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Say›n Hissedarlar›m›z,

Genel Kurul toplant›m›za hofl geldiniz.

Geçti¤imiz 2004 y›l› sürdürdü¤ümüz büyüme
hamlesinin daha da güçlendi¤i bir dönem olmufltur.

Uluslararas› bir flirket olmay› en önemli
hedeflerimizden birisi olarak seçmifltik.  Geçen y›l
teknolojimizi, kapasitemizi, araflt›rma - gelifltirme
gücümüzü art›rmak amac›yla önemli yat›r›mlar
yapt›k.  Y›ll›k üretimimizi 7 milyon adede ulaflt›rd›k
ve Avrupa’n›n ikinci televizyon üreticisi konumuna
geldik.  Ürünlerimizi sadece kendi markam›z alt›nda
s›n›rlamay›p OEM tabir edilen, di¤er markalar ad›na
fason üretim sipariflleri ald›k.  Bir ad›m daha ileri
giderek, uluslararas› müflterilerimiz için ODM tabir
edilen, farkl› özelliklerde ürün tasar›m projelerini
ve bunlara ba¤l› üretimleri gerçeklefltirdik.
Ürünlerimizi ve markalar›m›z› çeflitlendirerek pazar
pay›m›z› artt›rmak amac›yla Avrupa çap›nda
tan›nm›fl Grundig markas›n› sat›n alarak bünyemize
katt›k. Bütün bu faaliyetleri zincirleme planlayarak,
sonuçta katma de¤erimizi artt›rmaktay›z.
Kapasitemizi, teknolojimizi ve alt yap›m›z› daha da
güçlendirerek, tüketici elektroni¤inde dünyan›n
önde gelen kurulufllar› aras›nda yer almay›
hedefliyoruz.

Büyümemiz ve markalaflmam›z sadece görüntülü
ürünlerde gerçekleflmemektedir.  Gerek televizyon
d›fl› ürünlerde, gerekse ICT olarak adland›rd›¤›m›z
enformasyon ve telekomünikasyon teknolojisi ile
daha çok seçenek sunmakta ve rekabet gücümüzü
koruyabilmek için tüm gayretimizle çal›flmaktay›z.

fiirketimizin 2004 y›l›ndaki konsolide cirosu geçen
y›la göre Euro baz›nda % 76 artarak, 1.232 milyon
Euro’ya ulaflm›fl, adetsel olarak da toplam televizyon
sat›fllar›m›z  6,9 milyon adete ulaflarak geçen y›la
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‹hracat odakl› büyüme stratejisi ile
Avrupa’n›n en büyük TV
üreticilerinden biri konumuna gelen
Beko Elektronik, gelifltirdi¤i yeni
ürünler ile dijital ça¤›n en önemli
oyuncular›ndan biri olmay›
hedeflemektedir.

göre % 35’lik bir art›fl gerçekleflmifltir. ‹hracat›m›z
2004 y›l›nda 753 milyon Euro olmufl ve adet baz›nda
y›ll›k % 31 art›flla 5,9 milyon televizyon sat›lm›flt›r.
Avrupa pazar pay›m›z geçen y›l›n
% 14.7 seviyesinden bu y›l  % 20 seviyesine ç›km›flt›r.

fiirketimiz % 42’lik yurtiçi Pazar pay› ile liderli¤ini
geçen y›lda da devam ettirmifl ve 1.1 milyon televizyon
ile 2004 y›l›nda sat›fllar›n› %71 artt›r›p 355 milyon
Euro seviyesine ulaflt›rm›flt›r.  Bunda faiz oranlar›n›n
gerilemesinin, artan tüketici güveninin, Olimpiyatlar
ve Avrupa Futbol fiampiyonas› gibi spor faaliyetlerinin
büyük rolü olmufltur.

‹kinci Dünya Savafl›’ndan beri Avrupa’da, bilhassa
Almanya’da tan›nan Grundig markas›n› ‹ngiliz Alba
Plc ile yar› yar›ya ortak olarak sat›n ald›k.  May›s
2004’te devreye sokulan Grundig markas› yeni
pazarlama tekni¤i ve da¤›t›m stratejisi ile
planlad›¤›m›zdan önce netice vermeye bafllam›flt›r.
Grundig markas›n›n 2003 y›l› sonlar›nda Alman
pazar›nda % 4’lere gerileyen pay› 2004 y›l› sonunda
% 9.6’ya ulaflm›flt›r.

Geçti¤imiz y›l bahsetti¤imiz hedefler do¤rultusundaki
yat›r›mlar›n a¤›rl›k kazand›¤› bir dönem olmufltur.
Toplam 61,5 milyon Euro’luk yat›r›mlar›m›z
içerisinde, yeni Elektronik Fabrikas›’n›n yap›m›na
bafllanmas›, plastik üretim ünitemizin yeni binas›na
tafl›nmas›, kapasite art›r›mlar›, yeni ürün ve tasar›m
çal›flmalar›, Araflt›rma-Gelifltirme, modernizasyon
ve tevsi yat›r›mlar› bafll›ca kalemlerdir. Bu suretle
tesislerimize  70.000 m2 lik  kapal› alan ek olarak
kazand›r›lm›fl ve toplam kapal› alan›m›z 150.000
m2ye ulaflm›flt›r. Bu yat›r›mlar ile y›ll›k üretim
kapasitemiz 9 milyon adete ulaflm›fl durumdad›r.

Say›n hissedarlar›m›z,

Baflaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik
A.fi. (Member of Pricewaterhouse Coopers) firmas›
taraf›ndan tanzim edilen Denetim Raporu’nun
incelenmesi sonucunda;

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 25 fiubat tarihli ve
7/242 say›l› karar› uyar›nca, haz›rlanan mali
tablolarda veya yasal kay›tlar›n herhangi birinde
dönem zarar› olmas› halinde kâr da¤›t›m›
yap›lmamas› gerekmektedir. fiirketimizin 2004 y›l›
UFRS Konsolide Net Dönem Kâr›  8.693 bin YTL
iken, yasal kay›tlar›m›za göre flirket zarar› ise (13.135)
bin YTL olarak gerçekleflti¤inden kâr da¤›t›m›
yap›lmayacakt›r. Geçmifl Y›llar Zarar›’nda yer alan
13.180 bin YTL’n›n Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme
Farklar›’ndan mahsup edilmesi ve 8.693 bin YTL’l›k
 Konsolide Net Dönem Kâr›’n›n UFRS Fevkalade
‹htiyatlar’a nakli hususlar›n› onay›n›za sunar›z.

Geçti¤imiz 2004 y›l›nda bize destek veren
bayilerimize, her zaman taleplerimizi karfl›layan yan
sanayimize ve bilhassa kalitemize inanan ve
ürünlerimizi alan halk›m›za huzurunuzda teflekkür
eder, 2005 senesinin flirketimiz için daha verimli bir
y›l olmas› dile¤i ile siz ortaklar›m›z› sayg› ile
selamlar›z.

RAHM‹ M. KOÇ
YÖNET‹M KURULU BAfiKANI
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fiirketimiz y›l içinde biri %45 bedelsiz biri de %100 bedelli olmak üzere iki kez sermaye art›r›m› yaparak
sermayesini 60 milyon YTL’den 174 milyon YTL’ye ç›kartm›flt›r.

ORTAKLIK YAPIMIZ

Ana hissedarlar›m›z Koç Holding, Arçelik A.fi. ve Beko Ticaret A.fi. dir. fiirketimizin %20’si halka aç›k olup, ‹MKB
ikincil pazar›nda ifllem görmektedir.

ARTAN ÜRET‹M -SATIfi RAKAMLARI VE YÜKSELEN VER‹ML‹L‹K...

2004 y›l›nda toplam üretim miktar›m›z 2003 y›l›na göre % 36 artarak 7.006.257  adet olmufltur. Beko Elektronik’in
ürün gruplar›na göre son iki y›ll›k üretim adetleri, afla¤›daki tabloda yer almaktad›r

2004 y›l›nda toplam TV sat›fl›m›z, 6.967.595 adet olarak gerçekleflmifltir. Adet baz›nda ihracat›m›z sat›fllar›m›z›n
%85’ini  oluflturmaktad›r.  Son 3 y › l ›n sat ›fl adetleri  ürün baz›nda afla¤›da veri lmiflt ir;

ARÇEL‹K A.fi.
%22.36

KOÇ HOLD‹NG A.fi.
%32.87

HALKA AÇIK KISIM
%19.95

BEKO T‹CARET A.fi.
%12.42

KOÇ HOLD‹NG A.fi. EMEKL‹ VE YARDIM SANDI⁄I VAKFI
%7.45 D‹⁄ERLER‹

%4.95

ORTAKLIK YAPIMIZ (2004)
ÜNVANI ‹fiT‹RAK TUTARI (YTL) ‹fiT‹RAK ORANI

Koç Holding A.fi.
Arçelik A.fi.
Beko Ticaret A.fi.
Koç Holding Emekli ve Yard›m Sand›¤› Vakf›
Halka Aç›k K›s›m
Di¤erleri

Toplam

57.200.043
38.909.722
21.613.881
12.968.220
34.714.430

8.593.704

174.000.000

32.87
22.36
12.42

7.45
19.95

4.94

100

ÜRET‹M
MAMÜL

Televizyon
Yazar Kasa
Bilgisayar

Toplam

7.006.257
110.298

61.654

7.178.209

2004

5.167.226
38.900
35.340

5.214.196

2003

% 36
% 184
% 74

% 38

% DE⁄‹fi‹M

YÖNET‹M KURULU RAPORU
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Üretimde verimlilik art›fl› büyüme stratejimizin vazgeçilmez unsurlar›ndan birisidir. Üretim hatlar›m›zda üretilen
bir TV için harcanan iflçilik saati 2002 y›l›nda 1 saat iken bu 2004 y›l›nda 0,87 adam saat/TV olarak gerçekleflmifltir.
fiirketimiz içerisinde halihaz›rda yürütülmekte olan kalite odakl› iki adet proje ile hem bu seviyeyi daha afla¤›ya
çekmeyi hem de üretimde s›f›r hata seviyesine ulaflmay› hedeflemekteyiz.

SATIfi ADETLER‹
MAMÜL

Televizyon-Yurtiçi
Televizyon-Yurtd›fl›
Audio
Yazar Kasa
PC
Monitör

1.059.156
5.908.487

180.961
108.845

59.732
102.517

2004

693.729
4.473.383

69.904
44.661
32.609
48.771

2003

458.796
3.716.702

215.163
33.588

9.872
17.747

2002

PAZAR PAYI GEL‹fi‹M‹
MAMÜL

TV-Yurtiçi
‹hraç TV-Avrupa
Yazar Kasa
Monitör

%41.6
%20.0
%41.2
%12.5

2004

%42.0
%14.7
%55.4

%9.0

2003

%47.7
%11.0
%45.7

%6.0

2002

DE⁄‹fiEN DÜNYA BÜYÜYEN BEKO

‹hracat›n›n çok büyük k›sm›n› Avrupa k›tas›na gerçeklefltiren Beko Elektronik artan d›fl sat›m hacmiyle bugün
Avrupa’n›n en büyük TV üreticilerinden biri konumuna gelmifl durumdad›r. fiirketimiz ça¤dafl ve esnek üretim
teknolojileri, güçlü pazarlama ve da¤›t›m a¤› ile yaz›l›m ve tasar›mdaki güçlü Ar-Ge kadrosuyla çok de¤iflik
profildeki müflteri protföyüne artan çeflitlilik ve kalitede ürünler sunmaktad›r. Beko Elektronik, bir çok ünlü
markaya dünya ölçe¤inde üretimden, endüstriyel ve elektronik tasar›ma kadar uzanan bir yelpazede hizmet
sunarken bünyesinde bulunan markalar›n baflar›l› yönetim stratejileriyle de büyüme stratejisini desteklemektedir.
2000’in bafl›nda % 3’ler civar›nda olan Avrupa Pazar Pay›m›z bugün %20’ler seviyesine ulaflm›fl durumdad›r.

Pazar pay› geliflimine bak›ld›¤›nda, Avrupa’da ki TV pazar pay›m›z art›fl›n› sürdürmektedir. TV d›fl› ürünlerimizde
de flirketimizin güçlü konumu sürdürülmüfl, özellikle ICT ürünlerindeki pazar paylar›m›z art›fl kaydetmifltir. Son
3 y›la ait TV ve di¤er ürünlerin pazar paylar› afla¤›da gösterilmifltir.

PAZAR PAYI GEL‹fi‹M‹

Artan rekabete ra¤men yurtiçinde y›llard›r sürdürdü¤ü tart›flmas›z liderli¤ini Beko Elektronik 2004 y›l›nda da
%42’lik Pazar pay›yla sürdürmüfltür.

Yurtiçinde liderli¤imiz sürerken, büyüme stratejimizin en önemli itici gücü konumunda olan ihracattaki Pazar
pay›m›z da her geçen gün art›fl göstermektedir. ‹hraç ürünlerimizin %98’lik bir bölümünü Avrupa k›tas›na
yapt›¤›m›z sat›fllar oluflturmaktad›r. 2003 y›l› sonunda %14.7 olan Avrupa Pazar pay›m›z 2004 y›l› sonunda %20
seviyelerine ulaflm›flt›r.

YÖNET‹M KURULU RAPORU
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ÜRÜNLER

Dijital Alanda Artan Ürün ve Modeller

Görüntü teknolojilerindeki çok h›zl› de¤iflimin sonucu olarak tüketici e¤ilim ve isteklerinde görülen çeflitlilikler
sektörümüzün en belirgin özelliklerinden birisidir. fiirketimiz 2004 y›l› sonu itibar›yla 9 milyon adet/Tv’ye varan
y›ll›k üretim kapasitesiyle ölçek avantaj›n› kullan›rken, güçlü teknolojik üretim ve Ar-Ge altyap›s›yla da çok
de¤iflik ürün ve modeli müflterilerinin kullan›m›na sunabilmektedir.

Sektördeki ürünlerin yay›nc›l›¤a paralel olarak analogdan dijitale h›zla geçifl yapt›¤› bir süreçte, Beko Elektronik
Dijital Ça¤’a uygun ürünlerini çeflitlendirip zenginlefltirmektedir. LCD TV, Plasma TV, IDTV, STB, PVR gibi 2004
y›l›ndan önce müflterilerimize sunmaya bafllad›¤›m›z Dijital yay›nc›l›¤a yönelik ürünleri 2004 y›l›nda hem model
hem seri baz›nda çeflitlendirip gelifltirdik. Ürün tasar›m say›m›z 2004 y›l›nda bir önceki y›la göre %72 art›fl
göstermifltir. Konvansiyonel TV model say›m›z 157’ye, LCD TV’deki model say›m›z ise 43’e ulaflm›flt›r. TV-d›fl›
ürün model say›s› 2004 y›l›nda 56’ya yükselmifltir. Bunlar›n yan›nda “Karma Ürünler“ olarak adland›r›lan
CRT-DVD combo, LCD-DVD combo gibi yeni nesil ürünler de ürün gam›m›z içinde yer alm›flt›r.

Geliflen ICT bölümümüzde de ürün say›m›zda çok h›zl› art›fllar görülmüfltür. Pompa yazar kasa, cep telefonu
gibi yeni ifl alanlar›nda da alt yap› çal›flmalar›n› bitirdi¤imiz ve pazara haz›r getirdi¤imiz ürünlerimiz yer almaktad›r.

YATIRIMLARIMIZ

Kapasite Yat›r›mlar›:

fiirketimiz, 2004 y›l›nda 61.5 milyon Euro’luk yat›r›mlar›n›n yaklafl›k 25 milyon Euro’sunu kapasite art›r›m› için
kullanm›flt›r. Bu yat›r›mdan sonra üretim kapasitemiz bir önceki seneye göre %50 art›flla 9 milyon adet TV’ye
ulaflm›flt›r. 2003 y›l› sonunda ald›¤›m›z 52 dönüm araziye 70.000 m2 kapal› alanl› Yeni Plastik Fabrika ile Yeni
Elektronik Fabrikam›z infla edilmifltir. Artan kapasitemizin önemli bölümü daha önce mevcut tesislerimizin
içinde bulunan plastik ünitemizin Yeni Plastik Fabrikam›za tafl›nmas›yla elde edilmifltir. Konvansiyonel TV d›fl›nda
yeni ürünlerimize yönelik eklenen üretim bantlar›m›z ile 2004 y›l›nda 350.000 adet/y›l LCD ve 25.000 adet/y›l
Plazma TV üretim kapasiteleri elde edilmifltir.

2004 y›l› sonunda 9 milyon(adet)/y›l TV olan üretim kapasitemizin, 2005 sonuna kadar 10,5 milyon(adet)/y›l’a
ç›kar›lmas› hedeflenmektedir.
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GÜÇLÜ AR-GE

Tüketici elektroni¤inde hakim olan trend, Analog teknolojilerin h›zla say›sal teknolojilere dönüflmesi sürecidir.
Beko Elektronik, Analog teknolojilerde hem donan›m hem de yaz›l›mda kendi ürünlerini yaratt›¤› bir güce
ulafl›rken, say›sal teknolojilerde de altyap›s›n› h›zla oluflturarak, bugün yaz›l›m üretme kapasitesine ulaflm›fl
durumdad›r.

Genç ve dinamik Ar-Ge kadromuz en önemli üstünlü¤ümüz olan yaz›l›m gücüyle h›zl›, müflteri isteklerine uygun,
stratejik ve maliyet avantajl› ürünleri ortaya ç›karmak ve gelifltirmek için çal›flmaktad›r.

AR-GE  YATIRIMLARI

Ar-Ge faaliyetlerimiz dört ayr› merkezde fonksiyonel olarak sürdürülmektedir. 2003 y›l› sonunda 129 olan
mühendis say›m›z, 2004 y›l›nda 259’a ulaflm›flt›r. Ar-Ge ofislerimizde dinamik bir ortamda çal›flan mühendislerimizin
yafl ortalamas› 34’tür.

Ar-Ge merkezlerimiz;

1) Beylikdüzü, ‹stanbul
2) ‹zmir
3) Yorkshire, ‹ngiltere
4) Nürnberg, Almanya

Beylikdüzü tesislerimiz bünyesinde faaliyet gösteren Ar-Ge departman›m›zdaki 169 mühendis, mekanik ve
tasar›m olarak iki ana dalda faaliyetlerini sürdürmekte, konvansiyonel TV, LCD TV, STB tasar›mlar› ve müflteri
özel isteklerine yönelik çal›flmalar›n› sürdürmektedirler.

2003 y›l›nda 20 adet mühendisle faaliyetlerine bafllayan ‹zmir’de kurulu Ar-Ge departman›m›z, 2004 y›l› sonunda
52 mühendise ulaflm›fl ve  özellikle dijital ürün gelifltirme ve tasar›m çal›flmalar›na odaklanm›fl durumdad›r.

Yine 2003 y›l›nda faaliyete geçen ‹ngiltere’de kurulu flirketimiz Fusion Digital bünyesinde yer alan Ar-Ge bölümü,
dijital yay›nc›l›k ürünleri olan Set Top Box, IDTV ve PVR’lar konusunda tasar›m çal›flmalar›n› sürdürmektedir.
STB ve dijital yay›nc›l›¤a yönelik ürün tasar›m›nda çal›flan Ar-Ge departman›nda 22 mühendis çal›flmaktad›r.

Nürnberg, Almanya’da Grundig bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ar-Ge bölümümüzde 16 mühendis, elektronik
analog ve say›sal tasar›m konular›nda çal›flmalar›n› sürdürmektedirler.

LOJ‹ST‹K YATIRIMLARI

2004 y›l›nda yap›m›n› bitirip devreye ald›¤›m›z çok amaçl› yeni otomatik depolama tesisimizle ortalama 165 bin
adetlik ek depolama  kapasitesi kazan›lm›fl, depolama ve yükleme maliyetlerinde ayl›k 300.000 Euro tasarruf
sa¤lanm›fl durumdad›r. Toplam yat›r›m tutar› 8,2 milyon Euro olan bu depomuz Türkiye’nin en büyük Otomatik
Depolama tesisi konumundad›r.

YÖNET‹M KURULU RAPORU
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‹fiT‹RAKLER‹M‹Z

ORTAKLIK ÜNVANI

Ram D›fl Ticaret A.fi.
Koç Tüketici Finansman› A.fi.
Koç Finansal Hizmetler A.fi.
Entek A.fi.
Ultra Kablolu T.V. A.fi.
Ram Pacific

KONSOL‹DASYONA TAB‹ ORTAKLIKLARIMIZ

FAAL‹YET KONULARI

D›fl ticaret
Tüketici finansman›
Finansal hizmetler
Enerji üretimi
Yay›n iletimi
Sat›nalma

‹fiT‹RAK TUTARI (YTL)

762.000
5.224.000

10.395.000
4.384.000
2.996.000

940.000

‹fiT‹RAK ORANI (%)

6.8
7.5
0.7
1.5
7.5
25

KAL‹TE YOLCULU⁄UMUZ:
ÜRET‹M KAL‹TES‹ - ÜRÜN KAL‹TES‹ – VER‹ML‹L‹K

Sürekli kalitenin bir yaflam biçimi oldu¤una inanan Beko Elektronik, varolan kalite bilincini 2004 y›l›nda bir üst
seviyeye ç›kararak üretim ve üründe kalite, verimlilik ve artan müflteri memnuniyeti ana temas›yla kalite bilincinin
somutlaflmas› konusunda önemli ad›mlar atm›flt›r.

2004 y›l›ndaki Kaizen uygulama destekli üretimde reform çal›flmalar›yla, proje ekipleri oluflturularak çal›flma
yap›lan hatlarda sa¤lanan verim art›fl› üretim hatt› bafl›na %20’leri bulmufltur. Japon uzmanlar eflli¤inde proje
bazl› çal›flmalar tüm üretim sürecine yay›lm›fl ve müflteri memnuniyeti ve bunun üretim süreçlerine yans›mas›
her aflamada kontrol edilmifltir

Kalite çal›flmalar›m›z sadece üretim ile s›n›rl› de¤ildir. Beko Elektronik tüm süreçlerinde kalite anlay›fl›n›
yerlefltirmifl durumdad›r. 2004 sonunda bilginin iflleme prosesini güvence alt›na alacak sistem kurulmufl ve bu
sistem SGS Yarsley firmas›na denetlettirilerek  BS7799 sertifikas› al›nm›flt›r. Ald›¤›m›z bu sertifika Türkiye’de
ilktir. Yine 2004 y›l› içerisinde SA8000 Sosyal Sorumluluk Standard›na uygun yap› oluflturularak, SGS Yarsley
taraf›ndan yap›lan denetim sonucunda SA8000 Sosyal Sorumluk Uygunluk belgesi al›nm›flt›r.

Fusion Digital
Grundig Multimedia B. V

Dijital ürün tasar›m ve sat›fl
Display & Audio ürün sat›fl

65.0
50.0

2004 y›l›nda Grundig Multimedia B.V Alba Plc ile eflit ortakl›k yap›s›nda sat›n al›nm›fl ve Ram Pacific’e  %25
oran›nda ifltirak edilmifltir.

YÖNET‹M KURULU RAPORU
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2004 y›l›nda yat›r›mlar›m›z kapasite, ürün gelifltirme
ve Ar-Ge alanlar›na odaklanm›flt›r. Beko Elektronik
güçlü alt yap›s›yla, hem OEM-ODM üreticisi olarak
hem de sahip oldu¤u markalarla büyümeyi
hedeflemektedir.



D‹J‹TAL ÜRÜNLER

Beko Elektronik’in %65 pay› ile ‹ngiltere’de kurulan flirketimiz, 2004 y›l›nda bulundu¤u ‹ngiltere pazar›na ve
ürün gelifltirme sürecine odaklanm›fl ve Avrupa’n›n en geliflmifl dijital pazar› olan ‹ngiltere’de önemli bir yer
edinebilmek için altyap›s›n› gelifltirmifltir. Fusion, dijital yay›nlar›n analoga çevriminde kullan›lan STB’lar ve
kiflisel video kaydediciler (PVR) ile IDTV ve Dijital TV gibi ürünlerin pazarlama&sat›fl aktivitelerinin yan›nda bu
ürünlerin tasar›m ve Ar-Ge konular›nda da çal›flmalar›n› sürdürmekte ve Avrupa dijital piyasas›n›n önemli
flirketlerinden biri olma amac›n› tafl›maktad›r. Fusion Dijital DigiFusion markas›yla sat›fllar›n› ‹ngiltere pazar›nda
sürdürmektedir.

FUSION DIGITAL TECHNOLOGY LTD

YÖNET‹M KURULU RAPORU
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GRUNDIG

Markalaflma ve  marka yönetimi flirketimizin
dünyan›n say›l› tüketici elektronik flirketlerinden
biri olma hedefine ulaflmas›ndaki en önemli
stratejilerinden birisidir. Avrupa ve dünya ölçe¤inde
tan›nan Grundig markas›n› yeniden konumland›rmak
ve öncelikle Avrupa, daha sonra tüm Dünyada yayg›n
bir global marka olarak kullan›m›n› sa¤lamak
büyüme stratejimizin en güçlü noktas›n›
oluflturmaktad›r. 2004 y›l›nda Grundig markas›n›n
yan›nda, çeflitli Avrupa ülkelerinde bulunan Grundig
sat›fl  ve sat›fl sonras› servis organizasyonlar›, Ar-
Ge ve Almanya stoklar› da sat›n al›nm›flt›r.

‹ngiliz orta¤›m›z Alba Plc ile yüzde 50-50 ortakl›k
ile sat›n ald›¤›m›z Grundig, ortakl›¤›m›za devroldu¤u
May›s 2004 tarihinden bu yana uygulanan yeni
pazarlama, marka konumlama ve da¤›t›m stratejileri
ile çok k›sa sürede Almanya’da pazar pay› rakam›n›
%4,7’den (May›s 2004) %9.6’ya tafl›m›flt›r (Aral›k
2004). Bu durumuyla Grundig Avrupa’n›n en büyük
pazarlar›ndan biri olan Almanya’da ikinci büyük TV
markas› konumuna ulaflm›flt›r.

fiirketin sat›n al›nmas›ndan sonra yeni sat›fl
stratejileri hemen devreye sokulmufltur. 2004 yaz›n›n
sonunda Almanya sat›fl organizasyonu  yeniden
düzenlenmifl, Avrupa’n›n çeflitli ülkelerinde yerleflik
uluslararas› sat›fl teflkilatlar›n›n yeniden
yap›land›r›lmas›na h›z verilmifltir. Bunun yan›nda
lojistik iyilefltirme çal›flmalar› efl zamanl› olarak
yürütülmüfl ve bu konuda akademik çevrelerden de
yard›mlar al›nm›flt›r. Yeni oluflturulan iletiflim
stratejisiyle Grundig pazarlama ve marka
konumland›rma çal›flmalar› desteklenmifltir.

Hedefimiz, uygulamaya sokulan dinamik
stratejilerle Grundig markas›n› bulundu¤u
pazarlar›n en önde gelen isimlerinden biri
yapmakt›r.
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GRUNDIG MARKA KONUMLANMASI

1) Kaliteli ve güvenilir (konfor ön planda)
2) Dinamik
3) Yenilikçi
4) Yak›n ve ulafl›labilir
5) Bilinçli tüketiciye uygun fiyat

Grundig sat›n al›m›ndan sonra gerek ürünler, gerekse bu ürünlerin da¤›t›m› konusunda dinamik sratejiler
uygulamaya konulmufltur. Ürün çeflitlili¤i art›r›larak hem konvansiyonel ürünlerde hemde LCD TV, Plazma TV
gibi dijital ça¤a uyumlu ürünlerde model ve versiyon say›lar› h›zla art›r›lm›fl, yeni ve daha çok tüketiciye
ulaflabilecek kanallardan sat›fla a¤›rl›k verilerek, Grundig markas›n›n yeni ürün portföyünün, daha dinamik
ürünler ile son kullan›c›ya ulaflmas› sa¤lanm›flt›r.

ULUSLARARASI SATIfi ORGAN‹ZASYONU

Yeni pazarlama ve da¤›t›m stratejilerinin uygulanmas› ve ürün sunumunda daha yenilikçi ve son trendlerin
izlendi¤i bir yap›n›n kurulmas› ile Grundig’in Pazar pay› Almanya ve tüm Avrupa’da h›zla t›rman›fla geçmifl
durumdad›r. Grundig flu anda ürün gam›nda varolan görüntü ve ses sistemlerinin yan›nda, çok yak›nda bilgi ve
haberleflme ürünleri (ICT) ve küçük ev aletlerinde de rekabetçi ürünler ile Avrupa ve Dünya pazar›na sunulacak
ve flirketin büyümesi h›zland›r›lacakt›r.

Beko Elektronik sahip oldu¤u markalar ile büyüme stratejisini flekillendirirken, özellikle Grundig markas›n›
kullanarak öncelikle Avrupa’da tüketici elektroni¤indeki orta ve üst segmentte söz sahibi olmay›, daha sonra
tüm dünya çap›nda bu markay› yöneterek genifl bir ürün spektrumunda tüketiciye ulaflmay› hedeflemektedir.
Önümüzdeki dönemlerde Grundig’in ciro, faaliyet ve net karl›l›k anlam›nda flirketimize artan oranlarda katma
de¤er yaratmas›n› bekliyoruz.

GRUNDIG MERKEZ
ALMANYA-NÜRNBERG

‹SPANYA POLONYA ‹SVEÇ AVUSTRALYA FRANSA

‹TALYA HOLLANDA NORVEÇ F‹NLAND‹YA PORTEK‹Z

‹SV‹ÇRE DAN‹MARKA MACAR‹STAN

YÖNET‹M KURULU RAPORU
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D‹⁄ER ÜRÜNLER‹M‹Z

Beko Elektronik A.fi. bünyesinde Eylül 2002'de çal›flmalar›na bafllayan Beko ICT Ürün Grubu Direktörlü¤ü'nün
misyonu, Bilgi ve ‹letiflim Ürünleri sektöründeki de¤ifliklikleri h›zla uygulamaya geçirip, teknoloji ürünlerinin
üreticiden tüketiciye en etkin ve güvenilir yollarla ulaflmas›n› sa¤lamakt›r. Ayr›ca ICT Ürün Grubu Direktörlü¤ü,
Beko Elektronik A.fi.'yi ICT ürünlerinin EMEA (Avrupa, Orta Do¤u, Afrika) bölgesi içerisindeki üretim ve da¤›t›m
merkezi haline getirecek yap›lar› kurmak�üzere çal›flmalar yapmaktad›r. 

Koç Grubuna ait markalarla üretim ve sat›fl›n› yapt›¤› Beko-Arçelik PC/Laptop/Monitör/Dijital Foto¤raf Makinesi,
Keysmart PC/PDA/Memory Stick/UPS gibi ürünlerin yan›s›ra Albatron, Biostar, Seagate, Trust, Lite On, Leadtek
gibi dünyan›n önde gelen ICT ürün�markalar›n›n da distribütörlü¤ünü yapan ICT Ürün Grubu Direktörlü¤ü, 1.5
Milyar USD potansiyeli olan Türkiye Bilgi ve ‹letiflim Ürünleri pazar›nda 2004 y›l› sonunda 100 milyon USD ciroya
ulaflm›flt›r.

Da¤›t›m kanal› yap›s›;�kendi markas›yla oluflturmaya bafllad›¤› franchising modeline dayal› Keysmart
tabelal›�bayiler,�sektörde aktif olan tabelas›z bayiler, perakende zincirleri ve� hipermarketlerden�(OEM PC üretimi
dahil)�oluflmufltur. 2004 y›l› sonu itibarıyla ICT Ürünleri sat›fl kanal› 105�adet Keysmart tabelal› bayi, 450 adet
tabelas›z bayi, zincir elektronik marketler ve kurumsal kanaldan oluflmaktad›r.

Beko Elektronik'in geniflleyen vizyonu çerçevesinde ICT Ürün Grubu Direktörlü¤ü sadece Türkiye pazar›nda
de¤il �EMEA ülkeleri öncelikli olmak üzere genifl bir bölgeye ICT ürünlerinin üretilip pazarlamas›yla ilgili üretim,
da¤›t›m ve servis yap›lanmas›na yönelik projeler gelifltirmektedir. Bu misyonun gerçeklefltirilebilmesi için
dünyan›n en önde gelen ICT sektör oyuncular›yla stratejik ortakl›k ve iflbirlikleri üzerinde çal›fl›lmaktad›r.

ICT
(INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES-B‹LG‹ VE ‹LET‹fi‹M TEKNOLOJ‹LER‹)

YÖNET‹M KURULU RAPORU
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SATIfi SONRASI H‹ZMET

Sat›fl sonras› hizmet, müflteri memnuniyet zincirinin en önemli halkalar›ndan birisini oluflturmaktad›r. fiirketimiz
yurtiçinde 9 Bölge Yöneticili¤i ve 370 Yetkili servisi ile sat›fl sonras› hizmeti en yayg›n veren TV üreticisi
konumundad›r. Yurtd›fl› servis hizmetlerimiz de yurtd›fl› sat›fllar›m›za paralel olarak  art›fl göstermifltir. Bugün,
Beko Elektronik ana ihracat pazar› olan Avrupa’n›n her noktas›nda müflterilerine sat›fl sonras› hizmet verebilir
bir konuma gelmifltir.

ÇALIfiANLARIMIZ,SOSYAL B‹L‹NÇ VE ÇEVRE

2004 y›l› ortalama çal›flan say›m›z toplam 3.726’d›r. Bunun 572’si beyaz yaka, 3.154’ü de mavi yakal› çal›flanlar›m›zdan
oluflmaktad›r.
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‹flyerimizde MESS ile T. Metal ‹fl Sendikas› aras›nda 12/11/2004 tarihinde imzalanan ve Eylül 2004 - A¤ustos
2006 dönemini kapsayan Toplu ‹fl Sözleflmesi hükümleri uygulanmaktad›r.

fiirketimiz çal›flanlar›na Kampüs içinde sosyal olanaklar sa¤lanmaktad›r. Divan kafeterya ve restaurant›n›n
yan›nda çeflitli ihtiyaçlar› karfl›lamaya yönelik Kampüs içi çarfl›m›z hem ihtiyaçlar› karfl›lamay› hem de
çal›flanlar›m›z›n motivasyonunu art›rmay› hedeflemektedir.

Beko Elektronik OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi Sertifikas›'n› sektörde TSE’den ve SGS
Yarsley’den alan ilk firma durumundad›r. fiirketimiz, fabrikam›zda "s›f›r ifl kazas›" hedefiyle y›llard›r uygulamakta
oldu¤umuz iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i faaliyetlerimiz için iki kurulufl taraf›ndan belgelendirilmifltir. 2004 y›l›
içerisinde SA8000 Sosyal sorumluluk standard›na uygun yap› oluflturulmufl ve SGS Yarsley taraf›ndan yap›lan
denetim sonucunda SA8000 Sosyal Sorumluk Uygunluk belgesi al›nm›flt›r.

fiirketimiz 2004 y›l›nda Rahmi M. KOÇ Müzecilik ve Kültür Vakf›’na USD 150.000 tutar›nda ba¤›flta bulunmufltur.

YÖNET‹M KURULU RAPORU
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ANA SÖZLEfiME DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹
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YEN‹ MET‹N

MADDE 7 – Kay›tl› Sermaye: fiirket, 2499 say›l› kanun hükümlerine göre kay›tl› sermaye sistemini kabul etmifl ve Sermaye
Piyasas› Kurulu’nun 04/03/1993 tarih ve 146 say›l› izni ile bu sisteme geçmifltir.

fiirketin kay›tl› sermayesi 400.000.000,- (Dörtyüzmilyon) YTL . olup, herbiri 1,- (Bir) Ykr. itibari de¤erde 40.000.000.000 paya
bölünmüfltür.

fiirketin ç›kar›lm›fl sermayesi tamamen ödenmifl 87.000.000,- (Seksenyedimilyon) YTL.olup, herbiri 1,-Ykr itibari de¤erde
8.700.000.000 paya bölünmüfltür.

Yönetim Kurulu yukar›da yaz›l› kay›tl› sermaye miktar›na kadar beheri 1,- (Bir) Ykr. nominal de¤erde paylar› temsil edecek
flekilde 1,- (Bir) Ykr. veya katlar›n› ihtiva edecek hisselik kupürler halinde nama ve hamiline yaz›l› hisse senetleri ç›kararak
sermayeyi artt›rabilir. Sat›lan hisse senetlerinin bedeli nakden ve peflin olarak al›n›r. Ç›kar›lan hisse senetleri tamamen
sat›larak bedelleri ödenmedikçe, yeni hisse senedi ç›kar›lamaz.

Yönetim Kurulu yeni hisse senedi ç›kar›lmas›na karar verirken itibari de¤erinin üzerinde hisse senedi ç›karabilir, mevcut
ortaklar›n yeni pay alma haklar›n› k›s›tlayabilir.

YEN‹ MET‹N

Kar›n Da¤›t›m›:
Madde 35- fiirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü giderleri, amortismanlar›, ayr›lmas› gereken karfl›l›klar›,
fiirketin hesap y›l› sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geri kalan miktar, fiirketin vergi öncesi kar›n› oluflturur.

Bu kardan Sermaye Piyasas› Kurulu kararlar› do¤rultusunda öncelikle fiirket tüzel kiflili¤ine terettüp eden her türlü vergi,
fon pay› ve bu mahiyetteki mali yükümlülükler için karfl›l›k ayr›ld›ktan sonra geriye kalan ve y›ll›k bilançoda görülen safi (net)
kar varsa geçmifl y›l zararlar›n›n düflülmesinden sonra s›ras› ile afla¤›da gösterilen flekilde tevzi olunur.

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe,
- Sermaye Piyasas› Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayr›l›r.

Bakiyenin k›smen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayr›lmas›na veya da¤›t›lmas›na karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.
Pay sahipleriyle kara ifltirak eden di¤er kimselere da¤›t›lmas› kararlaflt›r›lm›fl olan k›s›mdan ödenmifl sermayenin %5’i
oran›nda kar pay› düflüldükten sonra bulunan tutar›n onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466.maddesinin 2.f›kras› 3.bendi
uyar›nca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayr›l›r.

Kar pay›n›n sermaye art›r›m› suretiyle hisse senedi olarak veya bilançodaki da¤›t›lmam›fl karlar›n sermaye art›r›m›nda
kullan›larak bunlar karfl›l›¤›nda hisse senedi verilmesi durumlar›nda Sermaye Piyasas› Kurulu kararlar› do¤rultusunda
ikinci tertip yedek akçe ayr›lmaz.

Birinci temettü dahil kar›n da¤›t›m tarihi ve flekli Sermaye Piyasas› Kurulu tebli¤leri gözetilerek Yönetim Kurulu’nun önerisi
üzerine Genel Kurul taraf›ndan kararlaflt›r›l›r.

fiirket Sermaye Piyasas› Kanunu’ndaki  düzenleme çerçevesinde ortaklar›na temettü avans› da¤›tabilir.

Yasa hükmü ile ayr›lmas› gereken yedek akçeler ile Ana Sözleflmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayr›lmad›kça,
baflka yedek akçe ayr›lmas›na, ertesi y›la kar aktar›lmas›na ve birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde
ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyelerine, çal›flanlar›na, çeflitli amaçlarla kurulmufl olan vak›flara ve benzer nitelikteki kifli
ve/veya kurumlara kardan pay da¤›t›lmas›na karar verilemez.

YEN‹ MET‹N

‹lanlar
Madde 39 - fiirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesi hükmü sakl› olarak ve Sermaye Piyasas› Kurulu’nun
tebli¤ine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve fiirket’in Internet sitesinde yap›l›r. ‹flbu Ana Sözleflmenin Genel Kurul
toplant›lar›na iliflkin hükümleri sakl›d›r.

YEN‹ MET‹N

Geçici Madde :
Hisse senetlerinin nominal de¤erleri 5.000.-TL. iken 5274 say›l› T.T.K.’da de¤ifliklik yap›lmas›na dair kanun kapsam›nda 1
YKR olarak de¤ifltirilmifltir. Bu de¤iflim sebebiyle, toplam pay say›s› azalm›fl olup 5.000.-TL’lik 2 adet pay karfl›l›¤›nda 1
YKR’lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YKR’ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu de¤iflim
ile ilgili olarak ortaklar›n sahip olduklar› paylardan do¤an haklar› sakl›d›r.

Bu ifllem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 12, 13, 14 ve 16’›nc› tertip hisse senetleri 17’inci tertipte birlefltirilecektir.
Pay birlefltirme ve tertip birlefltirme ifllemleri ile ilgili olarak ortaklar›n sahip olduklar› paylardan do¤an haklar› sakl›d›r.

Hisse senetlerinin de¤iflim ifllemleri, sermaye piyasas› araçlar›n›n kaydilefltirilmesinin uygulamaya konulmas›n› takiben
ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu taraf›ndan bafllat›lacakt›r.
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ESK‹ MET‹N

MADDE 7 –Kay›tl› Sermaye

fiirket, 2499 say›l› kanun hükümlerine göre kay›tl› sermaye sistemini kabul etmifl ve Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 04/03/1993
tarih ve 146 say›l› izni ile bu sisteme geçmifltir.

fiirketin kay›tl› sermayesi 400.000.000.000.000,- (Dörtyüztrilyon) TL. olup, herbiri 5.000,- (Beflbin) TL. itibari de¤erde
80.000.000.000 paya bölünmüfltür.

fiirketin ç›kar›lm›fl sermayesi tamamen ödenmifl 60.000.000.000.000,- (Altm›fltrilyon) TL.olup, herbiri 5.000,-TL itibari de¤erde
12.000.000.000 paya bölünmüfltür.

Yönetim Kurulu yukar›da yaz›l› kay›tl› sermaye miktar›na kadar beheri 5.000,- (Beflbin) TL. nominal de¤erde paylar› temsil
edecek flekilde 5.000,- (Beflbin) TL. veya katlar›n› ihtiva edecek hisselik kupürler halinde nama ve hamiline yaz›l› hisse
senetleri ç›kararak sermayeyi artt›rabilir. Sat›lan hisse senetlerinin bedeli nakden ve peflin olarak al›n›r. Ç›kar›lan hisse
senetleri tamamen sat›larak bedelleri ödenmedikçe, yeni hisse senedi ç›kar›lamaz.

Yönetim Kurulu yeni hisse senedi ç›kar›lmas›na karar verirken itibari de¤erinin üzerinde hisse senedi ç›karabilir, mevcut
ortaklar›n yeni pay alma haklar›n› k›s›tlayabilir.

ESK‹ MET‹N

Kar›n Da¤›t›m›:
Madde 35- fiirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü giderleri, amortismanlar›, ayr›lmas› gereken karfl›l›klar›,
fiirketin hesap y›l› sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geri kalan miktar, fiirketin vergi öncesi kar›n› oluflturur.

Bu kardan Sermaye Piyasas› Kurulu kararlar› do¤rultusunda öncelikle fiirket tüzel kiflili¤ine terettüp eden her türlü vergi,
fon pay› ve bu mahiyetteki mali yükümlülükler için karfl›l›k ayr›ld›ktan sonra geriye kalan ve y›ll›k bilançoda görülen safi (net)
kar varsa geçmifl y›l zararlar›n›n düflülmesinden sonra s›ras› ile afla¤›da gösterilen flekilde tevzi olunur.

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe,
- Sermaye Piyasas› Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayr›l›r.

Bakiyenin k›smen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayr›lmas›na veya da¤›t›lmas›na karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.
Pay sahipleriyle kara ifltirak eden di¤er kimselere da¤›t›lmas› kararlaflt›r›lm›fl olan k›s›mdan ödenmifl sermayenin %5’i
oran›nda kar pay› düflüldükten sonra bulunan tutar›n onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466.maddesinin 2.f›kras› 3.bendi
uyar›nca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayr›l›r.

Kar pay›n›n sermaye art›r›m› suretiyle hisse senedi olarak veya bilançodaki da¤›t›lmam›fl karlar›n sermaye art›r›m›nda
kullan›larak bunlar karfl›l›¤›nda hisse senedi verilmesi durumlar›nda Sermaye Piyasas› Kurulu kararlar› do¤rultusunda
ikinci tertip yedek akçe ayr›lmaz.

Birinci temettü dahil kar›n da¤›t›m tarihi ve flekli Sermaye Piyasas› Kurulu tebli¤leri gözetilerek Yönetim Kurulu’nun önerisi
üzerine Genel Kurul taraf›ndan kararlaflt›r›l›r.

Yasa hükmü ile ayr›lmas› gereken yedek akçeler ile Ana Sözleflmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayr›lmad›kça,
baflka yedek akçe ayr›lmas›na, ertesi y›la kar aktar›lmas›na ve birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde
ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyelerine, çal›flanlar›na, çeflitli amaçlarla kurulmufl olan vak›flara ve benzer nitelikteki kifli
ve/veya kurumlara kardan pay da¤›t›lmas›na karar verilemez.

ESK‹ MET‹N

‹lanlar
Madde 39 - fiirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37.maddesi hükmü sakl› olarak ve Sermaye Piyasas› Kurulu’nun
tebli¤leri de gözetilerek fiirket merkezinin bulundu¤u yerde yay›nlanan en az bir günlük gazete ile yap›l›r. ‹flbu Ana Sözleflmenin
Genel Kurul toplant›lar›na iliflkin hükümleri sakl›d›r.

ANA SÖZLEfiME DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹



2004 y›l›nda gerek flirket hakk›nda gerekse sermaye art›r›mlar›nda (2004 y›l›nda flirket 2 defa sermaye art›r›m›
gerçeklefltirmifltir) çok say›da pay sahibinin istek ve ifllemleri yerine getirilmifltir. Bunun yan›nda çok miktarda
yerli ve yabanc› arac› kurum ve fon temsilcileri ile toplant› yap›larak, arac›lar›n flirketimiz hakk›nda bilgilendirilmesi
sa¤lanm›flt›r. Sene içinde gerçeklefltiridi¤imiz Yat›r›mc› ‹liflkiler Toplant›’s›na yaklafl›k 40 adet arac› kurum ve
fon yöneticisi kat›lm›fl ve flirket üst yönetimi sunumlar›n› gerçeklefltirmifltir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
Pay sahiplerinin flirket merkezinde yürütülen ifllemleri d›fl›nda, 2004 y›l›nda bilgi amaçl› flirketimize baflvuran
arac› kurum, fonlar ve bireysel yat›r›mc›n›n toplam say›s› 100 civar›ndad›r. Internet sitemizde flirketimizle ilgili
önemli haberler yer almaktad›r. Bunun yan›nda içeri¤ini yeniden düzenlemifl oldu¤umuz ve  2005 y›l› bafl›nda
sitemizde yer alan yeni yat›r›mc› iliflkiler sayfalar›nda flirket ile ilgili özel durum aç›klamalar› ve haberler çok
daha genifl flekilde yer almaktad›r. fiirketimize özel denetçi atanmas›na yönelik bir talep gelmemifltir. Ana
Sözleflmemizde de bu yönde bir madde bulunmamaktad›r.

4. Genel Kurul Bilgileri
2003 y›l› sonuçlar›n›n ibra edildi¤i Genel Kurulumuz 13 Nisan 2004 y›l›nda ‹stanbul Divan Oteli, Elmada¤ adresinde
gerçeklefltirilmifltir. Toplant›m›z hazirun cetvelinde belirtildi¤i gibi ço¤unlukla toplanm›fl, çeflitli bireysel pay
sahipleri ve bas›n mensuplar› da toplant›m›za ilgi göstermifllerdir. Genel Kurul’umuz tarih, yer ve gündemi tüm
yurt sath›nda yayg›n iki gazete, ticaret sicil gazetesi ve özel durum aç›klamalar› ile kamuoyuna duyurulmufl,
2003 y›l›na ait Faaliyet Raporu Genel Kurul’dan 15 gün önce flirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine
aç›lm›flt›r. Genel Kurul toplant›s› s›ras›nda pay sahiplerinden flirketin faaliyet ve planlar›na iliflkin sorular
sorulmufl bu sorulara flirket üst yönetimi cevap vermifltir. Genel Kurul s›ras›nda pay sahiplerinden herhangi
bir öneri gelmemifltir. Önemli tutarda malvarl›¤› sat›m›, al›m›, kiralanmas› gibi kararlar ile ilgili yetki Ana
Sözleflme’mize göre Genel Kurul taraf›ndan Yönetim Kurulu’na verilmektedir.

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
fiirketimiz sahipli¤i ile ilgili imtiyazl› oy hakk› bulunmamaktad›r. fiirketimiz ortaklar›ndan Arçelik A.fi ve Beko
Ticaret A.fi’de Koç Holding A.fi. ifltiraki bulunmaktad›r. Koç Holding A.fi’de ortaklar›m›zdand›r. Az›nl›k paylar› direk
veya vekiller arac›l›¤›yla Genel Kurul’da temsil edilebilmektedir. fiirket birikimli oy kullanma yöntemine yer
vermemektedir. Hakim ortaklar›n oran› toplam paylar›n %80’i civar›ndad›r.

KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU
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BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹

2. Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi
fiirketimizde Finansman Departman› bünyesinde bir Yat›r›mc› ‹liflkiler Masas› bulunmakta, Mali ‹fllerden sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›l›¤›na ba¤l› Finansman Yöneticili¤i ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Sorumlusu pay sahipleri ve
potansiyel yat›r›mc›lar ile flirketin pay sahipli¤i ile ilgili iliflkilerini yürütmektedir.
Afla¤›da bu birimden sorumlu kifliler ve görevleri belirtilmektedir;

Bülent fiENGÖNÜL
Yat›r›mc› ‹liflkiler Sorumlusu

0212 872 20 00 – 4306
bulentsengonul@beko.com.tr

Mustafa TEKDEM‹R
Genel Md Yrd. (Mali ‹fller)

0212 872 20 00 – 4000
mustafat@beko.com.tr

Murat ARGUN
Finansman Yöneticisi
0212 872 20 00 – 4300

muratargun@beko.com.tr



6. Kar Da¤›t›m Politikas› ve Kar Da¤›t›m Zaman›
Beko Elektronik A.fi’nin kamuya aç›klanm›fl bir kar politikas› 2004 y›l› sonu itibar›yla bulunmamaktad›r. Bununla
birlikte flirketin uzun vadeli planlar› aras›nda ortaklar›na düzenli kar da¤›t›m öngörüleri yer almaktad›r. Son
y›llarda elde edilen karlar ya bünyede b›rak›lm›fl yada bedelsiz hisse senedi yoluyla ortaklar›m›za da¤›t›lm›flt›r.
Bu süreçler yasal zaman limitleri içerisinde gerçeklefltirilmifltir.

7. Paylar›n Devri
fiirket Ana Sözleflmesi’nde pay devrini k›s›tlayan hükümler bulunmamaktad›r.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK

8. fiirket Bilgilendirme Politikas›
Halka aç›k olan flirketimizin bilgilendirme politikalar› Sermaye Piyasas› Kurulu’nun ilgili Kanun ve Tebli¤leri
çerçevesinde gerçeklefltirilmektedir

9. Özel Durum Aç›klamalar›
fiirketimiz 2004 y›l›nda 27 adet Özel durum aç›klamas› yapm›flt›r. Bunlardan 3  adeti için ‹MKB ek aç›klama
istemifltir. Sermaye art›r›m› ilanlar› ile ilgili bir aç›klamam›z zaman›nda yap›lmam›fl, ‹MKB bu konuda flirketimize
uyar› yaz›s› göndermifltir.

10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
fiirketimizin internet sitesine www.bekoelektronik.com.tr adresinden ulafl›labilmektedir. Sitemiz güncellenerek
SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te say›lan bilgilere yer verilmifltir.

11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
fiirketin gerçek kifli nihai hâkim pay sahibi/sahipleri dolayl› ve karfl›l›kl› ifltirak iliflkilerinden ar›nd›r›lmak suretiyle
kamuya duyurulmufltur. 2004 y›l› ve daha önce yap›lan bedelli sermaye art›r›mlar›m›zda SPK taraf›ndan istenen
‹zahnamemizde bu bilgiler yer almaktad›r. Sözkonusu ‹zahnameler flirket merkezinde ve Internet sitemizde
incelemeye aç›lm›flt›r.

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›
fiirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yard›mc›lar› ile imza yetkili müdür pozisyonunda
çal›flan elemanlar› Ticaret Siciline kay›tl›d›r ve ilgili Yönetim Kurulu kararlar› Özel Durum Aç›klamas› ile ‹MKB
ve SPK arac›l›¤›yla kamuya duyurulmufltur. Bunun yan›nda flirketin Yat›r›mc› ‹liflkiler sorumlular› da ayr›ca
‹MKB’ye bildirilmifl ve flirket internet sitesinde aç›klanm›flt›r.

BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
fiirketimizde çal›flan mavi yakal›lar›n önemli bölümü sendikal›d›r. Bünyemizde, çal›flanlar›m›z›n ba¤l› oldu¤u
sendikaya ait bir çal›flma ofisi ve sendika temsilcisi bulunmaktad›r. Böyle bir yap›n›n oluflu çal›flanlar›m›zla
yönetimin ve iflverenin daha sa¤l›kl›, h›zl› ve etkin bir flekilde, her iki taraf›nda isteklerinin bir orta noktada
buluflacak biçimde yürümesini sa¤lamaktad›r. Tedarikçilerimizle de etkin üretim yaklafl›m›yla her kademede
çok yak›n bir iflbirli¤i içinde çal›flmalar yürütülmekte, ve varolan sistemin daha etkin yürütülmesi için tedarikçilerden
al›nan geribildirimler flirketin karar sürecine yans›t›lmaktad›r. Pay sahiplerimiz için oluflturdu¤umuz Yat›r›mc›
‹liflkiler masas› pay sahiplerinin soru ve sorunlar› ile ilgilenmekte ve en k›sa sürede çözümler üretilmektedir.
fieffafl›k yaklafl›m› ve Sermaye Piyasas› kurallar› çerçevesinde kamuoyu bilgilendirmeleri en acil ve detayl›
biçimde yap›lmaktad›r.
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14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
‹ç süreçlerimiz menfaat sahiplerinin sorunlar› ve önerileri ile ilgili geribildirimlerini karar mekanizmalar›m›za
yans›tacak flekilde oluflturulmufltur.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
‹nsan kaynaklar› politikalar›m›z ba¤l› bulunulan Koç Grubu ile paralel olarak yürütülmektedir. Misyonumuz,
etkin ve verimli insan kaynaklar› uygulamalar›m›z ile Koç Toplulu¤u de¤erlerine ba¤l› ve Beko’lu olmaktan gurur
duyan çal›flanlar›m›z› motive edecek bir çal›flma ortam› yaratmak olarak belirlenmifltir.

Burada kullan›lan stratejiler;

fiirketimize rekabet avantaj› getirecek çal›flanlar› istihdam etmek, kiflisel geliflim ve sürekli ö¤renme ortam›
yaratmak, performans ve yetkinliklere dayal› topluluk içi kariyer olanaklar› oluflturmak, de¤iflim ve geliflim
odakl› kurum kültürü yaratmakt›r.

16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler
Ürünlerimizin pazarlanmas›, sat›fl› ve sat›fl sonras› hizmetleri bütünsel bir kalite anlay›fl› içerisinde s›f›r üretim
hata hedefi güdülerek ve müflteri memnuniyetinin en üst seviyeye ç›kar›lmas› do¤rultusunda yürütülmektedir.
Türkiye ve ihraç pazarlar›m›zda yayg›n olan sat›fl sonras› servis teflkilatlar›m›z müflteri flikayetlerine en k›sa
sürede cevap verebilmektedir. Müflteri sorunlar›n›n üretim sürecinde çözülmesi için ilgili bölümlerden
elemanlar›m›z›n kat›l›m›yla oluflturulan proje ekipleri flikayetlerin hem en k›sa sürede çözümü hem de olas›
hatalar›n önüne geçilebilmesi amac›yla çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk
fiirketimiz, çevreye s›f›r zarar verecek üretim süreç ve teknolojilerini kullanma polikalar›n› bünyesinde oluflturmufl
durumdad›r. Bununla ilgili Çevre ISIG (‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i) politikalar›m›z flirketimizin Internet sitesinde
yer almaktad›r. Bunun yan›nda faaliyet gösterilen bölgede çevre düzenlemeleri, bölge halk›yla yak›nl›k ve sosyal
aktiviteler yürütme sosyal sorumluluklar›m›z›n birer örne¤ini teflkil etmektedir. fiirketimiz aleyhine aç›lm›fl
çevre ile ilgili bir dava veya flikayet bulunmamaktad›r.

BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
Yönetim Kurulumuz bir baflkan, bir baflkan vekili, üç üye olmak üzere befl kifliden oluflmaktad›r. fiirketimiz,
ba¤l› bulundu¤umuz Koç Holding bünyesindeki dayan›kl› Tüketim ve ‹nflaat Grubu içerisinde yer almaktad›r.
Dayan›kl› Tüketim ve ‹nflaat Grup baflkan› Yönetim Kurulumuzda baflkan vekili olarak görev yapmaktad›r. Bu
anlamda ‹cradan sorumlu bir yönetim kurulu üyesi vard›r. Yönetim Kurulumuzda ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r.
Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Sn. Rahmi M. KOÇ flirketimizin ve grubumuzun ana ortaklar›ndan birisidir. Di¤er
yönetim kurulu üyeleri ise daha önceden Koç Grubu bünyesinde çal›flm›fl ve/veya ortakl›k iliflkisi bulunan
kiflilerden oluflmaktad›r. Yönetim Kurulu Üyeleri flirket d›fl›ndaki di¤er grup flirketleri Yönetim Kurullar›nda da
görev alabilmektedirler.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Ana Sözleflmede de vurguland›¤› gibi flirket Yönetim Kurulu Üyeleri yüksek ö¤renim görmüfl uzun y›llar boyunca
kamu ve özel sektörde tecrübe birikimi kazanm›fl, yöneticilik tecrübesi bulunan, sektörel konulara hakim
kiflilerden oluflmaktad›r.
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20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
fiirketin Misyon/vizyonu flirket üst düzey yöneticileri taraf›ndan ço¤unlukla bas›n arac›l›¤›yla kamuya aç›klanmaktad›r.
fiirket misyon ve vizyonu gerek yap›lan strateji toplant›lar› gerekse di¤er flirket içi iletiflim araçlar› vas›tas›yla
flirket çal›flanlar›n›n da kat›ld›¤› süreçlerden sonra flirketin üst düzey yöneticileri taraf›ndan oluflturulur.
Sözkonusu vizyon ve misyon ile stratejik hedeflerin oluflturulmas›ndaki her aflamada Yönetim Kurulu Üyeleri
baflta icrac› yönetim kurulu üyesi olmak üzere bilgilendirilir. Bu hedefler daha önce belirlenmifl performans
ölçütleri ile periyodik olarak ölçülür ve gözden geçirilir. Çok çeflitli ölçütler de¤iflik periyotlarla gözden geçirilir
(ayl›ktan y›ll›¤a kadar uzanan periyotlar).

21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
fiirket bünyesinde bir iç kontrol departman› kurulmufl ve bu departman ile tüm iç süreçler risk ve etkinlik ba¤lam›nda
de¤erlendirmeye bafllanm›flt›r. Bu denetim raporlar› Üst yönetime sunulmaktad›r. Ayr›ca flirket Koç Holding
denetçileri taraf›ndan periyodik olarak denetlenmektedir. Bu denetimler sonucu oluflturulan raporlar Yönetim
Kurulu üyelerine sunulmaktad›r.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
fiirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar›na flirket esas sözleflmesinde ve imza
sirkülerinde aç›kça yer verilmektedir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu toplant›lar›nda gündem flirket faaliyetlerinin de¤erlendirilmesi ile flirketin ihtiyaçlar›na göre
belirlenmektedir. Bu konuda oluflturulmufl ça¤r› mekanizmalar› ve sekreterya hizmetleri bulunmaktad›r. Yönetim
Kurulu toplant›lar›nda her görüfl seslendirilebilir ve bunlar›n kayd› tutulur. Toplant› notlar› tüm ilgili birim ve
bireylere da¤›t›l›r. Karfl› görüfl ve oylarda toplant› notlar›na yans›t›l›r.

24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
fiirket Yönetim Kurulu üyeleri flirketle ifllem yapmamakta ve herhangi bir rekabetçi oluflumun içinde yer
almamaktad›rlar.

25. Etik Kurallar
‹nsan kaynaklar› uygulamalar› ve Koç Holding çal›flma kurallar› içerisinde uygulanan flirket etik kurallar›
bulunmaktad›r. Bu kurallar daha önce kamuya duyurulmam›flt›r. Bununla birlikte Koç Grubunun kamuoyuna
malolmufl yüksek sayg›nl›¤›n›n uygulanan bu etik kurallar›n sonucu oldu¤unu düflünüyoruz.

26. Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
Yönetim kurulu bünyesinde oluflturulmufl (Sermaye Piyasas› Kanunlar›na göre) Denetim Komitesi bulunmaktad›r.
‹ki üyeden oluflmufl bu komitede icradan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ve ayr› bir üye yer almaktad›r. Mali
tablolar›n ve finansal performas›n de¤erlendirilmesi ve denetimi için kurulan bu komite üç ayda bir periyodik
olarak toplan›p mali sonuçlar ile ilgili Yönetim Kurulu’na rapor sunar. Bunun d›fl›nda Yönetim Kurulu bünyesinde
oluflturulmufl bir komite bulunmamaktad›r.

27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine sa¤lanan haklar Genel Kurul’da kararlaflt›r›lmaktad›r. 13.04.2004 tarihli Genel Kurul’da
Yönetim Kurulu üyelerine ayl›k ücret verilmesi hissedarlarca uygun görülmüfltür.

KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU
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DENETÇ‹ RAPORU

BEKO ELEKTRON‹K A.fi. 08 N‹SAN 2005 GÜNLÜ
OLA⁄AN GENEL KURULU’NA SUNULAN DENETÇ‹ RAPORU

Beko Elektronik A.fi.
Genel Kurulu’na

fiirketin 2004 y›l› hesap dönemi ile ilgili denetim çal›flmalar›m›z›n sonuçlar› afla¤›da yüksek görüfllerinize
sunulmufltur.

1. fiirket, Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesi içinde yürüttü¤ü faaliyet konular›nda baflar›l›
bir dönem geçirmifltir.

2. Türk Ticaret Kanunu, ve ilgili mevzuat gere¤ince tutulmas› zorunlu defter ve kay›tlar›n kanunlar›n icaplar›na
uygun bir flekilde tutuldu¤u ve kay›tlar› tevsik edici belgelerin muntazam bir flekilde muhafaza edildi¤i görülmüfltür.

3. Görüflümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ve Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan düzenlenen Seri:XI, No:25
say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤” hükümlerine uygun olarak haz›rlanan ekli
31.12.2004 tarihi itibarıyla düzenlenmifl enflasyon düzeltmesi yap›lm›fl konsolidasyon  sonras› mali tablolar ile
Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak enflasyon düzeltmesi yap›lm›fl mali tablolar fiirketin an›lan tarihteki gerçek
mali durumu ile an›lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar›n› do¤ru bir biçimde yans›tmaktad›r.

4. fiirket yönetimi ile ilgili kararlar›n usulüne uygun flekilde tutulan karar defterine geçirildi¤i görülmüfltür.

Netice olarak, Yönetim Kurulu taraf›ndan haz›rlanm›fl bulunan raporda özetlenen flirket çal›flmalar› ile Sermaye
Piyasas› mevzuat›na uygun olarak düzenlenen, enflasyon muhasebesi uygulanm›fl konsolidasyon  sonras› mali
tablolar ile Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak enflasyon düzeltmesi yap›lm›fl mali tablolar  ve Yönetim Kurulunun
kar›n da¤›t›m› ile ilgili önerilerinin onay›n› ve Yönetim Kurulunun aklanmas› hususunu Genel Kurul’un yüksek
görüfllerine sunar›z.

Sayg›lar›m›zla,

‹stanbul, 30.03.2005
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Baflaran Nas Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirlik A.fi.
a member of
PricewaterhouseCoopers
BJK Plaza, Süleyman Seba
Caddesi
No:48 B Blok Kat 9 Akaretler
Befliktafl 34357 ‹stanbul-Turkey
www.pwc.com/tr
Telephone +90 (212) 326 6060
Facsimile +90 (212) 326 6050

Beko Elektronik A.fi.
Yönetim Kurulu’na

1. Beko Elektronik A.fi.’nin (“fiirket”) Türk liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki cari sat›n alma gücü cinsinden
Yeni Türk Liras› olarak ifade edilmifl iliflikteki 31 Aral›k 2004 tarihli konsolide bilançosunu ve ayn› tarihte sona
eren y›la ait konsolide gelir ve konsolide nakit ak›m› tablolar›n› denetlemifl bulunuyoruz. Bu konsolide mali
tablolar›n sorumlulu¤u fiirket yönetimine aittir. Bizim sorumlulu¤umuz denetim çal›flmalar›m›z sonucunda bu
konsolide mali tablolar üzerinde görüfl bildirmektir.

2. Denetim çal›flmalar›m›z Uluslararas› Denetim Standartlar›'na uygun olarak yap›lm›flt›r. Bu standartlar denetim
plan›m›z› ve çal›flmam›z›, konsolide mali tablolarda önemli bir hata bulunmad›¤›n› sa¤lamaya yönelik olarak
düzenlememizi gerektirmektedir. Denetim, konsolide mali tablolarda yer alan bakiyeleri ve tamamlay›c› notlar›
destekleyici kan›tlar›n test baz›nda incelenmesini içerir. Denetim, ayn› zamanda, uygulanan muhasebe
prensiplerinin, yönetim taraf›ndan yap›lan önemli tahminlerin ve mali tablolar›n genel sunulufl fleklinin
de¤erlendirilmesini de içerir. Yap›lan denetimin görüfl bildirmemiz için makul bir temel oluflturdu¤una inan›yoruz.

3. Görüflümüze göre, birinci paragrafta sözü edilen konsolide mali tablolar, tüm önemli taraflar›yla, Beko
Elektronik A.fi.’nin 31 Aral›k 2004 tarihindeki konsolide mali durumunu ve ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide
faaliyet sonuçlar›n› ve konsolide nakit ak›mlar›n›, Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na uygun olarak
do¤ru bir biçimde yans›tmaktad›r.

Görüflümüzü etkilememekle birlikte afla¤›daki hususa dikkatinizi çekmek isteriz:

4. 23 Mart 2005 tarihli ba¤›ms›z denetim raporumuzun ilifli¤inde yer alan 31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolar, 2
no’lu konsolide mali tablo dipnotunda da belirtildi¤i üzere, birikmifl zarar mahsubunun düzeltilmesi sonucu
yeniden düzenlenmifltir. Sözkonusu düzeltmenin cari y›l sonuçlar›na etkisi, sermaye düzeltmesi hesab›n›n 35.583
bin YTL, emisyon primi hesab›n›n 692 bin YTL ve birikmifl zararlar hesab›n›n 36.275 bin YTL tutar›nda azaltmak
yönünde olmufltur.

ZEYNEP URAS, SMMM
SORUMLU ORTAK
‹stanbul, 04 N‹SAN 2005

Baflaran Nas Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirlik A.fi.
a member of
PricewaterhouseCoopers

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.‘N‹N 1 OCAK - 31 ARALIK 2004
HESAP DÖNEM‹NE A‹T BA⁄IMSIZ DENETÇ‹ RAPORU

DENETÇ‹ RAPORU
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MAL‹ TABLOLAR

                Notlar 2004 2003

VARLIKLAR

Dönen varl›klar:
Nakit ve nakit benzeri de¤erler 5 29.969 3.328
Ticari alacaklar 6 230.606 114.669
‹liflkili taraflardan alacaklar 7 460.107 327.304
Stoklar 8 280.651 142.626
Di¤er dönen varl›klar 9 38.026 30.690

Toplam dönen varl›klar 1.039.359 618.617

Duran varl›klar:
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 10 23.775 22.387
‹fltirakler 11 940 -
Maddi duran varl›klar 13 244.788 160.298
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller 14 2.865 -
Maddi olmayan duran varl›klar 15 24.653 4.661
Di¤er duran varl›klar 1.005 18

Toplam duran varl›klar 298.026 187.364

Toplam varl›klar 1.337.385 805.981

31 Aral›k 2004 tarihi ve bu tarihte sona eren y›l itibarıyla haz›rlanan konsolide mali tablolar. Yönetim Kurulu taraf›ndan 04
Nisan 2005 tarihinde onaylanm›fl ve Yönetim Kurulu ad›na imzalanm›flt›r.

MUSTAFA TEKDEM‹R
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / F‹NANS

MURAT ARGUN
F‹NANSMAN YÖNET‹C‹S‹

Takip eden notlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifltir.)
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MAL‹ TABLOLAR

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR

Takip eden notlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

Notlar 2004 2003

YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZ SERMAYE

K›sa vadeli yükümlülükler:
K›sa vadeli krediler 16 314.851 180.518
Ticari borçlar 17 212.542 173.253
‹liflkili taraflara borçlar 7 107.336 51.902
Vergi yükümlülü¤ü 19 310 13.975
Di¤er k›sa vadeli borçlar 18 66.552 27.316

Toplam k›sa vadeli yükümlülükler 701.591 446.964

Uzun vadeli yükümlülükler:
Uzun vadeli krediler 16 290.685 107.850
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü 20 5.114 4.805
Ertelenen vergi yükümlülükleri 19 4.928 7.668
Di¤er uzun vadeli borçlar 2.187 73

Toplam uzun vadeli yükümlülükler 302.914 120.396

Toplam yükümlülükler 1.004.505 567.360

Ana ortakl›k d›fl› öz sermaye (2.560) (617)

Öz sermaye:
Sermaye 21 174.000 60.000
Ödenmemifl sermaye 21 (166) -
Sermaye düzeltmesi 21 165.362 214.765

Toplam ödenmifl sermaye 339.196 274.765

Emisyon primi - 692
Yabanc› para çevrim farklar› 731 56
Birikmifl zararlar 22 (4.487) (36.275)

Toplam öz sermaye 335.440 239.238

Toplam yükümlülükler ve öz sermaye 1.337.385 805.981

Taahhütler ve muhtemel yükümlülükler 23

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifltir.)
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BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK TAR‹H‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE GEL‹R TABLOLARI

Takip eden notlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifltir.)

Notlar 2004 2003

Net sat›fllar 7 2.250.313 1.389.312
Sat›lan mal›n maliyeti 7 (2.006.506) (1.198.158)

Brüt sat›fl kar› 243.807 191.154

Genel yönetim giderleri (58.068) (50.473)
Sat›fl ve pazarlama giderleri (152.755) (75.067)
Araflt›rma gelifltirme giderleri (16.320) (9.651)
Di¤er faaliyet  gelirleri / (giderleri), net 25 6.680 (9.030)

Faaliyet kar› 23.344 46.933

Finansman giderleri, net 24 (38.548) (13.028)
‹fltiraklerden gelirler 11 11 -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan kaynaklanan
makul de¤er gideri, net 10 (969) (4.921)
Temettü geliri 7 221 -
Net parasal pozisyon kazanc› 19.050 11.607

Vergi ve ana ortakl›k d›fl› pay öncesi kar 3.109 40.591

Vergi 19 3.470 (5.067)

Ana ortakl›k d›fl› pay öncesi kar 6.579 35.524

Ana ortakl›k d›fl› pay 2.114 1.614

Net kar 8.693 37.138

Beheri 5,000 TL nominal de¤erindeki
hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedi 4 18.782.466 18.782.466

Hisse bafl›na kazanç (TL) 4 463 1.977
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BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK TAR‹H‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI

Takip eden notlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifltir.)

Notlar 2004 2003

‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit ak›m›:
Net dönem kar› 8.693 37.138
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa paylar› 13,14,15 31.336 25.170
Vergi 19 (3.470) 5.067
Ana ortakl›k d›fl› pay (2.114) (1.614)
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü 20 309 (234)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardaki de¤er düflüklü¤ü-net 10 969 4.921
Faiz geliri 24 (10.199) (9.114)
Faiz gideri 24 56.037 19.489
Maddi duran varl›k sat›fl (kar›)/zarar› 25 (42) 3.857
‹fltiraklerden gelirler (11) -
fiüpheli alacak karfl›l›¤› 25 - 5.672
Di¤er tahakkuk gideri 28.396 10.411
Çevrim farklar› 675 56

‹flletme sermayesindeki de¤iflim:
Ticari alacaklar ve iliflkili taraflardan alacaklar (252.798) (133.984)
Stoklar (138.025) (16.467)
Ticari borçlar ve iliflkili taraflara borçlar 94.721 69.522
Di¤er dönen varl›klar ve borçlar-net 3.504 1.204
Di¤er duran varl›klar ve borçlar-net 1.128 233

‹flletme faaliyetlerinde (kullan›lan) / sa¤lanan nakit (180.891) 21.327

Ödenen vergiler (12.935) (3.536)

‹flletme faaliyetlerinde (kullan›lan) / sa¤lanan net nakit (193.826) 17.791

Yat›r›m faaliyetlerinden sa¤lanan nakit ak›m›:
Maddi duran varl›k sat›fllar›ndan elde edilen nakit girifller 900 936
Maddi duran varl›k al›mlar› 13 (115.572) (56.321)
Yat›r›m amaçl› gayrimenkul al›m› 14 (3.980) -
Maddi olmayan duran varl›k al›mlar› 15 (19.992) (3.978)
Sat›lmaya haz›r varl›klardaki art›fl 10 (2.357) (830)
‹fltiraklerdeki art›fl 11 (929) -
Ana ortakl›k d›fl› pay taraf›ndan ödenen 171 997

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit (141.759) (59.196)

Finansal faaliyetlerden sa¤lanan net ak›m›:
Al›nan faizler 14.261 9.544
Ödenen faizler (59.586) (17.644)
Sermaye art›r›m› 86.834 -
Kredilerde art›fl 1.663.435 151.064
Kredilerde azal›fl (1.342.718) (156.921)

Finansal faaliyetlerden sa¤lanan / (kullan›lan) net nakit 362.226 (13.957)

Nakit ve nakit benzeri de¤erlerdeki net art›fl/(azal›fl) 26.641 (55.362)

Nakit ve nakit benzeri de¤erlerin dönem bafl› bakiyesi 5 3.328 58.690

Nakit ve nakit benzeri de¤erlerin dönem sonu bakiyesi 5 29.969 3.328
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BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK TAR‹H‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE ÖZ SERMAYE DE⁄‹fi‹M TABLOLARI

Takip eden notlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifltir.)

1 Ocak 2003 60.000 214.765 274.765 692 -

Transfer - - - - -
Yabanc› para çevirim farklar› - - - - 56
Cari y›l kar› - - - - -

31 Aral›k 2003 60.000 214.765 274.765 692 56

Sermaye art›r›m› 87.000 - 87.000 - -
Ödenmemifl sermaye (166) - (166) - -
Transfer 27.000 (13.820) 13.180 - -
Birikmifl zarar mahsubu - (35.583) (35.583) (692) -
Yabanc› para çevirim farklar› - - - - 675
Cari y›l kar› - - - - -

31 Aral›k 2004 173.834 165.362 339.196 - 731

Sermaye Sermaye
düzeltmesi

Toplam
sermaye

Emisyon
primi

Yabanc› para
çevrim
farklar›

Genel ve
yasal

yedekler

Da¤›t›lmam›fl
 kar/zarar

Toplam Toplam
özsermaye

Birikmifl zarar

1 Ocak 2003 (34.753) (38.660) (73.413) 202.044

Transfer (38.660) 38.660 - -
Yabanc› para çevirim farklar› - - - 56
Cari y›l kar› - 37.138 37.138 37.138

31 Aral›k 2003 (73.413) 37.138 (36.275) 239.238

Sermaye art›r›m› - - - 87.000
Ödenmemifl sermaye - - - (166)
Transfer 23.958 (37.138) (13.180) -
Birikmifl zarar mahsubu 36.275 - 36.275 -
Yabanc› para çevirim farklar› - - - 675
Cari y›l kar› 8.693 8.693 8.693

31 Aral›k 2004 (13.180) 8.693 (4.487) 335.440
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BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK TAR‹HL‹
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifltir.)

NOT 1 - ORGAN‹ZASYON VE FAAL‹YET KONUSU

Beko Elektronik A.fi. (“fiirket” veya “Beko”) 1966 y›l›nda televizyon, video, masaüstü bilgisayar, yazar kasa ve çeflitli elektronik
ev aletlerinin imalat›, sat›fl› ve sat›fl sonras› müflteri hizmetleri için kurulmufltur. fiirket, Koç Grubu flirketlerindedir ve Koç
Holding ve Koç Ailesi taraf›nca yönetilmektedir. fiirket, Beylikdüzü Mevkii, 34901 Büyükçekmece, ‹stanbul, Türkiye adresinde
kay›tl›d›r.

fiirket, faaliyetlerinin bir k›sm›n›, Koç grup flirketleriyle yapmaktad›r. fiirket’in iliflkili taraflar›, Türkiye’de fiirket’in ürünlerinin
bayisi konumundad›r (Not 7). fiirket ihracatlar›n›n bir k›sm›n› Koç Grubu’nun ihracat flirketi olan Ram D›fl Ticaret A.fi.
taraf›ndan, bir k›sm›n› da kendisi gerçeklefltirmektedir. fiirket, Sermaye Piyasas› Kurulu’ (“SPK”) na kay›tl›d›r ve hisseleri,
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsa’s›nda 1992’den beri ifllem görmektedir. 31 Aral›k 2004 itibarıyla, ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsa’s›na kay›tl› 19,95% oran›nda hissesi mevcuttur.

fiirket, 7 May›s 2004 tarihinde ‹ngiliz bir flirket olan Alba Plc ile 50% / 50% ortakl›k yapmak suretiyle, Grundig AG’nin marka,
patent, ArGe faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili makina, kal›p, ekipmanlar›, Almanya ürün stoklar› ve Avrupa sat›fl flirketleri
ve sat›fl sonras› teflkilat›n› devralarak, Grundig Multimedia B.V flirketine ifltirak etmifltir.

NOT 2 - MAL‹ TABLOLARIN SUNUM ESASLARI

a) Türk Liras› mali tablolar

SPK’n›n, 15 Kas›m 2003 tarihli Seri XI, No:25 “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”i (“Tebli¤”) 1
Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmifltir. Tebli¤’e göre dileyen
iflletmeler, 31 Aral›k 2003 tarihinde veya daha sonra sona eren y›ll›k veya ara hesap döneminden bafllamak üzere, bu tebli¤
hükümlerini uygulamaya bafllayabilirler. Bunun yan›s›ra, Tebli¤ Otuzdördüncü K›s›m – Muhtelif Hükümler Geçici Madde 1,
mali tablo ve raporlar›n zorunlu olarak bu tebli¤ hükümlerince düzenlenece¤i ilk hesap döneminin bafl›na kadar geçen süre
zarf›nda, mali tablo ve raporlar›n Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na (“UFRS”) uygun olarak düzenlenmesinin
ve kamuya aç›klanmas›n›n Tebli¤’de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde oldu¤unu
belirtmektedir. Buna ba¤l› olarak, fiirket, 31 Aral›k 2003 tarihinde sona eren hesap döneminde ve bu tarihten sonraki
dönemlerde mali tablolar›n› UFRS’ye uygun olarak düzenlemeyi seçmifltir.

Mali tablolar, UFRS’ye uygun olarak haz›rlanm›flt›r. fiirket, Türk Liras› cinsinden muhasebe kay›tlar›n›n tutulmas›nda ve
kanuni mali tablolar›n›n haz›rlanmas›nda Türkiye Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) taraf›ndan ç›kar›lan prensipler ve flartlara,
Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuat› ve Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan Tekdüzen Hesap Plan› flartlar›na
uymaktad›r. Mali tablolar, kanuni kay›tlara UFRS’ye uygunluk aç›s›ndan gerekli düzeltme ve s›n›fland›rmalar yans›t›larak
Yeni Türk Liras› olarak düzenlenmifltir.

Uluslararas› Muhasebe Standard› 29 (“UMS 29”), Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama, yüksek enflasyonlu
bir ekonomiye ait para birimi esas al›narak haz›rlanan mali tablolar›n bu para biriminin bilanço tarihindeki sat›n alma
gücünden haz›rlanmas›n› ve önceki dönem mali tablolar›n›n da karfl›laflt›rma amac›yla ayn› de¤er ölçüleri kullan›larak
yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. UMS 29 uygulamas›n› gerekli k›lan bafll›ca nedenler; nüfusun ço¤unlu¤unun parasal
olmayan varl›klara yat›r›m yapmas› ve elindeki parasal varl›klar› ulusal para birimi yerine kuvvetli yabanc› para cinsinden
tutmas›; vadeli sat›fl ve al›mlarda vadenin k›sa olmas›na karfl›n vade fark› uygulamas› olmas›; faiz oranlar›, ücretler ve
fiyatlar›n fiyat endeksine ba¤l› olmas› ve %100'e yaklaflan veya %100'ü aflan üç y›ll›k bileflik enflasyon oran›d›r. Yeniden
düzenleme, Devlet ‹statistik Enstitüsü (“D‹E”) taraf›ndan aç›klanan ve ülke çap›nda geçerli olan Toptan Eflya Fiyat› Endeksi’nden
(“TEFE”) türetilen düzeltme katsay›s› kullan›larak yap›lm›flt›r. 31 Aral›k itibarıyla mali tablolar›n  düzeltilmesinde kullan›lan
endeksler ve düzeltme katsay›lar› afla¤›da gösterilmifltir:
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BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK TAR‹HL‹
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifltir.)

NOT 2 - MAL‹ TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (devam›)

Tarihler Endeks Düzeltme katsay›s› Kümüle üç y›ll›k
enflasyon oranlar›

31 Aral›k 2004 8.403,8 1.000 % 69,7
31 Aral›k 2003 7.382,1 1.138 % 181,1
31 Aral›k 2002 6.478,8 1.297 % 227,3

Yukar›da belirtilen düzeltme ifllemine ait ana hatlar afla¤›da belirtilmifltir:

- Yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi cinsinden haz›rlanm›fl cari y›l mali tablolar›, paran›n bilanço tarihinde
geçerli olan sat›n alma gücü ile önceki raporlama dönemlerine ait tutarlar ise, yine paran›n en son bilanço tarihindeki sat›n
alma gücüne göre düzeltilerek ifade edilmektedir.

- Parasal varl›k ve yükümlülükler, hali haz›rda, bilanço tarihindeki cari sat›n alma gücü ile ifade edildi¤inden
düzeltilmemektedir.

- Bilanço tarihindeki cari sat›n alma gücü ile ifade edilmemifl olan parasal olmayan varl›k ve yükümlülükler ile öz kaynak
kalemleri,  i lgil i  düzeltme katsay›lar›  (ayl›k,  y› l l ›k ortalama, y›l  sonu) kullan›larak düzelti lmifltir.

- Önceki raporlama dönemlerine ait mali tablolar paran›n bilanço tarihindeki cari sat›n alma gücü esas al›narak düzeltilmifltir.

- Gelir tablosunda yer alan tüm kalemler, ilgili ayl›k düzeltme katsay›lar› kullan›larak düzeltilmifltir.

- Enflasyonun fiirket’in net parasal pozisyonu üzerindeki etkisi, gelir tablosuna, net parasal pozisyon kazanc› olarak
yans›t›lm›flt›r.

b) Yeni Türk Liras›

30 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Para Birimi Hakk›ndaki 5083 say›l› kanun
uyar›nca, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Liras› (“YTL”) ve Yeni Kurufl (“YKr”), Türkiye
Cumhuriyeti’nin yeni para birimi olmufltur. Yeni Türk Liras›’n›n alt birimi Yeni Kurufl’tur (1 YTL = 100 YKr). Bir önceki para
birimi olan Türk Liras› de¤erleri YTL’ye dönüfltürülürken 1 milyon Türk Liras›, 1 YTL’ye eflit tutulmaktad›r. Buna göre, Türkiye
Cumhuriyeti’nin para birimi Türk Liras›’ndan alt› s›f›r at›larak sadelefltirilmifltir.

Hukuki sonuç do¤uran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki ifllem, mahkeme karar›,  k›ymetli evrak ve her türlü belgenin yan›
s›ra ödeme ve de¤iflim araçlar›nda, Türk Liras›’na yap›lan referanslar, yukar›da belirtilen dönüflüm oran› ile YTL cinsinden
yap›lm›fl say›lmaktad›r. Sonuç olarak, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren YTL, mali tablo ve kay›tlar›n tutulmas› ve gösterimi
aç›s›ndan Türk Liras›’n›n yerini alm›fl bulunmaktad›r.

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 30 Kas›m 2004 tarihli duyurusuna istinaden, 31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren döneme iliflkin
mali tablolar, karfl›laflt›rma amac›yla kullan›lacak olan bir önceki döneme ait finansal verileri de dahil olmak üzere, YTL
cinsinden gösterilmifl, önceki dönem mali tablolar› da sadece karfl›laflt›rma amac›yla YTL cinsinden ifade edilmifltir.
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NOT 2 - MAL‹ TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (devam›)

c) Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren ba¤l› ortakl›k mali tablolar›

Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren ba¤l› ortakl›¤›n mali tablolar›, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan mevzuata göre
haz›rlanm›fl olup UFRS’ye uygunluk aç›s›ndan gerekli tashih ve s›n›fland›rmalar yans›t›larak düzenlenmifltir. Yabanc› ba¤l›
ortakl›¤›n aktif ve pasifleri bilanço tarihindeki döviz kurundan Türk liras›na çevrilerek YTL olarak ifade edilmifltir. Gelir ve
giderler ortalama döviz kuru kullan›larak Türk liras›na çevrilmifl ve ilgili dönemin düzeltme katsay›s› kullan›larak Türk
liras›’n›n bilanço tarihinde geçerli olan cari sat›n alma gücü ile YTL olarak ifade edilmifltir. Kapan›fl ve ortalama kur kullan›m›
sonucu ortaya ç›kan kur farklar› öz sermaye içerisindeki yabanc› para çevirim farklar› kalemi alt›nda takip edilmektedir.

d) Mali Tablolar›n Düzeltilmesi

31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolar, birikmifl zarar mahsubunun düzeltilmesi sonucu yeniden düzenlenmifltir. Söz konusu
düzeltme sonucu, daha önce yay›nlanm›fl mali tablolarda 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle 40.762 bin YTL olarak yer alan birikmifl
zararlar, mahsup iflleminin bilançoya tafl›nmas› sonucunda 4.487 bin YTL, 200.945 bin YTL tutar›ndaki sermaye düzeltilmesi
hesab›, 165.362 bin YTL ve 692 bin YTL tutar›ndaki emisyon primi hesab› da, 0 YTL olarak yeniden hesaplanm›fl ve 31 Aral›k
2004 tarihi itibariyle hesaplara intikal ettirilmifltir. Bu ifllem sonucunda öz sermaye de¤iflim tablosu, 21 ve 22 no’lu konsolide
mali tablo dipnotlar› da de¤ifltirilmifltir.

NOT 3 - GRUP MUHASEBES‹

a) Konsolide mali tablolar, afla¤›da b’den e’ye kadar olan paragraflarda yer alan hususlar kapsam›nda, ana flirket olan
Beko Elektronik A.fi. ile Ba¤l› Ortakl›k’›n, Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k’›n ve ‹fltirak’in  (topluca “Grup” olarak
adland›r›lacakt›r) hesaplar›n› içermektedir. Konsolidasyon kapsam› içinde yer alan flirketlerin mali tablolar›, faaliyet
gösterdikleri ülkelerde geçerli olan mevzuata göre haz›rlanm›fl olup UFRS’ye uygunluk aç›s›ndan gerekli tashih ve
s›n›fland›rmalar yans›t›larak düzenlenmifltir. ‹fltiraklerin, Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k’›n ve Ba¤l› Ortakl›klar’›n
faaliyet sonuçlar›, sat›n alma veya elden ç›karma ifllemlerine uygun olarak söz konusu ifllemlerin geçerlilik tarihlerinde
dahil edilmifl veya hariç b›rak›lm›fllard›r.

b) Ba¤l› Ortakl›k, fiirket’in ya (a) do¤rudan ve/veya dolayl› olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde flirketlerdeki
hisselerle ilgili oy kullanma hakk›n›n %50’den fazlas›n› kullanma yetkisi kanal›yla; veya (b) oy kullanma hakk›n›n %50’den
fazlas›n› kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve iflletme politikalar› üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak
suretiyle mali ve iflletme politikalar›n› fiirket’in menfaatleri do¤rultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip oldu¤u
flirketleri ifade eder.

Ba¤l› Ortakl›k’›n, bilançolar› ve gelir tablolar› tam konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide edilmifl ve fiirket’in
sahip oldu¤u Ba¤l› Ortakl›k’›n kay›tl› de¤erleri ile öz sermayeleri karfl›l›kl› olarak netlefltirilmifltir. fiirket ile Ba¤l› Ortakl›k
aras›ndaki grup içi ifllemler ve bakiyeler konsolidasyon s›ras›nda silinmifltir. fiirket’in sahip oldu¤u hisselerin kay›tl›
de¤erleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili öz sermaye ve gelir tablosu hesaplar›ndan netlefltirilmifltir.

Ba¤l› Ortakl›k, operasyonlar üzerindeki kontrolün fiirket’e transfer oldu¤u tarihten itibaren konsolidasyon kapsam›na
al›nm›fl ve kontrolün ortadan kalkt›¤› tarihte de konsolidasyon kapsam›ndan hariç tutulmufltur. Gerekli oldu¤unda, Ba¤l›
Ortakl›k için uygulanan muhasebe politikalar› fiirket taraf›ndan uygulanan muhasebe politikalar› ile tutarl›l›¤›n korunmas›
için de¤ifltirilmifltir.

Afla¤›da 31 Aral›k tarihleri itibarıyla fiirket’in Ba¤l› Ortakl›k’› ve ortakl›k oran› gösterilmifltir:

‹ngiltere’de kay›tl› olan Fusion, digital set top box adl› ürünlerin arge, sat›fl ve pazarlama faaliyetlerini yürüten bir flirkettir.

Ad›: FUSION DIGITAL TECHNOLOGY LTD. (”FUSION”)

Beko’nun do¤rudan ve endirekt pay› (%)

2004 2003

65 65

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK TAR‹HL‹
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifltir.)
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BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK TAR‹HL‹
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifltir.)

c) Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar, Beko Elektronik’in bir veya daha fazla müteflebbis ortak taraf›ndan müfltereken
yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleflme dahilinde oluflturulmufltur. Müflterek Yönetime
Tabi Ortakl›klar oransal konsolidasyon yöntemi kullan›lmak suretiyle konsolidasyon kapsam›na al›n›rlar. Oransal
konsolidasyon yönteminde, Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar’a ait mali tablolarda yer alan varl›k, yükümlülük,
özsermaye, gelir ve giderler Grup’un sahip oldu¤u toplam oy haklar› ile konsolidasyon ifllemine tabi tutulmaktad›r.

Afla¤›da 31 Aral›k tarihleri itibarıyla fiirket’in Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k’› ve ortakl›k oran› gösterilmifltir:

Hollanda’da kay›tl› olan Grundig Multimedia B.V. flirketi, elektronik ev aletlerinin arge, sat›fl ve pazarlama faaliyetlerini
yürütmektedir. Grundig Multimedia B.V. flirketinin mali tablosuna konsolide olan ba¤l› ortakl›klar›n›n isimleri afla¤›da
verilmektedir:

Grundig Benelux B.V., Netherlands
Grundig Australia Pty. Limited
Grundig Danmark A/S, Denmark
Grundig Espana S.A., Spain
Grundig Magyarország Kft., Hungary
Grundig Intermedia GmbH, Germany
Grundig Italiana SpA, Italy
Grundig (Schweiz) AG, Switzerland
Grundig Norge AS, Norway
Grundig OY, Finland
Grundig Portuguesa, Lda, Portugal
Grundig Polska Sp. z o.o., Poland
ISG Intermedia Service GmbH, Germany
Grundig Svenska AB, Sweden

d) Grup’un do¤rudan ve dolayl› pay toplam› %20 veya %20’nin üzerinde olmakla birlikte Grup’un önemli bir etkiye sahip oldu¤u
veya konsolide mali tablolar aç›s›ndan önemlilik teflkil eden ifltirakler, maliyet bedelleri 31 Aral›k 2004 tarihi itibarıyla Türk
Liras›’n›n cari al›m gücüne göre düzeltilmifl olarak öz sermaye yöntemi kullan›larak konsolide mali tablolara yans›t›lm›flt›r.
Öz sermaye yönteminde ifltiraklerin kar ve zararlar› ana ortakl›¤›n pay›na düflen k›sma isabet eden tutar kadar konsolide
gelir tablosuna yans›t›l›r. ‹fltiraklerin net varl›klar›nda ana ortakl›¤›n pay›na düflen k›sma isabet eden tutar kadar konsolide
bilançoda gösterilir. Uzun vadeli de¤er düflüklü¤ünün tespiti durumunda karfl›l›k ayr›l›r (Not 11).

Afla¤›da 31 Aral›k tarihleri itibarıyla fiirket’in ‹fltirak’i ve sermaye yap›s› gösterilmifltir:

NOT 3 - GRUP MUHASEBES‹ (devam›)

Ad›: GRUNDIG MULTIMEDIA B.V.

Beko’nun do¤rudan ve endirekt pay› (%)

2004 2003

50 -

Ad›: RAM PACIFIC LTD. (”RAM PACIFIC”)

Beko’nun do¤rudan ve endirekt pay› (%)

2004 2003

25 -

Çin’de kay›tl› olan Ram Pacific, bir d›fl ticaret flirketidir.
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e) Grup’un do¤rudan ve dolayl› pay toplam› %20’nin alt›nda olan, ve Grup’un önemli bir etkiye sahip olmad›¤› sat›lmaya
haz›r finansal varl›klar, maliyet bedelleri 31 Aral›k 2004 tarihi itibarıyla Türk liras›n›n cari al›m gücüne göre düzeltilmifl
olarak ve de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ve de¤er art›fl› kaydedilmifl olarak konsolide mali tablolara yans›t›lm›flt›r (Not 10).

f) Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren ba¤l› ortakl›¤›n mali tablolar›, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan mevzuata
göre haz›rlanm›fl olup UFRS’ye uygunluk aç›s›ndan gerekli tashih ve s›n›fland›rmalar yans›t›larak düzenlenmifltir. Yabanc›
ba¤l› ortakl›¤›n aktif ve pasifleri bilanço tarihindeki döviz kurundan Türk liras›na çevrilerek YTL olarak ifade edilmifltir.
Gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullan›larak Türk liras›na çevrilmifl ve ilgili dönemin düzeltme katsay›s› kullan›larak
Türk liras›’n›n bilanço tarihinde geçerli olan cari sat›n alma gücü ile YTL olarak ifade edilmifltir. Kapan›fl ve ortalama
kur kullan›m› sonucu ortaya ç›kan kur farklar› öz sermaye içerisindeki yabanc› para çevirim farklar› kalemi alt›nda takip
edilmektedir.

g) Ba¤l› Ortakl›k’›n ve ‹fltirak’in faaliyet sonuçlar›, operasyon üzerindeki kontrolün fiirket’e transfer edildi¤i tarihten itibaren
konsolide mali tablolara dahil edilmifltir.

h) Ba¤l› Ortakl›k’›n net varl›klar›nda ve faaliyet sonuçlar›nda ana ortakl›k d›fl› paya sahip hissedarlar›n paylar›, konsolide
bilanço ve gelir tablosunda ana ortakl›k d›fl› pay olarak gösterilmektedir.

NOT 3 - GRUP MUHASEBES‹ (devam›)

NOT 4 - ÖNEML‹ MUHASEBE POL‹T‹KALARININ ÖZET‹

Konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas›nda izlenen önemli muhasebe politikalar› afla¤›da özetlenmifltir:

‹liflkili taraflar

Konsolide mali tablolarda, Koç Holding gruplar›, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar
taraf›ndan kontrol edilen veya onlara ba¤l› flirketler, ifltirak ve ortakl›klar iliflkili taraflar (“‹liflkili Taraflar”) olarak kabul ve
ifade edilmifllerdir. Ola¤an faaliyetler nedeniyle ‹liflkili Taraflar’la baz› ifl iliflkilerine girilebilir. Bu ifllemler genel olarak
piyasa koflullar›na uygun fiyatlarla gerçeklefltirilmifltir (Not 7).

Stoklar

Stoklar, net gerçekleflebilir de¤er ya da 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n alma gücü ile ifade edilen maliyet bedelinden düflük
olan› ile de¤erlenir. Stoklara dahil edilen maliyeti oluflturan unsurlar malzeme, iflçilik ve genel üretim giderleridir. Mamül,
yar›mamül ve ilk madde malzeme maliyeti, a¤›rl›kl› ortalama metodu ile hesaplanmaktad›r (Not 8).

Finansal varl›klar

Likidite ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yönelik olarak veya faiz oranlar›ndaki de¤iflimler nedeniyle sat›labilecek olan ve belirli
bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. Bunlar,
yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha k›sa bir süre için finansal arac› elde tutma niyeti olmad›kça veya iflletme
sermayesinin artt›r›lmas› amac›yla sat›fl›na ihtiyaç duyulmayacaksa, ki bu durumda dönen varl›klar içine dahil edilir, duran
varl›klara dahil edilmifltir. fiirket yönetimi, bu finansal araçlar›n s›n›fland›rmas›n› sat›n al›nd›klar› tarihte uygun bir flekilde
yapmakta olup düzenli olarak bu s›n›fland›rmay› gözden geçirmektedir.

Mali tablolara yans›t›lmas›ndan sonra sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lan finansal araçlar makul de¤eri
üzerinden de¤erlendirilmifltir. fiirket bu finansal varl›klar›n makul de¤erlerinin tespitinde indirgenmifl nakit ak›m ve
karfl›laflt›r›labilir ifllemler/flirketler gibi de¤erleme yöntemleri uygulam›flt›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n makul
de¤erlerindeki de¤iflikliklerden kaynaklanan kay›p ve kazançlar, fiirket mali tablolar›nda gelir/gider olarak kaydedilmifltir
(Not 10).
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Binalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri
Makine, tesis ve cihazlar
Tafl›t araçlar›
Döfleme ve demirbafllar
Ofis ekipman› ve bilgisayarlar

%

4
10-25

25
16.7-25
16.7-25

NOT 4 - ÖNEML‹ MUHASEBE POL‹T‹KALARININ ÖZET‹ (devam›)

Ertelenmifl finansman geliri / (gideri)

Ertelenmifl finansman geliri/ (gideri), kredili sat›fllar›n ve al›mlar›n üstüne yüklenen finansman gelirleri ve giderlerini içerir.
Bu gelirler ve giderler, kredili sat›fl›n veya al›m›n süresi boyunca, etkin faiz oran› yöntemi ile hesaplan›r ve finansman gelirleri
/ giderleri hesab›nda gösterilir (Not 24).

Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullan›lmak veya idari maksatlarla veya ifllerin normal seyri esnas›nda sat›lmak yerine, kira
elde etmek veya de¤er kazanmas› amac›yla veya her ikisi için elde tutulan araziler ve binalar “yat›r›m amaçl› gayrimenkuller”
olarak s›n›fland›r›l›r. Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller paran›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n alma gücü ile ifade edilen elde
etme maliyetinden birikmifl amortisman›n düflülmesi suretiyle gösterilmektedir. Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller do¤rusal
amortisman metoduyla faydal› ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmufltur (Not 14).

Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller olas› bir de¤er düflüklü¤ünün tespiti amac›yla incelenir ve bu inceleme sonunda yat›r›m
amaçl› gayrimenkullerin kay›tl› de¤eri, geri kazan›labilir de¤erinden fazla ise, karfl›l›k ayr›lmak suretiyle geri kazan›labilir
de¤erine indirilir. Geri kazan›labilir de¤er, ilgili yat›r›m amaçl› gayrimenkulün mevcut kullan›m›ndan gelecek net nakit
ak›mlar› ile net sat›fl fiyat›ndan yüksek olan› olarak kabul edilir.

Maddi duran varl›klar ve ilgili amortismanlar

Maddi duran varl›klar, 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n alma gücü ile ifade edilen elde etme maliyetinden birikmifl amortisman›n
düflülmesi ile gösterilmektedir (Not 13). Maddi duran varl›klar do¤rusal amortisman metoduyla amortismana tabi tutulmufltur.
Maddi duran varl›klar›n amortisman oranlar›, tahmin edilen faydal› ömürleri esas al›narak afla¤›da belirtilmifltir:

Maddi olmayan duran varl›klar ve ilgili itfa pay›

Maddi olmayan duran varl›klar Grundig marka, patenti ve edinilmifl bilgi sistemlerinden oluflmaktad›r. Maddi olmayan duran
varl›klar, 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n alma gücü ile ifade edilen elde etme maliyetinden kayda al›n›r ve bilgi sistemleri
için 5 y›l geçmemek flart›yla faydal› ömürleri üstünden do¤rusal olarak itfa edilirler. Marka ve patent için sonsuz ekonomik
ömür seçilmifltir (Not 15).

Ticari alacak ve borçlar

Ticari alacak ve borçlar, orijinal fatura de¤erler üzerinden, ertelenmifl finansman geliri veya giderlerinden netlefltirilmifl
olarak gösterilirler (Not 6, 7 ve 17).

Grup tahsil imkan›n kalmad›¤›na dair objektif bir delil oldu¤u taktirde ilgili ticari alacak için flüpheli alacak karfl›l›¤›
ay›rmaktad›r. Söz konusu bu karfl›l›¤›n tutar›, alaca¤›n kay›tl› de¤eri ile tahsili mümkün tutar aras›ndaki farkt›r. Tahsili
mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek mebla¤lar dahil olmak üzere tüm nakit ak›fllar›n›n,
oluflan ticari alaca¤›n orijinal etkin faiz oran› esas al›narak iskonto edilen de¤eridir.
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NOT 4 - ÖNEML‹ MUHASEBE POL‹T‹KALARININ ÖZET‹ (devam›)

fiüpheli alacak tutar›na karfl›l›k ayr›lmas›n› takiben, flüpheli alacak tutar›n›n tamam›n›n veya bir k›sm›n›n tahsil edilmesi
durumunda, tahsil edilen tutar ayr›lan flüpheli alacak karfl›l›¤›ndan düflülerek di¤er gelirlere kaydedilir.

Ertelenen vergiler

Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullan›larak, varl›klar›n ve yükümlülüklerin vergi de¤erleri ile bunlar›n mali tablolardaki
kay›tl› tutar› aras›nda oluflan geçici farklar üzerinden hesaplanmaktad›r. Ertelenen verginin hesaplanmas›nda yürürlükte
olan vergi oranlar› kullan›lmaktad›r.

Bafll›ca geçici farklar, sabit k›ymet kay›tl› de¤erleri ile vergi matrahlar› aras›ndaki farklardan, k›dem tazminat› yükümlülü¤ünden,
kullan›labilecek yat›r›m indiriminden, alacaklar›n ve borçlar›n ertelenmifl finansman gelir / giderlerinden ve gelir
tahakkuklar›ndan kaynaklanmaktad›r.

Ertelenen vergi yükümlülü¤ü vergiye tabi tüm geçici farklar için hesaplan›rken, indirilecek geçici farklardan oluflan ertelenen
vergi varl›klar›, indirilecek geçici fark›n kullan›labilece¤i ileride gerçekleflecek vergiye tabi karlar›n oluflmas› olas› görüldü¤ü
sürece hesaplanmaktad›r (Not 19).

Ayn› ülkenin vergi mevzuat›na tabi olmak flart›yla ve cari vergi varl›klar›n›n cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi
konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› durumunda ertelenen vergi varl›klar› ve ertelenen vergi
yükümlülükleri, karfl›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir.

Krediler

Krediler, al›nd›klar› tarihlerde, al›nan kredi tutar›ndan ifllem giderleri ç›kart›ld›ktan sonraki de¤erleriyle kaydedilir. Krediler,
müteakip tarihlerde, etkin faiz yöntemiyle hesaplanm›fl iskonto edilmifl de¤erleri ile konsolide mali tablolarda takip edilirler.
Al›nan kredi tutar› (ifllem giderleri hariç) ile geri ödeme de¤eri aras›ndaki fark, konsolide gelir tablosunda kredi süresince
muhasebelefltirilir (Not 16).

K›dem tazminat› yükümlülü¤ü

K›dem tazminat› yükümlülü¤ü Grup çal›flanlar›n›n en az bir y›ll›k hizmeti tamamlayarak emekliye ayr›lmas› durumunda,
iliflkisi kesilmesi halinde, vefat veya askerlik hizmetleri için ça¤r›lmas› durumunda, Grup’un kanuni bir zorunlulu¤u olarak
Türk ‹fl Kanunu’nun gerektirdi¤i gibi hesaplanan k›dem tazminat›n›n bugünkü tahmini de¤erini yans›tmaktad›r (Not 20).

Dövizli ifllemler

Yabanc› para cinsinden olan ifllemler, ifllemin yap›ld›¤› tarihte geçerli olan kurdan; yabanc› para cinsinden olan parasal
varl›k ve borçlar ise, y›l sonu T.C. Merkez Bankas› al›fl kurundan Türk liras›’na çevrilmifltir. Yabanc› para cinsinden olan
kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya ç›kan gelir ve giderler, ilgili y›l›n konsolide gelir tablosuna dahil edilmifltir (Not 26).

Gelirlerin tan›nmas›

Gelirler, sevkiyat›n yap›ld›¤› veya kabulün gerçekleflti¤i tarihlerde faturalanm›fl de¤erler üzerinden tahakkuk esas›na göre
kaydedilir. Net sat›fllar, mallar›n fatura edilmifl bedelinin iskonto ve sat›fl iadelerinden ar›nd›r›lm›fl halidir. Sat›fl ifllemi bir
finansman ifllemini içeriyorsa, sat›fl bedelinin makul de¤eri, alacaklar›n izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlar›n etkin
faiz yöntemi ile iskonto edilmesiyle hesaplan›r. Sat›fl bedelinin nominal de¤eri ile makul de¤er aras›ndaki fark, finansman
geliri olarak ilgili dönemlere kaydedilir.
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Garanti giderleri

fiirket, iç piyasaya satt›¤› ürünlere, üretim hasar ve bozuk k›s›mlar›n› kapsayacak ve 3 seneye kadar uzanan garanti hizmeti
vermektedir. Garanti giderlerine, tahakkuk esas›na dayanarak, geçmiflte gerçekleflen tutarlar üzerinden tahmini olarak
karfl›l›k ayr›lmaktad›r.

Temettüler

Adi hisseler, öz sermaye olarak s›n›fland›r›l›r. Adi hisseler üzerinden da¤›t›lan temettüler, beyan edildi¤i dönemde birikmifl
kardan indirilerek kaydedilir. Temettü gelirleri, beyan edilece¤i dönemde gelir kaydedilirler. (Not 7)

Finansal kiralamalar

Finansal kiralama

Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varl›k, varl›¤›n kiralama döneminin bafl›ndaki  vergi avantaj veya teflvikleri
düflüldükten sonraki rayiç de¤erinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmifl de¤erinden düflük olan› üzerinden
aktiflefltirilir. Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azalt›l›r. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama
dönemi boyunca konsolide gelir tablosunda giderlefltirilir. Finansal kiralama sözleflmesi ile elde edilen maddi duran varl›klar,
varl›¤›n faydal› ömrü boyunca amortismana tabi tutulur.

Operasyonel kiralama

Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir k›sm›n›n kiralayana ait oldu¤u kiralama ifllemi, iflletme kiralamas› olarak
s›n›fland›r›l›r. ‹flletme kiralar› olarak yap›lan ödemeler, kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem ile gelir tablosuna gider olarak
kaydedilir.

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ak›m tablolar›nda yer alan nakit ve nakit benzeri de¤erler, kasa ve banka hesaplar›ndan oluflmaktad›r (Not 5).

Kasa, ödenecek çekler, banka ve mevduatlar
ve di¤er haz›r de¤erler 29.969

29.969

3.328

3.328

2004 2003

Finansal varl›klar ve yükümlülükler ile finansal risk yönetimi

Faiz haddi riski

Grup, faize duyarl› varl›k ve borçlar› sebebiyle faiz oran› riskine aç›kt›r. Bu riskler faiz oran›na duyarl› varl›k ve yükümlülüklerin
birbirlerini dengelemesi yoluyla yönetilmektedir.

Fonlama riski

Mevcut ve ileriye dönük borçlanma ihtiyaçlar› fonlama kabiliyeti yüksek kaliteli borç veren kurulufllardan yeterli fonlama
taahhütlerinin sa¤lanmas› yoluyla yap›lmaktad›r.
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Kredi riski

Finansal aktiflerin mülkiyeti karfl› taraf›n sözleflme flartlar›n› yerine getirememe riskini beraberinde getirir.

Finansal varl›k ve yükümlülüklerin makul de¤eri

Makul de¤er, finansal varl›k veya yükümlülüklerin, zorunlu bir sat›fl veya tasfiye ifllemi d›fl›nda, istekli taraflar aras›nda
gerçekleflecek bir cari ifllemde, el de¤ifltirebilece¤i tutar olup, e¤er varsa teflkilatlanm›fl bir piyasada ifllem gören fiyat› ile
en iyi flekilde belirlenir.

fiirket, finansal varl›k ve yükümlülüklerin tahmini makul de¤erlerini, halihaz›rda mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme
yöntemlerini kullanarak belirlemifltir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, fiirket’in cari bir piyasa iflleminde elde
edebilece¤i de¤erlerin göstergesi olmayabilir.

Afla¤›daki yöntem ve varsay›mlar, makul de¤eri belirlenebilen finansal varl›k ve yükümlülüklerin makul de¤erinin tahmininde
kullan›lm›flt›r:

Parasal varl›klar
Y›l sonu kurlar›yla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul de¤erlerinin, kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir.

Kasa ve nakit de¤erler dahil, maliyetten gösterilen baz› finansal varl›klar›n kay›tl› de¤erlerinin, k›sa vadeli olmalar› nedeniyle
makul de¤erlerini yans›tt›¤› kabul edilmektedir.

Ticari alacaklar›n kay›tl› de¤erlerinin, ilgili de¤er düflüklük karfl›l›klar›yla beraber makul de¤eri yans›tt›¤› tahmin edilmektedir.

Parasal borçlar

Ticari borçlar›n kay›tl› de¤erlerinin, makul de¤erlerini yans›tt›¤› öngörülmektedir.

Krediler ve di¤er parasal borçlar›n k›sa vadeli olmalar› nedeniyle makul de¤erlerinin kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir.

De¤iflik faiz oranlar›na sahip yabanc› para uzun vadeli krediler bilanço tarihinde döviz kuru ile Türk liras›n›n çevrilmifl olup,
makul de¤erleri kay›tl› de¤ere yaklaflmaktad›r.

Hisse bafl›na kazanç

Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse bafl›na kazanç, net kar›n, y›l boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a¤›rl›kl›
ortalama say›s›na bölünmesi ile bulunmufltur.

Türkiye’deki flirketler mevcut hissedarlara birikmifl karlardan ve yeniden de¤erleme fonundan hisseleri oran›nda hisse
da¤›tarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini artt›rabilir. Hisse bafl›na kar hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›fl
hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse bafl›na kar hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, hisselerin
bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.

A¤›rl›kl› hisse say›s›

Birikmifl karlar Yeniden de¤erlendirme fonu ToplamY›l

31 Aral›k 2004
31 Aral›k 2003

2.804.800.000
-

2.595.200.000
-

5.400.000.000
-

Hisse bafl›na esas ve nispi kazanç aras›nda hiçbir dönem için herhangi bir fark bulunmamaktad›r.
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Karfl›laflt›rmal› bilgiler

31 Aral›k 2004 tarihli konsolide mali tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lamas› için 31 Aral›k 2003 tarihli konsolide bilanço,
konsolide gelir tablosu ve konsolide nakit ak›m tablosuna gerekli s›n›fland›rma ifllemleri yap›lm›flt›r.

NOT 4 - ÖNEML‹ MUHASEBE POL‹T‹KALARININ ÖZET‹ (devam›)

NOT 5 – NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ DE⁄ERLER

Kasa
Bankalar

-Vadesiz mevduat
-Vadeli mevduat

Di¤er

3.789

15.653
9.749
778

29.969

1

3.287
40
-

3.328

2004 2003

31 Aral›k 2004 tarihi itibarıyla Türk Liras› vadeli mevduatlar›n faiz oranlar› %24’tür. (2003: %26). 31 Aral›k 2004 tarihi itibarıyla
451 bin Euro karfl›l›¤› 824 bin YTL tutar›ndaki toplam yabanc› para vadeli mevduatlar›n faiz oranlar› %1.5 ve %4 aras›nda
de¤iflmektedir. fiirket’in 31 Aral›k 2003 tarihi itibarıyla yabanc› para vadeli mevduat› yoktur.

NOT 6 - T‹CAR‹ ALACAKLAR

Ticari alacaklar
Alacak senetleri
Eksi: fiüpheli Ticari Alacak Karfl›l›¤›

226.822
8.655

(4.871)

230.606

120.203
13

(5.547)

114.669

2004 2003
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i) ‹liflkili taraflardan alacak ve borçlar:

a)‹liflkili taraflardan alacaklar 2004 2003

Ram D›fl Ticaret A.fi. ("Ram D›fl Ticaret") 227.401 161.188
Arçelik A.fi. ("Arçelik") 216.289 117.328
SC Arctic SA (“Arctic”) 9.345 -
Beko Plc 3.421 -
Beko Deutschland GmbH (“Beko Deutschland”) 3.268 31.921
Koç Sistem A.fi. (“Koç Sistem”) 3.051 1.451
Beko France S.A. (“Beko France”) 2.547 4.490
Beko Electronics Espana, S.L. (Beko Espana”) 1.841 13.175
Di¤er 321 12

467.484 329.565

Eksi: Ertelenmifl finansman geliri (7.377) (2.261)

460.107 327.304

b)   ‹liflkili taraflara borçlar 2004 2003

Kofisa Trading Company S.A. (“Kofisa”) 58.361 43.792
Ram Pasific 32.308 -
Ark ‹nflaat San. Ve Tic. A.fi. (“Ark ‹nflaat”) 7.351 597
‹zocam Ticaret ve Sanayi A.fi. ("‹zocam") 2.812 2.435
Beko Plc 2.480 244
Beko Ticaret A.fi. 731 -
Setur Servis Turistik A.fi. (“Setur”) 699 203
Entek Elektrik Üretimi Otoprodüktör A.fi. ("Entek") 600 -
Beko Deutschland 451 1.428
Ram Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.fi. 265 304
Koç Holding A.fi. ("Koç Holding") 253 170
Beko France S.A. 184 433
Koçnet Haberleflme Teknoloji ve ‹letiflim Hizm. A.fi. (“Koçnet”) 171 146
Koç Sistem A.fi. - 1.286
Bursa Gaz ve Ticaret A.fi. ("Bursa Gaz") - 409
Migros Türk T.A.fi. (“Migros”) - 178
Di¤er 670 277

107.336 51.902

NOT 7 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARLA YAPILAN ‹fiLEMLER VE BAK‹YELER
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NOT 7 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARLA YAPILAN ‹fiLEMLER VE BAK‹YELER (devam›)

c) Di¤er

fiirket’in, 31 Aral›k 2004 tarihi itibarıyla Koçbank A.fi.’de 9.104 bin YTL (2003: 397 bin YTL) tutar›nda banka mevduat› ve 13.774
bin YTL (2003: 2.663 bin YTL) tutar›nda kredisi bulunmaktad›r.

ii) ‹liflkili taraflara yap›lan önemli sat›fllar ve iliflkili taraflardan yap›lan önemli al›mlar:

a) ‹liflkili taraflara yap›lan ürün sat›fllar› 2004 2003

Ram D›fl Ticaret 899.562 430.676
Arçelik 553.652 366.041
Beko France 36.090 30.455
Beko Deutschland 12.716 68.604
Arctic 12.485 -
Beko Plc 12.032 11.429
Beko Espana 9.828 35.751
Koç Sistem 6.842 -
Beko Polska S.A. - 5.380
Di¤er - 581

1.543.207 948.917

b) ‹liflkili taraflardan yap›lan mal al›mlar›

Kofisa 174.987 182.686
Ram Pasific 34.940 -
‹zocam 15.873 11.023
Entek 4.590 3.635

230.390 197.344

c) ‹liflkili taraflardan yap›lan sabit k›ymet al›mlar›

Ark ‹nflaat 13.194 -
Koç Sistem 1.322 812
Arçelik 22 2
Koç Net - 35

14.538 849

d) ‹liflkili taraflara yap›lan sabit k›ymet sat›fllar›

Koç Net - 205

e) Servis al›mlar›

Koç Holding 1.127 1.149

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
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NOT 7 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARLA YAPILAN ‹fiLEMLER VE BAK‹YELER (devam›)

f) Temettü gelirleri 2004 2003

Entek 221 -

g) Finansman gideri

Koçbank 2.657 442
Koç Faktoring A.fi. ("Koç Faktoring") 581 16

3.238 458

h) Finansman geliri

Ram D›fl Ticaret – kur fark› geliri 21.376 10.836
Arçelik – ertelenmifl finansman geliri 15.289 13.541

36.665 24.377

›) Sabit k›ymet sat›fl zarar›

Koç Net - 196

k) Kira gideri

Beko Ticaret 111 90
Temel Ticaret A.fi. 73 138
Arçelik 31 22

215 250

l) Ba¤›fl ve yard›mlar

Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakf› 232 -
Vehbi Koç Vakf› - 1.048

232 1.048

NOT 8 - STOKLAR

2004 2003

‹lk madde ve malzeme 149.457 87.935
Yar› mamul 5.507 3.287
Mamul 45.163 32.196
Ticari mallar 34.621 1.868
Yoldaki mallar 18.397 1.375
Verilen siparifl avanslar› 27.506 15.965

280.651 142.626

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
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NOT 9 - D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR

2004 2003

Vergi ve fon alacaklar› 19.784 15.771
Sat›c›lardan al›nan iskonto gelir tahakkuku 9.222 6.131
Gelir tahakkuklar› 4.005 7.994
Peflin ödenen giderler 1.866 768
Elden ç›kar›lacak sabit k›ymetler (*) 1.048 -
Di¤er 2.101 26

38.026 30.690

(*) Grundig Multimedia B.V.’nin satmay› planlad›¤› sabit k›ymetlerdir.

NOT 10 - SATILMAYA HAZIR F‹NANSAL VARLIKLAR

Koç Finansal Hizmetler A.fi.
Koç Finans
Ultra Kablolu TV A.fi.
Entek A.fi.
Ram D›fl Ticaret A.fi.
Nacionalis- Importaçao, Exportaçao e Serviços, Lda

0.70
7.50
7.50
1.50
6.75

30.00

10.395
5.224
2.996
4.384

762
14

23.775

0.70
7.50
7.50
1.50
6.75

-

10.071
4.089
2.996
4.469

762
-

22.387

% B‹N YTL % B‹N YTL

2004 2003

fiirket, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar içerisinde yer alan flirketlerin finansal ve faaliyet yap›lar› ile ilgili kararlar›n› kontrol
etmemektedir.

31 Aral›k 2004 sonu itibarıyla, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar için ayr›lan de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› 35.822 bin YTL’dir
(2003: 34.526 bin YTL). Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar için hesaplanan makul de¤er art›fl› ise 3.378 bin YTL’dir (2003: 3.051
bin YTL).

NOT 11 - ‹fiT‹RAKLER

Ram Pacific LTD. 25 940

940

- -

-

% B‹N YTL % B‹N YTL

2004 2003

31 Aral›k tarihinde fiirket’in ifltiraklerindeki hisseleri afla¤›daki gibidir:

fiirket, Ram Pacific’in finansal ve faaliyet politikalar› üzerinde kontrol kullanmamaktad›r.

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
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NOT 12 - MÜfiTEREK YÖNET‹ME TAB‹ ORTAKLIKLAR

Konsolidasyon düzeltmeleri öncesi, Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k’›n varl›k, yükümlülük ve net kar›n›n Not 3.c’de aç›kland›¤›
üzere oransal konsolidasyon yöntemi ile mali tablolara dahil edilen bakiyeleri afla¤›daki gibidir:

Dönen varl›klar 183.689
Duran varl›klar 24.924

Toplam aktifler 208.613

K›sa vadeli borçlar 189.882
Uzun vadeli borçlar 2.752
Özsermaye 15.979

Toplam borçlar ve özsermaye 208.613

31 Aral›k 2004Bilanço

Brüt kar 41.550
Faaliyet giderleri (44.625)
Di¤er faaliyet gelirleri - net 7.470

Faaliyet kar› 4.395

Finansal giderler - net (1.751)

Vergi öncesi gelir 2.644

Vergi (401)

Net kar 2.243

Gelir-gider tablosu

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
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NOT 13 - MADD‹ DURAN VARLIKLAR

Grup’un Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k’› Grundig Multimedia’n›n sahip oldu¤u 2.865 bin YTL tutar›ndaki yat›r›m amaçl›
gayrimenkuller, kira sözleflmeleri kapsam›nda kiraya verilen gayrimenkullerdir.

NOT 14 – YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren y›l içinde yat›r›m amaçl› gayrimenkuller ve ilgili birikmifl amortismanlar›nda gerçekleflen
hareketler afla¤›daki gibidir:

Maliyet
Birikmifl itfa paylar›

Net kay›tl› de¤er

1 Ocak 2004 ‹laveler Ç›k›fllar 31 Aral›k 2004

-
-

3.980
(1.115)

-
-

3.980
(1.115)

2.865

31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren y›l içinde maddi duran varl›klar ve ilgili birikmifl amortismanlar›nda gerçekleflen hareketler
afla¤›daki gibidir:

1 Ocak 2004 ‹laveler Ç›k›fllar Transfer(*) 31 Aral›k 2004

Maliyet:
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 6.333 36 - 6.072 12.441
Binalar 47.049 1.701 - 31.620 80.370
Makine, tesis ve cihazlar 342.695 9.361 (308) 56.666 408.414
Tafl›t araçlar› 1.202 270 (564) 101 1.009
Döfleme ve demirbafllar 34.329 2.395 (1.018) 1.066 36.772
Özel maliyetler 613 452 - - 1.065
Yap›lmakta olan yat›r›mlar 19.664 96.414 - (92.898) 23.180
Verilen siparifl avanslar› - 4.943 - (4.297) 646

451.885 115.572 (1.890) (1.670) 563.897

Birikmifl amortisman:
Yeralt› ve yerüstü düzenleri (3.321) (236) - - (3.557)
Binalar (21.268) (1.656) - - (22.924)
Makine, tesis ve cihazlar (237.006) (24.568) 200 - (261.374)
Tafl›t araçlar› (689) (242) 421 - (510)
Döfleme ve demirbafllar (29.166) (2.100) 843 - (30.423)
Özel maliyetler (137) (184) - - (321)

(291.587) (28.986) 1.464 - (319.109)

Net kay›tl› de¤er 160.298 244.788

(*) Geriye kalan transferler, maddi olmayan duran varl›klara yap›lm›flt›r (Not 15).

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
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a) K›sa vadeli krediler

31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren y›l içinde maddi olmayan duran varl›klar ve ilgili itfa paylar›nda gerçekleflen hareketler
afla¤›daki gibidir:

NOT 15 - MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

1 Ocak 2004 ‹laveler Ç›k›fllar Transfer 31 Aral›k 2004

Marka (*) - 17.859 - - 17.859
Di¤er 14.025 2.133 (435) 1.670 17.393
Birikmifl itfa paylar› (9.364) (1.235) - - (10.599)

Net kay›tl› de¤er 4.661 24.653

(*) Grundig AG’den Beko’nun pay› olan 9.776 bin Euro ödenerek sat›n al›nan ve Grundig Multimedia BV’ye devredilen marka
de¤eridir.

NOT 16 - KRED‹LER

fiirket’in 31 Aral›k 2004 ve 2003 tarihleri itibarıyla kredilerin detaylar› afla¤›daki gibidir;

31 Aral›k 2003

Efektif
faiz oran›
(%)

Orijinal
para
birimi

Bin YTL

31 Aral›k 2004

Efektif
faiz oran›
(%)

Orijinal
para
birimi

Bin YTL

Yabanc› para krediler:
EuroLibor+1.25 EuroLibor+0.75

to to
EURO EuroLibor+1.75 32.672.674 59.686 EuroLibor+1.95 58.796.906 116.806

Libor+1.33
to

USD Libor+1.65 28.681.252 38.493 - - -

GBP Libor+2.50 1.300.000 3.349 - - -

TL krediler 17-18 - 18.070 19.5-20 - 45.511

Akreditifler (*):

EURO 30.756.646 56.186 - - -

USD 65.153.100 87.442 - - -

JPY 91.676.220 1.183 - - -

264.409 162.317

Uzun vadeli kredilerin
k›sa vadeli k›s›mlar› 50.442 18.201

TOPLAM 314.851 180.518

(*) Akreditifler, fiirket’in ticari borçlar›n›n ödemesinde kullan›lmaktad›r.

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
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NOT 16 - KRED‹LER (devam›)

a) Uzun vadeli krediler
31 Aral›k 2003

Efektif
faiz oran›
(%)

Orijinal
para
birimi

Bin YTL

31 Aral›k 2004

Efektif
faiz oran›
(%)

Orijinal
para
birimi

Bin YTL

Yabanc› para krediler:
EuroLibor+0.80 EuroLibor+1.85

to to
EURO EuroLibor+3.00 89.970.916 164.359 EuroLibor+2.25 7.141.532 14.187

Libor+3.4 Libor+3.4
to to

EURO Libor+3.65 47.380.424 86.555 Libor+3.65 51.055.094 101.426

Libor+3.00
to

USD Libor+3.75 66.122.146 88.743 Libor+1.5 4.049.123 6.434

Tibor+1.85 Tibor+1.85
to to

JPY Tibor+2 113.863.980 1.470 Tibor+2 269.987.387 4.004

341.127 126.051

Eksi: Uzun vadeli kredilerin
k›sa vadeli k›s›mlar› (50.442) (18.201)

TOPLAM 290.685 107.850

fiirket’in International Finance Corporation (“IFC”)’den EURO 47.380.424 tutar›nda kredisi bulunmakta olup bu krediler,
iflletme sermayesi ve yat›r›m amaçl› kullan›lmaktad›r.

fiirket, bu dönem içerisinde HSBC ve Citibank’tan toplam EURO 20.143.836 tutar›nda kredi kullanm›fl olup, bu krediler,
Grundig AG adl› flirketin marka, patent, Arge faaliyetleri ve sat›fl sonras› servis teflkilat›n›n sat›n al›nmas› için kullan›lm›flt›r.

fiirket bu dönem içerisinde, de¤iflik bankalardan, USD 66.122.146 ve EURO 63.385.629 tutar›nda uzun vadeli kredi alm›fl olup
bu kredileri iflletme sermayesi ve yat›r›m amaçl› kullanmaktad›r.

Uzun vadeli kredilerin geri ödeme plan› afla¤›daki gibidir:

2004 2003

2005 - 32.758
2006 82.162 20.427
2007 91.844 22.441
2008 83.840 16.112
2009-2011 32.839 16.112

290.685 107.850

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
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NOT 17 - T‹CAR‹ BORÇLAR

2004 2003

Ticari borçlar-ithalat 115.218 95.830
Ticari borçlar-iç piyasa 98.378 77.981

Eksi: Ertelenmifl finansman gideri (1.054) (558)

NOT 18 - D‹⁄ER KISA VE UZUN VADEL‹ BORÇLAR

2004 2003

Gider tahakkuklar› 39.342 11.872
Ödenecek vergi, harç ve di¤er kesintiler 14.278 8.132
Personele borçlar 7.654 4.604
SSK borçlar› 2.529 2.058
Al›nan depozito ve teminatlar 284 -
Di¤er k›sa vadeli borçlar 2.465 650

66.552 27.316

NOT 19 - VERG‹

2004 2003

Ödenecek kurumlar ve gelir vergisi 310 13.975
Ertelenen vergi borçlar›-net 4.928 7.668

5.238 21.643
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NOT 19 - VERG‹ (devam›)

Türk vergi mevzuat›, ana ortakl›k olan flirketin ba¤l› ortakl›klar› ve ifltiraklerini konsolide etti¤i mali tablolar› üzerinden vergi
beyannamesi vermesine olanak tan›mamaktad›r. Bu sebeple bu konsolide mali tablolara yans›t›lan vergi karfl›l›klar›, tam
konsolidasyon kapsam›na al›nan tüm flirketler için ayr› ayr› hesaplanm›flt›r.

Türkiye’de, kurumlar vergisi oran› 2004 y›l› için %33’tür. Bu oran daha sonraki y›llar için %30’dur. Bu oran, kurumlar›n ticari
kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna
(ifltirak kazançlar› istisnas› gibi) ve indirimlerin (yat›r›m indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r.
Kar da¤›t›lmad›¤› takdirde baflka bir vergi ödenmemektedir.

30 Aral›k 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanan, 5024 say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar
Vergisi Kanunu’nda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun (“5024 say›l› Kanun”), kazançlar›n› bilanço esas›na göre tespit
eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolar›n› 1 Ocak 2004 tarihinden bafllayarak enflasyon düzeltmesine
tabi tutmas›n› öngörmektedir. Mükellefler ayr›ca 31 Aral›k 2003 tarihli bilançolar›n› da söz konusu yasada belirtilen esaslar
dahilinde enflasyon düzeltmesine tabi tutmak zorundad›rlar. Mükellefler, 31 Aral›k 2003 tarihli bilançolar›n› 5024 say›l›
Kanun ve Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan 28 fiubat 2004 tarihinde yay›mlanan 328 say›l› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i (“Tebli¤”)
hükümleri; 2004 y›l› üçüncü geçici vergi (Ocak-Eylül) dönemine ait geçici vergi beyanlar›n›  da 5024 say›l› kanun ve 13 A¤ustos
2004 tarihinde  Resmi Gazete’de yay›nlanm›fl bulunan 338 Numaral› Vergi Usul Kanunu Tebli¤i ve di¤er düzenlemelere göre
beyan etmek zorundad›rlar. Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan bu Genel Tebli¤le enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda
olan mükelleflerin, düzeltme flartlar›n›n oluflmas› halinde 1 Ocak 2004 tarihinden sonra düzenleyecekleri mali tablolardan
sadece bilançolar›n› düzeltme ifllemine tabi tutmalar› zorunlu tutulmufltur. fiirket 1 Ocak 2004 tarihli aç›l›fl bilançosunu ve
31 Aral›k 2004 tarihli bilançosunu 5024 say›l› kanun ve 328 ve 338 numaral› VUK tebli¤lerinin öngördü¤ü düzenlemeleri esas
alarak haz›rlam›flt›r.

Türkiye’deki bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleflik kurumlara ödenen
kar paylar›ndan (temettüler) stopaj yap›lmaz. Bunlar›n d›fl›nda yap›lan temettü ödemeleri %10 oran›nda stopaja tabidir. Kar›n
sermayeye ilavesi, kar da¤›t›m› say›lmaz ve stopaj uygulanmaz.

fiirketler üçer ayl›k mali karlar› üzerinden %33 oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 10 gününe
kadar beyan edip 17 inci günü akflam›na kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup izleyen y›l verilecek
kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karfl› olan
herhangi bir baflka mali borçlara da mahsup edilebilir.

En az iki y›l süre ile elde tutulmufl ba¤l› ortakl›klardaki ifltirakler ile gayri menkullerin sat›fl›ndan do¤an karlar, sat›ld›klar›
y›l sermayeye eklenmeleri flart› ile 31 Aral›k 2004 tarihine kadar vergiden istisnad›r.

Kurumlar›n 24 Nisan 2003 tarihinden sonra duran varl›klara iliflkin 6 bin YTL (2005 y›l› 10 bin YTL)’nin üzerindeki yat›r›m
harcamalar›n›n %40’› -baz› istisnalar hariç- yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanarak kurumlar vergisinden istisna edilir.
‹stisna edilen bu tutarlar üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazanc›n›n yeterli olmamas› halinde
hesaplanan yat›r›m indirimi hakk› sonraki y›llara devrolunur. Yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanmak için “Yat›r›m Teflvik
Belgesi” alma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. 24 Nisan 2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere göre kazan›lm›fl yat›r›m
indirimi hakk›n›n kullan›lmas› halinde yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas› tutar› üzerinden, kar›n da¤›t›l›p da¤›t›lmad›¤›na
bak›lmaks›z›n %19,8 oran›nda stopaj hesaplanacakt›r.

16 Temmuz 2004 tarih ve 5228 no’ lu Kanun’ un 28. maddesinin 9. f›kras›nda afla¤›daki hüküm getirilmifltir: Kurumlar›n 31
Temmuz 2004 tarihinden geçerli olmak üzere bünyelerinde gerçeklefltirdikleri münhas›ran yeni teknoloji ve bilgi aray›fl›na
yönelik araflt›rma ve gelifltirme harcamalar› tutar›n›n %40’› araflt›rma ve gelifltirme indirimi olarak Kurumlar Vergisi’nden
istisna edilir. 31 Temmuz 2004 tarihinden önceki harcamalar için eski uygulamaya devam edilecektir. Araflt›rma ve gelifltirme
indirimi için stopaj uygulamas› yoktur.
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Cebri çal›flmaya tabi tutulduklar› için normalden fazla afl›nma ve y›pranmaya maruz kalan iktisadi k›ymetler için "Fevkalade
Ekonomik ve Teknik Amortisman Nispetleri" uygulan›r. Fevkalade amortisman talebinde bulunulan iktisadi k›ymetlerden;
y›lda 3001 saat ile 4800 saat aras›nda fazla çal›flmaya tabi tutulanlar için azalan bakiyeler usulünde uygulanan orana yap›lacak
ilave, normal amortisman oran›n›n %25'i nispetinde; y›lda 4800 saatten fazla çal›flmaya tabi tutulanlar için azalan bakiyeler
usulünde uygulanan orana yap›lacak ilave, normal amortisman oran›n›n %30'u nispetinde uygulan›r.

Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan
indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmifl y›l karlar›ndan mahsup edilemez.

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r.
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 15 inci günü akflam›na kadar ba¤l›
bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar befl y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n›
inceleyebilir ve hatal› ifllem tespit edilirse ödenecek vergi miktarlar› de¤iflebilir.

NOT 19 - VERG‹ (devam›)

2004 2003

 - Cari y›l (411) (14.129)
   - Ertelenen 2.843 9.062
   - Konusu kalmayan geçmifl y›l vergi karfl›l›¤› (*) 1.038 -

Toplam vergi geliri / (gideri) 3.470 (5.067)

31 Aral›k 2004 al›m gücüyle ifade edilen 31 Aral›k 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren y›llara ait konsolide gelir tablolar›na
yans›t›lm›fl vergi tutarlar› afla¤›da özetlenmifltir:

(*) 31 Aral›k 2003 tarihi itibarıyla hesaplanan vergi karfl›l›¤›, sa¤lanan bir vergi avantaj› nedeniyle, 2004 y›l› içerisinde 1.038
bin YTL daha az ödenmifltir. Bu tutar 31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren döneme ait konsolide gelir tablosunda gelir olarak
kaydedilmifltir.

31 Aral›k tarihinde sona eren y›llara ait beklenen ve gerçekleflen konsolide vergi gideri mutabakat›:

2004 2003

Vergi öncesi (zarar) / kar (13.135) 2.065
Kanunen kabul edilmeyen giderler 13.308 8.483
Temettü geliri (221) -
Araflt›rma ve gelifltirme giderleri indirimi (2.337) -
Yat›r›m indirimi - (70.548)

Türk vergi mevzuat›na göre (mali zarar)/vergi matrah› (2.385) -
Kurumlar vergisi - -
Yat›r›m indirimi - 70.548
Eksi: Yat›r›m indirimi fon muafiyeti - (533)
Stopaj matrah› - 70.015
Gelir vergisi 19.8% (2003: 19.8%) - 13.863
Ba¤l› ortakl›¤›n ödenecek vergisi 411 112
Toplam ödenecek vergi 411 13.975
Enflasyon düzeltmesi - 154

Cari y›l vergisi 411 14.129
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Ertelenen vergiler

fiirket, ertelenen gelir vergisi varl›k ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›
ve yasal mali tablolar› aras›ndaki farkl› de¤erlendirilmelerin sonucunda ortaya ç›kan geçici farklar›n etkilerini dikkate alarak
hesaplamaktad›r. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, UFRS ve vergi kanunlar›na göre de¤iflik raporlama
dönemlerinde muhasebeleflmesinden kaynaklanmaktad›r.

‹leriki dönemlerde gerçekleflecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varl›klar›
ve yükümlülükleri için uygulanacak oran fiirket için %30’dur.

30 Aral›k 2003 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan, parasal olmayan varl›k ile yükümlülüklerin vergi de¤erinin tespiti
yöntemlerine de¤ifliklikler getirecek olan 5024 say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun (“5024 say›l› Kanun”), kazançlar›n› bilanço esas›na göre tespit eden gelir veya kurumlar
vergisi mükelleflerin kanuni mali tablolar›n› 1 Ocak 2004 tarihinden bafllayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmas›n›
öngörmektedir. Mükellefler 31 Aral›k 2003 tarihi itibarıyla enflasyona göre düzeltilmifl aç›l›fl bilançolar›n› haz›rlamakla
yükümlüdürler.

Bundan dolay› fiirket 1 Ocak 2004 aç›l›fl bilançosunu ve 31 Aral›k 2004 tarihli bilançosunu 5024 ve 5228 say›l› Kanunlar ile
8, 9, 10 ve 11 no’lu VUK sirkülerleri ile 337, 338 ve 339 no’lu VUK Genel Tebli¤leri’nin öngördü¤ü düzenlemeleri esas alarak
haz›rlam›flt›r.

Dolay›s›yla ilk kez uygulanan 31 Aral›k 2003 tarihi itibarıyla enflasyon düzeltme ifllemi sebebiyle önceki dönemlerde oluflan
vergilendirilebilir veya indirilebilir geçici farklar k›smi olarak ortadan kalkm›flt›r. Bu farklar ile ilgili konusu kalmam›fl
ertelenen vergi varl›¤› veya yükümlülü¤ü 2003 y›l› gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r.

31 Aral›k tarihleri itibarıyla birikmifl geçici farklar ve ertelenen vergi varl›k ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranlar›
kullan›larak haz›rlanan dökümü afla¤›daki gibidir:

NOT 19 - VERG‹ (Devam›)

31 Aral›k 2004
Geçici
farklar

Ertelenen
vergi varl›¤›

(yükümlülü¤ü)

31 Aral›k 2003
Geçici
farklar

Ertelenen
vergi varl›¤›

(yükümlülü¤ü)

Sabit k›ymetlerin kay›tl› de¤erleri ile vergi
matrahlar› aras›ndaki fark 74.206 (22.262) 36.645 (10.994)
Alacak ve borçlar›n ertelenmifl
 finansman gelirleri / giderleri-net (6.323) 1.897 (1.702) 561
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü (4.441) 1.332 (4.805) 1.441
Gelir tahakkuklar› 3.400 (1.020) 7.995 (2.638)
Kullan›labilecek yat›r›m indirimi (*) (68.678) 11.799 (17.067) 2.253
Di¤er (11.678) 3.326 (5.692) 1.709

Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü-net (4.928) (7.668)

1 Ocak 2004 (7.668)
Cari y›l ertelenmifl vergi geliri 2.843
Sat›n al›mdan kaynaklanan art›fl (103)

31 Aral›k 2004 (4.928)

(*) fiirket, 2004 senesinde haketti¤i ancak cari y›l zarar› nedeniyle gelecek seneye devir olan toplam 85.848 bin YTL tutar›ndaki
yat›r ›m indiriminin 17.170 bin YTL’l ik k›sm› için ertelenmifl vergi  aktif i  yaratmam›flt›r (Not 4) .
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NOT 20 - KIDEM TAZM‹NATI YÜKÜMLÜLÜ⁄Ü

Türk kanunlar›na göre fiirket en az bir y›ll›k hizmeti tamamlayarak emekliye ayr›lan (kad›nlar için 58 erkekler için 60 yafl), ifl iliflkisi
kesilen, askerlik hizmetleri için ça¤r›lan veya vefat eden her çal›flan›na k›dem tazminat› ödemek mecburiyetindedir. 8 Eylül 1999
tarihi itibarıyla ilgili yasa de¤iflti¤inden, emeklilikten önceki hizmet süresiyle ba¤lant›l›, baz› geçifl süreci maddeleri ç›kart›lm›flt›r.
Ödenecek tazminat her hizmet y›l› için bir ayl›k maafl tutar› kadard›r ve bu miktar 31 Aral›k 2004 tarihi itibarıyla 1.574,74 YTL  (31
Aral›k 2003: 1.389,95 YTL) ile s›n›rland›r›lm›flt›r.
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir. K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, fiirket’in çal›flanlar›n›n
emekli olmas›ndan do¤an gelecekteki olas› yükümlülü¤ün bugünkü de¤erinin tahmini ile hesaplan›r. UFRS, fiirket’in k›dem tazminat›
yükümlülü¤ünü tahmin etmek için aktüer de¤erleme yöntemlerinin gelifltirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülü¤ün
hesaplanmas›nda afla¤›da yer alan aktüer öngörüler kullan›lm›flt›r:

2004 2003
‹skonto oran›
Emeklilik olas›l›¤›n›n tahmini için devir h›z› oran›

%5.45
%87

%6
%89

2004 2003
1 Ocak
Y›l içerisindeki art›fl
Parasal kay›p

31 Aral›k

4.805
903

(594)

5.114

5.039
392

(626)

4.805

31 Aral›k 2004 itibarıyla fiirket’in toplam çal›flan say›s› 4.119’dur (2003: 3.229).

fiirket’in 31 Aral›k tarihlerindeki ödenmifl sermaye yap›s› tarihi de¤erlerle afla¤›daki gibidir:

Temel varsay›m, her y›ll›k hizmet için belirlenen tavan yükümlülü¤ünün enflasyon ile orant›l› olarak artmas›d›r. Böylece uygulanan
iskonto oran› enflasyonun beklenen etkilerinden ar›nd›r›lm›fl gerçek oran› gösterir. fiirket’in k›dem tazminat› yükümlülü¤ü, k›dem
tazminat› tavan› her alt› ayda bir ayarland›¤› için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olan tavan 1.648,90 YTL (1 Ocak 2004:
1.485,43 YTL) üzerinden hesaplanmaktad›r.
Y › l  iç indeki  k›dem tazminat›  yükümlülü¤ünün hareketi  afla¤›daki  gibidir:bir  fonlamaya tabi  de¤ildir .
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, fiirket’in çal›flanlar›n›n emekli olmas›ndan do¤an gelecekteki olas› yükümlülü¤ün bugünkü de¤erinin
tahmini ile hesaplan›r.
UFRS, fiirket’in k›dem tazminat› yükümlülü¤ünü tahmin etmek için aktüer de¤erleme yöntemlerinin gelifltirilmesini öngörmektedir.
Buna göre toplam yükümlülü¤ün hesaplanmas›nda afla¤›da yer alan aktüer öngörüler kullan›lm›flt›r:

NOT 21 - SERMAYE

(*) fiirket’in 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle 166 bin YTL tutar›ndaki ödenmemifl sermayesi, 2 Aral›k 2004 tarihli bedelli sermaye
art›fl›nda rüçhan haklar› kullan›m sonras› arta kalan nominal tutard›r (Not 27 (b)).

(**)Sermaye düzeltmesi, ödenmifl sermayeye yap›lan nakit ve nakit muadili ilavelerin en son bilanço tarihindeki  sat›n alma
gücüyle yeniden de¤erleme etkisini ifade eder.

2004
% Milyar TL

2002
% Milyar TL

Koç Holding A.fi. 32,87 57.200 32,87 19.724
Arçelik A.fi. 22,36 38.910 22,36 13.417
Beko Ticaret A.fi. 12,42 21.614 12,42 7.453
Di¤er 12,40 21.562 12,40 7.435
Halka aç›k k›s›m 19,95 34.714 19,95 11.971

100.00 174.000 100.00 60.000

Ödenmemifl sermaye (*) (166) -

Sermaye düzeltmesi (**) 165.362 214.765

Toplam ödenmifl sermaye 339.196 274.765
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NOT 22 - B‹R‹KM‹fi KARLAR VE YASAL YEDEKLER

Kanuni defterlerdeki birikmifl kârlar, afla¤›da belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde da¤›t›labilirler.

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, flirketin ödenmifl sermayesinin %20’sine ulafl›ncaya kadar, kanuni net kar›n
%5’i olarak ayr›l›r.  ‹kinci tertip yasal yedekler ise ödenmifl sermayenin %5’ini aflan da¤›t›lan kar›n %10’udur. Türk Ticaret
Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmifl sermayenin %50’sini geçmedi¤i sürece sadece zararlar› netlefltirmek için kullan›labilir,
bunun d›fl›nda herhangi bir flekilde kullan›lmas› mümkün de¤ildir.

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

Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤ K›s›m Onbefl 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 kar da¤›t›m›na iliflkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona
göre düzeltilmifl mali tablolara göre da¤›t›labilecek kar rakam› bulunurken indirim kalemi olarak dikkate al›nmas› esast›r.
Bununla birlikte, “geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem kar› 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, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine
göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktad›r.

1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Seri:XI No:25 say›l› tebli¤ uyar›nca UFRS’ye uygun olarak haz›rlanan
mali tablolar esas al›narak hesaplanan 2004 y›l› faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate al›nmak üzere, da¤›t›labilir kar›n
en az %30’u oran›nda kar 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 kar›n %30’undan afla¤› olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda
nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas› suretiyle gerçeklefltirilebilecektir.

SPK’n›n 25 fiubat tarihli ve 7/242 say›l› karar› uyar›nca, kar da¤›t›m›nda SPK düzenlemelerine göre bulunan net da¤›t›labilir
kar›n esas al›nmas› zorunlu olmakla birlikte; TTK düzenlemeleri uyar›nca yasal kay›tlardan yedek akçelerin ayr›lmas›
kayd›yla; SPK düzenlemelerine göre haz›rlanan mali tablolarda veya yasal kay›tlar›n herhangi birinde dönem zarar› olmas›
halinde kar da¤›t›m› yap›lmamas› gerekmektedir. fiirket 2004 y›l›n›, vergi mevzuat›na göre mali zararla kapatt›¤› için, 2004
y›l› UFRS kar›ndan herhangi bir kar da¤›t›m› yapmayacakt›r.

Seri XI No: 25 say›l› tebli¤ uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda öz sermaye kalemlerinden
“Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola¤anüstü Yedek kalemleri” ne bilançoda kay›tl›
de¤erleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilmifl de¤erleri toplu halde öz sermaye grubu içinde “öz sermaye
enflasyon düzeltmesi farklar›” hesab›nda yer verilir.

Öz sermaye enflasyon düzeltme farklar› sadece bedelsiz sermaye art›r›m› veya zarar mahsubunda, ola¤anüstü yedeklerin
kay›tl› de¤erleri ise, bedelsiz sermaye art›r›m›; nakit kar da¤›t›m› ya da zarar mahsubunda kullan›labilecektir. fiirket’in Seri
XI No:25 say›l› tebli¤ine göre 31 Aral›k 2004 ve 2003 tarihlerindeki öz sermaye tablosu afla¤›daki gibidir (tutarlar 31 Aral›k
2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifltir):

31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003

Sermaye 174.000 60.000
Ödenmemifl sermaye (166) -
Yasal yedekler - 2.143
Ola¤anüstü yedek - 12.808
Di¤er kar yedekleri - 1
Emisyon primi - 150
Çevrim farklar› 731 56
Öz sermaye enflasyon düzeltme farklar› 165.362 376.900
Net dönem kar› 8.693 37.138
Geçmifl y›llar zararlar› (13.180) (249.958)

Toplam öz sermaye 335.440 239.238

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK TAR‹HL‹
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifltir.)
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fiirket, 13 Nisan 2004 tarihli Ola¤an Genel Kurul karar› gere¤i ald›¤› yetkiye göre, 31 Aral›k 2004 tarihli Yönetim Kurulu Karar›
ile, enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolar›nda Türk Liras›’n›n 31 Aral›k 2003 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilen 219.569
bin YTL tutar›ndaki “Geçmifl Y›l Zararlar›”’n› afla¤›da gösterildi¤i flekilde mahsup etme karar› alm›flt›r.

NOT 22 - B‹R‹KM‹fi KARLAR VE YASAL YEDEKLER (devam›)

Bin YTL

Geçmifl y›l zararlar› (219.569)

2003 y›l› UFRS net dönem kar› 32.623
Ola¤anüstü yedek 1.257
Yasal yedek 2.143
Emisyon primi 150
Özel yedekleri 1
Öz sermaye düzeltme farklar› 183.395

Yukar›da tarihi bedelleri ile gösterilmifl sermaye, emisyon primi, yasal yedek ve ola¤anüstü yedek kalemlerinin endekslenmifl
de¤erleri ve öz sermaye enflasyon düzeltme farklar› afla¤›daki gibidir (tutarlar 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade
edilmifltir):

31 Aral›k 2004

Öz sermaye
enflasyon

Tarihi Endekslenmifl düzeltmesi
de¤erler de¤erler fark›

Sermaye 174.000 374.945 200.945
Ödenmemifl sermaye (166) (166) -
Birikmifl zarar mahsuplaflmas› - (35.583) (35.583)

173.834 339.196 165.362

31 Aral›k 2003
Öz sermaye

enflasyon
Tarihi Endekslenmifl düzeltmesi

de¤erler de¤erler fark›

Sermaye 60.000 274.765 214.765
Yasal yedekler 2.143 61.551 59.408
Emisyon primi 150 692 542
Ola¤anüstü yedek 1 1.101 1.100
Di¤er kar yedekleri 12.808 113.893 101.085

75.102 452.002 376.900

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK TAR‹HL‹
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifltir.)
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NOT 23 – TAAHHÜTLER VE MUHTEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER

(*) Grundig Multimedia B.V.’nin defterlerinde sat›n alma s›ras›nda devral›nm›fl bir borç / taahhüt bulunmamaktad›r. Söz
konusu tutar›n muhatab› Alman ‹flas Mahkemesidir. Ancak Banka talebi Grundig Multimedia B.V.’ye yapm›fl oldu¤u için
flirket bilgi olarak bu tutar› raporlamaktad›r.

(**) Ofis, depo, oto kiralama borçlar›ndan oluflmaktad›r.

31 Aral›k tarihleri itibarıyla garanti ve taahhütler afla¤›da belirtilmifltir.

31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003

Orijinal Orijinal
tutar Bin YTL tutar Bin YTL

IFC kredisi ile ilgili sabit k›ymet
   üzerindeki ipotekler EURO 50.689.376 92.599 EURO 50.689.376 100.700

IFC kredisi ile ilgili teminatl› EURO 12.584.658 22.990 EURO 10.349.129 20.560
   alacaklar GBP 3.570.162 9.199 GBP 3.660.231 10.320

Teminatl› alacaklar (*) EURO 4.358.000 7.961 -

‹thalat için gümrüklere verilen banka
   teminat› TL 847 4.057

Operasyonel kiralama borçlar› (**) EURO 3.645.000 6.658 -

‹thalat için gümrüklere verilen
   banka teminat›-yabanc› para EURO 2.000.000 3.654 EURO 2.000.000 3.973

Eximbank için ithalat kredisi 18.506 17.302

Di¤er 5.942 1.506

168.356 158.418

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK TAR‹HL‹
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifltir.)
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NOT 24 - F‹NANSMAN G‹DERLER‹ - NET

31 Aral›k tarihlerinde sona eren y›llara ait finansman giderleri afla¤›daki gibidir:

2004 2003
Finansman gelirleri:
Kur fark› geliri, net 10.673 -
Ertelenmifl finansman geliri - net 9.398 7.905
Faiz geliri 801 1.209

20.872 9.114

Finansman giderleri:
Faiz gideri (56.037) (19.489)
Kur fark› gideri, net - (2.072)
Di¤er (3.383) (581)

(59.420) (22.142)

Finansman giderleri, net (38.548) (13.028)

NOT 25 - D‹⁄ER FAAL‹YET GEL‹RLER‹ / (G‹DERLER‹) - NET

(*)fiirket’ in müflterek yönetime tabi ortakl›k’› Grunding Multimedia’ n›n 31 Aral›k 2004 tarihinde Grunding Car Intermedia
Systems (“GCIS”) ile yapt›¤› anlaflmaya istinaden, GCIS’›n 1.300 bin EURO tutar›ndaki alaca¤›n›, 380 bin EURO karfl›l›¤›
devralmas› sonucunda oluflan  gelirdir.

Devir al›nan alacaklardan kaynaklanan gelir(*) 1.711 -
Komisyon geliri 1.166 -
Lisans geliri 840 -
Ticari borç silinmesi 533 -
Teflviklerden elde edilen gelir 194 -
Sabit k›ymet sat›fl kar› 42 -

Di¤er 3.037 1.068

Di¤er faaliyet gelirleri 7.523 1.068

Maddi duran varl›k sat›fl zarar›-net - (3.857)
fiüpheli alacak karfl›l›¤› - (5.672)
‹fltirak sat›fl zarar› - (469)

Di¤er (843) (100)

Di¤er faaliyet giderleri (843) (10.098)

Di¤er faaliyet gelirleri/giderleri-net 6.680 (9.030)

2004 2003

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK TAR‹HL‹
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifltir.)
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NOT 26 - YABANCI PARA POZ‹SYONU

Yabanc› Para Orjinal Bin Orijinal Bin
Aktifler Birimi  Miktar  YTL Miktar YTL

Nakit ve nakit benzeri de¤erler
USD 506.101 679 530.954 844

EURO 7.522.878 13.743 887.294 1.762
GBP 295.728 762 7.527 22
AUD 682.500 709 - -
CHF 1.571.500 1.855 - -
DKK 1.019.500 250 - -
NOK 7.156.000 1.582 - -
SEK 3.752.000 757 - -

Ticari alacaklar
EURO 89.743.814 163.943 91.866.873 182.502

GBP 4.559.848 11.748 8.324.472 23.469
USD 25.634.421 34.404 5.483.191 24.603
AUD 1.221.500 1.268 - -
CHF 2.247.500 2.653 - -
DKK 5.392.000 1.324 - -
NOK 6.556.500 1.450 - -
SEK 8.527.000 1.721 - -

‹liflkili taraflardan alacaklar
EURO 105.315.919 192.391 25.003.723 49.672

USD 36.071.810 48.412 5.181.844 8.234
GBP 5.348.768 13.781 10.825.582 30.522

Di¤er aktifler
EURO 6.530.746 11.930 427.205 849

USD 3.982.479 5.345 2.729.762 4.337
GBP 61.733 159 - -
AUD 198.500 206 - -
CHF 143.000 169 - -
DKK 494.000 121 - -
NOK 44.500 10 - -
SEK 2.481.500 501 - -
JPY - - 2.000.000 30

511.873 326.846

31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK TAR‹HL‹
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifltir.)
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Yabanc› Para Orjinal Bin Orijinal Bin
Pasifler Birimi  Miktar  YTL Miktar YTL

NOT 26 - YABANCI PARA POZ‹SYONU

31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003

Krediler
EURO 200.780.660 366.786 115.770.583 229.989

USD 159.956.498 214.678 4.000.000 6.356
JPY 205.540.200 2.653 269.734.278 4.000

GBP 1.300.000 3.349 � �
Ticari borçlar

EURO 41.938.729 76.614 28.501.453 56.621
JPY 297.104.090 3.836 162.798.285 2.415

USD 28.496.830 38.246 22.119.638 35.148
GBP 3.651.684 9.419 - -
AUD 165.500 172 - -
CHF 826.000 975 - -
NOK 409.000 90 - -
SEK 2.448.500 494 - -

‹liflkili taraflara borçlar
EURO 31.048.472 56.719 23.061.026 45.813

USD 24.703.943 33.155 49.150 79
GBP 476.236 1.228 82.309 232

Di¤er  pasifler
EURO 16.142.030 29.488 1.618.338 3.215

GBP 662.966 1.710 - -
AUD 262.000 272 - -
CHF 644.500 761 - -
DKK 2.953.000 725 - -
NOK 7.011.500 1.550 - -
SEK 2.358.000 476 - -
USD - - 1.177.471 1.872

843.396 385.740

Net yabanc› para pozisyonu (331.523) (58.894)

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK TAR‹HL‹
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifltir.)

63

MAL‹ TABLOLAR



NOT 27 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Temel raporlama biçimi - Endüstriyel bölümler

Grup televizyon ve bilgisayar üretimi ve sat›fl› faaliyetlerini yürütmektedir. Grup’un üretti¤i ürünler farkl› riskler ve getirilere
sahip olmad›¤›ndan, endüstriyel bölüm tan›mlanmam›flt›r.

‹kincil raporlama biçimi - Co¤rafi bölümler

Grup’un co¤rafi bölümleri Türkiye ve Avrupa olarak organize edilmifltir. Yurt içi aktivitelerin gerçeklefltirildi¤i Türkiye, ana
flirket ve esas faaliyet gösteren flirket olan Beko Elektronik A.fi.’nin bulundu¤u ülkedir.

Bölüm sat›fllar›

Avrupa Bölgesi 1.602.636 977.403
Türkiye 647.677 411.909

2.250.313 1.389.312

Bölüm varl›klar›

Türkiye 1.111.654 803.164
Avrupa Bölgesi 225.731 2.817

1.337.385 805.981

Bölüm sabit k›ymet al›mlar›

Türkiye 112.514 59.612
Avrupa Bölgesi 3.058 118

115.572 59.730

2004 2003

Co¤rafi bölgedeki harici müflterilerden elde edilen bölüm sat›fllar› müflterilerin co¤rafi konumuna göre raporland›r›lmaktad›r.
Bölüm varl›klar›n›n tafl›d›¤› toplam kay›tl› de¤er, varl›klar›n bulundu¤u co¤rafi konum baz›nda raporland›r›lmal›d›r.

a) Beko Elektronik A.fi.’nin fabrika d›fl› sevkiyat deposunda 24 Ocak 2005 tarihinde ç›kan yang›n›n, Bilirkifli Raporu’na 
göre, elektrik konta¤›ndan kaynakland›¤› anlafl›lm›flt›r. Hasar tutar› 15.506 bin YTL olup, sigorta flirketinden 14.280 bin
YTL tazminat al›nm›flt›r.

b) fi irket ’ in  31  Aral ›k  2004 tar ih i  i t ibar ıy la  166 b in  YTL tutar ›ndaki  ödenmemifl sermayesi ,
2 Aral›k 2004 tarihli bedelli sermaye art›fl›nda rüçhan haklar› kullan›m sonras› arta kalan nominal tutard›r. Bu hisse 
senetleri 6 Ocak 2005 ve 10 Ocak 2005 tarihleri aras›nda ‹MKB birincil piyasada 510 bin YTL’ye sat›lm›flt›r. Hisse 
senetlerinin sat›fl› sonucunda 344 bin YTL emisyon primi oluflmufltur.

NOT 28 - MÜTEAK‹P OLAYLAR

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK TAR‹HL‹
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifltir.)
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