8.615 - (8.581) - - 34
Verilen siparifl avanslar› 1.258 6.266 - (2.948) - - 4.576

229.730 79.237 (6.630) - (3.296) 8.152 307.193

Eksi: Birikmifl amortisman
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 157 17 - - - - 174
Bina 2.868 428 - - (3.296) - -
Makina ve teçhizat 60.302 10.017 (54) - - - 70.265
Tafl›t araçlar› 6.877 3.691 (2.044) - - - 8.524
Demirbafllar 30.362 5.906 (91) - - - 36.177
Özel maliyetler 20.262 5.228 (813) - - - 24.677

120.828 25.287 (3.002) - (3.296) - 139.817

Net defter de¤eri 108.902 167.376

Samand›ra’da bulunan arsa ve bina 2002 y›l›nda yap›lan ba¤›ms›z de¤erlemeye göre yeniden de¤erlenmifltir. 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.

Ocak 2007’de Samand›ra’da bulunan arsa ve bina, ikinci kez SPK taraf›ndan lisansl› ba¤›ms›z de¤erleme flirketi
taraf›ndan yeniden de¤erlenmifltir. Söz konusu ba¤›ms›z yeniden de¤erleme YTL olarak 31 Aral›k 2006’daki piyasa
fiyat› baz al›narak yap›lm›flt›r. Yeniden de¤erlenen binan›n 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle birikmifl amortisman›
tafl›nan maliyet de¤erinden netlenmifl ve net tutar yeniden de¤erlenen tutarlara getirilmifltir. De¤erleme fark›,
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 düflülerek yans›t›lm›fl
olsayd›, 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle Samand›ra’daki arsa ve binalar›n tafl›nan de¤erleri
afla¤›daki gibi olurdu:

Arsa ve Bina
31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Maliyet 7.213 6.657
Birikmifl amortisman (2.979) (2.257)
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B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle
MAL‹ TABLO D‹PNOTLARI
(Para Birimi-Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Liras›) 

Arsa ve binalar üzerindeki yeniden de¤erleme fonunun hareketi afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Bafllang›ç bakiyesi 12.874 5.085
Vergi oran›ndaki de¤iflimin etkisi - 496
Yeniden de¤erlenmifl varl›klar›n rayiç de¤erindeki art›fl›n net etkisi - 7.293

Dönem Sonu Bakiyesi 12.874 12.874

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle, hala kullan›lmakta olan tamam›yla itfa olmufl maddi ve maddi
olmayan varl›klar›n maliyet bedelleri afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Demirbafllar 26.362 20.624
Makine ve teçhizat 42.272 28.306
Maddi olmayan varl›klar ve özel maliyetler 10.170 7.932
Tafl›t araçlar› 790 1.035
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 168 118

79.762 58.015

Varl›klar Üzerindeki Rehin ve ‹potekler

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle maddi varl›klar› üzerinde ipotek bulunmamaktad›r.

19. MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle sona eren y›llar içinde maddi olmayan varl›klar›n ve ilgili birikmifl
itfa paylar›n›n hareket tablolar› afla¤›daki gibidir:

1 Ocak 2007 Girifller Ç›k›fllar 31 Aral›k 2007 
Maliyet
Haklar 4.618 1.308 (7) 5.919
Di¤er maddi olmayan varl›klar 328 1 329

4.946 1.309 (7) 6.248

Eksi: Birikmifl itfa paylar›
Haklar 3.359 542 - 3.901
Di¤er maddi olmayan varl›klar 324 - 324

3.683 542 - 4.225

Net defter de¤eri 1.263 2.023
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B‹M Birleflik Ma¤azalar Anonim fiirketi
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle
MAL‹ TABLO D‹PNOTLARI
(Para Birimi-Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Liras›) 

1 Ocak 2006 Girifller Ç›k›fllar 31 Aral›k 2006 
Maliyet
Haklar 4.339 281 (2) 4.618
Di¤er maddi olmayan varl›klar 328 - - 328

4.667 281 (2) 4.946

Birikmifl itfa paylar›
Haklar 2.799 560 - 3.359
Di¤er maddi olmayan varl›klar 324 - - 324

3.123 560 - 3.683

Net defter de¤eri 1.544 1.263

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 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle fiirket’in alm›fl oldu¤u avans bulunmamaktad›r.

21. EMEKL‹L‹K PLANLARI

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle emeklilik planlar› bulunmamaktad›r.

22. BORÇ KARfiILIKLARI

K›sa Vadeli

a) Vergi Karfl›l›klar›

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle k›sa vadeli yükümlülükler içerisinde yer alan vergi
karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir:

2007 2006
Cari dönem vergi karfl›l›¤› (Not 39) 26.936 17.763
Peflin ödenen vergiler (20.060) (14.395)

Ödenecek kurumlar vergisi 6.876 3.368

b) Di¤er Borç Karfl›l›klar›

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 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 1.197 YTL ve 705 YTL tutar›nda ve aleyhine aç›lm›fl ve halen devam
etmekte olan davalar için ayr›lm›fl s›ras›yla 1.274 YTL ve 441 YTL tutar›nda karfl›l›k giderleri bulunmaktad›r.
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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 2007 ve 31 Aral›k
2006 tarihleri itibariyle k›dem tazminat› ödemeleri tavan› s›ras›yla 2.030 YTL ve 1.857 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 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle hesaplanm›flt›r.

1 Ocak tarihinden itibaren k›dem tazminat› tavan› 2.087,92 YTL’ye yükseltilmifltir. 

K›dem tazminat› karfl›l›¤›na iliflkin gelir tablosunda ve bilançoda yans›t›lan tutarlar afla¤›daki tablolarda özetlenmifltir:

2007 2006
Dönem içinde giderlefltirilen tutar 1.860 1.398
K›dem tazminat›na iliflkin finansman yükü 454 328
Giderlefltirilen aktüeryal kay›p 79 90

Toplam gider 2.393 1.816

K›dem tazminat› karfl›l›¤›:

2007 2006
Tan›mlanan fayda plan›na iliflkin yükümlülük 5.101 7.036
Giderlefltirilmemifl aktüer kazanç/(kay›p) 614 (2.729)

Bilançoya yans›t›lan yükümlülük 5.715 4.307

Tan›mlanan fayda plan›na iliflkin yükümlülü¤ün hareketleri afla¤›daki gibidir:

2007 2006
Dönem bafl› bakiyesi 7.036 5.092
K›dem tazminat›na iliflkin finansman yükü 454 328
Dönem içinde giderlefltirilen tutar 1.860 1.398
Dönem içinde yap›lan ödemeler (985) (748)
Dönem içindeki aktüeryal (kazanç)/kay›p (3.264) 966

Dönem sonu bakiyesi 5.101 7.036

Bilanço tarihleri itibariyle temel aktüeryal varsay›mlar afla¤›daki gibidir:

2007 2006
‹skonto oran› %11 %6,5
Tahmini maafl art›fl oran›/limit art›fl oran› %5 %4
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23. SERMAYE 

fiirket'in ödenmifl sermayesi 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle 25.300 YTL (tarihsel de¤er) olup,
nominal 1 YTL de¤erinde olan 25.300.000 adet hisseden oluflmaktad›r. 

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle yasal ödenmifl sermayesinin ortaklar baz›nda dökümü ve
hisse oranlar› afla¤›daki tabloda sunulmufltur.

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Tarihsel Tarihsel 

Tutar % Tutar %
Mustafa Latif Topbafl 5.064 20,0 5.564 22,0
Abdulrahman A. El Khereiji 4.702 18,6 4.952 19,6
Ahmet Afif Topbafl 1.609 6,4 1.139 4,5
Zuhair Fayez 998 4,0 998 4,0
‹brahim Halit Çizmeci 300 1,1 665 2,6
Ömer Hulusi Topbafl 30 0,1 - -
Halka aç›k olan k›s›m 12.597 49,8 11.982 47,3

25.300 100 25.300 100,0

24. SERMAYE YEDEKLER‹

a) Yeniden De¤erleme Fonu 

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle fiirket’in arsa ve binas›n›n yeniden de¤erlemesine iliflkin olarak
12.874 YTL tutar›nda yeniden de¤erleme fonu bulunmaktad›r. Söz konusu fon ortaklara da¤›t›lamaz.

b) Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle, öz sermaye 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.

Halka aç›k flirketler, kâr pay› da¤›t›mlar›n› SPK’n›n öngördü¤ü flekilde afla¤›daki gibi yaparlar:

25 fiubat 2005 tarih 7/242 say›l› SPK karar› uyar›nca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net da¤›t›labilir kâr
üzerinden SPK’n›n asgari kâr da¤›t›m zorunlulu¤una iliflkin düzenlemeleri uyar›nca hesaplanan kâr da¤›t›m tutar›n›n,
tamam›n›n yasal kay›tlarda yer alan da¤›t›labilir kârdan karfl›lanabilmesi durumunda, bu tutar›n tamam›n›n,
karfl›lanmamas› durumunda ise yasal kay›tlarda yer alan net da¤›t›labilir kâr›n tamam› da¤›t›lacakt›r. SPK
düzenlemelerine göre haz›rlanan mali tablolarda veya yasal kay›tlar›n herhangi birinde dönem zarar› olmas›
durumunda ise kâr da¤›t›m› yap›lmayacakt›r.
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Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤ K›s›m 15 Madde 399 uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denklefltirme
iflleminde ortaya ç›kan ve “geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen tutar›n, SPK’n›n kâr da¤›t›m›na iliflkin düzenlemeleri
çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolara göre da¤›t›labilecek kâr rakam› bulunurken indirim kalemi
olarak dikkate al›nmas› esast›r. Bununla birlikte, “geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem kâr›
ve da¤›t›lmam›fl geçmifl y›l karlar›, kalan zarar miktar›n›n ise s›ras›yla ola¤anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler,
özsermaye kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden
mahsup edilmesi mümkün bulunmaktad›r. Ayr›ca, iç kaynaklardan yap›lacak sermaye art›r›mlar›nda SPK muhasebe
uygulamalar› sonucunda bulunan tutarlar ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kay›tlardaki tutardan düflük
olan› esas al›nacakt›r.

SPK’n›n 18 Ocak 2007 tarih ve 2/53 say›l› karar› ile flirketlere, 2006 y›l› kârlar›ndan yapacaklar› kâr pay› da¤›t›mlar›
ile ilgili olarak, Seri: XI, No: 25 say›l› tebli¤ uyar›nca SPK Muhasebe Standartlar›’na uygun olarak haz›rlanan mali
tablolar esas al›narak hesaplanan da¤›t›labilir kâr›n en az %20’si oran›nda kâr da¤›t›m› zorunlulu¤u getirilmifltir. Bu
da¤›t›m flirketlerin genel kurullar›n›n alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit olarak ya da da¤›t›labilir kâr›n %20’sinden afla¤›
olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas›
suretiyle gerçeklefltirilebilecektir.

Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar› ile ola¤anüstü yedeklerin kay›tl› de¤erleri bedelsiz sermaye art›r›m›; nakit
kâr da¤›t›m› ya da zarar mahsubunda kullan›labilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farklar›, nakit kâr
da¤›t›m›nda kullan›lmas› durumunda Kurumlar Vergisine tabi olacakt›r.

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle yasal mali tablolar›na göre yasal ve ola¤anüstü yedekler ve net
dönem kârlar› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Yasal yedekler 14.788 6.953
Ola¤anüstü yedekler 6.588 941
Net dönem kâr› 105.341 69.152

126.717 77.046

Özsermaye De¤iflim Tablosu

Öz Sermaye 
Enflasyon Yeniden Net Geçmifl

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

31 Aral›k 2005 25.300 6.956 5.085 30.197 3.042 22.140 92.720
Geçmifl y›l karlar›na transfer - - - (30.197) - 30.197 -
Kâr yedeklerine transfer - - - - 4.852 (4.852) -
Vergi oran›ndaki de¤iflimin etkisi - - 496 - - - 496
Yeniden de¤erlemeye tabi 

varl›klar›n rayiç de¤erindeki art›fl - - 7.293 - - - 7.293
Ödenen temettü - - - - - (25.300) (25.300)
Net dönem kâr› - - - 71.972 - - 71.972

31 Aral›k 2006 25.300 6.956 12.874 71.972 7.894 22.185 147.181

Geçmifl y›l kârlar›na transfer - - - (71.972) - 71.972 -
Kâr yedeklerine transfer - - - - 13.482 (13.482) -
Ödenen temettü - - - - - (55.660) (55.660)
Net dönem kâr› - - - 108.472 - - 108.472

31 Aral›k 2007 25.300 6.956 12.874 108.472 21.376 25.015 199.993
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27. YABANCI PARA POZ‹SYONU/F‹NANSAL R‹SK YÖNET‹M‹ VE POL‹T‹KALARI

a) Yabanc› Para Pozisyonu

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle fiirket’in yabanc› para pozisyonu afla¤›da sunulmufltur:

31 Aral›k 2007
YTL YTL YTL Toplam YTL 

ABD$ Karfl›l›¤› Euro Karfl›l›¤› GBP Karfl›l›¤› Karfl›l›¤›
Yabanc› para varl›klar toplam› 421.531 491 1.638 3 - - 494

Yabanc› para yükümlülükler toplam› 9.479.574 11.041 - - - - (11.041)

Net yabanc› para pozisyonu (10.550) 3 (10.547)

31 Aral›k 2006
YTL YTL YTL Toplam Bn 

ABD$ Karfl›l›¤› Euro Karfl›l›¤› GBP Karfl›l›¤› Karfl›l›¤›
Yabanc› para varl›klar toplam› 164.708 232 122.155 226 1.608 5 463

Yabanc› para yükümlülükler toplam› 98.658 139 - - - - 139

Net yabanc› para pozisyonu 93 226 5 324

b) Finansal Risk Yönetimi ve Politikalar›

fiirket’in kulland›¤› bafll›ca finansal araçlar, nakit ve k›sa vadeli banka mevduatlar›d›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, sermayesini operasyonlar›nda sa¤lad›¤› nakit ve
ticari borçlar›n›n vadelerinin incelenmesi yoluyla yönetmektedir.

Kredi riski, karfl›l›kl› iliflki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca iliflkin olarak yükümlülü¤ünü yerine
getirememesi sonucu di¤er taraf›n finansal aç›dan zarara u¤ramas› riskidir. fiirket perakendecilik sektöründe faaliyet
gösterdi¤i ve ifllemleri a¤›rl›kl› nakit olarak veya en fazla 1 ay vadeli kredi kart› tahsilatlar› yoluyla 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.

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle fiirket’in iskonto edilmemifl finansal yükümlülüklerin vadeye göre k›r›l›m› afla¤›daki
gibidir:

Vadesi gelen 1-3 ay 3/12 ay 1-5 y›l Toplam
31 Aral›k 2007 
Ticari borçlar 48.528 272.608 - - 321.136
‹liflkili flirketlere borçlar 15.121 58.219 - - 73.340
Di¤er Yükümlülükler - 300 10.973 185 11.458

31 Aral›k 2006
Ticari borçlar 10.964 241.490 - - 252.454
‹liflkili flirketlere borçlar 7.735 39.060 - - 46.795

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle faiz riski tafl›yan yükümlülükleri bulunmamaktad›r.
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31 Aral›k 2007 tarihi itibariye fiirket’in iskonto edilmemifl ticari alacaklar›n›n vadeye göre k›r›l›m› afla¤›daki gibidir:

Vadesi gelen 1 aya kadar 1-3 ay 3/12 ay 1-5 y›l Toplam
31 Aral›k 2007 
Ticari alacaklar - 98.572 - - - 98.572

31 Aral›k 2006
Ticari alacaklar - 66.940 - - - 66.940

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle fiirket’in vergi öncesi kâr›n›n di¤er de¤iflkenler sabit tutuldu¤unda,
ABD Dolar›, Euro ve ‹ngiliz Sterlini’ndeki muhtemel de¤ifliklikler karfl›s›ndaki duyarl›l›k analizi ektedir:

Döviz Kurlar›ndaki  Döviz Kurlar›ndaki 
Art›fl Azal›fl

31 Aral›k 2007 ABD Dolar› +5% (527) (5%) 527
Euro +5% 1 (5%) (1)
‹ngiliz Sterlini +5% - (5%) -

31 Aral›k 2006 ABD Dolar› +5% 5 (5%) (5)
Euro +5% 11 (5%) (11)
‹ngiliz Sterlini +5% - (5%) -

28. DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI

Yat›r›m Teflvik Belgeleri

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle yat›r›m teflvik belgeleri bulunmamaktad›r.

29. KARfiILIKLAR fiARTA BA⁄LI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

fiirket Aleyhine Davalar 

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle fiirket aleyhine aç›lan ve halen devam etmekte olan davalar›n
tutarlar› s›ras›yla 1.274 YTL ve 441 YTL'dir (tarihsel de¤er). fiirket ilgili dönemlerde söz konusu tutarlar için tam
karfl›l›k ay›rm›flt›r.

Teminat Mektuplar›

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle fiirket’in vermifl/alm›fl oldu¤u teminat mektubu, ipotek ve teminat
senetlerinin dökümü afla¤›daki gibidir:

(i) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle bankalardan al›nan ve çeflitli kurulufllara verilen toplam 10.839 YTL tutar›nda teminat
mektubu vard›r (31 Aral›k 2006-515 YTL).

(ii) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle afla¤›da belirtilen dönemlerde operasyonel kiralama yükümlülü¤ü bulunmaktad›r:

Bin YTL
Bir y›ldan uzun olmayan 578
Bir y›ldan uzun olan ve befl y›ldan uzun olmayan 284
Befl y›ldan uzun olan 39
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Aktifler Üstündeki Sigorta Tutar›

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri tarihi itibariyle fiirket’in sahip oldu¤u aktifler üzerindeki toplam sigorta
tutar› s›ras›yla 198.503 YTL ve 127.038 YTL tutar›ndad›r.

30. fi‹RKET B‹RLEfiMELER‹

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 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

‹dare Meclisi Baflkan Yard›mc›s› Mehmet Fatih Saraç, 30 Ocak 2008 tarihi itibariyle “‹dare Meclisi Baflkan
Yard›mc›l›¤›” ve “‹dare Meclisi Azal›¤›” görevlerinden istifa etmek yoluyla flirket yönetiminden ayr›lm›flt›r.

33. DURDURULAN FAAL‹YETLER

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içerisinde durdurulan faaliyetleri
bulunmamaktad›r.

34. ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

a) Net Sat›fllar

fiirket’in 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içerisinde gerçeklefltirmifl oldu¤u
sat›fllar afla¤›daki gibidir: 

2007 2006
Yurtiçi sat›fllar 2.991.112 2.231.631
Sat›fl iadeleri (-) (12.728) (10.015)

2.978.384 2.221.616

b) Sat›fllar›n Maliyeti

2007 2006
Dönem bafl› stok 138.524 98.428
Al›mlar 2.480.919 1.875.074
Dönem sonu stok (166.066) (138.524)

2.453.377 1.834.978
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35. FAAL‹YET G‹DERLER‹

2007 2006
Sat›fl ve pazarlama giderleri 340.712 264.269
Genel yönetim giderleri 56.314 43.343

397.026 307.612

a) Sat›fl ve Pazarlama Giderleri

2007 2006
Personel giderleri 139.049 105.204
Kira giderleri 83.006 62.987
Amortisman ve itfa giderleri 28.752 23.004
Elektrik, su ve haberleflme giderleri 21.767 17.852
Paketleme giderleri 18.434 14.588
Kamyon yak›t gideri 11.473 9.512
Reklam giderleri 11.274 10.358
Bak›m ve onar›m giderleri 10.192 7.688
K›dem tazminat› gideri 1.584 1.208
Di¤er sat›fl ve pazarlama giderleri 15.181 11.868

340.712 264.269

b) Genel Yönetim Giderleri

2007 2006
Personel giderleri 32.734 25.589
Amortisman ve itfa giderleri 3.922 2.843
Para toplama giderleri 2.758 2.252
Hukuk ve dan›flmanl›k giderleri 1.473 1.247
Tafl›t giderleri 2.582 2.240
Haberleflme giderleri 995 963
Ofis malzemeleri 370 336
K›dem tazminat› gideri 355 280
Di¤er genel yönetim giderleri 11.125 7.593

56.314 43.343

c) Amortisman ve ‹tfa Giderleri

2007 2006
Sat›fl pazarlama giderleri 28.752 23.004
Genel yönetim giderleri 3.922 2.843

32.674 25.847

d) Personel Giderleri 

2007 2006
Maafllar ve ücretler 144.811 110.239
K›dem tazminat› karfl›l›k gideri 1.939 1.488
Sosyal sigorta prim giderleri-iflveren pay› 26.972 20.554

173.722 132.281
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36. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KÂR/ZARARLAR

a) Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar

2007 2006
Hurda sat›fllar› 4.327 2.216
Faaliyetle ilgili di¤er gelir ve kârlar 2.563 1.126

6.890 3.342

b) Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar

2007 2006
Duran varl›k sat›fl zararlar› 1.004 1.188
Karfl›l›k giderleri 1.036 320
Di¤er 691 171

2.731 1.679

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

2007 2006
Finansman gelirleri
Kat›l›m hesab› gelirleri 4.390 6.689
Kambiyo kârlar› 393 338

Toplam finansman gelirleri 4.783 7.027

Finansman giderleri
K›dem tazminat› karfl›l›¤›na iliflkin finansman yükü (454) (328)
Kambiyo zararlar› (333) (247)
Di¤er finansman giderleri (237) (39)

Toplam finansman giderleri (1.024) (614)

Finansman (giderleri)/gelirleri, net 3.759 6.413
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38. NET PARASAL POZ‹SYON KÂRI/ZARARI

SPK’n›n 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u karar uyar›nca, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi
uygulamas› yap›lmad›¤› için, 2007 ve 2006 y›llar›nda parasal pozisyon kâr›/zarar› oluflmam›flt›r.

39. VERG‹LER

fiirket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuat› ve uygulamalar›na tabidir.

Türkiye'de, 1 Ocak 2006 tarihinde bafllayan finansal y›l için kurumlar vergisi oran› %20’dir (2005-%30). Kurumlar
vergisi, ilgili oldu¤u hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ay›n yirmi 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 %20 (2006-%20) oran›nda geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu flekilde
ödenen tutarlar y›ll›k kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönemin
kurumlar vergisi matrah›ndan indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kay›tlar› vergi dairesince befl y›l içerisinde
incelenebilmekte ve vergi hesaplar› revize edilebilmektedir. 

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 %15 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 hesaplanmamaktad›r. 

Vergi Karfl›l›¤›n›n Mutabakat›

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Vergi öncesi kâr 135.899 87.102
%20 etkin vergi oran›na göre hesaplanm›fl kurumlar vergisi karfl›l›¤› (27.180) (17.421)
Di¤er (247) (552)
Vergi oran› de¤ifliminin etkisi - 2.843

Vergi karfl›l›¤› (27.427) (15.130)

- Cari (Not 22) (26.936) (17.763)
- Ertelenmifl (Not 14) (491) 2.633

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 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle sona eren
dönemler için hisse bafl›na kazanç s›ras›yla 4,287 tam YTL ve 2,845 tam YTL’dir. fiirket hisselerinin tamam› ayn›
niteliktedir.

fiirket 2006 y›l›na iliflkin olarak 55.660 YTL tutar›ndaki (hisse bafl›na 2,20 tam YTL) temettüyü ortaklar›na 2007
May›s ay› içinde da¤›tm›flt›r.
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41. NAK‹T AKIM TABLOSU

Notlar 2007 2006
‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit giriflleri
Vergi öncesi kâr 135.899 87.102
Parasal kazanç ve vergi karfl›l›¤› öncesi kâr ile iflletme 

faaliyetlerinden sa¤lanan nakit aras›ndaki mutabakat
Amortisman ve itfa paylar› 18, 19 32.674 25.847
Kat›l›m pay› gelirleri 37 (4.390) (6.689)
K›dem tazminat› karfl›l›¤›na iliflkin finansman yükü 22, 37 454 328
K›dem tazminat› yükümlülü¤ündeki art›fl 22, 35 1.939 1.488
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k sat›fl (kâr›)/zarar› 36 1.004 1.188
Ticari mallar de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› 12 555 1.307
Borç karfl›l›klar› 22 1.325 130

‹flletme sermayesindeki de¤iflikliklerden önceki faaliyet kâr› 169.460 110.701

‹flletme sermayesindeki de¤ifliklikler:
Ticari alacaklar (net) 7 (31.556) (24.972)
‹liflkili taraflardan alacaklar (49) 379
Stoklar 12 (35.528) (44.829)
Di¤er cari/dönen varl›klar 15 1.288 (1.890)
Di¤er cari olmayan/duran varl›klar 15 (898) (168)
Ticari borçlar 7 67.482 76.678
‹liflkili taraflara borçlar 9 26.155 16.093
K›sa vadeli di¤er yükümlülükler 11.888 2.918
Uzun vadeli di¤er yükümlülükler (516) 700
Ödenen vergiler 22 (23.428) (18.792)
K›dem tazminat› ödemeleri 22 (985) (748)
Tahsil edilen kat›l›m pay› gelirleri 37 4.390 6.689

‹flletme faaliyetlerinden dolay› net nakit girifli 187.703 122.759

Yat›r›m faaliyetleri
Sat›n al›nan maddi duran varl›klar 18 (130.183) (79.237)
Sat›n al›nan maddi olmayan duran varl›klar 19 (1.309) (281)
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k sat›fl has›lat› 1.770 2.442

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit ç›k›fl› (129.722) (77.076)

Finansman faaliyetleri
Ödenen temettü 9, 25, 26 (56.027) (24.933)

(56.027) (24.933)

Nakit ve nakit benzeri varl›klardaki net art›fl 1.954 20.750

Dönem bafl› nakit ve nakit benzeri varl›klar 4 81.085 60.335

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri varl›klar 4 83.039 81.085

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 2007 ve 31 Aral›k 2006 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.
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