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F‹NANSAL RASYOLAR
SATIfiLARIN BÖLGESEL DA⁄ILIMI
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Beko Elektronik A.fi. kuruluflundan bugüne mükemmelli¤i
hedeflemifltir. Bugüne kadar elde etti¤i baflar›lar› yo¤un emek
ve çal›flmalar›n›n bir ürünüdür.

Beko Elektronik A.fi., tüketiciyle kurdu¤u
güvenilir iliflkinin bir sonucu olarak y›llar
içinde sektörde sa¤lam bir yer edinmifltir.
2006 y›l›nda toplam TV sat›fl› 4.990.505
adet olarak gerçekleflmifltir. fiirket’in adet
baz›ndaki ihracat›, sat›fllar›n›n %78’ini
oluflturmaktad›r.
Beko Elektronik A.fi. teknolojik geliflmeleri
ve tüketici e¤ilimlerini yak›ndan takip
etmekte ve gereken de¤iflimleri üretim
süreçlerine yans›tmaktad›r. Üretimde analog
teknolojiden (CRT) dijital teknolojiye (LCD,
PDP) geçifl sürecinin etkisiyle, 2006’da
sat›fl adetlerinde bir miktar gerileme olmakla
birlikte ciroda önemli bir de¤ifliklik
olmam›flt›r.
Geçti¤imiz y›l içinde Beko Elektronik A.fi.’nin
yakalad›¤› önemli bir baflar›, ifl sürelerinin
k›salmas› konusunda gerçekleflmifltir.
Üretim hatlar›nda üretilen bir TV için
harcanan iflçilik saati 2005 y›l›nda 0,75 saat
iken; bu de¤er 2006 y›l›nda 0,69 saat/TV
olarak gerçekleflmifltir. fiirket içinde halen
yürütülmekte olan kalite odakl› projeler ile
önümüzdeki y›llarda hem ifl sürelerindeki
seviyenin daha afla¤›ya çekilmesi hem de
üretimde s›f›r hata seviyesine ulafl›lmas›
hedeflenmektedir.

De¤iflen Dünya, Büyüyen Beko

Geliflen Pazar Pay›

fiirket son y›llarda gerçeklefltirdi¤i at›l›mlarla
uluslararas› pazarda sayg›n bir yer edinmeyi
baflarm›flt›r. ‹hracat›n›n %98’lik k›sm›n›
Avrupa k›tas›na gerçeklefltiren Beko
Elektronik A.fi., bugün Avrupa’n›n en büyük
ikinci TV üreticisi konumundad›r. fiirket,
ça¤dafl ve esnek üretim teknolojileri, güçlü
pazarlama ve da¤›t›m a¤›, yaz›l›m ve
tasar›mdaki kaliteli Ar-Ge kadrosuyla farkl›
profillerdeki müflteri portföyüne hitap
etmektedir. Beko Elektronik A.fi., yenilikçi
ürünlerle, elektronik sektöründe, hem yurt
çap›nda hem de uluslararas› düzeyde,
teknolojiye yön veren önemli oyunculardan
biri olma yolunda ilerlemektedir.

fiirket, içinde bulundu¤u sektör itibariyle
y›llard›r devam eden rekabete ra¤men yurt
içinde elde etti¤i güçlü konumunu art›rarak
sürdürmüfl, 2005 y›l›nda %33 olan pazar
pay›n› 2006 y›l›nda %41’e ç›karm›flt›r.

Beko Elektronik A.fi., üretiminin önemli bir
bölümünü ihraç ederek hacimsel büyümeyi
ve uluslararas› platformlarda daha çok söz
sahibi olmay› hedeflemektedir. Nitelikli
çal›flanlar›, müflteri memnuniyeti odakl›
hizmet anlay›fl› ve kendi teknolojisini
üretmek konusunda yapt›¤› yat›r›m ve
çal›flmalar, kurum kültürünün temelini
oluflturmaktad›r.

Beko Elektronik A.fi. büyüme stratejisinin
en önemli itici gücü ihracat›d›r. fiirket’in
2000’li y›llar›n bafl›nda %3 olan Avrupa
pazar pay› son üç y›lda ortalama %15’ler
seviyesinde gerçekleflmifltir. Bu büyük
s›çrama elbette tesadüf de¤ildir. fiirket,
ihracat odakl› çal›flmalara kuruluflundan bu
yana büyük a¤›rl›k vermifl, bugün ise
yat›r›mlar›n›n meyvelerini toplar duruma
gelmifltir. Özellikle Avrupa’da yakalad›¤›
baflar›l› sat›fl grafi¤ini önümüzdeki
dönemlerde de art›rarak devam ettirmek
fiirket’in en büyük hedefidir.
Beko Elektronik A.fi. bugün dünya çap›nda
sektörün önemli oyuncular› aras›na girmeyi
baflarm›flt›r. fiirket, bundan sonra daha da
iyisini sunabilmek amac›yla çal›flmalar›n›
sürdürmektedir.

SATIfi ADETLER‹

TV-Yurt ‹çi
TV-Yurt D›fl›
Yazar Kasa
PC
Monitör

2006

2005

% De¤iflim

1.124.271
3.866.234
54.409
93.962
103.708

1.045.018
4.399.350
65.354
94.573
115.854

7,6
(12,1)
(16,7)
(0,6)
(10,5)
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‹fiT‹RAKLER

‹fltiraklerinden güç alan Beko Elektronik A.fi., karfl›l›kl›
güvene dayal› iliflkilerle sektörel anlamda geliflmekte
ve ivme kazanmaktad›r.

Ortakl›k Unvan›

Faaliyet Konusu

Yurt D›fl› ‹fltiraklerimiz
BekoDutch B.V.
Beko Elektronik LLC
Grundig Multimedia B.V.

Tüketici Elektroni¤i
Tüketici Elektroni¤i
Display&Audio Ürün Sat›fl

Ba¤l› Ortakl›k
Grundig Benelux B.V.
Grundig Australia Pty. Limited
Grundig Danmark A/S
Grundig Espana S.A.
Grundig Magyarország Kft.
Grundig Intermedia GmbH
Grundig Italiana SpA
Grundig (Schweiz) AG
Grundig Norge AS
Grundig OY
Grundig Portuguesa, Lda
Grundig Polska Sp. z o.o.
ISG Intermedia Service GmbH
Grundig Svenska AB
Grundig Intermedia Ges.m.b.H
Grundig S.A.S.

Ülke
Hollanda
Avustralya
Danimarka
‹spanya
Macaristan
Almanya
‹talya
‹sviçre
Norveç
Finlandiya
Portekiz
Polonya
Almanya
‹sveç
Avusturya
Fransa

Beko Elektronik A.fi. tabloda ad› geçen ifltirakleriyle karfl›l›kl› güvene dayal›, uyumlu ifl iliflkileri sürdürmekte,
faaliyetlerinin kalite düzeyini yükseltmektedir.

‹fltirak Oran› (%)

100,0
100,0
50,0

ORTAKLIK YAPISI
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‹fiT‹RAK TUTARI (bin YTL)

ARÇEL‹K A.fi. 126.080 (%72,46)

KOÇ HOLD‹NG EMEKL‹ VE YARDIM SANDI⁄I VAKFI 12.968 (%7,45)
VEHB‹ KOÇ VAKFI 522 (%0,30)

HALKA AÇIK 34.430 (%19,79)

Beko Elektronik A.fi. ortakl›k yap›s› içinde
ana hissedar Arçelik A.fi.’dir. Beko Elektronik
A.fi.’nin %19,79’u halka aç›k olup, ‹MKB’de
ifllem görmektedir.
2006 y›l› içinde herhangi bir sermaye art›fl›
gerçekleflmemifltir.

BEKO ELEKTRON‹K A.fi. 2006 FAAL‹YET RAPORU

06

YÖNET‹M KURULU RAPORU VE BAfiKAN’IN MESAJI

Kurucumuz Merhum Vehbi Koç’un “Daima en iyi olmak, vazgeçilmez
hedefimizdir” sözünü kendisine ilke edinen fiirketimiz, bu do¤rultuda
2007 y›l› boyunca sektöre ilk kez sunaca¤› yenilikçi ürünlerle önemli
ad›mlar atarak fark yaratacakt›r.

Sayg›de¤er Hissedarlar›m›z,

mevcut faaliyetlerimizi geniflleterek, h›zl›
büyümeye devam ettik.

Dünyada ve ülkemizde birçok önemli
geliflmelerin yafland›¤› bir y›l› daha geride
b›rakarak, yeni umut ve beklentilerle 2007'yi
karfl›lad›k. Ümit ediyorum ki, 2007 hem
dünya, hem de Türkiye için müspet
geliflmelere sahne olur.

Geçti¤imiz sene, Toplulu¤umuzun
baflar›s›nda büyük pay› olan dayan›kl›
tüketim grubumuzda da önemli faaliyetler
gerçeklefltirdik. Ekim ay›nda Arçelik A.fi.
Beko Elektronik A.fi.'deki hisse oran›n›
yüzde 22,36'den yüzde 72,46’ya ç›kartarak
flirketin en büyük hissedar› oldu. Bu stratejik
oluflumdaki temel amaç, birbirini
tamamlayan iki faaliyetin tek bir yönetim
alt›nda toplanmas› neticesinde yarat›lan
sinerji ile, verimlili¤in art›r›lmas›, maliyet
tasarrufu sa¤lanmas› ve h›zl› kararlar
al›nabilmesidir. Bu sayede yo¤un rekabetin
ve h›zl› de¤iflimlerin yafland›¤› bu sektörde
konumumuzu daha da güçlendirmek
mümkün olacakt›r.

Geçti¤imiz sene, ülkemizde siyasi iktidar›n
sa¤lanmas› ile ekonomide olumlu yönde
canlanma ve büyüme gerçekleflmiflti.
Türkiye'nin makro ekonomik alanda istikrar›
yakalam›fl olmas›, Avrupa Birli¤i adayl›k
sürecini zaman zaman duraklayarak da olsa,
devam ettirmesi ve bu do¤rultuda
gerçeklefltirdi¤i reformlar sayesinde, ülkemiz
yat›r›mc›lar için de cazip bir konuma geldi.
Önümüzdeki dönemde de ekonomik ve
politik istikrar› gözeterek, yeni yat›r›mlara
ve özellefltirmelere uygun zemin yarat›lmas›
ülkemiz için ana gaye olmal›d›r.
Hükümetimizin önümüzdeki y›llarda
kararl›l›k ve disiplinle s›k› mali politikalar›
uygulamay› sürdürece¤ine ve gerekli
reformlar› yaparak olumlu göstergeleri
muhafaza edece¤ine inan›yorum.
2007'de Türkiye'de iki önemli seçim
yaflanacakt›r. Yegâne temennimiz,
Türkiye'nin birikimleri ve sa¤duyusu
sayesinde bu süreci, ülke dinamiklerini
zedelemeyecek flekilde gerçeklefltirmesidir.
Bu süreçte gerek hükümetimize, gerekse
kurum ve bireylere önemli vazifeler
düflmektedir. Ülke olarak, ulaflmak
istedi¤imiz refah ve demokrasi düzeyi için;
siyasi, ekonomik ve hukuki alanlarda
üstümüze düflenleri yapt›¤›m›z takdirde
Türkiye bugünkünden çok daha güçlü
olacakt›r.
2006 senesi, 80. kurulufl y›l dönümünü
kutlayan Toplulu¤umuz aç›s›ndan hedeflerin
afl›ld›¤› baflar›l› bir y›l olmufltur. Bir yandan
yeni yat›r›mlar yaparken, di¤er taraftan

Sektörel olarak h›zl› bir de¤iflimin yafland›¤›
bir dönemde fiirketimiz, 2006 y›l›n› 128
milyon YTL zarar ile kapatm›flt›r. Gerek Beko
Elektronik A.fi. gerekse ifltirakimiz olan
Grunding fiirketi’ndeki yeniden
yap›lanmalar›n tamamlanmas› ile birlikte
fiirketimizin 2007 ve sonraki y›llarda kârl›
neticeler elde edece¤ine olan inanc›m›z
tamd›r.
fiirketimiz 2006'da önemli bir yat›r›m
gerçeklefltirdi. Yeni co¤rafi alanlara
yayg›nlaflma stratejisi do¤rultusunda,
geçti¤imiz Ekim ay›nda Rusya'da Televizyon
Üretim tesisini iflletmeye ald›k. Beko
Elektronik A.fi. bu yat›r›m sayesinde baflta
Rusya ve Türki Cumhuriyetler olmak üzere
bu bölgedeki varl›¤›n› güçlendirerek 2008
y›l›na kadar yüzde 10'luk pazar pay› elde
etmeyi hedeflemektedir.
fiirketimizin 2006 y›l›nda adet baz›ndaki
ihracat›, toplam sat›fllar›n›n yüzde 78'ini
oluflturmaktad›r. ‹hracat›n›n yüzde 98'ini
Avrupa'ya yapan fiirketimiz, bugün
Avrupa'n›n ikinci büyük TV üreticisi
konumundad›r.

‹çinde bulundu¤u sektördeki yo¤un rekabet
ortam›na ra¤men Beko Elektronik A.fi. yurt
içindeki konumunu da her geçen gün daha
güçlendirmektedir. Evvelki sene yüzde
30'larda olan pazar pay›n›, 2006'da yüzde
40'›n üzerine ç›kartm›flt›r.
Geçti¤imiz sene, LCD ve Plazma TV üretim
kapasitesini 2,1 milyon adede ç›kartan
fiirketimiz, ayn› sene içinde 27 milyon Euro
yat›r›m gerçeklefltirmifltir. Ar-Ge ve
teknolojiye yapt›¤› yat›r›mlar sayesinde
ürünlerini sürekli gelifltiren fiirketimiz,
bugün Türkiye'deki tüketici elektroni¤i
sektöründe en çok patent baflvurusu yapan
flirket konumundad›r.
Uluslararas› arenada büyüme stratejisi
do¤rultusunda, 2004 y›l›nda Grundig
markas›'n›n ‹ngiliz Alba fiirketi ile ortak
olarak sat›n al›nmas›, Beko Elektronik A.fi.
taraf›ndan at›lan önemli bir ad›md›r.
Avrupa'n›n birçok ülkesinde iyi bilinen,
prestijli bir marka olan Grundig markas›,
Beko Elektronik A.fi.'nin en önemli
varl›klar›ndan biridir. Grundig markas›n›
dünya genelinde yayg›nlaflt›rmak ve global
bir marka olarak kullan›m›n› sa¤lamak üzere
çal›flmalar›m›z devam etmektedir.
2007 y›l›nda fiirketimiz:
• Ar-Ge alan›ndaki at›l›mlar›m›z› sürdürerek
ürün kalitemizi ve pazara yeni ürün sunma
h›z›m›z› daha da iyilefltirmek,
• 2006 y›l› Ekim ay›nda üretime bafllayan
Rusya'daki fabrikam›zla birlikte yeni co¤rafi
alanlarda yayg›nlaflmak ve daha çok verim
almak,
• Sat›fllar›m›z›n içinde Orijinal Tasar›m
Üreticili¤i'nin (ODM) ve Markal›
sat›fllar›m›z›n pay›n›n istikrarl› flekilde art›fl›n›
sürdürmeye devam ederek, müflterilerimiz
için sadece üretim de¤il, tasar›mdan
Ar-Ge'ye kadar uzanan genifl bir yelpazede
hizmet vermek suretiyle rekabette öne
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geçmeyi, kaliteden ödün vermeden en son
teknolojik ürünleri h›zl› ve müflterilerinin
ihtiyaçlar›na uygun flekilde sunmak suretiyle
tüketici elektroni¤inde dünyan›n önde gelen
kurulufllar›ndan biri olma hedeflerini
sürdürecektir.
fiirketimiz yeniden yap›lanman›n etkisini
2007 y›l›nda daha verimli ve kârl› bir flirket
olarak hissedarlar›na katma de¤er yaratmak
için faaliyetlerine süratli bir flekilde devam
edecektir.
Kurucumuz Merhum Vehbi Koç'un “Daima
en iyi olmak, vazgeçilmez hedefimizdir”
sözünü kendisine ilke edinen fiirketimiz,
bu do¤rultuda 2007 y›l› boyunca sektöre
ilk kez sunaca¤› yenilikçi ürünlerle önemli
ad›mlar atarak fark yaratacakt›r.
Bugünlere gelmemizde bize s›n›rs›z destek
veren Toplulu¤umuzun tüm üyelerine,
deste¤ini her zaman arkam›zda hissetti¤imiz
ifl ortaklar›m›z, çal›flma ortaklar›m›z ve
hissedarlar›m›za flirketimize olan
güvenlerinden dolay› teflekkürlerimi
sunar›m.
Hepinize s›hhat, afiyet ve muvaffakiyetler
dilerim.
Sayg›lar›mla,

Rahmi M. KOÇ
Yönetim Kurulu Baflkan›
Beko Elektronik A.fi.
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YÖNET‹M KURULU 2006*
Rahmi M. Koç, Baflkan
Dr. Bülent Bulgurlu**, Baflkan Vekili
Ayd›n ‹. Çubukçu**, Üye
Temel K. Atay, Üye
‹. Tamer Haflimo¤lu, Üye
Nevzat Tüfekçio¤lu, Üye
A. Gündüz Özdemir***, Üye
Denetim Kurulu Üyeleri
Mert fi. Bayram
Abdülkadir Kahraman

* Yönetim Kurulu Üyeleri Ana Sözleflmemiz paralelinde Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda her y›l yeniden belirlenir.
** Dr. Bülent Bulgurlu ve Ayd›n ‹. Çubukçu ayn› zamanda Denetim Komitesi üyeleridir.
*** A. Gündüz Özdemir, Ya¤›z Eyübo¤lu’nun yerine Ocak 2007’de Yönetim Kurulu Üyesi seçilmifltir.

YÖNET‹M 2006
C. fi. O¤uzhan Öztürk
Genel Müdür
‹fl yaflam›na 1982 y›l›nda ‹TÜ Malzeme
Bilimleri Enstitüsü’nde Araflt›rma Görevlisi
olarak bafllayan Öztürk, 20 Ekim 2006’dan
bu yana Beko Elektronik A.fi.’de Genel
Müdür görevini yürütmektedir.

A. Ercan fienolur
Genel Müdür Yard›mc›s›, Üretim

Dr. Tibet Mimaro¤lu
Genel Müdür Yard›mc›s›, Ar-Ge

‹fl yaflam›na 1975 y›l›nda PTT ‹stanbul
Baflmüdürlü¤ü’nde Proje Mühendisi olarak
bafllayan fienolur, 1979 y›l›ndan beri Beko
Elektronik A.fi.’de görev yapmakta, 2005’ten
bu yana Üretim Genel Müdür Yard›mc›s›
görevini yürütmektedir.

‹fl yaflam›na 1981 y›l›nda Quantex’te X-Ray
Medikal Cihaz Tasar›mc›s› olarak bafllayan
Mimaro¤lu, 2005’ten bu yana Beko
Elektronik A.fi.’de Ar-Ge Genel Müdür
Yard›mc›s› görevini yürütmektedir.

09

BEKO ELEKTRON‹K A.fi. 2006 FAAL‹YET RAPORU

10

BEKO ELEKTRON‹K A.fi.

2006 YILI
FAAL‹YETLER‹
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YATIRIMLAR

Beko Elektronik A.fi., 2006 y›l›nda LCD ve Plazma TV üretim
kapasitesini 2,1 milyon adet/y›la ç›karm›flt›r. Yurt içi ve yurt d›fl›
yat›r›mlar›yla global ölçekte büyüme hedefi, kurum stratejisinin
temelini oluflturmaktad›r.

Kapasite Yat›r›mlar›

Yurt D›fl› Yat›r›mlar

Teknolojiye ve iflgücüne yap›lan yat›r›mlar›n
önemini bilen Beko Elektronik A.fi. baflar›n›n
ancak bu flekilde kal›c› olabilece¤ine
inanmaktad›r. fiirket, 2006 y›l›nda da
yat›r›mlar›na devam ederek 27 milyon Euro
yat›r›m gerçeklefltirmifltir. Konvansiyonel
TV d›fl›nda dijital ürünlere eklenen yeni
üretim bantlar› ile Beko Elektronik A.fi.,
2006 y›l›nda LCD ve Plazma TV üretim
kapasitesini 2,1 milyon adet/y›la ç›karm›flt›r.
2007 y›l›nda LCD üretim kapasitesine bir
hat daha ilave edilmesi planlanmaktad›r.

Beko Elektronik LLC
Televizyon Üretim Tesisi-Rusya

Fabrika’n›n 2008 y›l›nda fiirket cirosuna
100 milyon ABD dolar›n›n üstünde katk›
yaratmas› beklenmektedir. Oluflacak bu ciro
ile ihracat kârl›l›¤›na da ilave katk›
sa¤lanacakt›r. On y›l içinde Avrupa pazar›
büyüklü¤üne eriflmesi beklenen Rusya ve
BDT ülkelerinde devreye al›nan bu yat›r›m
yüksek kârl›l›k ve h›zl› büyüme potansiyeli
ile Beko Elektronik A.fi.’nin yurt d›fl›ndaki
ilk üretime dönük yat›r›m› olma özelli¤ini
tafl›maktad›r.

Beko Elektronik A.fi.’nin bir dünya flirketi
olma ve pazar pay›n› art›rma stratejisinin
bir uzant›s› olarak, 2005 y›l›nda bafllad›¤›
Rusya’da fabrika kurma çal›flmalar›, 2006
y›l›n›n son çeyre¤inde tamamlanm›fl, Fabrika
Ekim 2006’da hizmete aç›lm›flt›r. Y›lda
750.000 adet TV üretim kapasitesine sahip
olan Tesis, Rusya’n›n Vladimir bölgesinde
10.000 m2 kapal› alana kurulmufltur. Tesis’te
a¤›rl›kl› olarak CRT ve LCD TV üretimi
yap›lmakta olup, pazar pay›n›n iki y›lda
%10’un üstüne ç›kar›lmas›
hedeflenmektedir.

fiirket’in elde etmeyi öngördü¤ü kârl›
büyüme trendi, hissedarlar›na, ifl ortaklar›na
ve çal›flanlar›na büyük de¤er katacakt›r.

2005 KAPAS‹TE

LCD VE PDP %24

CRT %76

2006 KAPAS‹TE
YATIRIMLARIN
DA⁄ILIMI
(milyon Euro)

22
17
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8
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16

14
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2003

2002

24

19

2005

Kapasite art›m› ve yeni ürün

CRT %72

32

27

‹nflaat ve idame

Yurt d›fl› yat›r›m

40

35

LCD VE PDP %28

8
0
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GÜÇLÜ AR-GE

Ar-Ge’ye verilen önem ancak bu alana yap›lan yat›r›mlarla anlam
kazanmaktad›r. Beko Elektronik A.fi. kuruluflundan bu yana
teknolojik geliflmeleri yak›ndan izlemekte, dinamik ve deneyimli
ekibiyle ürünlerini gelifltirmektedir.

Türk mühendislerinin araflt›rma ve gelifltirme
faaliyetlerindeki baflar›s›n› göstermekte ve
gelecekte elde edilecek daha nice baflar›ya
öncülük etmektedir. Say›sal teknolojileri
evimize ve avuçlar›m›za tafl›yan bu yenilikçi
ürünler, bilgisayar ve video alan›ndaki son
geliflmeleri içermektedir ve tümüyle Beko
Elektronik A.fi.’nin kendi mühendisleri
taraf›ndan gelifltirilmifltir.

Beko Elektronik A.fi., araflt›rma ve gelifltirme
faaliyetlerine yat›r›m yapmadan, kal›c› bir
baflar›n›n elde edilemeyece¤ine
inanmaktad›r. Bu prensiple yola ç›kan ArGe departmanlar›, dünyada hakim olan en
son teknolojik geliflmeleri izlemekte ve
kurumun sürekli e¤itim politikas›yla bilgi
düzeylerini gelifltirmektedirler.
Tüketici elektroni¤inde, dünya çap›nda son
dönemde hakim olan trend, analog
teknolojilerin h›zla say›sal teknolojilere
dönüflmesi sürecidir. Beko Elektronik A.fi.,
analog teknolojilerde hem donan›m hem
de yaz›l›mda kendi ürünlerini yaratt›¤› bir
güce ulaflm›flt›r. fiirket, say›sal teknolojilerde
de donan›m ve yaz›l›m altyap›s›n› ayn› h›zla
oluflturmufl, ürünlerinde kulland›¤› donan›m
ve yaz›l›mlar›n yan› s›ra ürün olarak sat›fla
sunulabilecek yaz›l›mlar üretme kapasitesine
de ulaflm›fl bulunmaktad›r.
Genç ve dinamik Ar-Ge kadrosu, fiirket’in
en önemli üstünlü¤ü olan kendi tasar›m›n›
yapabilme gücüyle hareket etmektedir.
Ar-Ge çal›flmalar› h›zl›, müflteri odakl›,
stratejik ve maliyet avantajl› ürünleri
ortaya ç›karmak, gelifltirmek ve zaman›nda
pazara sunabilmek ilkeleri do¤rultusunda
flekillenmektedir. Bu amaçla, dünya üzerinde

teknolojinin gidiflat›n› belirleyen öncü
firmalarla iflbirlikleri yap›lmakta ve böylelikle
ürünlere art› de¤erler kat›labilmektedir.

Bu yüksek teknoloji ürünlerinin yan› s›ra
lisans edilebilir ileri teknoloji içeren yaz›l›m
çal›flmalar› da son h›z›yla devam etmektedir.
Avrupa’da yayg›nlaflan IDTV (Integrated
Digital TV) ürünlerinde kullan›lan MHEG
gibi yaz›l›mlar› kendi bünyesinde haz›rlayan
Beko Elektronik A.fi. Ar-Ge gruplar›, bu
çal›flmalar›n yurt d›fl›na lisans alt›nda
verilmesi faaliyetlerini de sürdürmektedir.

Beko Elektronik A.fi. Ar-Ge faaliyetleri üç
ana merkezde, 180’i aflk›n tecrübeli ve
dinamik mühendisle sürdürülmektedir.

‹zmir’de kurulu Ar-Ge departman›, özellikle
dijital ürün gelifltirme, donan›m ve yaz›l›m
tasar›m çal›flmalar›na odaklanm›flt›r.

Ar-Ge merkezleri;

Nürnberg, Almanya’da Grundig bünyesinde
faaliyetlerini sürdüren Ar-Ge bölümü ise,
elektronik analog ve say›sal tasar›m
konular›nda çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

• Beylikdüzü, ‹stanbul
• ‹zmir
• Nürnberg, Almanya
Beylikdüzü tesisleri bünyesinde faaliyet
gösteren Ar-Ge departman›; mekanik,
elektronik donan›m ve yaz›l›m tasar›m› olarak
üç ana dalda faaliyetlerini sürdürmektedir.
Tesislerde, konvansiyonel TV, LCD TV,
Plazma TV, Set-Top-Box, DVD Recorder,
HDD DVD Recorder, Combo TV tasar›mlar›
ve müflteri taleplerine yönelik çal›flmalar
gerçeklefltirilmektedir.
2006 y›l›nda gelifltirilen yenilikçi ürünler
aras›nda sabit diskli LCD televizyon (LCD
PVR TV), kiflisel video oynat›c› (PMP) ve
kablosuz görüntü aktar›m› ile çal›flan LCD
TV (Wireless TV) say›labilir. Berlin IFA
Fuar›’nda gururla sergilenen bu ürünler

fiirket, Ar-Ge çal›flmalar›n›n sonucunda
2005 y›l›nda Türkiye’de en çok patent
baflvurusu yapan dördüncü flirket olmufl ve
2006 y›l›nda yap›lan Türk Patent
Enstitüsü’nün düzenledi¤i Patent Ligi Ödül
Töreni’nde ödül alm›flt›r. Bugün, Beko
Elektronik A.fi., Türkiye’de tüketici elektroni¤i
sektöründe en çok patent baflvurusu yapan
flirket konumundad›r. 2006 y›l›nda ise,
yapt›¤› 22 patent baflvurusu ile Türkiye
çap›nda ilk s›ralarda olmay› beklemektedir.
Bunlara ek olarak 2006 y›l›nda Grundig ile
Almanya’da da üç adet patent baflvurusu
bulunmaktad›r.
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YEN‹ ÜRÜNLER

Beko Elektronik A.fi. tüm müflterileri için hayat› daha renkli,
daha canl›, daha e¤lenceli k›lan ürünler sunmaktad›r.

Beko Elektronik A.fi.’nin geçti¤imiz y›l
içerisinde piyasaya sürdü¤ü yeni nesil
ürünler, teknolojik özellikleriyle hem
tüketicilerin hem de medyan›n büyük
be¤enisini toplam›fl, yurt d›fl›nda ald›¤›
ödüllerle baflar›s›n› perçinlemifltir.
BEKO HARDDISK KAYDED‹C‹L‹
LCD TV
32” (82 ekran) LCD+PVR TV, harddiske
kaydetme özelli¤ine sahip Türkiye’de sat›lan
tek LCD televizyondur. Entegre sabit disk
özelli¤i sayesinde canl› yay›n durdurulup,
daha sonra istenilen zamanda kal›nan yerden
seyredilen programa dönülebilir. Ayr›ca,
hangi program›n, hangi gün, hangi saatte
kaydedilece¤i kontrol edilebilir, bir kanal
kaydedilirken di¤er bir kanal izlenilebilir.
160 GB’l›k sabit disk kapasitesiyle yay›n
ak›fl›n› kaliteli flekilde sabit diskte saklayan
LCD+PVR TV, TV seyretmeyi keyfe
dönüfltürür.

GRUNDIG FULL HD LCD TELEV‹ZYON

DVD KAYDED‹C‹

Beko Elektronik A.fi.’de üretilen ilk Full HD
LCD televizyonlar, 37” (94 ekran) ve 42”
(106 ekran) ekran boyutlar›nda Grundig
markas›yla Avrupa’da piyasaya sürülmüfl,
ürünün pazarlamas› HD Evolution konsepti
kullan›larak yap›lm›flt›r. TV yay›n›n›n
içeri¤ine göre kontrast›n dinamik olarak
ayarlanmas› sayesinde üstün renk
performans› sa¤layan ürün, LCD ekran›n
tepki süresinin k›sal›¤› sayesinde hareketli
resimlerde de mükemmeli sunar. Magic
Fidelity ses sistemi LCD televizyonda Home
Cinema keyfini yaflat›r.

160 GB harddisk ile 205 saate kadar TV
yay›n› kaydedebilme özelli¤ine sahiptir.
Zaman ötelemesi (timeshift) ve zaman
kayd›rabilme (timeslip) özellikleri ile canl›
TV yay›nlar›n› durdurma, ileri geri h›zl›
tarama özellikleriyle öne ç›kar. DVD filmleri,
VCD, SVCD, MP3, Audio CD, CD-R, CDRW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
disklerini oynatabilen ve çalabilen bu ürün,
bir kanal› kaydederken di¤erini seyredebilme
olana¤› da sunar.

BEKO ELEKTRON‹K A.fi. 2006 FAAL‹YET RAPORU
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2006 YILINDA KAZANILAN ÖDÜLLER

2006 y›l›na damgas›n› vuran ödüller, Beko Elektronik A.fi.’ye
daha iyisini baflarma hevesi ve daha çok çal›flma azmi
vermifltir.

Beko 26” L1 serisi LCD televizyon, Chicago
Athenaeum Mimari ve Tasar›m Müzesi
taraf›ndan her y›l verilen “Good Design”
ödülüne elektronik ürünler kategorisinde
lay›k görülmüfltür.
2005 y›l› Aral›k ay›nda Norveç Bilde
Dergisi'nin yapt›¤› karfl›laflt›rmada 37”
Grundig Fine Arts TV (Grundig Fine Arts
LXW 94-9650) her kategoride 1. seçilmifltir.
FineArts TV, Grundig’in prestij ürünüdür.
Full HD çözünürlü¤e sahip olan bu ürün,
HD Evolution konseptine ek olarak hareketli
resimlerde üstün görüntü performans›
sa¤layan Motion Compensation (hareket
dengeleme) özelli¤ine de sahiptir.

Almanya’n›n önde gelen elektronik
dergilerinden Video-Magazin’in Haziran
2006 say›s›nda, Grundig Vision II 32 LXW
9620 Dolby modeli, Test Winner Ödülü’nü
alm›flt›r.
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KAL‹TE YOLCULU⁄U

Beko Elektronik A.fi. için kalite hiç bitmeyen bir yolculuk…
Kalitenin ancak bütün çal›flanlar›n e¤itimiyle mümkün olaca¤›na
inanan fiirket, flirket içi e¤itimlerin koordine edilmesi ve üretim
süreçlerinin mükemmellefltirilmesi için gereken bütün
çal›flmalar› yürütmektedir.

ÜRET‹M KAL‹TES‹ - ÜRÜN KAL‹TES‹
- VER‹ML‹L‹K
Teknolojiyi, kalite ve çevre bilincinden ödün
vermeden kullanmak, fiirket’in vazgeçilmez
ilkelerinden biridir. Hem ürün hem de hizmet
baz›nda sürekli iyilefltirmeyi flirket politikas›
olarak benimseyen Beko Elektronik A.fi.,
2006 y›l›nda da üretim ve kalite süreçlerini
mükemmelli¤e tafl›yacak, müflteri
memnuniyetini beklentilerin üstünde
karfl›layacak, çevreye ve topluma duyarl›
iyilefltirme ve uygulamalar konusunda
önemli ad›mlar atm›flt›r.
2006 y›l› içinde fiirket hedeflerine
ulafl›lmas›nda önemli bir araç olarak
kullan›lan TPM (Toplam Verimli
Üretim/Yönetim) metodolojisiyle Verimlilik,
Maliyet, Kalite, Motivasyon bafll›klar› alt›nda
çeflitli çal›flmalar gerçeklefltirilmifltir.
• Mavi yakal› çal›flanlara “Ekipman, Proses
ve TPM Metodolojik” bafll›klar› alt›nda
verilen e¤itimler ve haz›rlanan 186 adet
nokta dersinin verilmesi ile e¤itim de¤eri
ortalama kifli bafl› dokuz saat olarak
gerçeklefltirilmifltir.
• ‹yilefltirme faaliyetleri çerçevesinde bütün
üretim çal›flanlar›n›n kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen 672 adet Kaizen’den 3,7
milyon YTL’yi aflan net getiri ve 1,8 milyon
YTL’yi aflan potansiyel getiri elde edilmifltir.
Verimlilik, Maliyet ve Kalite kategorilerinde
yap›lan Kaizen’ler fabrikam›za önemli ölçüde
maddi kazanç sa¤lam›fl, rekabet gücümüzün
artmas›na katk›da bulunmufltur. Öte yandan,
Moral ve ‹fl Güvenli¤i kategorilerinde yer
alan Kaizen’ler ise çal›flma ortam›n›n
iyilefltirilmesinde ve motivasyonun
artmas›nda önemli bir rol oynam›flt›r.

• 2006 y›l›nda, fiirket bünyesinde Beko
Akademi Projesi bafllat›lm›flt›r. Üretimin her
aflamas›nda, bilgi ve becerilerini daha üst
düzeye tafl›yarak yetkilendirilmifl çal›flanlar
yetifltirmeyi hedefleyen Beko Akademi,
kat›l›mc›lar›n›, uzman bir kurulufl taraf›ndan
yap›lan s›nav ve mülakatlar sonucu
belirlemifltir.
• 2006 y›l› içinde, Akademi e¤itim
sürecinde, Teknik E¤itimler, Ekipman, Ürün
ve Proses, Metodolojik ve Kiflisel Geliflim
bafll›klar› alt›nda 60 kifliye 12.718 kifli/saat
e¤itim verilmifltir.
• 2008 y›l›nda TPM Süreklilik Ödülü’ne
baflvurma karar› do¤rultusunda, 2006 y›l›nda
JIPM-S firmas›ndan dan›flmanl›k hizmeti
al›nmaya bafllanm›flt›r. Üçer ayl›k dönemlerle
fiirket’i ziyaret eden dan›flmanlardan Part II
çerçevesinde ürün maliyetlerinin
düflürülmesi, ara stoklar›n azalt›lmas›, yal›n
üretim mant›¤›yla çal›flan fabrika yarat›lmas›
için yap›lmas› gereken faaliyetler konusunda
bilgi al›nmaktad›r.
Kuruluflundan bu yana fiirket’in temel
politikas› “Topyekun Mükemmelleflme ve
Sürekli Geliflme”dir. Temel politikan›n
uygulanmas›ndaki esas, bütün çal›flanlar›n
kat›l›m› ile müflteri istek ve beklentilerini en
üst düzeyde sa¤layacak ürün ve hizmetleri
planlamak, gelifltirmek, hatas›z flekilde
üretmek ve en k›sa sürede pazara sunmakt›r.
Beko Elektronik A.fi. için kalite ve
güvenilirlik, müflterilerle uzun vadeli ve
baflar›l› bir iflbirli¤i için vazgeçilmez
koflullard›r.

fiirket’in bütün faaliyetleri ISO 9001:2000
Standard›’na uygun Kalite Yönetim Sistemi
taraf›ndan güvence alt›ndad›r ve gerekli
denetim ve ölçümlerle bu güvencenin
süreklili¤i sa¤lanmaktad›r.
Beko Elektronik A.fi. taraf›ndan gelifltirilen
ve üretilen bütün ürün ve hizmetlerin kalitesi,
güvenilirli¤i, ilgili bütün yasal mevzuatlara
uyumu ve müflteri memnuniyeti birinci
derecede önem tafl›r. Bu husus, fiirket
yönetimi ile birlikte, bütün çal›flanlar
taraf›ndan desteklenmektedir.
fiirket’te üretim alan› ve sektöre ait bütün
yönetim sistemleri kurulmufl olup bu
sistemler ulusal ve uluslararas› ba¤›ms›z
denetçi kurulufllar taraf›ndan denetlenerek
belgelendirilmifltir. Bu kurulufllar taraf›ndan
yap›lan periyodik ara denetimlerle sistemin
süreklili¤i kontrol alt›nda tutulmakta, ilgili
sistem belgelerinin süreklili¤i
sa¤lanmaktad›r.

BEKO ELEKTRON‹K A.fi. 2006 FAAL‹YET RAPORU
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KAL‹TE DÖNÜM NOKTALARI

Baflar›y› taçland›ran ödüller

1983

• Kalite Çemberleri e¤itimi ve uygulamalar›n›n bafllat›lmas›

1989

• ISO 9001 çal›flmalar›n›n bafllat›lmas›

1991

• ISO 9001 Kalite Sistemi Belgesi - SGS Yarsley
• AQAP-110 Endüstriyel Kalite Güvence Belgesi - Milli Savunma Bakanl›¤›

1992

• ISO 9001 Kalite Sistemi Belgesi - TSE

1993

• Koç Toplam Kalite Süreci’nin bafllamas›
• BS 7750 Çevre Yönetim Sistemi çal›flmalar›n›n bafllat›lmas›

1994

• SGS Yarsley - BS 7750 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve Green Dove (Yeflil Güvercin) Ödülü’nü
Türkiye'de tüm sektörlerde, dünyada ise kendi sektöründe alan ilk kurulufl

1995

• TSE-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni Türkiye'de ilk alan kurulufl
• Uluslararas› Kalitelendirme Projesi’nin bafllat›lmas›

1997

• SGS Yarsley taraf›ndan BS 7750 Belgesi’nin ISO 14001 Belgesi’ne dönüfltürülmesi
• TPM sürecinin bafllat›lmas›

1999

• TÜS‹AD-KalDer Kalite Baflar› Ödülü
• ‹SO Çevre Büyük Ödülü
• ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i (‹S‹G) Yönetim Sistemi Standard› çal›flmalar›n›n bafllat›lmas›,
‹S‹G politikas›n›n oluflturulmas› (OHSAH 18001)

2001

• ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi - SGS Yarsley
• ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi - TSE
• AQAP-110 Endüstriyel Kalite Güvence Belgesi - Milli Savunma Bakanl›¤›
• TPM Mükemmellik Ödülü

2003

• OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ‹fl Güvenli¤i Sistemi Belgesi - SGS Yarsley
• OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ‹fl Güvenli¤i Sistemi Belgesi - TSE

2004

• SA8000 Sosyal Sorumluluk Sistemi ve Belgesi - SGS Yarsley

2005

• BS7799 Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi ve Belgesi - SGS Yarsley
• BRC (British Retail Consortium) Standard› ve Belgesi
• Red Dot Tasar›m Ödülü
• What HI-FI Ses ve Görünüm Ödülü

2006

• ROHS sürecinin bafllat›lmas›
• Sony Green Partner
• Türkiye’de en h›zl› büyüyen IT flirketi ödülü - Interpro
• Patent Ligi 4.lük Ödülü - Türk Patent Enstitüsü
• Good Design Ödülü
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GRUNDIG

Grundig, Avrupa’n›n en büyük pazarlar›ndan biri olan
Almanya’da, CRT pazar›nda en büyük marka, toplam
televizyon pazar›nda sat›fl adedi bak›m›ndan üçüncü
büyük TV markas› konumuna ulaflm›flt›r.

GRUNDIG ALMANYA CRT PAZAR PAYI
(Adede göre) (%)
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Tüketici elektroni¤i alan›nda, Avrupa ve
dünya ölçe¤inde tan›nan Grundig markas›n›
yeniden konumland›rmak ve Grundig’in
öncelikle Avrupa, daha sonra bütün dünyada
yayg›n bir global marka olarak kullan›m›n›
sa¤lamak, Beko Elektronik A.fi. büyüme
stratejisinin en güçlü noktas›n›
oluflturmaktad›r. fiirket’in ‹ngiliz orta¤› Alba
Plc ile %50-50 ortakl›k ile sat›n ald›¤›
Grundig, ortakl›¤›n gerçekleflti¤i May›s 2004
tarihinden bu yana uygulanan yeni
pazarlama, marka konumlama ve da¤›t›m
stratejileri ile Almanya’daki pazar pay›n›
%4,7’den (May›s 2004), %19’lar (Aral›k
2006) seviyesine tafl›m›fl, baflar›s›n› ve
gücünü kan›tlam›flt›r. Bu durumuyla
Grundig, Avrupa’n›n en büyük pazarlar›ndan
biri olan Almanya’da, CRT pazar›nda en
büyük marka, toplam televizyon pazar›nda
televizyon sat›fl adedi bak›m›ndan ise üçüncü
büyük TV markas› konumuna ulaflm›fl ve
fiirket için gurur kayna¤› olmufltur.

Tüketici elektroni¤inde, özellikle son y›llarda
yaflanan analog teknolojiden dijital
teknolojiye geçifl sürecinden, dünyaca ünlü
birçok firma gibi Grundig de etkilenmifltir.
Piyasalardaki bu geliflmelerin paralelinde
fiirket performans›n› gelifltirme amaçl›
yeniden yap›land›rma çal›flmalar›
h›zland›r›lm›fl, güncellenmeye yönelik farkl›
konularda projeler devreye al›nm›flt›r.
Avrupa’n›n birçok ülkesinde bilinen bir
marka olan Grundig, Beko Elektronik A.fi.
bünyesine al›nd›ktan sonra, operasyonlar›na
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’y› da katarak
büyüme stratejisini devam ettirmifltir. Sat›fl
sonras› hizmetlerin yürütüldü¤ü ayr› bir
firma olan ISG Intermedia GmbH, Grundig
ile birlefltirilerek verimlilik art›fl› ve
operasyonel giderlerin düflürülmesi
amaçlanm›flt›r.
Grundig için “Made for you” (Sizin için
yap›ld›) slogan›yla uygun fiyat-performans
oran›n› tüketici gözünde ön plana ç›kararak,
orta ve üst segment marka konumlamas›
hedeflenmifltir.

Grundig gücünü üretimden oldu¤u kadar
Ar-Ge çal›flmalar›ndan da alan bir kurulufl
olmay› hedeflemektedir. fiirket, ürün veya
üretim süreçlerinde sorun veya engel teflkil
eden durumlar›n tespit edilerek uygun
de¤iflikliklerin yap›lmas› ve teknolojik
geliflimlerin en k›sa sürede üretim
süreçlerine yans›t›lmas› prensibiyle
çal›flmaktad›r. Grundig bu kapsamda, halen
kullan›lan Digi 100 flasinin yerine verimlilik
ve kârl›l›k art›fl› için yeni bir flasi gelifltirme
çal›flmalar›na bafllam›flt›r. Digi 200 flasi
olarak adland›r›lan proje, yüksek çözünürlük
kalitesine sahip High Definition ürünleri
desteklemek üzere haz›rlanm›flt›r. Beko
Elektronik A.fi. ile koordineli yürütülen
çal›flmalar sonucunda Aral›k ay›nda üretime
geçilmifltir. Digi 200 projesi ile Grundig,
rakip markalardan önce pazarda yer almay›
ve marka de¤erini güçlendirmeyi
hedeflemifltir. Ayr›ca operasyonel kârl›l›¤›n›
ve verimlili¤ini art›rmak için Temmuz ay›nda
uluslararas› büyük bir dan›flmanl›k
firmas›n›n da katk›lar›yla Grundig Plus
projesi devreye al›nm›flt›r. Halen
yürütülmekte olan bu proje ile Grundig,
fiirket organizasyonuna uygun ürün gam›n›
yönetim stratejileriyle birlefltirerek pazardaki
stratejik üstünlü¤ünü art›rarak devam
ettirmeyi; orta ve üst segmentte söz sahibi
olmay› hedeflemektedir.
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TAfiIYAN BÜTÜN
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OLANAKLARI SUNMAYI VE
GÜVEN AfiILAMAYI ‹LKE
ED‹NM‹fiT‹R.”
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Çal›flanlar›n›n sa¤l›k ve güvenli¤ini her fleyin üstünde
tutan Beko Elektronik A.fi., OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi Sertifikas›'n› sektörde
TSE’den ve SGS Yarsley’den alan ilk firmad›r.
Fabrikada "s›f›r ifl kazas›" hedefiyle uzun y›llard›r
hassasiyetle uygulanan iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i
faaliyetleri için fiirket, iki kurulufl taraf›ndan
belgelendirilmifltir. Beko Elektronik A.fi., ayr›ca
SA8000 Sosyal Sorumluluk Standard›’na uygun yap›
oluflturmufl ve SGS Yarsley taraf›ndan yap›lan denetim
sonucunda SA8000 Sosyal Sorumluk Uygunluk
Belgesi almaya hak kazanm›flt›r.

Beko Elektronik çal›flanlar›
“Ülkem ‹çin” el ele verdi
Beko Elektronik A.fi. çal›flanlar›, Koç Toplulu¤u’nun “Ülkem ‹çin Günü” kampanyas›
kapsam›nda Bahçelievler’de bulunan Çocuk Esirgeme Kurumu’na teknoloji, sa¤l›k ve
e¤itim ihtiyaçlar›na yönelik ba¤›fllar yapt›.
‹çerisinde iki çocuk yuvas› ve bir k›z yetifltirme yurdu bulunan Bahçelievler Çocuk
Esirgeme Kurumu’nun belirledi¤i ihtiyaç listesi do¤rultusunda Beko Elektronik A.fi.
çal›flanlar›, kurumun bilgisayar, televizyon, dvd gibi teknolojik ihtiyaçlar›n›n yan›nda
kiflisel ihtiyaçlar›n› da karfl›layacak ba¤›fllarda bulundu.

Wall Mart Green
Assessment.

ORTALAMA ÇALIfiAN SAYISI

ÇALIfiAN BAfiINA C‹RO

19 Temmuz’da gerçeklefltirilen denetim
sonucunda, fiirketimiz Wall Mart Green
Assessment denetim belgesini ald›.
Bu denetimde fiirketimiz; çal›flma
hayat›, yasalara uyumu, iflçi sa¤l›¤› ve
güvenli¤i gibi konularda de¤erlendirildi.
Bu de¤erlendirme sonucunda ald›¤›m›z
Green Assessment belgesi,
de¤erlendirilen tüm konularda Wall
Mart taraf›ndan beklenen düzeyde
oldu¤umuzun bir göstergesidir. Daha
önce iki kez Orange Assessment
belgesi almaya hak kazanan fiirketimiz,
Green Assessment belgesi ile Wall
Mart denetiminden 2 sene boyunca
muaf olacakt›r. fiirketimiz, Türkiye’de
Green Assessment belgesine sahip ilk
ve tek sanayi flirketidir.
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fiirket çal›flanlar›na daha iyi hizmet verebilmek
amac›yla Kampus içinde pek çok sosyal olanak
sa¤lanmaktad›r. Baz› test ve tahlillerin yap›ld›¤› Sa¤l›k
Hizmetleri Birimi, çal›flanlar›n mesai saatleri içinde
difl tedavilerini gerçeklefltirebildikleri Difl Ünitesi,
70 çocuk kapasiteli krefl, kafeterya, restoran ve içinde
bayan ve erkek kuaförü, çiçekçi, bijuteri, terzi, kuru
temizleme ve lostra salonunun bulundu¤u çarfl›, hem
gündelik ihtiyaçlar› karfl›lamay› hem de çal›flanlar›n
motivasyonunu art›rmay› hedeflemektedir.

Beko Elektronik A.fi., çal›flanlar›na, tüm paydafllar›na ve topluma karfl› sosyal
sorumlulu¤unu yerine getirmek amac›yla,
- Kurmufl oldu¤u sosyal sorumluluk sistemini kal›c› hale getirip sürekli gelifltirmeyi,
- SA8000 standart gereklerine, ulusal ve uluslararas› yasal mevzuata uymay› ve
yorumlar›na sayg›l› olmay›,
- Zorla çal›flt›rmaya baflvurmamay›, her türlü bask› politikalar›n› ve bask›ya dayal›
disiplin uygulamalar›n› desteklememeyi,
- Çocuk eme¤inden yararlanmamay› ve yararlan›lmas›n› desteklememeyi,
- Çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤ini sa¤lamay›,
- E¤itimlerle çal›flanlar›n›n sürekli geliflmesini desteklemeyi,
- ‹lgili tüm kay›tlar› oluflturmay› ve muhafaza etmeyi,
- Etkin bir flekilde dokümante edilmifl ve belgeye ba¤lanm›fl olan Sosyal Sorumluluk
Sistemini talep edildi¤inde ilgili taraflar›n eriflimine (kamuoyu dahil) açmay›
taahhüt etmektedir.

2005

fiirket’te MESS ile T. Metal ‹fl Sendikas› aras›nda 20
Ekim 2006 tarihinde imzalanan ve 1 Eylül 200631 A¤ustos 2008 dönemini kapsayan Toplu ‹fl
Sözleflmesi hükümleri uygulanmaktad›r.

SOSYAL SORUMLULUK POL‹T‹KASI

2004

fiirket’in bugünlere ulaflmas›nda eme¤i geçen bütün
çal›flanlar›na Beko Elektronik A.fi. ailesinin birer
parças› gözüyle bak›lmaktad›r. 2006 y›l› konsolide
ortalama çal›flan say›s› 3.904 kiflidir. Bunun 973’ü
beyaz yakal›, 2.931’i de mavi yakal› çal›flanlardan
oluflmaktad›r.
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ÇALIfiANLAR, SOSYAL B‹L‹NÇ VE ÇEVRE

Çevre bilincini kurum kültürünün bir parças› haline getirmek Beko Elektronik
A.fi.’nin hem sosyal hem de ulusal sorumlulu¤udur. Öncelik, do¤ayla dost üretim
süreçlerini desteklemek ve at›k yönetimine hassasiyet göstermektir.
ÇEVRE ‹S‹G POL‹T‹KASI
Beko Elektronik A.fi., çevre ve ifl sa¤l›¤› ile ifl güvenli¤i bilinci yüksek bir flirket olmaya kendini adam›fl olarak, yat›r›mlar›n›n
gerçeklefltirilmesinde, ürünlerin gelifltirilmesinde, üretilmesinde ve paketlenmesinde afla¤›daki hedeflerin gerçeklefltirilmesini sa¤layacakt›r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Do¤al kaynaklar›n tüketimini azaltan metotlar› kullanmak, yeniden kullan›m ve geri dönüfl operasyonlar›n› art›rmak,
Temel hedef olan “0” ifl kazas› hedefini yakalamak; havaya, topra¤a ve suya verilen at›klar› en aza indirgemek,
Çevreye ve insan sa¤l›¤›na zararl› operasyonlar yerine, emniyetli ve çevre dostu operasyonlar seçmek,
Tüm çevre, sa¤l›k, çal›flma mevzuat›, tüzük ve yasalar›na yak›ndan izleyerek ba¤l› kalmak,
Yard›mc› sanayilerin ve tedarikçilerin çevre, ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤ine karfl› sorumlu kurulufllar olmalar›n› teflvik etmek,
Çevre, ‹fl Güvenli¤i ve ‹fl Sa¤l›¤› konular›nda tüm çal›flanlar›n› e¤iterek bilinçlendirmek,
Fabrika s›n›rlar› içerisinde çal›flan personel, tafleron ve ziyarete gelen tüm insanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤ini sa¤lamak,
Makine, araç, cihaz, tezgâh, malzeme hareketleri, üretime yard›mc› araçlardan kaynaklanan riskleri en aza indirgemek,
Çal›flma ortam›n›n flartlar›ndan do¤an potansiyel tehlikeleri minimuma indirgemek, sa¤l›k aktivitelerini planlamak ve sa¤l›kl› çal›flma
flartlar›n› yaratmak,
Çevre ve ifl sa¤l›¤› ile ifl güvenli¤i konusundaki uygulamalar› ve faaliyetleri gözden geçirmek, sürekli iyilefltirmeler planlamak ve
devreye almak.

•

YILLARA GÖRE TV BAfiINA HURDA MALZEME GER‹ KAZANIM M‹KTARI
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Ekolojik çevre bilinci, kuruluflundan bu yana kurum
kültürünün bir parças›d›r. fiirket çal›flanlar›, geliflen
teknolojiyi kullanarak hayat standard›n› yükseltmenin,
çevreye zarar verecek bilinçsiz ve y›k›c› bir süreç
olmas›n› engellemek üzere e¤itilmifltir. fiirket, çevreyi
ve do¤al kaynaklar› korumay›, Toplam Kalite
felsefesinin bir parças› olarak görmekte ve gereklerini
yerine getirmektedir. Bu kapsamda, Beko Elektronik
A.fi.’nin üretim sürecinde oluflan at›klar›n geri
kazan›m› sa¤lanmakta, geri kazan›m› mümkün
olmayan at›klar›n bertaraf› da yasal mevzuata uygun
olarak yap›lmaktad›r.

fiirket, çevre bilinci kapsam›nda, 1999 y›l›nda strafor
at›klar› için geri kazan›m tesisi kurmufl ve elde edilen
at›¤›n %12’lik k›sm› hammaddede kullan›lmaya
bafllanm›flt›r.
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Kat› At›k Oluflumunun ve
Hammadde Kullan›m›n›n
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Tasar›mda Çevresel
Kriterlere Uyum

tasar›mda çevresel kriterlere daima uyum
sa¤lamaktad›r. Bu do¤rultuda gerçeklefltirilen
çal›flmalar afla¤›daki gibidir:

Dünya üzerindeki do¤al kaynaklar›n h›zla tükenmesi
ve bozulan do¤al dengenin olumsuz sonuçlar›
öncelikli olarak büyük çapta üretim yapan flirketlerin
sorumlulu¤undad›r. Do¤aya ve çevreye sayg›l›
üretimin de¤erine inanan Beko Elektronik A.fi.,
kuruluflundan bu yana bütün çal›flanlar›n› ayn› bilinç
çerçevesinde e¤itmifltir. Çevre bilincinden ödün
vermeden üretim yapmay› ilke edinen fiirket,

• Mekanik tasar›mlarda geri dönüflümü mümkün
olan malzemeler seçilmektedir. Böylece daha az
hammadde kullan›m› ile plastik üretiminin sa¤lanmas›
ve tasar›m de¤ifliklikleri ile malzeme a¤›rl›klar›n›n
azalt›lmas› gibi faydalar sa¤lanmaktad›r.

• Elektronik tasar›mlarda elektromanyetik kirlilik
kontrolü, stand-by güç tüketiminin azalt›lmas› gibi
kriterler göz önüne al›nmaktad›r. Böylece y›lda 5
milyon CRT-TV üretildi¤i, her TV’nin 10 y›l
kullan›ld›¤›, her TV’nin günde ortalama alt› saat standby’da kald›¤› düflünüldü¤ünde, bir y›lda üretilen
TV’lerin stand-by sarfiyat›n›n 0,8 W azalt›lmas› ile
toplam 87.600 megawatt-saat enerji tasarrufu
sa¤lanmaktad›r.

GREEN PARTNER
Ürünlerde Kurflunsuz
Üretim
Beko Elektronik A.fi., Türkiye’de sektöründe
ilk kez, ürünlerinde kurflunsuz üretimi
bafllatan flirket oldu.
Avrupa’n›n 2. büyük TV üreticisi Beko Elektronik A.fi.,
Türkiye’de bir ilke daha imza att›. fiirket, Avrupa
Birli¤i’ne üye ülkelerin zorunlu olarak uygulad›¤›
kurflunsuz üretimi (RoHS) Türkiye’de sektöründe iç
piyasaya sundu¤u ürünlerinde de hayata geçiren ilk
firma olmufltur.
Beko Elektronik A.fi., Türkiye’de RoHS’lu (The
restriction of the use of certain hazardous substances
in electrical and electronic equipment - Elektrik ve
Elektronik Ürünlerde Zararl› Maddelerin Kullan›m›n›
K›s›tlayan Direktif) üretime geçmek suretiyle, bir ilki
daha gerçeklefltirerek, Ocak 2006 itibariyle hem yurt
içi, hem de yurt d›fl› olmak üzere ürünlerinde RoHS’a
uygun üretime bafllam›flt›r.
Sektörde, sadece zorunluluk getiren Avrupa ülkelerine
de¤il, iç piyasaya da kurflunsuz üretim yapan ilk firma
Beko Elektronik A.fi. olmufltur.

‹lk kez 2004 y›l›nda Sony için yapt›¤› üretimden önce Sony’nin Green Partner’› olan
fiirketimiz, 2006 Mart’›nda bu sertifikay› yeniledi.
Tasar›mdan, malzemenin seçimine, üretim proseslerinden stoklamaya kadar tüm süreçlerde
standard›n gereklerinin yerine getirilip getirilmedi¤i, e¤itim, iç denetim, düzeltici faaliyetlerin
aç›lmas› ve takibi gibi konularda neler yap›ld›¤›, üründe kullan›lan tüm malzemelerde
izlenilebilirli¤inin sa¤lanmas›, Girifl Kalite’de XRF ile yap›lan ölçümler için Sony ile XRF do¤rulamas›
yap›lmas› gibi bu sertifikasyonun temel zorunluluk alanlar›n› içeren konularda çeflitli çal›flmalar
yap›lm›fl ve standard›n gerekleri 3 ay gibi bir sürede yerine getirilmifltir. Üretilen ürün, Sony’nin
Malzemelerdeki Çevreyi Etkileyen Maddelerin Kullan›m› Standard› olan SS-00259 (Management
Regulations for the Environment-Related Substances to be Controlled which are included in Parts
and Materials) standard›na göre çevreci ürün - ecoproduct flartlar›n› da sa¤lamaktad›r.
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KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹’NE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne Uyum Beyan›

SPK taraf›ndan 4.07.2003 tarih ve 35/835 say›l› karar› ile kabul edilen ve Temmuz 2003'te kamuya aç›klanm›fl olan “Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri”nin uygulanmas› ve hayata geçirilmesi; özellikle halka aç›k flirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanlar› aç›s›ndan
önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya ç›karan söz konusu ilkeler fiirketimiz taraf›ndan benimsenmifl olup,
uygulanmaktad›r.
SPK'n›n 10.12.2004 tarih ve 48/1588 say›l› toplant› karar› gere¤ince, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda (‹MKB) ifllem gören
flirketlerin 2004 y›l›na iliflkin faaliyet raporlar›ndan bafllamak üzere, faaliyet raporlar›nda ve internet sitelerinde söz konusu Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri'ne uyumuyla ilgili beyanlar›na yer vermeleri uygun görülmüfltür. Buna göre Beko Elektronik A.fi. 2004 ve 2005
y›llar›nda oldu¤u gibi 2006 Faaliyet Raporu'na da afla¤›daki ilkelere uyum konusundaki bilgileri eklemifltir. 1999 y›l›nda yay›mlanan
“OECD Kurumsal Yönetim ‹lkeleri” 2004 y›l›nda revize edilmifl, SPK da “2004 OECD Kurumsal Yönetim ‹lkeleri” ile Sermaye Piyasas›
Kurulu “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri” aras›ndaki uyumu sa¤lamak amac›yla kendi ilkelerini güncellemifltir. Beko Elektronik A.fi. 2006
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, yeni Kurumsal Yönetim ‹lkeleri do¤rultusunda haz›rlanm›flt›r.
BÖLÜM I-PAY SAH‹PLER‹
2. Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi
fiirketimizde Finansman Departman› bünyesinde
bulunan Yat›r›mc› ‹liflkiler Masas›, fiirket’in pay
sahipli¤i, pay sahipleri ve potansiyel yat›r›mc›lar ile
ilgili iliflkilerini yürütmektedir. fiirketimizin temel
amac›, pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n adaletli
ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sa¤lamakt›r.
Yürütülen bafll›ca faaliyetler flunlard›r:
• fiirket ile ilgili kamuya aç›klanmam›fl, gizli ve
ticari s›r nitele¤indeki bilgiler hariç olmak üzere,
pay sahiplerinin fiirket ile ilgili yaz›l› bilgi
taleplerini karfl›lamak,
• Pay sahiplerine iliflkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, güvenli
ve güncel olarak tutulmas›n› sa¤lamak,
• Genel Kurul toplant›s›n›n yürürlükteki mevzuat
ve Ana Sözleflmeye uygun olarak yap›lmas›n›
sa¤lamak,
• Genel Kurul toplant›s›nda, pay sahiplerinin
yararlanabilece¤i dokümanlar› haz›rlamak ve
oylama sonuçlar›n›n kayd› ile sonuçlarla ilgili
raporlar›n talep eden pay sahiplerine yollanmas›n›
sa¤lamak,
• fiirket’in yurt içi ve yurt d›fl›nda bireysel ve
kurumsal yat›r›mc›larla gerçeklefltirilen
toplant›larda tan›t›m›n› yapmak,
• fiirket hakk›nda de¤erlendirme yapan analistleri
bilgilendirmek,
• SPK'n›n Seri VIII, No: 39 say›l› tebli¤i
do¤rultusunda gerekli Özel Durum Aç›klamalar›n›
‹MKB ve SPK'ya bildirmek,
• Yurt d›fl›nda çeflitli kurumlar taraf›ndan düzenlenen
konferanslara kat›larak yat›r›mc›lar› bilgilendirmek,

• Sermaye Piyasas› kanunu ile ilgili mevzuatta
meydana gelen de¤ifliklikleri takip etmek ve fiirket
içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak.
Pay sahipleri ile iliflkiler konusunda sorumlu
çal›flanlar:
C. fi. O¤uzhan Öztürk
Genel Müdür
oguzhan.ozturk@beko.com.tr
0212 872 13 00
M. Ömür Özüpek
Finansman Müdürü
omur.ozupek@beko.com.tr
0212 872 12 83
Deniz K. Durgun
Finansman Uzman›
deniz.durgun@beko.com.tr
Demet Y›lmaz
Finansman Eleman›
demet.yilmaz@beko.com.tr
Faks: (0 212) 872 12 98
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n
Kullan›m›
2006 y›l›nda pay sahiplerinin fiirket merkezinde
yürütülen ifllemleri d›fl›nda, 2006 y›l›nda bilgi amaçl›
olarak fiirketimize baflvuran arac› kurum, fonlar ve
bireysel yat›r›mc›n›n toplam say›s› 100 civar›ndad›r.
Kamuyu Ayd›nlatma Projesi (KAP) kapsam›nda, fiirket

bünyesindeki gerekli çal›flmalar bitirilmifltir. Proje
devreye girdi¤inde pay sahiplerinin güvenli ve h›zl›
bir flekilde bilgilendirilmesi sa¤lanm›fl olacakt›r. Web
sitemizde mali tablolar›n yan› s›ra pay sahiplerinin
haklar›n› kullan›m›n› etkileyecek her türlü bilgi
güncellenerek kullan›ma sunulmufltur.
fiirketimiz, sermaye piyasas› araçlar›n›n kayden
izlenmesi amac›yla kurulan Merkezi Kay›t Kuruluflu
A.fi.'ye üye olmufl ve ‹MKB'de ifllem gören fiirketimiz
hisse senetleri kaydilefltirilmifltir. Böylece, hisse
senetlerinin bas›lmas› ihtiyac› ortadan kalkm›flt›r.
Ayr›ca Merkezi Kay›t Kuruluflu nezdinde pay
sahiplerimizin ifllemlerinin yerine getirilmesi amac›yla,
Yap› Kredi Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi. (eski Koç
Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi.) ile anlaflma yap›larak,
tüm Yap› Kredi (eski Koçbank) flubelerinden kâr pay›
tahsilatlar› ve sermaye art›r›m ifllemleri ile hesap
açma ifllemlerini yerine getirmeleri sa¤lanm›flt›r.
fiirket faaliyetleri, Genel Kurul’da tespit edilen
ba¤›ms›z d›fl denetçi ve seçilen denetçiler taraf›ndan
periyodik olarak denetlenmektedir. fiirket Ana
Sözleflmesi’nde özel denetçi atanmas›na iliflkin bir
düzenleme bulunmamakta olup dönem içinde özel
denetçi atanmas›na yönelik bir talep gelmemifltir.
4. Genel Kurul Bilgileri
2005 y›l› sonuçlar›n›n ibra edildi¤i Genel Kurulumuz
5 Nisan 2006 tarihinde ‹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.
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• Genel Kurulumuzun tarih, yer ve gündemi tüm
yurt çap›nda yayg›n iki gazete ile Ticaret Sicil
Gazetesi ve özel durum aç›klamalar› ile
kamuoyuna duyurulmufltur.
• 2006 y›l›na ait faaliyet raporu dahil, mali tablolar,
Genel Kurul ile ilgili haz›rlanan gündem maddesi,
Ana Sözleflme’de yap›lan de¤ifliklikler ve Ana
Sözleflme’nin son hali, Genel Kurul Toplant›s›’na
davet tarihinden itibaren fiirket merkezi ile web
sitemizde, pay sahiplerinin en rahat flekilde
ulaflabilece¤i yerlerde incelemeye aç›k
tutulmaktad›r.
• Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vas›tas›yla
temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan
metninde yer almakta ve web sitemizde
bulunmaktad›r.
• 2006 y›l›nda pay sahipleri taraf›ndan, gündeme
madde eklenmesi hakk›nda herhangi bir talep
fiirketimize ulaflmam›flt›r.
2006 y›l›na ait faaliyet raporu Genel Kurul’dan 15
gün önce fiirket merkezinde pay sahiplerinin
incelemesine aç›lm›flt›r. fiirketimiz Genel Kurulu,
2005 y›l› faaliyetleri için 5 Nisan 2006 tarihinde
gerçeklefltirilmifl, 2006 y›l› faaliyetleri için ise 3 Nisan
2007 tarihi belirlenmifltir. Genel Kurul’a davet, Türk
Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasas› Kanunu ve
fiirket Ana Sözleflmesi hükümlerine göre Yönetim
Kurulu’nca yap›lmaktad›r. Genel Kurul’un yap›lmas›
için Yönetim Kurulu karar› al›nd›¤›nda ‹MKB ve
SPK’ya aç›klamalar yap›larak kamuoyu
bilgilendirilmektedir.
Önemli tutarda mal varl›¤› sat›n al›m›, kiralanmas›
gibi kararlar ile ilgili yetki Ana Sözleflmemize göre
Genel Kurul taraf›ndan Yönetim Kurulu’na
verilmektedir.
Genel Kurul tutanaklar› fiirketimiz web sitesi
www.bekoelektronik.com.tr adresinde yer alacak olup
ayr›ca bu tutanaklar fiirket merkezinde
hissedarlar›m›z›n incelenmesine aç›kt›r ve talep
edenlere verilmektedir.
Genel Kurul toplant›lar›m›z, pay sahipleri aras›nda
eflitsizli¤e yol açmayacak flekilde, pay sahipleri için
mümkün olan en az maliyetle ve en az karmafl›k
usulde yap›lmaktad›r. Ayr›ca yabanc› pay
sahiplerimizin Genel Kurul ve gündem metinleri

hakk›nda bilgilendirilmesi amac›yla gerek duyacaklar›
tüm dokümanlar ‹ngilizce'ye çevrilmekte ve ülkemiz
içinde bu pay sahiplerimizin takas ve saklama
ifllemlerini yapan bankalar arac›l›¤› ile gönderimi
yap›lmaktad›r.
Genel Kurul'da girifl kart› alm›fl her hissedar fiirket
faaliyetleri hakk›nda görüfl belirtip fiirket yönetimine
soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine
yan›t verilmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurul
toplant›s›nda gündem metinleri hakk›ndaki oy
kullan›mlar› tutana¤a geçirilmektedir. Toplant›da her
gündem maddesi ayr› ayr› oylanmaktad›r. Genel
Kurul, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Hükümet Komiseri
gözetiminde yap›lmaktad›r.

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
Genel Kurul toplant›lar›nda oy kullanma prosedürü,
toplant› bafllang›c›nda pay sahiplerine duyurulmakta
ve pay sahiplerine oy haklar›n› en kolay flekilde
kullanma f›rsat› sa¤lanmaktad›r. fiirketimizde oy
haklar›n›n kullan›m›na yönelik olarak Ana
Sözleflmemizde bir imtiyaz bulunmamaktad›r.
Ortaklar›m›z aras›nda fiirketimiz ifltiraki olan tüzel
kifli yer almamaktad›r. Az›nl›k paylar› direkt veya
vekiller arac›¤›yla Genel Kurul’da temsil
edilebilmektedir. Birikimli oy kullanma yöntemine
Ana Sözleflmemizde yer verilmemifltir.
6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m
Zaman›
Kâr da¤›t›m›nda Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uygun
olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve fiirket
menfaatleri aras›nda dengeli ve tutarl› bir politika
izlenmektedir. Mevzuat ve yat›r›m ihtiyaçlar›m›z olanak
verdi¤i sürece, Yönetim Kurulu taraf›ndan Genel
Kurul onay›na sunulacak kâr pay› tutarlar›n›n uzun
vadeli ortalamas›n›n, fiirketimiz y›ll›k da¤›t›labilir
kâr›n›n %50’sinden az olmamas› hedeflenmektedir.
Kâr›n da¤›t›m› SPK tebli¤lerine istinaden nakden
veya bedelsiz hisse fleklinde olabilecektir. fiirket
kâr›na kat›l›m konusunda Ana Sözleflmemizde imtiyaz
bulunmamaktad›r.

fiirketimiz Ana Sözleflmesi’nde kâr pay› avans›
da¤›t›labilece¤i hakk›nda hüküm bulunmaktad›r.
7. Paylar›n Devri
fiirket Ana Sözleflmesi’nde pay sahiplerinin pay
devrini k›s›tlay›c› hükümler yer almamaktad›r.
BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE
fiEFFAFLIK
8. fiirket Bilgilendirme Politikas›
SPK’n›n yay›mlad›¤› Seri: VIII No: 39 Say›l› Tebli¤i
uyar›nca özel durumlar kamuya aç›klanmaktad›r.
fiirket’in sermaye piyasas› araçlar›na etki etme ihtimali
bulunan geliflmeleri mevzuat ile belirlenen süre içinde
zaman geçirmeksizin kamuya aç›klan›r. Yap›lan
aç›klamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya ç›kan
de¤ifliklikler ve geliflmeler sürekli olarak
güncellenerek kamuya duyurulmaktad›r. fiirketimizin
Yönetim Kurulu, fiirket Yönetimi, yurt d›fl›
flirketlerimizin yönetimi, atama ve ayr›lmalar afla¤›daki
gibidir:
YÖNET‹M KURULU 2006
Rahmi M. Koç
Yönetim Kurulu Baflkan›
Dr. Bülent Bulgurlu*
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
Ayd›n ‹. Çubukçu*
Yönetim Kurulu Üyesi
Temel K. Atay
Yönetim Kurulu Üyesi
‹. Tamer Haflimo¤lu
Yönetim Kurulu Üyesi
Nevzat Tüfekçio¤lu
Yönetim Kurulu Üyesi
A. Gündüz Özdemir**
Yönetim Kurulu Üyesi
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹’NE UYUM BEYANI

Denetim Kurulu Üyeleri

Ayr›lanlar

Mert fi. Bayram
Abdülkadir Kahraman

Genel Müdür - Ya¤›z Eyübo¤lu (Koç Holding D›fl
Ticaret ve Turizm Grubu'na Baflkan Yard›mc›s› olarak
atanm›flt›r.)

* Dr. Bülent Bulgurlu ve Ayd›n ‹. Çubukçu ayn›
zamanda Denetim Komitesi üyeleridir.
** Ya¤›z Eyübo¤lu'nun istifa etmesi ile boflalan
Yönetim Kurulu Üyeli¤i'ne, toplanacak ilk Genel
Kurul'un onay›na sunulmak üzere 4 Ocak 2007
tarihinden itibaren TTK 315. maddesi hükmü
çerçevesinde, A. Gündüz Özdemir seçilmifltir.
Yönetim Kurulu Üyeleri, Ana Sözleflmemiz paralelinde
Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›'nda her y›l yeniden
belirlenir. Bu çerçevede tüm üyelerimiz, 5 Nisan
2006 tarihinden geçerli olmak üzere görev alm›fllard›r.

Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›s› Tamer Soyupak (7 Kas›m 2006 tarihi itibariyle Tat
Konserve Sanayii A.fi. Mali ‹fller ve Finans Genel
Müdür Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r.)
Sat›fl ve Pazarlama Genel Müdür Yard›mc›s› Erem Demircan (20 Ekim 2006 tarihi itibariyle
fiirketimizden ayr›lm›flt›r.)
Sat›n Alma Direktörü - Sad›k Hakan Kayabafl›
(26 May›s 2006 tarihi itibariyle fiirketimizden
ayr›lm›flt›r.)

Yönetim 2006 (31.12.2006)
Cemal fieref O¤uzhan Öztürk*
Genel Müdür
A. Ercan fienolur
Üretim Genel Müdür Yard›mc›s›
Dr. Tibet Mimaro¤lu
Ar-Ge Genel Müdür Yard›mc›s›
Yönetim Yurt D›fl› fiirketler (31.12.2006)
Tevfik Adnan Tüfekçi*
Genel Müdür - Beko Elektronik LLC
Hans-Peter Haase*
Genel Müdür - Grundig Multimedia B.V.
*Atamalar 2006
Genel Müdür - Cemal fieref O¤uzhan Öztürk
(20 Ekim 2006 tarihi itibariyle bu pozisyona
atanm›flt›r.)
Genel Müdür - Tevfik Adnan Tüfekçi (1 Aral›k
2006 tarihi itibariyle bu pozisyona atanm›flt›r.)
Genel Müdür - Hans-Peter Haase (4 A¤ustos
2006 tarihi itibariyle bu pozisyona atanm›flt›r.

Beko Elektronik LLC Genel Müdürü Ümit Bafltu¤ (1 Aral›k 2006 tarihi itibariyle
fiirketimizden ayr›lm›flt›r.)
Grundig Multimedia B.V. Genel Müdürü Hubert Roth (4 A¤ustos 2006 tarihi itibariyle
fiirketimizden ayr›lm›flt›r.)

•
•
•
•

Son dört y›ll›k Faaliyet Raporlar›
Özel Durum Aç›klamalar›
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Genel Kurul toplant›lar›na kat›lanlar cetveli ve
toplant› tutanaklar›
• Genel Kurul toplant› gündemi
‹nternet sitemizin Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümü'nün
içeri¤inin haz›rlanmas›, de¤iflen bilgilerin
güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Yat›r›mc›
‹liflkileri'nin sorumlulu¤undad›r. Sitenin daha iyi
hizmet vermesine yönelik çal›flmalar›m›z sürekli
olarak devam etmektedir.
11. Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay
Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
fiirket’in gerçek kifli nihai hakim 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 izahnamelerimizde bu bilgiler yer
almaktad›r. Söz konusu izahnameler fiirket merkezinde
ve web sitemizde incelemeye aç›lm›flt›r.
12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan
Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›

9. Özel Durum Aç›klamalar›
fiirketimiz 2006 y›l›nda 14 adet özel durum aç›klamas›
yapm›flt›r. SPK ve ‹MKB taraf›ndan ek aç›klama
istenen durum olmam›flt›r. Özel durum aç›klamalar›
kanunun öngördü¤ü süreçte yap›ld›¤›ndan SPK
taraf›ndan yapt›r›m uygulanmam›flt›r.
10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
Yat›r›mc› iliflkilerini daha etkin ve h›zl› bir flekilde
sürdürebilmek amac›yla resmi web sitemiz
www.bekoelektronik.com.tr adresinde, Türkçe ve
‹ngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II.
bölüm madde 1.11.5’te say›lan bilgilere yer
verilmektedir.
Web sitesinde afla¤›daki bilgiler yer almaktad›r:
• Ticaret Sicil Bilgileri
• Ortakl›k Yap›s›
• Yönetim Kurulu Üyeleri
• Ana Sözleflme

fieffafl›k ile fiirket ç›karlar›n›n korunmas› aras›ndaki
dengeyi sa¤lamada, tüm fiirket çal›flanlar›n›n içeriden
ö¤renilen bilgilerin kullan›m›yla ilgili kurallara uymas›
için gereken hassasiyet gösterilmektedir. Hiçbir Beko
Elektronik A.fi. çal›flan› görevi nedeniyle içeriden
ald›¤› bilgilere dayanarak Beko Elektronik veya di¤er
bir Koç Grubu flirketine ait hisselerin al›m sat›m›yla
kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.
fiirket’in sermaye piyasas› araçlar›n›n de¤erlerini
etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaflabilecek
konumdaki yöneticileri, fiirket’in ihraç etti¤i sermaye
piyasas› araçlar› ile al›m sat›m yapmalar› halinde, bu
ifllemleri kamuya aç›klarlar.
fiirket faaliyet raporunda içeriden ö¤renebilecek
durumda olan kifli kapsam›ndaki Üst Yönetimi temsil
eden kifliler Ticaret Sicili’ne kay›tl›d›r ve ilgili Yönetim
Kurulu kararlar› özel durum aç›klamas› ile ‹MKB ve
SPK aracl›¤›yla kamuya duyurulmufltur.
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BÖLÜM III-MENFAAT SAH‹PLER‹

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

fiirketimiz, vizyonuna do¤ru emin ad›mlarla ilerlerken,
de¤erlerimizden biri olan “en önemli sermayemiz,
insan kayna¤›m›zd›r” ilkesi ile hareket ederek yeni
baflar›lara imza atmay› benimsemifltir. Misyonumuz,
etkin insan kaynaklar› uygulamalar› ile çal›flanlar›m›z›
motive edecek bir çal›flma ortam› yaratmak olarak
belirlenmifltir. Bu süreçte, ortak de¤erlerimiz ve ifl
ahlak› ilkelerimiz yol gösterici nitelikte olup,
stratejilerimizle uyumlu insan kaynaklar› politikam›z
fiirketimizi gelece¤e tafl›yacakt›r. ‹nsan kaynaklar›
(‹K) politikam›z› yönlendiren temel ilkeler afla¤›da
s›ralanm›flt›r:

fiirket ile ilgili menfaat sahipleri esas itibariyle fiirket
ile do¤rudan iliflki içinde bulunan üçüncü kiflileri ifade
etmek için kullan›lm›flt›r. Menfaat sahipleri kendilerini
ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplant›lara davet
edilerek veya telekomünikasyon araçlar› kullan›larak
bilgilendirilmektedir. fiirketimiz, menfaat sahipleri ile
iflbirli¤i içinde olman›n uzun dönemde fiirket
menfaatine olaca¤›n› dikkate alarak menfaat sahiplerinin
mevzuat, karfl›l›kl› anlaflma ve sözleflmelerle elde
ettikleri haklar›na sayg› duymakta ve bunlar›
korumaktad›r. Pay sahiplerimiz için oluflturdu¤umuz
yat›r›mc› iliflkileri 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.
Toplu Sözleflme kapsam›ndaki çal›flanlar›m›zla iliflkiler
sendika temsilcileri vas›tas› ile yürütülmektedir.
fiirketimiz iflveren sendikas› olarak MESS (Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikas›), fiirketimizin mavi
yakal› çal›flanlar› ise Türk Metal Sendikas› üyesidir.
2006 y›l› Ekim ay› içerisinde, MESS ile Türk Metal
Sendikas› aras›nda 1 Eylül 2006-31 A¤ustos 2008
dönemini kapsayan Toplu ifl Sözleflmesi Anlaflma
Tutana¤› imzalanm›flt›r.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
fiirket çal›flanlar›m›z baflta olmak üzere menfaat
sahiplerinin fiirket yönetimine kat›l›m›n› destekleyici
mekanizma ve modeller oluflturulmufl ve menfaat
sahiplerinin sorunlar› ve önerileri ile ilgili geri
bildirimlerini karar mekanizmalar›na yans›tacak
düzenlemeler fiirket faaliyetlerini aksatmayacak
flekilde düzenlenmifltir.
Çal›flma koflullar›, ortam› ve çal›flanlara sa¤lanan
haklar konusunda yap›lacak uygulama de¤ifliklikleri
için iflçi sendikas›n›n görüflü ve mutabakat› al›nmakta,
kararlar birlikte oluflturulmaktad›r.

• ‹K sistemlerimizde ve uygulamalar›m›zda
global/yerel bir denge vard›r. Uluslararas›
platformda faaliyet gösteren bir flirket olarak;
yerel mevzuatlara, uygulamalara ve gereksinimlere
sayg› duyar›z. ‹K politikalar› ve uygulamalar›n›n
yerel mevzuatlarla çeliflti¤i durumlarda, ilgili ülke
yasal mevzuatlar› dikkate al›n›r.
• Tüm ‹K politikam›z, Beko Elektronik A.fi. ifl
stratejileri ile ayn› do¤rultudad›r.
• Tüm ‹K süreç ve uygulamalar›, insan haklar›na
uyumlu ve bunlar› destekler nitelikte olmal›d›r.
Bu ilkeler; ayr›mc›l›k yapmamay› ve fiirket içinde
eflit f›rsatlar sa¤lamay› gerektirir. Beko Elektronik
A.fi., hiçbir flekilde etnik köken, ›rk, millet,
maluliyet, politik görüfl, dini inanç, yafl, cinsiyet
veya cinsel tercih ayr›m› yapmaz.
• Tüm ‹K uygulamalar›m›zdaki temel ald›¤›m›z
esaslar; adalet, tutarl›l›k ve güvenilirliktir.
• ‹K standartlar›m›z› sürekli iyilefltirmek amac›yla;
‹K uygulamalar›m›z› sistematik ve düzenli olarak
gözden geçirir, en son geliflmeler ve toplad›¤›m›z
geribildirimler ile ‹K süreçlerimizi flekillendiririz.
• Tutumumuz, kiflisel bilgileri korumak ve gizlili¤i
sa¤lamakt›r.
Bu ilkeler do¤rultusunda insan kaynaklar›
uygulamalar›nda afla¤›daki amaçlar›m›z› esas alarak
hareket ederiz:

Toplu sözleflme kapsam›ndaki çal›flanlar›m›z ile
iliflkiler Sendikalar Kanunu'na göre kanuni temsilcilik
hakk›na sahip olan sendika temsilcileri vas›tas› ile
yürütülmektedir. Bu yolla, iflçi-iflveren iflbirli¤i ve
çal›flma ahengi ile çal›flma bar›fl›n›n devam›n›
sa¤lamak ve ortaya ç›kan sorunlar›n mevzuat ve toplu
ifl sözleflmelerine uygun çözümlenmesine yard›mc›
olmak amaçlanmaktad›r.
fiirketimiz çal›flanlar›na, çal›flma ortam›, güvenlik ve
verimlilik aç›s›ndan en üst seviyedeki koflullar›
sa¤lamakta ve her zaman yasal standartlara
uyaca¤›m›z› taahhüt etmekteyiz.
‹fle alma ve yerlefltirme süreçlerindeki amac›m›z,
Beko Elektronik A.fi.'nin mevcut ve gelecekteki ifl
ihtiyaçlar›n› karfl›lamakt›r. Bu amaç çerçevesinde,
çal›flan ve fiirket aras›nda karfl›l›kl› yarar sa¤layacak
çal›flma f›rsatlar› yaratmay› hedeflemekteyiz. Seçme
ve yerlefltirme sürecimizde; uygun e¤itim, bilgi,
beceri, yetkinlik ve deneyime sahip tüm adaylara eflit
f›rsatlar sa¤lar›z.
E¤itim ve geliflim yaklafl›m›m›z, sürekli geliflim
prensibi ile fiirket ile birey performans›n›n
gelifltirilmesini amaçlar. fiirketimiz çal›flanlar›na bilgi,
beceri ve görgülerini art›rmaya yönelik e¤itim planlar›
yapar ve e¤itim politikalar› oluflturur.
Beko Elektronik A.fi., organizasyonel baflar›n›n
temelinde bireysel baflar›lar›n oldu¤una inan›r. Bu
do¤rultuda, fiirket hedeflerine uygun olarak
çal›flanlar›m›z›n performanslar›n› gelifltirmek için
çeflitli geliflim yöntemi sistemleri kullan›l›r.
Ücret yönetiminde yaklafl›m›m›z, yasalar ve rekabetçi
anlay›flla adil bir istihdam politikas› çerçevesinde
belirlenmektedir.
fiirket yönetimine ulaflmada, motivasyonu, ba¤l›l›¤›
ve verimlili¤i art›rmada ve en iyi uygulamalar› hayata
geçirmede ön plana ç›kan kritik davran›fllar› teflvik
etmek için, fayda getirecek her tür baflar›y›, buluflu
ve/veya öneriyi de¤erlendirir ve fiirket içinde
tan›n›rl›l›¤›n› sa¤lar›z.
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹’NE UYUM BEYANI

16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler
Hakk›nda Bilgiler
Ürünlerimizin pazarlanmas›, sat›fl› ve sat›fl sonras›
hizmetleri bütünsel bir kalite anlay›fl› içinde s›f›r
üretim hatas› hedefi güdülerek ve müflteri
memnuniyetinin en üst seviyeye ç›kar›lmas›
do¤rultusunda yürütülmektedir. 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. fiirketimiz, ticari s›r kapsam›ndaki
müflteri ve tedarikçilerle ilgili bilgilerin gizlili¤ine
azami özeni göstermektedir.
17. Sosyal Sorumluluk
fiirketimiz sosyal sorumluluklar›na karfl› duyarl›d›r.
Çevreye s›f›r zarar verecek üretim süreç ve
teknolojilerini kullanma politikalar›n› bünyesinde
oluflturmufl durumdad›r. Çevre, tüketici ve kamu
sa¤l›¤› ile ilgili düzenlemeler ve etik kurallara uyan
ve bu konudaki politikalar›n› kamuya aç›klayan
fiirketimizin, web sitesinde de gerekli aç›klamalar
yer almaktad›r. Bunun yan›nda faaliyet gösterilen
bölgede çevre düzenlemeleri, bölge halk›yla yak›nl›k
ve sosyal aktiviteler, sosyal sorumluluklar›m›z›n birer
örne¤ini teflkil etmektedir.

BÖLÜM IV-YÖNET‹M KURULU
18. Yönetim Kurulu’nun Yap›s›,Oluflumu ve
Ba¤›ms›z Üyeler
Yönetim Kurulumuz bir baflkan, bir baflkan vekili ve
befl üye olmak üzere yedi kifliden oluflmaktad›r. fiirket
Ana Sözleflmesi’nde Genel Müdür’ün Yönetim Kurulu
üyesi seçilebilece¤i aç›klanm›flt›r. Yönetim Kurulu
üyelerinin seçildi¤i Genel Kurul toplant›lar›n› takiben,
görev taksimine iliflkin karar almak suretiyle Yönetim
Kurulu baflkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem
içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boflalma oldu¤u
takdirde, Türk Ticaret Kanunu’nun 315. Maddesi
hükümleri uygulan›r. Yönetim Kurulu Baflkan›m›z
Sn. Rahmi M. Koç, fiirketimizin ve Grubumuzun ana
ortaklar›ndan birisidir. Koç Holding bünyesindeki
Dayan›kl› Tüketim ve ‹nflaat Grubu Baflkan›m›z,
Yönetim Kurulumuzda baflkan vekili olarak görev
yapmaktad›r. Di¤er Yönetim Kurulu üyeleri ise halen
ya da daha önceden Koç Grubu bünyesinde çal›flm›fl
ve/veya ortakl›k iliflkisi bulunan kiflilerden
oluflmaktad›r.
Yönetim Kurulu Baflkan ve üyelerinin fiirket konusuna
giren iflleri bizzat veya baflkalar› ad›na yapmalar› ve
bu tür iflleri yapan flirketlere ortak olabilmeleri
hususunda TTK 334. ve 335. maddeleri kapsam›nda
Genel Kurul’dan onay al›nmaktad›r.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim Kurulu üyelikleri SPK’n›n Kurumsal Yönetim
‹lkeleri 4. bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3 ilkeleri
ile belirledi¤i nitelikleri tafl›maktad›r. Ana Sözleflme’de
de vurguland›¤› gibi fiirket Yönetim Kurulu üyeleri
yüksekö¤renim görmüfl, uzun y›llar boyunca kamu
ve/veya özel sektörde tecrübe birikimi kazanm›fl,
yöneticilik tecrübesi bulunan, sektörel konulara hakim
kiflilerden oluflmaktad›r.

20. fiirket’in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik
Hedefi
fiirketimizin vizyonu, misyonu, de¤erleri ve stratejileri
kamu ile gerek faaliyet raporu, gerek web sitemiz
(www.bekoelektronik.com.tr), gerekse bilgilendirme
niteli¤indeki toplant›, aç›klama gibi vesileler ile ve
uygun iletiflim araçlar› ile paylafl›lmaktad›r. fiirket
vizyon ve misyonu gerek yap›lan strateji toplant›lar›
gerek di¤er fiirket içi iletiflim araçlar› vas›tas›yla
fiirket çal›flanlar›n›n da kat›ld›¤› süreçlerden sonra
fiirket’in üst düzey yöneticileri taraf›ndan oluflturulur.
fiirketimizin vizyon ve misyonu do¤rultusunda
belirlenen strateji ve hedefler, Yönetim Kurulu
taraf›ndan de¤erlendirilmektedir.
Bu hedefler, belirlenmifl performans ölçütleri ile
periyodik olarak ölçülerek gözden geçirilir. Bu
toplant›lar fiirket Ana Sözleflmesi’nin öngördü¤ü
s›kl›kta gerçekleflmektedir.
21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
fiirket bünyesinde risk yönetim ve iç denetim
bölümleri kurulmufltur. Risk ve iç denetim raporlar›
Üst Yönetim’e sunulmaktad›r. Ayr›ca iç kontrol
departman› ile tüm iç süreçler risk ve etkinlik
ba¤lam›nda de¤erlendirilmektedir.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin
Yetki ve Sorumluluklar›
fiirket’in Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin
yetki ve sorumluluklar›na fiirket Ana Sözleflmesi’nde
ve imza sirkülerinde aç›kça yer verilmektedir. Bu
dokümanlar kanunun öngördü¤ü yetkili kurumlar›n
yan› s›ra, fiirket’in web sitesinde de yer almaktad›r.
23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n gündemi, fiirket Ana
Sözleflmesi’nin aç›kça Yönetim Kurulu karar›na
ba¤lanmas›n› emretti¤i hususlar›n, ilgili birimlerce
fiirket Üst Yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine
bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun d›fl›nda
Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin
spesifik bir konuya iliflkin karar al›nmas› hususunu
fiirket Üst Yönetimi’ne bildirmesiyle toplant› gündemi
belirlenmektedir.
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Yönetim Kurulu, ifllerin gerektirdi¤i ölçüde her
durumda, fiirket Ana Sözleflmesi’nin tespit etti¤i
asgari say›da olmak üzere karar almaktad›r.
Yönetim Kurulu toplant›lar›nda her görüfl
seslendirilebilir ve bunlar›n kay›tlar› tutulur. Toplant›
notlar› tüm ilgili birim ve bireylere da¤›t›l›r. Karfl›
görüfl ve oylar da toplant› notlar›na yans›t›l›r.
24. fiirket’le Muamele Yapma ve Rekabet
Yasa¤›
fiirket Yönetim Kurulu üyeleri fiirket’le ifllem
yapmamakta ve herhangi bir rekabetçi oluflumun
içinde yer almamaktad›r.
25. Etik Kurallar
Beko Elektronik A.fi. güvenilirli¤in sembolü olmay›
amaçlar ve ifl ortaklar›na, bayilerine, endüstriyel
iflbirliklerine ve müflterilerine sayg›l› davran›r ve her
flartta yasalara uygun hareket eder. Beko Elektronik
A.fi. çal›flanlar›, ortaklar›, bayileri ve di¤er ifltirakleri
ile beraber oluflturdu¤u yap› içerisinde topluma,
çevreye, müflterilerine ve ifl ortaklar›na karfl› olan
sorumluluklar›n›n bilinciyle hareket eder ve bu
sorumluluklar, Beko Elektronik A.fi. ifl ahlak›n›n temel
ilkelerini oluflturur.
“Beko Elektronik A.fi. ‹fl Ahlak› ‹lkeleri” günlük çal›flma
hayat›n›n bir parças›d›r. “Beko Elektronik A.fi. ‹fl
Ahlak› ‹lkeleri” içinde yer alan genel bafll›klar afla¤›daki
gibidir:
• Beko Elektronik A.fi. genelinde ç›kar çat›flmas›
yaflanmamas› için; çal›flanlar›n ticari
yat›r›mlar›, fiirket d›fl› ifl aktiviteleri, gelen hediye
ve davetler, akrabalar›n ifl aktiviteleri, tedarikçilerde
istihdam gibi konularda çal›flanlardan beklenen
davran›fllar tan›mlanm›flt›r.
• Çal›flanlar fiirket hedef ve stratejilerine ulaflmak
için, ifllerinin bir parças› olarak rakiplerle ilgili
bilgi toplarken Beko Elektronik A.fi. ortak
de¤erlerini ve ifl ahlak› ilkelerini dikkate al›rlar.
• Beko Elektronik A.fi. için ticari s›rlar› korumak,
fiirket’in gelecekteki baflar›s›n› ve dolay›s›yla
çal›flanlar›n ifl güvencesini korumak için oldukça
önemlidir.

• Beko Elektronik A.fi. entelektüel mülkiyete sayg›l›
davran›r, çal›flanlar bir baflkas›na ait yaz›, bulufl,
eser vb. mülkiyeti Beko Elektronik A.fi. içinde
kullan›rken gereken tüm kanuni yükümlülüklere
uyarlar. Bir baflkas›na ait kitap ve di¤er fikri eserler
haklar› ödenmeden Beko Elektronik A.fi. içinde
kullan›lamaz.
• Beko Elektronik A.fi., ürünleri ve operasyonlar›
ile güvenlik, çevre ve sa¤l›k konular›nda ilgili
tüm kanun ve yönetmeliklere ba¤l› kalaca¤›n›
taahhüt eder.
• ‹ç denetimler, politikalar› ve prosedürleri gerçek
durumla karfl›laflt›r›r ve operasyonlar›n lay›k›yla
yürütülüp yürütülmedi¤inden emin olmak için
yap›l›r.
• Beko Elektronik A.fi. çal›flma prensipleri;
baflkalar›na sayg›l› olmay›, iflyerinde ve saatlerinde
alkol ve uyuflturucu madde kullanmamay›, iflyeri
güvenli¤ini sa¤lamay›, çal›flma bar›fl›na yard›mc›
bir ortam oluflturmay› ve ayr›mc›l›ktan uzak bir
flekilde eflitlik ilkesiyle davranmay› gerektirir.
Bir Beko Elektronik A.fi. çal›flan›n›n, ifl ahlak› ilkeleri
ile ilgili herhangi bir konuda kuflkuya düfltü¤ünde,
yap›lmas› gerekenleri ö¤renmek için baflvuraca¤›
araçlar haz›rlanm›fl olup, bu gibi durumda yap›lmas›
gerekenler tan›mlanm›flt›r. Çal›flan, Beko Elektronik
A.fi. ifl ahlak› ilkelerine uygun hareket etmedi¤inde
sorgulan›r ve yasalar çerçevesinde fiirket disiplin
kurallar› iflletilir.
26. Yönetim Kurulu’nda Oluflturulan
Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
fiirketimizde, Yönetim Kurulu’nun görev ve
sorumluluklar›n› sa¤l›kl› olarak yerine getirmesi
amac›yla denetimden sorumlu “Denetim Komitesi”
oluflturulmufltur. 2006 y›l› için Dr. Bülent Bulgurlu
ve Ayd›n ‹. Çubukçu Denetim Komitesi’ne üye olarak
Yönetim Kurulumuz taraf›ndan seçilmifltir. Denetim
Komitesi, faaliyetlerini Sermaye Piyasas› Mevzuat›
ve SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde öngörüldü¤ü
üzere düzenli bir flekilde yürütmektedir. Mali tablolar›n
ve finansal performans›n de¤erlendirilmesi ve denetim
için kurulan bu komite, üç ayda bir periyodik olarak
toplanarak, Yönetim Kurulu’na mali sonuçlar ile ilgili
rapor sunar. Bunun d›fl›nda Yönetim Kurulu
bünyesinde oluflturulmufl bir komite
bulunmamaktad›r.

27. Yönetim Kurulu’na Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine sa¤lanan haklar Genel
Kurul’da kararlaflt›r›lmaktad›r. 8 Nisan 2005 tarihli
Genel Kurul’da Yönetim Kurulu üyelerine ayl›k ücret
verilmesi hissedarlarca uygun görülmüfltür. Yönetim
Kurulu üyelerine ve yöneticilere fiirket iç prosedürleri
dahilinde verilen avanslar hariç olmak üzere borç
para verilmemekte, kredi kulland›r›lmamaktad›r. Bu
kifliler lehine kefalet gibi teminatlar da
verilmemektedir.
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GÜNDEM
BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
OLA⁄AN GENEL KURUL TOPLANTISI
03 N‹SAN 2007
TOPLANTI GÜNDEM‹
1

Aç›l›fl ve Baflkanl›k Divan› seçimi.

2

2006 Y›l› faaliyet ve hesaplar› hakk›nda Yönetim Kurulu , Denetçi ve Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflu Baflaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirlik A.fi. (a member of PricewaterhouseCoopers) raporlar›n›n okunmas› ve görüflülmesi; Yönetim Kurulu’nun 2006 y›l› bilanço ve gelir tablosu ile ilgili
önerisinin kabulü veya reddi.

3

TTK 315. maddesine göre, y›l içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yap›lan de¤iflikli¤in onaylanmas›.

4

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin flirketin 2006 y›l› hesap ve faaliyetlerinden dolay› ibra edilmeleri.

5

2007 y›l› faaliyet ve hesaplar›n› incelemek üzere toplanacak Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’na kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenerek
yeni üyelerin seçimi.

6

2007 y›l› faaliyet ve hesaplar›n› incelemek üzere toplanacak Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’na kadar görev yapacak denetçilerin tekrar seçilmeleri veya
de¤ifltirilmeleri.

7

Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ile Denetçilerin ayl›k ücretlerinin tespiti.

8

Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›nlanan Sermaye Piyasas›’nda Ba¤›ms›z Denetim Standartlar› Hakk›ndaki Tebli¤ gere¤i; 2007 y›l› faaliyet ve hesaplar›n›
incelemek üzere, Yönetim Kurulu’nca seçilen Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflu’nun onaylanmas›.

9

Yönetim Kurulu üyelerine fiirket konusuna giren iflleri bizzat veya baflkalar› ad›na yapmalar› ve bu nev’i iflleri yapan flirketlere ortak olabilmeleri ve di¤er ifllemleri
yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. Maddeleri gere¤ince izin verilmesi.

10 Genel Kurul Toplant› Tutana¤›’n›n Baflkanl›k Divan›’nca imzalanmas› ve bununla yetinilmesi hususunda Baflkanl›k Divan›’na yetki verilmesi.
11 Dilekler.
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KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLAR VE
BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
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DENETÇ‹ RAPORU

Beko Elektronik A.fi.
Genel Kurulu'na
fiirketin 2006 y›l› hesap dönemi ile ilgili murakabe 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 Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanm›fl muhasebe ilkelerine göre haz›rlanan ekli 31.12.2006 tarihi
itibariyle düzenlenmifl konsolide mali tablolar flirketin 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› ve Sermaye Piyasas› mevzuat›na uygun olarak düzenlenen
konsolidasyon sonras› mali tablolar ile Yönetim Kurulu'nun kar›n da¤›t›m› ile ilgili önerilerinin tasvibini ve Yönetim Kurulu'nun aklanmas› hususunu Genel
Kurul'un yüksek görüfllerine sunar›z.
‹stanbul, 19.03.2007
Sayg›lar›m›zla,

Mert fi. BAYRAM

Abdülkadir KAHRAMAN

BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
Beko Elektronik A.fi. Yönetim Kurulu'na
1. Beko Elektronik A.fi. ba¤l› ortakl›klar› ve müflterek yönetime tabi ortakl›klar›n›n (“Grup”) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan konsolide
bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu, konsolide öz sermaye de¤iflim tablosunu ve konsolide nakit ak›m tablosunu, önemli
muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemifl bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumlulu¤u
2. Grup yönetimi konsolide finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulu'nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre haz›rlanmas› ve dürüst bir
flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›fll›klar
içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve
devam ettirilmesini, koflullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflunun Sorumlulu¤u
3. Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakk›nda görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimimiz, Sermaye
Piyasas› Kurulu'nca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z
denetimin, konsolide finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere
planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Ba¤›ms›z denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba¤›ms›z denetim
tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tablolar›n hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten
kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›fll›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki
kanaatimize göre yap›lm›flt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, iflletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin
etkinli¤i hakk›nda görüfl vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, Grup yönetimi taraf›ndan haz›rlanan
konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca Grup yönetimi taraf›ndan benimsenen
muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun
de¤erlendirilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüflümüzün oluflturulmas›na yeterli ve uygun bir dayanak oluflturdu¤una
inan›yoruz.
Görüfl
4. Görüflümüze göre, iliflikteki konsolide finansal tablolar, Beko Elektronik A.fi.'nin 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, ayn› tarihte
sona eren y›la ait konsolide finansal performans›n› ve konsolide nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulu'nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›
(bkz. Dipnot 2) çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.
Baflaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Haluk Yalç›n, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi
‹stanbul, 15 Mart 2007
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BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.

Dipnot
referanslar›

2006

2005

4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15

21.604
213.413
402.198
26.727
374.936
1.578

26.329
284.757
424.422
5.810
349.973
3.598

1.040.456

1.094.889

643
36.144
146
7.982
2.786
259.321
26.746
38.332
11

807
169
55.619
2.418
244.291
23.479
11.340
15

372.111

338.138

1.412.567

1.433.027

VARLIKLAR
Dönen varl›klar
Haz›r de¤erler
Menkul k›ymetler (net)
Ticari alacaklar (net)
Finansal kiralama alacaklar› (net)
‹liflkili taraflardan alacaklar (net)
Di¤er alacaklar (net)
Canl› varl›klar (net)
Stoklar (net)
Devam eden inflaat sözleflmelerinden alacaklar (net)
Ertelenen vergi varl›klar›
Di¤er dönen varl›klar
Toplam dönen varl›klar
Duran varl›klar
Ticari alacaklar (net)
Finansal kiralama alacaklar› (net)
‹liflkili taraflardan alacaklar (net)
Di¤er alacaklar (net)
Finansal varl›klar (net)
Pozitif/negatif flerefiye (net)
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller (net)
Maddi varl›klar (net)
Maddi olmayan varl›klar (net)
Ertelenen vergi varl›klar›
Di¤er duran varl›klar

7
8
9
10
16
17
18
19
20
14
15

Toplam duran varl›klar
Toplam varl›klar

31 Aral›k 2006 tarihi ve bu tarihte sona eren dönem itibariyle haz›rlanan konsolide mali tablolar, 15 Mart 2007 tarihli Yönetim Kurulu toplant›s›nda onaylanm›fl
ve Yönetim Kurulu ad›na fiirket Müdürü Cemal fieref O¤uzhan Öztürk ve Muhasebe Yöneticisi Hasan Özen taraf›ndan imzalanm›flt›r.

Takip eden dipnotlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.
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31 ARALIK TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.

Dipnot
referanslar›

2006

2005

6
6
8
10
7
9
21
13
23
14
15

391.481
169.957
26
17.828
262.506
93.232
469
82.322

158.069
126.877
26.454
322.287
141.989
1.085
65.838

1.017.821

842.599

213.750
63
36.144
2.131
1.367
18.011

298.027
4.098
810
14.475

271.466

317.410

1.289.287

1.160.009

24

-

(769)

25

174.000
152.526
344
152.182
9.716
8.693
-

174.000
176.106
344
23.580
152.182
8.773
8.693
-

1.023
(127.870)
(85.092)

80
(82.038)
(3.054)

123.280

273.787

1.412.567

1.433.027

YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar (net)
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar› (net)
Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar (net)
Di¤er finansal yükümlülükler (net)
Ticari borçlar (net)
‹liflkili taraflara borçlar (net)
Al›nan avanslar
Devam eden inflaat sözleflmeleri hakedifl bedelleri (net)
Borç karfl›l›klar›
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü
Di¤er yükümlülükler (net)
Toplam k›sa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar (net)
Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar (net)
Di¤er finansal yükümlülükler (net)
Ticari borçlar (net)
‹liflkili taraflara borçlar (net)
Al›nan avanslar
Borç karfl›l›klar›
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü
Di¤er yükümlülükler (net)

6
8
10
7
9
21
23
14
15

Toplam uzun vadeli yükümlülükler
Toplam yükümlülükler
ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR
ÖZSERMAYE
Sermaye
Sermaye taahhüdü
Karfl›l›kl› ifltirak sermaye düzeltmesi
Sermaye yedekleri
Hisse senetleri ihraç primleri
Hisse senedi iptal karlar›
Yeniden de¤erleme fonu
Finansal varl›klar de¤er art›fl fonu
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›
Kar yedekleri
Yasal yedekler
Statü yedekleri
Ola¤anüstü yedekler
Özel yedekler
Sermayeye eklenecek ifltirak hisseleri
ve gayrimenkul sat›fl kazançlar›
Yabanc› para çevirim farklar›
Net dönem (zarar›)/kar›
Geçmifl y›llar zararlar›

25
26

27

28

Toplam özsermaye
Toplam özsermaye ve yükümlülükler
Taahhütler, flarta ba¤l› varl›klar ve yükümlülükler
Takip eden dipnotlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.
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BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK TAR‹H‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T KONSOL‹DE GEL‹R TABLOLARI
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.

Dipnot
referanslar›

2006

2005

1.805.911
(1.581.419)

2.025.153
(1.817.438)

224.492

207.715

(278.280)

(297.879)

(53.788)

(90.164)

45.244
(57.531)
(88.991)

60.824
(55.821)
(11.731)

(155.066)

(96.892)

-

-

(155.066)

(96.892)

-

465

(155.066)

(96.427)

27.196

14.389

(127.870)

(82.038)

(0,7349)

(0,4715)

Esas faaliyet gelirleri
Sat›fl gelirleri (net)
Sat›fllar›n maliyeti (-)

36

Brüt esas faaliyet kar›
Faaliyet giderleri (-)

37

Net esas faaliyet zarar›
Di¤er faaliyetlerden gelir ve karlar
Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar (-)
Finansman giderleri, net

38
38
39

Faaliyet zarar›
Net parasal pozisyon kar›

40

Vergi ve ana ortakl›k d›fl› pay öncesi zarar
Ana ortakl›k d›fl› kar

24

Vergi öncesi zarar
Vergiler

41

Net dönem zarar›
Hisse bafl›na zarar (YTL)

42

Takip eden dipnotlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.
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31 ARALIK TAR‹H‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T KONSOL‹DE ÖZSERMAYE DE⁄‹fi‹M TABLOLARI
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.

Sermaye
1 Ocak 2005 itibariyle bakiye önceden raporlanan

Sermaye Yedekleri
Hisse Özsermaye
senetleri
enflasyon
ihraç
düzeltme
primleri
farklar›

Kar Yedekleri
Finansal
varl›klar
de¤er
art›fl fonu

Yabanc›
para
Yasal Ola¤anüstü çevirim
yedek
yedek farklar›

Geçmifl
y›llar
zararlar›

Net
dönem
kar›/
Toplam
(zarar›) özsermaye

173.834

-

165.362

-

-

-

731

(13.180)

8.693

335.440

-

-

-

3.054

-

-

-

(2.813)

(241)

-

1 Ocak 2005 itibariyle bakiyeyeniden düzenlenmifl

173.834

-

165.362

3.054

-

-

731

(15.993)

8.452

335.440

Sermaye artt›r›m›
Transferler
Birikmifl zarar mahsubu (Dipnot 28)
Finansal varl›klar›n de¤er art›fl›
Finansal varl›k sat›fl›
Yabanc› para çevirim farklar›
Net dönem zarar›

166
-

344
-

(13.180)
-

23.491
(2.965)
-

-

8.693
-

(651)
-

(241)
13.180
-

(8.452)
(82.038)

510
23.491
(2.965)
(651)
(82.038)

31 Aral›k 2005 itibariyle bakiye

174.000

344

152.182

23.580

-

8.693

80

(3.054)

(82.038)

273.787

1 Ocak 2006 itibariyle bakiye

174.000

344

152.182

23.580

-

8.693

80

(3.054)

(82.038)

273.787

-

-

-

(23.580)
-

-

-

943
-

(82.038)
-

82.038
(127.870)

(23.580)
943
(127.870)

174.000

344

152.182

-

-

8.693

1.023

(85.092) (127.870)

123.280

Muhasebe politikas› de¤iflikli¤iUMS 39 (Dipnot 2)

Transferler
Finansal varl›k sat›fl›
Yabanc› para çevirim farklar›
Net dönem zarar›
31 Aral›k 2006 itibariyle bakiye

Takip eden dipnotlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.
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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
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.

Dipnot
referanslar›

2006

2005

(127.870)

(82.038)

73.091
30.654
(35.578)
82.578
(29.169)
(440)
470
859
(27.196)

82.899
39.600
(38.489)
51.998
(1.879)
(1.313)
(430)
2.391
(465)
(465)
(14.389)

(32.601)

37.420

(122.660)
(1.085)

41.691
(295)

(123.745)

41.396

724
(46.278)
53.226
-

3.291
(42.750)
3.298
(10.901)
(23)

7.672

(47.085)

36.230
(81.480)
190.864

36.807
(52.401)
166
344
(22.735)

145.614

(37.819)

(1.665)

2.448

Nakit ve nakit benzeri de¤erlerdeki net azal›fl

(4.725)

(3.640)

Nakit ve nakit benzeri de¤erlerin dönem bafl› bakiyesi

26.329

29.969

Nakit ve nakit benzeri de¤erlerin dönem sonu bakiyesi

21.604

26.329

‹flletme faaliyetleri:
Net dönem zarar›
Düzeltmeler:
Karfl›l›klardaki art›fl ve azal›fllar
Amortisman ve itfa paylar›
Faiz geliri
Faiz gideri
Finansal varl›k sat›fl›ndan kaynaklanan karlar
Maddi ve maddi olmayan varl›k sat›fllar›ndan kaynaklanan karlar, net
Maddi olmayan varl›k de¤er düflüklü¤ü
‹fltiraklerden gelirler
Ba¤l› ortakl›k al›m›ndan kaynaklanan zararlar
Finansal varl›k de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›, net
Ana ortakl›k d›fl› pay
Vergi gelirleri

43
18, 19, 20
39
39
38
38
38
38
24
41

‹flletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤ifliklik
öncesi iflletme faaliyetlerinde (kullan›lan)/sa¤lanan net nakit
‹flletme varl›k ve yükümlüklerindeki net de¤iflim
Ödenen kurumlar vergisi

43

‹flletme faaliyetlerinde (kullan›lan)/sa¤lanan net nakit
Yat›r›m faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan varl›k sat›fllar›ndan elde edilen nakit giriflleri
Maddi ve maddi olmayan varl›k sat›n al›m›
Finansal varl›k sat›fl›ndan elde edilen nakit giriflleri
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k al›m›
Ba¤l› ortakl›k sat›n al›nmas›

18,19,20

Yat›r›m faaliyetlerinde sa¤lanan/(kullan›lan) net nakit
Finansman faaliyetleri:
Al›nan faizler
Ödenen faizler
Sermaye art›fl›
Hisse senedi ihraç primleri
Banka kredilerindeki art›fl, net
Finansman faaliyetlerinde sa¤lanan/( kullan›lan) net nakit
Yabanc› para çevirim farklar›

Takip eden dipnotlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.
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31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.

D‹PNOT 1 - GRUP'UN ORGAN‹ZASYONU 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› ve sat›fl› için
kurulmufltur. fiirket, sermayesinin büyük bir k›sm›na sahip olan Koç Grubu fiirketleri'nin bir üyesidir. fiirket, Beylikdüzü Mevkii, 34901 Büyükçekmece, ‹stanbul,
Türkiye adresinde kay›tl›d›r.
fiirket, Sermaye Piyasas› Kurulu'na (“SPK”) kay›tl›d›r ve hisseleri 1992 y›l›ndan beri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda (“‹MKB”) ifllem görmektedir.
31 Aral›k 2006 itibariyle, ‹MKB'na kay›tl› %19,79 oran›nda hissesi mevcuttur. 31 Aral›k 2006 itibariyle, fiirket'in hisselerinin ço¤unlu¤unu elinde bulunduran
hissedarlar ve hisse oranlar› afla¤›daki gibidir (Dipnot 25):
%
Arçelik A.fi.
Di¤er
Halka aç›k k›s›m

72,46
7,75
19,79
100,00

fiirket, 7 May›s 2004 tarihinde ‹ngiltere'de Kurulu bir flirket olan Alba Plc ile %50/%50 ortakl›k yapmak suretiyle, Grundig Multimedia B.V. flirketine ifltirak
etmifltir.
fiirket'in müflterek yönetime tabi ortakl›klar› (“Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar”), ba¤l› ortakl›klar› (“Ba¤l› Ortakl›klar”) ve ifltirakleri (“‹fltirakler”) (topluca
”Grup” olarak adland›r›lacakt›r) Dipnot 2'de aç›klanm›flt›r.
Grup'un bünyesinde istihdam edilen ortalama personel say›s› 3.904'tür (31 Aral›k 2005: 4.054).
D‹PNOT 2 - MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR
2.1 Uygulanan Muhasebe Standartlar›
fiirket'in konsolide mali tablolar›, Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) taraf›ndan yay›mlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Muhasebe Standartlar›”)
uygun olarak haz›rlanm›flt›r. SPK XI-25 No'lu “Sermaye Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar›” tebli¤inde kapsaml› bir muhasebe ilkeleri seti yay›nlam›flt›r. An›lan
tebli¤de, alternatif olarak Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (“IASB”) taraf›ndan ç›kar›lm›fl olan Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›'n›n
uygulanmas›n›n da SPK Muhasebe Standartlar›'na uyulmufl say›laca¤› belirtilmifltir.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›'na uygun mali tablo haz›rlayan flirketler için,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›n› ilan etmifltir. Dolay›s›yla konsolide mali tablolarda,
1 Ocak 2005 tarihinden bafllamak kayd›yla, IASB taraf›ndan yay›mlanm›fl 29 No'lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standard› (“UMS 29”)
uygulanmam›flt›r. Konsolide mali tablolar ve ilgili dipnotlar yukar›da bahsedilen SPK'n›n izin verdi¤i alternatif uygulama çerçevesinde ve SPK taraf›ndan
20 Aral›k 2004 tarihli duyuru ile uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak sunulmufltur.
fiirket muhasebe kay›tlar›n› ve yasal mali tablolar›n› Yeni Türk Liras› (YTL) cinsinden, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak
haz›rlamaktad›r. SPK Muhasebe Standartlar›'na göre haz›rlanan bu konsolide mali tablolar, makul de¤erleri ile gösterilen finansal varl›k ve yükümlülüklerin
d›fl›nda, tarihi maliyet esas› baz al›narak Yeni Türk Liras› olarak haz›rlanm›flt›r.
2.2 Yabanc› Ülkelerde Faaliyet Gösteren Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k ve Ba¤l› Ortakl›k Mali Tablolar›
Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren müflterek yönetime tabi ortakl›klar›n ve ba¤l› ortakl›klar›n aktif ve pasifleri bilanço tarihindeki döviz kuru, gelir ve giderleri
ortalama döviz kuru kullan›larak Yeni Türk Liras›'na çevrilmifltir. Kapan›fl ve ortalama kur kullan›m› sonucu ortaya ç›kan kur farklar› özsermaye içerisindeki
yabanc› para çevirim farklar› kalemi alt›nda takip edilmektedir.
2.3 Konsolidasyon Esaslar›
a) Konsolide mali tablolar ana ortakl›k, Beko Elektronik A.fi., Ba¤l› Ortakl›k, Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k, ve ‹fltirakler'in afla¤›daki (b)'den (f)'ye kadar
maddelerde belirtilen esaslara göre haz›rlanan hesaplar›n› kapsamaktad›r. Konsolidasyona dahil edilen flirketlerin mali tablolar›, faaliyet gösterdikleri ülkelerde
geçerli olan mevzuata göre haz›rlanm›fl olup, SPK Muhasebe Standartlar›'na uygunluk ve Grup taraf›ndan uygulanan muhasebe politikalar›na ve sunum
biçimlerine uyumluluk aç›s›ndan gerekli düzeltmeler ve s›n›fland›rmalar yap›lm›flt›r.
b) Ba¤l› Ortakl›klar, Beko'nun 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.
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Ba¤l› Ortakl›klar'›n, bilançolar› ve gelir tablolar› tam konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide edilmifl ve Beko'nun sahip oldu¤u Ba¤l› Ortakl›klar'›n kay›tl›
de¤erleri ile özsermayeleri karfl›l›kl› olarak netlefltirilmifltir. fiirket ile Ba¤l› Ortakl›klar aras›ndaki grup içi ifllemler ve bakiyeler konsolidasyon s›ras›nda mahsup
edilmifltir. fiirket'in sahip oldu¤u hisselerin kay›tl› de¤erleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özsermaye ve gelir tablosu hesaplar›ndan netlefltirilmifltir.
31 Aral›k tarihleri itibariyle konsolidasyon kapsam›nda yer alan Ba¤l› Ortakl›klar'daki Beko'nun do¤rudan ve dolayl› oy haklar› afla¤›da gösterilmifltir:
Beko'nun
do¤rudan ve
dolayl› kontrolü (%)
2006
2005
Fusion Digital Technology Ltd. (“Fusion Digital”)
Bekodutch B.V. (“Bekodutch”)
Beko Electronic Limited Liability Company (“Beko Electronik LLC”)

100
100
100

95
100
-

fiirket, 31 Aral›k 2005 itibariyle %95 hissesine sahip oldu¤u Fusion Digital'in 4 Ocak 2006 tarihinde yap›lan 5.500.000 GBP tutar›ndaki sermaye art›fl› ile
%100'üne sahip olmufltur. fiirket, 29 Aral›k 2005 tarihli Yönetim Kurulu toplant›s›nda Fusion Digital'in tasfiye edilmesine karar vermifltir. Bu nedenle, 31 Aral›k
2006 tarihi itibariyle Fusion Digital'in tasfiye amaçl› haz›rlanan mali tablolar› konsolide edilmifltir.
Bekodutch bir yat›r›m flirketi olarak 1 Aral›k 2005 tarihinde Hollanda'da kurulmufltur.
Beko Electronic LLC her çeflit tüketici elektroni¤i imalat›n›, al›m ve sat›m›n› yapmak üzere 9 Mart 2006 tarihinde Rusya Federasyonu'nda kurulmufltur.
Grup'un do¤rudan ve dolayl› toplam oy hakk› %50'nin üzerinde olmakla birlikte konsolide mali tablolar aç›s›ndan önemlilik teflkil etmeyen ba¤l› ortakl›klar
maliyet bedelleri üzerinden varsa de¤er kayb› ile ilgili karfl›l›k düflüldükten sonra konsolide mali tablolara yans›t›lm›flt›r. Konsolidasyon kapsam› d›fl›nda tutulan
ba¤l› ortakl›klar Dipnot 16'da ayr›ca sunulmufltur.
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.
31 Aral›k tarihleri itibariyle konsolidasyon kapsam›nda yer alan Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k'taki Beko'nun do¤rudan ve dolayl› oy haklar› afla¤›da
gösterilmifltir:
Beko'nun
do¤rudan ve
dolayl› kontrolü (%)
2006
2005
Grundig Multimedia B.V.

50

50

Hollanda'da kay›tl› olan Grundig Multimedia B.V. flirketi, elektronik ev aletlerinin Ar-Ge, sat›fl ve sat›fl sonras› servis faaliyetlerini yürütmektedir. Grundig
Multimedia B.V. flirketinin mali tablosunda konsolide edilen ba¤l› ortakl›klar afla¤›daki flekildedir:
Ba¤l› ortakl›k
Grundig Benelux B.V.
Grundig Australia Pty. Limited
Grundig Danmark A/S
Grundig Espana S.A.
Grundig Magyarország Kft.
Grundig Intermedia GmbH (*)
Grundig Italiana SpA
Grundig (Schweiz) AG
Grundig Norge AS
Grundig OY
Grundig Portuguesa, Lda
Grundig Polska Sp. z o.o.
ISG Intermedia Service GmbH (*)
Grundig Svenska AB
Grundig Intermedia Ges.m.b.H
Grundig S.A.S.

Ülke
Hollanda
Avusturalya
Danimarka
‹spanya
Macaristan
Almanya
‹talya
‹sviçre
Norveç
Finlandiya
Portekiz
Polonya
Almanya
‹sveç
Avusturya
Fransa

(*) ISG Intermedia Service GmbH 2006 y›l› içerisinde Grundig Intermedia GmbH ile birlefltirilmifltir.
Grundig Multimedia B.V.'nin %100'üne sahip oldu¤u ba¤l› ortakl›klar› sat›fl ve pazarlama flirketleridir. Beko'nun sözkonusu ba¤l› ortakl›klara iliflkin etkin ortakl›k
oran› %50'dir.
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d) Grup'un do¤rudan ve dolayl› pay toplam› %20 ve %20'nin üzerinde olmakla birlikte Grup'un önemli bir etkiye sahip oldu¤u veya konsolide mali tablolar
aç›s›ndan önemlilik teflkil eden ifltirakler, özsermaye yöntemi kullan›larak konsolide mali tablolara yans›t›lm›flt›r. Özsermaye yönteminde ifltiraklerin kar ve
zarar›ndan ifltirak edenin pay›na düflen k›sm› konsolide gelir tablosuna, ifltiraklerin finansal varl›k de¤er art›fl fonu ve yabanc› para çevirim farklar› gibi özsermaye
kalemlerindeki de¤iflimlerin ifltirak edenin pay›na düflen k›sm› ise konsolide özsermayesine 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 (Dipnot 16).
31 Aral›k tarihleri itibariyle ‹fltirak'lerdeki Beko'nun do¤rudan ve dolayl› oy haklar› afla¤›da gösterilmifltir:
Beko'nun
do¤rudan ve
Endirekt pay› (%)
2006
2005
Ram Pacific Ltd. (“Ram Pacific”)

-

25

1995 y›l›nda kurulan Ram Pacific, bir d›fl ticaret flirketidir. fiirket, 27 Kas›m 2006 tarihinde sahip oldu¤u %25 oran›ndaki Ram Pacific hisselerini 1.125.000 USD
karfl›l›¤› 1.654 YTL bedelle satm›flt›r.
Grup'un toplam oy haklar›n›n %20'nin alt›nda, %20'ye eflit veya %20'nin üzerinde olmakla birlikte Grup'un önemli bir etkiye sahip olmad›¤› veya konsolide mali
tablolar aç›s›ndan önemlilik teflkil etmeyen; teflkilatlanm›fl piyasalarda ifllem görmeyen ve makul de¤erleri güvenilir bir flekilde belirlenemeyen sat›lmaya haz›r
finansal varl›klar›, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, de¤er kayb› ile ilgili karfl›l›k düflüldükten sonra konsolide mali tablolara yans›t›lm›flt›r (Dipnot 16).
e) Ba¤l› Ortakl›klar, Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k ve ‹fltirak'in faaliyet sonuçlar›, operasyon üzerindeki kontrolün Grup'a transfer edildi¤i tarihten itibaren
konsolidasyon kapsam›na al›nm›flt›r.
f) Ba¤l› Ortakl›klar'›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.
2.4 Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
Grup'un, Ram D›fl Ticaret kanal›yla Ba¤l› Ortakl›klar'› ve Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar'›na gerçeklefltirmifl oldu¤u sat›fllar› ve bu sat›fllara iliflkin al›fllar› grup
içi ifllemler olarak de¤erlendirilmesi sebebiyle, bu ifllemler konsolide mali tablolarda karfl›l›kl› olarak netlefltirilmifltir. Cari dönem konsolide mali tablolar› ile
uygunluk sa¤lamas› amac›yla 2005 y›l›nda gerçeklefltirilmifl ilgili ifllemler benzer flekilde netlefltirilerek sunulmufl ve sözkonusu netlefltirme ifllemleri neticesinde
Grup'un 31 Aral›k 2005 tarihli konsolide yurtd›fl› sat›fl gelirleri ve ilgili sat›fllar›n maliyeti 170.021 YTL tutar›nda azalm›flt›r.
2.5 Muhasebe Politikalar› ve Tahminlerinde De¤ifliklik ve Hatalar
Uluslararas› Muhasebe Standard› 39 (“UMS 39”), Finansal Araçlar, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmifltir. Buna göre,
sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliflkin kazanç ve kay›plar›n, bu varl›klar mali tablolardan ç›kar›lana kadar, do¤rudan özsermaye içerisinde konsolide mali
tablolara al›nmas› gerekmektedir.
fiirket, 31 Aral›k 2005 tarihine kadar sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliflkin kazanç ve kay›plar› gelir tablosunda muhasebelefltirmifltir. fiirket, ilgili standard›n
yeniden düzenlenmesi sebebiyle muhasebe politikas›ndaki söz konusu de¤iflikli¤i standard›n belirledi¤i flekilde geriye dönük olarak uygulam›fl ve bu do¤rultuda
önceki dönemlerde iliflkin karfl›laflt›rmal› tutarlar› yeniden düzenlemifltir.
1 Ocak 2006 tarihi itibariyle, Grup maddi varl›klar›n›n faydal› ömürlerini yeniden gözden geçirerek, faydal› ömür tahminlerinde de¤ifliklikler yapm›flt›r. Sözkonusu
de¤iflikliklerin 31 Aral›k 2006 tarihli mali tablolara 10.071 YTL tutar›nda olumlu yönde etkisi olmufltur.
2.6 Netlefltirme/Mahsup
Finansal varl›k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas›, söz konusu varl›k ve yükümlülükleri net olarak de¤erlendirmeye niyet olmas› veya varl›klar›n elde
edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin efl zamanl› oldu¤u durumlarda net olarak gösterilirler.
D‹PNOT 3 - UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI
Konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas›nda izlenen önemli muhasebe politikalar› afla¤›da özetlenmifltir:
3.1 ‹liflkili taraflar
Konsolide mali tablolar›n amac› do¤rultusunda, ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar taraf›ndan kontrol edilen veya
onlara ba¤l› flirketler, ifltirak ve ortakl›klar ile Koç Holding grup flirketleri, iliflkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmifllerdir Ola¤an faaliyetler nedeniyle iliflkili
taraflarla yap›lan ifllemler genel olarak piyasa koflullar›na uygun fiyatlarla gerçeklefltirilmifltir (Dipnot 9).
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3.2 Ticari alacaklar
Grup taraf›ndan bir al›c›ya ürün veya hizmet sa¤lanmas› sonucunda oluflan ticari alacaklar ertelenmifl finansman gelirinden netlefltirilmifl olarak gösterilirler.
Belirlenmifl faiz oran› olmayan k›sa vadeli alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin çok büyük olmamas› durumunda, orijinal fatura de¤erleri üzerinden gösterilmifltir
(Dipnot 7).
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.
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 gelir tablosuna gelir olarak kaydedilir.
3.3 Ertelenmifl finansman gelir/gideri
Ertelenmifl finansman gelir/gideri vadeli sat›fllar ve al›mlar›n üzerinde bulunan finansal gelirler ve giderleri temsil eder. Bu gelirler ve giderler, kredili sat›fl ve
al›mlar›n süresi boyunca, etkin faiz oran› yöntemi ile hesaplan›r ve finansman gelir ve giderler kalemi alt›nda gösterilir (Dipnot 39).
3.4 Finansal varl›klar
Grup UMS 39, “Finansal Araçlar”a uygun olarak finansal varl›klar›n› “sat›lmaya haz›r finansal varl›klar” kategorisinde s›n›fland›rm›flt›r. Sat›lmaya haz›r 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 araçlard›r. Bu finansal varl›klar, 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 duran varl›klar olarak gösterilir, aksi halde dönen varl›klar olarak s›n›fland›r›l›r.
Grup 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 (Dipnot 16).
Tüm finansal varl›klar, ilk olarak varl›¤›n makul de¤eri olan ve finansal varl›kla ilgili sat›n alma masraflar› da dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden
gösterilmektedir. Mali tablolara yans›t›lmas›ndan sonra “sat›lmaya haz›r finansal varl›klar” olarak s›n›fland›r›lan finansal varl›klar, makul de¤erlerinin güvenilir bir
flekilde hesaplanmas› mümkün oldu¤u sürece makul de¤erleri üzerinden de¤erlendirilmifltir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n makul de¤erlerindeki
de¤iflikliklerden kaynaklanan gerçekleflmemifl kar ve zararlar konsolide gelir tablosuyla iliflkilendirilmeden do¤rudan özsermaye içinde muhasebelefltirilir.
Grup her bilanço tarihinde bir ya da bir grup finansal varl›¤›nda de¤er düflüklü¤ü oldu¤una dair objektif bir kan›t›n olup olmad›¤›n› de¤erlendirir. Finansal
araçlar›n sat›lmaya haz›r olarak s›n›fland›r›lmas› durumunda, makul de¤erin elde etme maliyetinin alt›na önemli derecede düflmesi veya makul de¤erin uzun süreli
bir düflüfl e¤iliminde bulunmas›, menkul k›ymetlerin de¤er düflüklü¤üne maruz kal›p kalmad›¤›n› de¤erlendirmede dikkate al›n›r. E¤er sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar için bu tür bir kan›t mevcutsa, kümüle net zarar - elde etme maliyeti (anapara geri ödemeleri ve itfa sonras› net de¤er) ile cari makul de¤er (hisse
senetleri için) aras›ndaki farktan bu finansal varl›¤a iliflkin daha önce kar veya zarar olarak mali tablolara al›nan de¤er düflüklü¤ü zararlar›n›n düflülmesi suretiyle
bulunur, dolay›s›yla özsermayeden ç›kart›l›r ve dönemin gelir tablosuna yans›t›l›r. Sat›lmaya haz›r olarak s›n›fland›r›lan bir finansal araca iliflkin kar veya zarar
içerisinde mali tablolara al›nan de¤er düflüklü¤ü zararlar› gelir tablosu yoluyla iptal edilemez.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n borsaya kay›tl› herhangi bir makul de¤erinin olmad›¤›, makul de¤erin hesaplanmas›nda kullan›lan di¤er yöntemlerin uygun
olmamas› veya ifllememesi nedeniyle makul bir de¤er tahmininin yap›lamamas› ve makul de¤erin güvenilir bir flekilde ölçülemedi¤i durumlarda, sat›lmaya haz›r
finansal varl›¤›n kay›tl› de¤eri, elde etme maliyeti tutar›ndan flayet mevcutsa de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n ç›kar›lmas› suretiyle de¤erlenmifltir.
3.5 Stoklar
Stoklar, net gerçekleflebilir de¤er ya da maliyet bedelinden düflük olan› ile de¤erlenir. Stoklara dahil edilen maliyeti oluflturan unsurlar malzeme, direkt iflçilik ve
genel üretim giderleridir. Maliyet, a¤›rl›kl› ortalama metodu ile hesaplanmaktad›r. Net gerçekleflebilir de¤er, ola¤an ticari faaliyet içerisinde oluflan tahmini sat›fl
fiyat›ndan, tamamlanma maliyeti ve sat›fl› gerçeklefltirmek için gerekli sat›fl maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutard›r (Dipnot 12).
3.6 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 binalar “yat›r›m amaçl› gayrimenkuller” olarak s›n›fland›r›l›r. Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller elde etme maliyetinden
birikmifl amortisman›n düflülmesi suretiyle gösterilmektedir. Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller do¤rusal amortisman metoduyla faydal› ömürleri üzerinden
amortismana tabi tutulmaktad›r (Dipnot 18).
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.
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3.7 Maddi varl›klar ve ilgili amortismanlar
Maddi varl›klar, elde etme maliyetinden birikmifl amortisman›n düflülmesi ile gösterilmektedir (Dipnot 19). Arazi ve arsalar için s›n›rs›z ömürleri olmas› sebebi ile
amortisman ayr›lmamaktad›r. Amortisman, maddi varl›klar›n faydal› ömürleri esas al›narak do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak ayr›lmaktad›r.
fiirket 1 Ocak 2006 tarihi itibariyle maddi varl›klar›n›n faydal› ömürlerini gözden geçirmifl ve faydal› ömürleri afla¤›da belirtildi¤i flekilde yeniden belirlenmifltir
(Dipnot 2.5).

Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Tafl›tlar
Kal›plar

Yeni faydal› ömür

Eski faydal› ömür

25 y›l
30 - 50 y›l
11 - 25 y›l
4 - 7 y›l
4 - 7 y›l

25 y›l
25 y›l
6 - 10 y›l
4 y›l
4 y›l

Maddi varl›klar›n herhangi bir parças›n› de¤ifltirmekten do¤an giderler bak›m onar›m maliyetleri ile birlikte varl›¤›n gelecekteki ekonomik faydas›n› art›r›c› nitelikte
ise aktiflefltirilebilirler. Tüm di¤er giderler olufltukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebelefltirilir.
Maddi varl›klar de¤er düflüklü¤ü oldu¤una iflaret eden koflullar›n mevcut olmas› halinde olas› bir de¤er düflüklü¤ünün tespiti amac›yla inceleme yap›l›r ve bu
inceleme sonunda maddi varl›¤›n kay›tl› de¤eri, geri kazan›labilir de¤erinden fazla ise, karfl›l›k ayr›lmak suretiyle kay›tl› de¤eri geri kazan›labilir de¤erine indirilir.
Geri kazan›labilir de¤er, ilgili maddi varl›¤›n mevcut kullan›m›ndan gelecek net nakit ak›mlar› ile net sat›fl fiyat›ndan yüksek olan› olarak kabul edilir.
Maddi varl›klar›n elden ç›kart›lmas› dolay›s›yla oluflan kar ve zararlar di¤er faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplar›na dahil edilirler.
3.8 Maddi olmayan varl›klar ve ilgili itfa paylar›
Maddi olmayan varl›klar Grundig markas› ile edinilmifl bilgi sistemleri ve bilgisayar yaz›l›mlar›n› içermektedir. Maddi olmayan varl›klar, iktisap maliyeti üzerinden
kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonra Grundig markas› d›fl›ndaki maddi olmayan varl›klar için 5 -15 y›l aras› bir süre için tahmini faydal› ömürleri
üzerinden do¤rusal amortisman yöntemi ile itfa edilirler. Grundig markas› s›n›rs›z ömrü olmas› sebebiyle itfa edilmemektedir. De¤er düflüklü¤ünün olmas›
durumunda maddi olmayan varl›klar›n kay›tl› de¤eri, geri kazan›labilir de¤erine getirilir (Dipnot 20).
3.9 Finansal kiralamalar
Finansal Kiralama
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi varl›k, varl›¤›n kiralama döneminin bafl›ndaki vergi avantaj veya teflvikleri düflüldükten sonraki makul 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 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.
3.10 Finansal borçlar
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 (Dipnot 6).
3.11 Türev finansal araçlar
Grup'un türev finansal araçlar›n› vadeli döviz al›m-sat›m sözleflmeleri oluflturmaktad›r. Söz konusu türev finansal araçlar ekonomik olarak Grup için risklere karfl›
etkin bir koruma sa¤lamakla birlikte, risk muhasebesi yönünden UMS 39 “Finansal Araçlar” standard›na ait gerekli koflullar› tafl›mamas› nedeniyle konsolide
mali tablolarda al›m-sat›m amaçl› türev finansal araçlar olarak muhasebelefltirilmektedir.
Al›m sat›m amaçl› türev finansal araçlar›, konsolide mali tablolara ilk olarak maliyet de¤erleri ile yans›t›l›r ve kayda al›nmalar›n› izleyen dönemlerde makul
de¤erleri üzerinden de¤erlenir. Bu enstrümanlar›n makul de¤erlerinde meydana gelen de¤iflikliklerden kaynaklanan kazanç ve kay›plar gelir veya gider olarak
konsolide gelir tablosu ile iliflkilendirilir.
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Vadeli döviz al›m-sat›m sözleflmeleri piyasa fiyatlar› veya iskonto edilmifl nakit ak›mlar› ile de¤erlenmektedir. Makul de¤eri pozitif olan türev ürünleri konsolide
bilançolarda varl›klarda, negatif olanlar ise yükümlülüklerde muhasebelefltirilmektedir.
3.12 Ertelenen vergi
Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullan›larak, varl›k ve yükümlülüklerin mali tablolarda yer alan kay›tl› de¤erleri ile vergi de¤erleri aras›ndaki geçici farklar
üzerinden hesaplan›r. Ertelenen vergi hesaplanmas›nda yürürlükteki vergi mevzuat› uyar›nca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi oranlar› kullan›l›r.
Bafll›ca geçici farklar, maddi duran varl›k kay›tl› de¤erleri ile vergi matrahlar› aras›ndaki farktan, hali haz›rda vergiden düflürülemeyen/vergiye tabi kazan›lmam›fl
kredi finansman gelirleri ve giderleri karfl›l›klar›ndan, ihracat giderleri karfl›l›¤›ndan, garanti gider karfl›l›¤›ndan, stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›ndan, flüpheli
alacaklara ayr›lan karfl›l›klardan ve kullan›labilecek vergi indirimlerinden do¤maktad›r.
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir geçici farklardan oluflan ertelenen vergi varl›klar›, gelecekte
vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› flart›yla hesaplanmaktad›r (Dipnot 14).
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› durumundan ertelenen vergi varl›klar› ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karfl›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir.
3.13 K›dem tazminat› karfl›l›¤›
K›dem tazminat› karfl›l›¤›, fiirket'in, personelin Türk ‹fl Kanunu uyar›nca en az bir y›ll›k hizmeti tamamlayarak emekliye ayr›lmas›, ifl iliflkisinin kesilmesi, askerlik
hizmeti için ça¤r›lmas› veya vefat› durumunda do¤acak gelecekteki olas› yükümlülüklerinin toplam karfl›l›¤›n›n bugünkü tahmini de¤erini ifade eder (Dipnot 23).
3.14 Dövizli ifllemler
Dönem içinde gerçekleflen dövizli ifllemler, ifllem tarihlerinde geçerli olan döviz kurlar› üzerinden çevrilmifltir. Dövize dayal› parasal varl›k ve yükümlülükler,
dönem sonunda geçerli olan döviz kurlar› üzerinden çevrilmifltir. Dövize dayal› parasal varl›k ve yükümlülüklerin çevirimlerinden do¤an kur kazanc› veya
zararlar›, konsolide gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r (Dipnot 39).
3.15 Gelirlerin kaydedilmesi
Gelirler, sevkiyat›n yap›ld›¤› veya kabulün gerçekleflti¤i tarihlerde faturalanm›fl de¤erler üzerinden tahakkuk esas›na göre kaydedilir. Net sat›fllar, mal sat›fllar›ndan
iade, indirim ve komisyonlar›n düflülmesi suretiyle bulunmufltur. Sat›fl ifllemi bir finansman ifllemini içeriyorsa, sat›fl bedelinin makul de¤eri, izleyen dönemlerde
yap›lacak tahsilatlar›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 tahakkuk esas›na göre kaydedilir.
3.16 Bak›m ve onar›m giderleri, araflt›rma gelifltirme giderleri, borçlanma giderleri
Bak›m ve onar›m giderleri, araflt›rma gelifltirme giderleri, borçlanma giderleri tahakkuk esas›na göre konsolide gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r.
3.17 Temettü
Temettü alacaklar› beyan edildi¤i dönemde gelir olarak kaydedilir. Temettü borçlar› kar da¤›t›m›n›n bir unsuru olarak beyan edildi¤i dönemde yükümlülük olarak
konsolide mali tablolara yans›t›l›r (Dipnot 9 ve 38).
3.18 Garanti giderleri
Garanti giderleri, flirketlerin üretim ve sat›fl›n› gerçeklefltirdikleri mallar için yapt›klar› tamir-bak›m masraflar›, yetkili servislerin garanti kapsam›nda müflteriden
bedel almaks›z›n yapt›klar› iflçilik ve malzeme giderleri, flirketlerce üstlenilen ilk bak›m giderleri ile has›lat› cari y›la gelir olarak kaydedilen ürünlere iliflkin
müteakip y›llarda söz konusu olabilecek geri dönüfl ve tamir seviyelerinin geçmifl verilerden kaynaklanan tahminleri sonucu kaydedilir (Dipnot 15).
3.19 Hisse senetleri ihraç primleri
Hisse senetleri ihraç primleri fiirket'in elinde bulunan ba¤l› ortakl›k ya da ifltirak hisselerinin nominal bedelinden daha yüksek bir fiyat üzerinden sat›lmas›
neticesinde oluflan fark› ya da fiirket'in iktisap etti¤i flirketler ile ilgili ç›karm›fl oldu¤u hisselerin nominal de¤er ile makul de¤erleri aras›ndaki fark› temsil eder.
3.20 Karfl›l›klar
Karfl›l›klar, Grup'un bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmiflten kaynaklanan yasal veya yap›sal bir yükümlülü¤ün bulunmas›, yükümlülü¤ü yerine
getirmek için ekonomik fayda sa¤layan kaynaklar›n ç›k›fl›n›n gerçekleflme olas›l›¤›n›n olmas› ve yükümlülük tutar› konusunda güvenilir bir tahminin yap›labildi¤i
durumlarda muhasebelefltirilmektedir.
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3.21 fiarta ba¤l› varl›k ve yükümlülükler
Geçmifl olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iflletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olay›n gerçekleflip
gerçekleflmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varl›klar mali tablolara al›nmamakta ve flarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar olarak
de¤erlendirilmektedir (Dipnot 31).
3.22 Hisse bafl›na kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse bafl›na (zarar)/kar, net (zarar)/kar'›n ilgili dönem içinde mevcut hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile
tespit edilir (Dipnot 42).
Türkiye'deki flirketler mevcut hissedarlara birikmifl karlardan 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.
Sene içinde da¤›t›lan bedelsiz hisse yoktur.
3.23 Yönetim tahminleri
Konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas›, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varl›klar ve yükümlülüklerin tutarlar›n›, flarta ba¤l› varl›klar›n ve yükümlülüklerin
aç›klamas›n› ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlar›n› etkileyebilecek tahmin ve varsay›mlar›n kullan›lmas›n› gerektirmektedir. Bu
tahmin ve varsay›mlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve ifllemlere iliflkin en iyi bilgilerine dayanmas›na ra¤men, fiili sonuçlar varsay›mlardan farkl›l›k
gösterebilir.
3.24 Nakit ak›m raporlamas›
Nakit ak›m tablolar›nda yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit ve banka mevduat› ile vadesi 3 ay veya daha k›sa olan menkul k›ymetleri içermektedir (Dipnot 4).
3.25 Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi
Grup faaliyetlerinden dolay›, borç ve sermaye piyasas› fiyatlar›ndaki, döviz kurlar› ile faiz oranlar›ndaki de¤iflimlerin etkileri dahil çeflitli finansal riskleri
yönetmeye odaklanm›flt›r. Grup risk yönetim program› ile piyasalardaki dalgalanmalar›n getirece¤i potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini
amaçlam›flt›r.
Faiz oran› riski
Grup, faiz oranlar›ndaki de¤iflmelerin faiz getiren varl›k ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolay› faiz oran› riskine maruz kalmaktad›r. Söz konusu faiz oran›
riski, faiz oran› duyarl›l›¤› olan varl›k ve yükümlülükleri dengelenerek yönetilmektedir.
Fonlama riski
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say›da ve yüksek kalitedeki kredi sa¤lay›c›lar›n›n eriflilebilirli¤inin sürekli
k›l›nmas› suretiyle yönetilmektedir.
Kredi riski
Finansal varl›klar›n sahipli¤i karfl› taraf›n sözleflmeyi yerine getirmeme riskini beraberinde getirir. Bu riskler, kredi de¤erlendirmeleri ve ilgili müflterinin toplam
riskinin s›n›rland›r›lmas› ile kontrol edilir. Ticari alacaklar›n önemli bir k›sm› iliflkili flirketlerdendir. Grup, ihracat sat›fllar›ndan kaynaklanan yurtd›fl› alacaklar› için
Eximbank sigortas›, faktoring limit garantisi ve akreditifli sat›fl gibi teminatlar almas› kredi riskinin yönetiminde kullan›lan di¤er yöntemlerdir. fiirket ihtiyaç
duymas› halinde faktoring uygulamalar›nda, alaca¤›n maliyeti karfl›l›¤›nda erken tahsili ifllemlerini de gerçeklefltirmektedir. Bu durum gayrikabili rücu fleklindeki
risk yönetimi uygulamas›na paralel bir uygulamad›r.
Döviz kuru riski
Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacakl› bulunulan mebla¤lar›n Yeni Türk Liras›'na çevrilmesinden dolay› kur de¤iflikliklerinden do¤an döviz kuru riskine
maruz kalmaktad›r. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun sürekli analiz edilmesi ile takip edilmekte ve s›n›rland›r›lmaktad›r.
Finansal enstrümanlar›n makul de¤eri
Makul de¤er, bir finansal enstrüman›n zorunlu bir sat›fl veya tasfiye ifllemi d›fl›nda istekli taraflar aras›ndaki bir cari ifllemde, el de¤ifltirebilece¤i tutar olup, e¤er
varsa oluflan bir piyasa fiyat› ile en iyi flekilde belirlenir.
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31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
Finansal enstrümanlar›n tahmini makul de¤erleri, Grup taraf›ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme metodlar› kullan›larak tespit olunmufltur. Ancak,
makul de¤eri belirlemek için piyasa verilerinin yorumlanmas›nda tahminler gereklidir. Buna göre, burada sunulan tahminler, Grup'un bir güncel piyasa iflleminde
elde edebilece¤i tutarlar› göstermeyebilir.
Afla¤›daki yöntem ve varsay›mlar, makul de¤eri belirlenebilen finansal enstrümanlar›n makul de¤erinin tahmininde kullan›lm›flt›r:
Parasal varl›klar
Dönem sonu kurlar›yla çevrilen yabanc› para cinsinden olan bakiyelerin makul de¤erlerinin, kay›tl› de¤erlerine yak›n oldu¤u öngörülmektedir.
Nakit ve nakit benzeri de¤erler dahil maliyet de¤erinden gösterilen finansal varl›klar›n kay›tl› de¤erlerinin, k›sa vadeli olmalar› nedeniyle makul de¤erlerine eflit
oldu¤u öngörülmektedir.
Ticari alacaklar›n kay›tl› de¤erlerinin, ilgili de¤er düflüklük karfl›l›klar›yla beraber makul de¤eri yans›tt›¤› öngörülmektedir.
Finansal varl›klar›n makul de¤erinin ilgili varl›klar›n kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilir.
Parasal borçlar
Banka kredileri ve di¤er parasal borçlar›n makul de¤erlerinin, k›sa vadeli olmalar› nedeniyle kay›tl› de¤erlerine yak›n oldu¤u öngörülmektedir.
De¤iflik faiz oranlar›na sahip yabanc› para uzun vadeli krediler bilanço tarihinde döviz kuru ile Türk liras›na çevrilmifl olup, makul de¤erleri kay›tl› de¤ere
yaklaflmaktad›r.
Ticari borçlar makul de¤erleri üzerinden gösterilmifltir.
K›dem tazminat› yükümlülükleri ise indirgenmifl de¤erleri ile muhasebelefltirilmektedir.
D‹PNOT 4 - HAZIR DE⁄ERLER

Kasa
Banka
- vadesiz mevduat
- vadeli mevduat
Di¤er haz›r de¤erler

2006

2005

33

113

17.564
1.470
2.537

15.729
8.162
2.325

21.604

26.329

2006

2005

20.778
826

18.292
8.037

21.604

26.329

2006
%

2005
%

1-5

15
2-5

31 Aral›k tarihleri itibariyle haz›r de¤erlerin vade analizi afla¤›daki gibidir.

Vadesiz ve 30 güne kadar
30 - 90 gün aras›

31 Aral›k tarihleri itibariyle vadeli mevduatlar›n faiz oranlar› afla¤›daki gibidir:

YTL vadeli mevduatlar
Yabanc› para vadeli mevduatlar
D‹PNOT 5 - MENKUL KIYMETLER
Grup'un bilanço tarihi itibariyle k›sa vadeli menkul k›ymetleri yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).
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31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
D‹PNOT 6 - F‹NANSAL BORÇLAR
a) K›sa vadeli finansal borçlar:

Banka kredileri
USD
EUR
YTL

Efektif
faiz oran› (%)

2006
Orijinal
döviz tutar›

Libor+0,55 - 1,00
Euribor+ 1,15
14,00 - 20,40

Vadeli akreditifler (*)
USD
EUR

YTL

Efektif
faiz oran› (%)

2005
Orijinal
döviz tutar›

YTL

56.219.235
15.355.434
-

79.022
28.431
284.028

Libor+0,50 - 1,15
Euribor+ 0,50 - 2,75
-

56.938.999
7.550.000
-

76.401
11.986
2.466

-

-

42.878.196
6.099.425

57.533
9.683

391.481

158.069

(*) Vadeli akreditifler, Grup'un ticari borçlar›n›n ödemesinde kullan›lm›flt›r.
b) Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar›:

Banka kredileri
EUR
YTL
EUR (IFC kredisi)
USD

Efektif
faiz oran› (%)

2006
Orijinal
döviz tutar›

Euribor+ 0,75 - 3,00
20,73
Euribor+ 2,95 - 3,20
Libor + 3,00 - 3,50

53.053.090
11.527.890
5.118.799

Toplam k›sa vadeli finansal borçlar

YTL

Efektif
faiz oran› (%)

2005
Orijinal
döviz tutar›

YTL

98.228
43.190
21.344
7.195

Euribor + 0,75 - 2,20
14,45 - 16,75
Euribor + 2,95 - 3,20
Libor + 2,00 - 3,50

33.363.706
10.539.794
40.942.298

52.965
2.244
16.732
54.936

169.957

126.877

561.438

284.946

c) Uzun vadeli finansal borçlar:

Banka kredileri
USD
YTL
EUR
EUR (IFC kredisi)

Efektif
faiz oran› (%)

2006
Orijinal
döviz tutar›

Libor + 1,25 - 3,75
20,52 - 21,16
Euribor+ 0,75 - 2,20
Euribor+ 3,20

58.666.668
17.575.538
16.220.600

YTL

Efektif
faiz oran› (%)

2005
Orijinal
döviz tutar›

YTL

82.462
68.715
32.541
30.032

Libor + 3,00 - 3,75
14,45 - 16,75
Euribor+ 0,75 - 3,00
Euribor + 2,95 - 3,20

21.111.112
92.788.398
27.517.088

28.327
78.715
147.302
43.683

213.750

298.027

fiirket'in International Finance Corporation (“IFC”)'den 27.748.490 EUR tutar›nda kredisi bulunmakta olup bu krediler, iflletme sermayesi ve yat›r›m amaçl›
kullan›lmaktad›r.
fiirket'in, HSBC ve Citibank'tan toplam 8.648.201 EUR tutar›nda kredisi bulunmakta olup, bu krediler, Grundig AG adl› flirketin marka, patent, Ar-Ge faaliyetleri
ve sat›fl sonras› servis teflkilat›n›n sat›n al›nmas› için kullan›lm›flt›r.
fiirket'in bu dönem içerisinde, de¤iflik bankalardan alm›fl oldu¤u, 42.000.000 USD, 17.245.000 EUR ve 55.000 YTL tutar›ndaki uzun vadeli kredileri iflletme
sermayesi ve yat›r›m amaçl› kullan›lmaktad›r.
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31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
Uzun vadeli banka kredilerinin geri ödeme plan› afla¤›daki gibidir:

2007
2008
2009
2010
2011

2006

2005

182.050
23.913
5.612
2.175

99.886
167.714
20.287
7.965
2.175

213.750

298.027

2006

2005

254.646
8.539
8.132

283.851
10.342
13.411

271.317

307.604

(57.904)

(22.847)

213.413

284.757

2006

2005

22.847
34.819
238

4.871
18.033
(57)

57.904

22.847

2006

2005

643

807

643

807

153.928
108.714

120.981
201.785

262.642

322.766

(136)

(479)

262.506

322.287

36.144

-

36.144

-

D‹PNOT 7 - T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR

K›sa vadeli ticari alacaklar:
Ticari alacaklar
Al›nan senetler
Al›nan çekler

fiüpheli ticari alacaklar karfl›l›¤› (-)
Ticari alacaklar, net
31 Aral›k tarihleri itibariyle flüpheli ticari alacaklar karfl›l›¤› hareket tablosu afla¤›daki gibidir:

1 Ocak itibariyle
Dönem içinde ayr›lan karfl›l›klar (Dipnot 38)
Yabanc› para çevirim farklar›
31 Aral›k itibariyle

Uzun vadeli ticari alacaklar:
Verilen depozito ve teminatlar

K›sa vadeli ticari borçlar:
Ticari borçlar-iç piyasa
Ticari borçlar-ithalat

Ertelenmifl finansman gideri (-)

Uzun vadeli ticari borçlar:
Müteflebbis orta¤a borçlar (Dipnot 9)
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31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
D‹PNOT 8 - F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
a) Finansal kiralama alacaklar›
31 Aral›k tarihleri itibariyle Grup'un finansal kiralama alacaklar› yoktur.
b) Finansal kiralama borçlar›

K›sa vadeli finansal kiralama borçlar›
Uzun vadeli finansal kiralama borçlar›

2006

2005

26
63

-

89

-

D‹PNOT 9 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
Dönem sonlar› itibariyle iliflkili taraflardan alacaklar ve iliflkili taraflara borçlar ile dönem içinde iliflkili taraflarla yap›lan önemli ifllemlerin özeti afla¤›da
verilmifltir:
i) ‹liflkili taraflar›n bakiyeleri
a) ‹liflkili taraflardan k›sa vadeli alacaklar

Arçelik A.fi. (“Arçelik”)
Ram D›fl Ticaret A.fi. (“Ram D›fl Ticaret”)
Beko Electronics Espana SL. (“Beko Espana”)
Beko PLC
Beko France S.A.
S.C. Arctic S.A.
Grundig Multimedia B.V.
Di¤er

Ertelenmifl finansman geliri (-)

2006

2005

261.238
68.820
27.169
27.201
14.555
6.119
2.021
3.481

273.068
99.154
2.834
3.656
2.640
4.058
33.574
14.496

410.604

433.480

(8.406)

(9.058)

402.198

424.422

36.144

-

36.144

-

b) ‹liflkili taraflardan uzun vadeli alacaklar
Ram D›fl Ticaret (*)

(*) 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle Beko Elektronik A.fi.'nin Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k'› Grundig Multimedia B.V.'nin Beko ve müteflebbis orta¤› Alba Plc
flirketlerine olan ticari borçlar›n›n vadelerini yeniden düzenlemifltir. Bu çerçevede Beko'nun Grundig Multimedia'ya olan sat›fllar›n› Ram D›fl Ticaret üzerinden
gerçeklefltirmesi nedeniyle uzun vadeli ticari alacaklar 31 Aral›k 2006 tarihli konsolide mali tablolarda “iliflkili taraflardan uzun vadeli alacaklar”, Alba Plc ile ilgili
bakiye ise “uzun vadeli ticari borçlar” (Dipnot 7) olarak s›n›fland›r›lm›flt›r.
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Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
c) ‹liflkili taraflara borçlar

Ram Pacific
Beko PLC
Beko Deutschland GmbH (“Beko Deutschland”)
Kofisa Trading Company S.A. (“Kofisa Trading”) (*)
Di¤er

Personele borçlar

2006

2005

79.620
3.764
1.035
4.533

80.431
684
4.794
42.859
9.534

88.952

138.302

4.280

3.687

93.232

141.989

(*) Koç Grubu'nun ilgili flirketteki kontrolü 2006 y›l›nda gerçekleflen hisse devirleri sonras›nda ortadan kalkm›fl, dolay›s›yla bilanço tarihi itibariyle ilgili flirket
iliflkili taraf olarak de¤erlendirilmemifltir.
d) Mevduatlar

Koç Bank A.fi.
- vadeli mevduat
- vadesiz mevduat
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.
- vadesiz mevduat

2006

2005

-

7.067
775

998

127

998

7.969

-

5.365
10.420

-

15.785

e) Vadeli akreditifler
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.
- EUR
- USD

f) Türev finansal araçlar
31 Aral›k 2006
Kontrat
tutar›
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.

Rayiç De¤erler
Varl›klar/(Yükümlülükler)

35.623

-

(952)

35.623

-

(952)

31 Aral›k 2005
Kontrat
tutar›
Koçbank A.fi.

Rayiç De¤erler
Varl›klar/(Yükümlülükler)

56.460

1.536

(3.141)

56.460

1.536

(3.141)
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31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
ii) ‹liflkili taraflarla yap›lan ifllemler
2006

2005

254.376
471.965
71.766
63.327
33.051
16.566
16.354
13.346
1.079
476

455.334
499.628
4.989
6.800
24.825
10.330
23.377
32.285
27.307
864

942.306

1.085.739

186.340
112.656
23.964
9.942
8.504
5.906
3.926
9.580

107.088
83.082
8.380
9.807
3.681
5.749
19.754

360.818

237.541

a) ‹liflkili taraflara yap›lan mal ve hizmet sat›fllar›
Ram D›fl Ticaret
Arçelik
Beko PLC
Beko Espana
Beko France S.A.
S.C. Arctic S.A.
Beko Deutschland
Grundig Multimedia B.V.
Koç Sistem Bilgi ve ‹letiflim Hizmetleri A.fi.
Di¤er

b) ‹liflkili taraflardan yap›lan mal ve hizmet al›mlar›
Ram Pacific
Kofisa Trading (*)
Arçelik
Beko Ticaret A.fi.
‹zocam Ticaret ve San. A.fi.
Setur Servis Turistlik A.fi.
Ram Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.fi.
Di¤er

(*) Koç Grubu'nun ilgili flirketlerdeki kontrolü 2006 y›l›nda gerçekleflen hisse devirleri sonras›nda ortadan kalkm›fl, dolay›s›yla ifllem tarihleri sonras›nda ilgili
flirketler iliflkili taraf olarak de¤erlendirilmemifltir.
c) ‹liflkili taraflardan finansman gelirleri/(giderleri)
Arçelik-ertelenmifl finansman geliri (Dipnot 39)
Ram D›fl Ticaret-kur fark› geliri/(gideri)
Di¤er

29.782
26.712
(1.667)

29.053
(24.182)
(5.316)

54.827

(445)

28.885
38

1.879
189

28.923

2.068

2006

2005

-

75.913

-

75.913

d) Di¤er ifllemler
‹liflkili taraflara finansal varl›k sat›fl› ve temettü gelirleri
Arçelik
Mogaz Petrol Gazlar› A.fi. (“Mogaz”)
Temettü gelirleri

e) ‹liflkili taraflara verilen taahhütler ve garantiler
Ram Pacific (poliçeler) - Dipnot 31 (d)
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Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.

iii) Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar' daki paylar
Konsolidasyon düzeltmeleri öncesi, Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k'›n varl›k, yükümlülük ve net kar›n›n Dipnot 2.b'de aç›kland›¤› üzere oransal konsolidasyon
yöntemi ile konsolide mali tablolara dahil edilen bakiyeleri afla¤›daki gibidir:
2006

2005

179.519
26.522

210.806
23.797

Toplam aktifler

206.041

234.603

K›sa vadeli borçlar
Uzun vadeli borçlar
Özsermaye

150.354
78.088
(22.401)

219.679
5.890
9.034

206.041

234.603

2006

2005

Sat›fl gelirleri, net
Sat›fllar›n maliyeti (-)
Faaliyet giderleri (-)

348.451
(295.769)
(86.685)

351.507
(285.108)
(71.585)

Net esas faaliyet zarar›

(34.003)

(5.186)

5.181
(3.453)

6.260
(4.237)

(32.275)

(3.163)

196

(1.786)

(32.079)

(4.949)

2006

2005

24.741
1.986

4.714
1.096

26.727

5.810

146

169

17.828

26.454

Bilanço
Dönen varl›klar
Duran varl›klar

Toplam borçlar ve özsermaye
Gelir tablosu

Di¤er faaliyetlerden gelir ve karlar, net
Finansman giderleri, net
Vergi öncesi zarar
Vergiler
Net dönem zarar›
D‹PNOT 10 - D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Di¤er K›sa Vadeli Alacaklar
KDV alacaklar›
Di¤er

Di¤er Uzun Vadeli Alacaklar
Di¤er alacaklar
Di¤er K›sa Vadeli Finansal Yükümlükler
Ödenecek vergi, harç ve di¤er kesintiler
D‹PNOT 11 - CANLI VARLIKLAR
Grup'un esas faaliyet konusu içerisinde canl› varl›klar yer almamaktad›r.
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31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
D‹PNOT 12 - STOKLAR
2006

2005

159.413
9.151
70.353
49.549
1.258
119.408

138.905
8.345
51.727
56.969
3.645
118.670

409.132

378.261

(34.196)

(28.288)

374.936

349.973

2006

2005

17.049
10.557
6.590
-

10.593
7.931
7.900
1.864

34.196

28.288

2006

2005

1 Ocak itibariyle
Dönem içinde ayr›lan karfl›l›klar (Dipnot 38)
Envanterin sat›fl›ndan ve kullan›m›ndan dolay› gerçekleflen tutar
Yabanc› para çevrim farklar›

28.288
19.050
(14.207)
1.065

28.627
(339)

31 Aral›k itibariyle

34.196

28.288

2006

2005

Ertelenen vergi varl›¤›
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü

38.332
(1.367)

11.340
(810)

Ertelenen vergi varl›¤›, net

36.965

10.530

‹lk madde ve malzeme
Yar› mamul
Mamul
Ticari mal
Verilen siparifl avanslar›
Yoldaki mallar

De¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)

Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n stok kalemi baz›nda da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

‹lk madde ve malzeme
Mamul
Ticari mal
Yoldaki mallar

Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n dönem içindeki hareketi afla¤›daki gibidir:

D‹PNOT 13 - DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹ ALACAKLARI VE HAKED‹fi BEDELLER‹
Grup'un devam eden inflaat sözleflmeleri alacaklar› ve hakedifl bedelleri yoktur.
D‹PNOT 14 - ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹

fiirket, ertelenen kurumlar vergisi varl›k ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK taraf›ndan yay›mlanm›fl genel kabul görmüfl muhasebe ilkeleri ve yasal
mali tablolar› aras›ndaki farkl› de¤erlendirilmelerin sonucunda ortaya ç›kan geçici farklar›n etkilerini dikkate alarak hesaplamaktad›r.
‹leriki dönemlerde gerçekleflecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri için uygulanan
oranlar Dipnot 41'de sunulmufltur.
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31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
31 Aral›k tarihleri itibariyle Grup ile ilgili birikmifl geçici farklar ve ertelenen vergi varl›k ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranlar› kullan›larak haz›rlanan
dökümü afla¤›daki gibidir:
Toplam
geçici farklar
2006
2005
Ertelenen vergi varl›klar›:
Alacak ve borçlar›n ertelenmifl finansman gelirleri/giderleri- net
K›dem tazminat› karfl›l›¤›
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›
Garanti gider karfl›l›¤›
fiüpheli alacaklar karfl›l›¤›
‹hracat giderleri karfl›l›¤›
Kullan›labilecek vergi indirimleri
Di¤er

(8.270)
(2.131)
(27.610)
(38.892)
(43.255)
(5.439)
(165.311)
(8.528)

(8.579)
(3.706)
(21.758)
(25.963)
(15.914)
(15.527)
(33.169)
(3.575)

Toplam
geçici farklar
2006
2005
Ertelenen vergi yükümlülükleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n kay›tl› de¤erleri
ile vergi matrahlar› aras›ndaki net fark
Di¤er

105.296
8.478

Ertelenen vergi varl›¤›, net

92.434
1.266

Ertelenenen vergi
varl›klar›
2006
2005
1.654
426
5.522
7.778
8.651
1.088
33.097
1.756

2.574
1.112
6.526
7.782
4.774
4.658
9.951
1.073

59.972

38.450

Ertelenenen vergi
yükümlülükleri
2006
2005

(21.252)
(1.755)

(27.540)
(380)

(23.007)

(27.920)

36.965

10.530

2006

2005

10.530
26.589
(154)

(4.928)
15.411
47

36.965

10.530

2006

2005

1.471
107

1.873
1.329
396

1.578

3.598

35.624
26.424
7.173
1.749
11.352

20.404
24.849
6.324
2.387
4.882
6.992

82.322

65.838

Ertelenen vergi varl›¤›n›n dönem içerisindeki hareketi afla¤›daki gibidir:

1 Ocak itibariyle
Cari dönem ertelenmifl vergi geliri, net (Dipnot 41)
Yabanc› para çevirim farklar›
31 Aral›k itibariyle
D‹PNOT 15 - D‹⁄ER DÖNEN/DURAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER

Di¤er dönen varl›klar
Gelecek aylara ait giderler
Türev finansal araçlar
Di¤er

Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler
Garanti gider karfl›l›klar›
‹hracat giderleri karfl›l›¤›
Fatura karfl›l›klar›
Türev finansal araçlar
Ürün geri ça¤›rma karfl›l›klar›
Di¤er gider tahakkuklar›
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31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
2006

2005

16.780
243
988

13.179
266
1.030

18.011

14.475

2006

2005

7.982
-

54.249
1.370

7.982

55.619

Di¤er uzun vadeli yükümlülükler
Garanti gider karfl›l›klar›
Ertelenmifl gelir
Di¤er

D‹PNOT 16 - F‹NANSAL VARLIKLAR

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
‹fltirakler

i. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar:
2006

Koç Tüketici Finansman› ve Kart Hizmetleri A.fi. (“Koç Finans”)
Ultra Kablolu
Nacionalis- Importaçao, Exportaçao e Serviços, Lda (*)
Grundig Intermedia Trgovina, d.o.o., Ljubljana (*)
Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik (GFU) GmbH (*)
Koç Finansal Hizmetler A.fi. (**)
Ram D›fl Ticaret (**)

2005

%

YTL

%

YTL

7,50
7,50
15,00
50,00
3,57
-

6.056
1.901
14
6
5
-

7,50
7,50
15,00
50,00
3,57
0,70
6,75

6.056
1.901
14
6
5
45.361
906

7.982

54.249

(*) Grup'un do¤rudan ve dolayl› toplam oy hakk› %20'nin üzerinde olmakla birlikte konsolide mali tablolar aç›s›ndan önemlilik teflkil etmeyen finansal varl›klar
maliyet bedelleri üzerinden varsa de¤er kayb› ile ilgili karfl›l›k düflüldükten sonra konsolide mali tablolara yans›t›lm›flt›r.
(**) fiirket, 28 Aral›k 2006 tarihinde Koç Finansal Hizmetler A.fi. ve Ram D›fl Ticaret A.fi.' de sahip oldu¤u hisselerini satm›flt›r (Dipnot 38).
31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle sat›lmaya haz›r finansal varl›klar üzerinden 16.137 YTL (31 Aral›k 2005: 35.034 YTL) tutar›nda, ilgili finansal varl›klara iliflkin
de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle fiirket'in Koç Finansal Hizmetler A.fi'deki ifltirakini makul de¤erleri üzerinden de¤erlemesi sonucu oluflan 23.580 YTL tutar›ndaki
gerçekleflmemifl gelir, özkaynaklar içinde finansal varl›k de¤er art›fl fonu alt›nda muhasebelefltirilmifltir. 28 Aral›k 2006 tarihinde Koç Finansal Hizmetleri
A.fi.'deki hisselerin sat›lmas› üzerine bu tutar de¤er art›fl fonundan düflülmüfltür.
ii. ‹fltirakler:
2006

Ram Pacific Ltd.

2005

%

YTL

%

YTL

-

-

25,00

1.370

fiirket, 27 Kas›m 2006 tarihinde, Ram Pacific' te sahip oldu¤u hissesini satm›flt›r (Dipnot 38).

1.370
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BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle sona eren dönem içerisinde ‹fltirak'in hareketi afla¤›daki gibidir:

1 Ocak itibariyle
‹fltirak'in dönem karlar›nda Grup'un pay›, net (Dipnot 38)
‹fltirak sat›fl› (Dipnot 38)

2006

2005

1.370

940

(1.370)

430
-

-

1.370

31 Aral›k itibariyle
Grup'un 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle ‹fltirak'inin varl›k, yükümlülük ve dönem sonuçlar›ndaki pay› afla¤›daki gibidir:
Varl›klar

Yükümlülükler

Net sat›fllar

Dönem Kar›

Etkin
ortakl›k
oranlar›

11.302

9.932

52.496

1.720

25,00

11.302

9.932

52.496

1.720

31 Aral›k 2005
Ram Pacific

D‹PNOT 17 - POZ‹T‹F/NEGAT‹F fiEREF‹YE
Grup'un bilançosunda pozitif/negatif flerefiye yoktur.
D‹PNOT 18 - YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

Maliyet
Birikmifl amortisman

1 Ocak
2006

‹laveler

3.460
(1.042)

17
(50)

Ç›k›fllar

Yabanc› para
çevirim
etkileri

31 Aral›k
2006

-

575
(174)

4.052
(1.266)

2.418

Maliyet
Birikmifl amortisman

2.786

1 Ocak
2005

‹laveler

3.980
(1.115)

(73)

Ç›k›fllar

Yabanc› para
çevirim
etkileri

31 Aral›k
2005

-

(520)
146

3.460
(1.042)

2.865
Grup'un Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k'› Grundig Multimedia'n›n sahip oldu¤u 2.786 YTL (31 Aral›k 2005: 2.418 YTL) tutar›ndaki yat›r›m amaçl›
gayrimenkuller, kira sözleflmeleri kapsam›nda kiraya verilen gayrimenkullerdir.

2.418
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31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
D‹PNOT 19 - MADD‹ VARLIKLAR
Transferler

Yabanc› para
çevirim
farklar›

31 Aral›k
2006

(1.519)
(1.003)
-

1.845
13.420
3.743
(20.725)
(279)
-

55
182
188
203
2
-

14.422
115.026
465.409
44.317
535
1.180

45.526

(2.522)

(1.996)

630

640.889

4.023
26.149
291.551
32.720
517

507
3.265
22.650
1.968
228

(1.343)
(895)
-

-

19
106
103
-

4.530
29.433
312.964
33.896
745

354.960

28.618

(2.238)

-

228

381.568

1 Ocak
2006

‹laveler

Ç›k›fllar

14.249
111.510
429.886
39.503
2.644
279
1.180

118
1.489
23.434
1.871
18.614
-

599.251

Maliyet
Arsa, yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Tafl›t araçlar›, döfleme ve demirbafllar
Yap›lmakta olan yat›r›mlar
Verilen avanslar
Özel maliyetler

Birikmifl amortisman
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Tafl›t araçlar›, döfleme ve demirbafllar
Özel maliyetler

Net kay›tl› de¤er

244.291

259.321

31 Aral›k 2006 tarihinde maddi varl›klar üzerinde 93.851 YTL ipotek bulunmaktad›r (31 Aral›k 2005: 80.469 YTL) (Dipnot 31 (d)).
Yabanc› para
1 Ocak
çevirim
2005
‹laveler
Ç›k›fllar
Transferler
farklar›

31 Aral›k
2005

Maliyet
Arsa, yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Tafl›t araçlar›, döfleme ve demirbafllar
Yap›lmakta olan yat›r›mlar
Verilen avanslar
Özel maliyetler

12.441
80.370
408.414
37.781
23.180
646
1.065

589
3.483
2.225
31.745
1.318
183

(1.078)
(1.185)
(68)

1.812
30.761
19.234
792
(52.281)
(1.685)
-

(4)
(210)
(167)
(110)
-

14.249
111.510
429.886
39.503
2.644
279
1.180

563.897

39.543

(2.331)

(1.367)

(491)

599.251

3.557
22.924
261.374
30.933
321

466
3.240
31.211
2.858
217

(975)
(1.056)
(21)

-

(15)
(59)
(15)
-

4.023
26.149
291.551
32.720
517

319.109

37.992

(2.052)

-

(89)

354.960

Birikmifl amortisman
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Tafl›t araçlar›, döfleme ve demirbafllar
Özel maliyetler

Net kay›tl› de¤er

244.788

244.291
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31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.

D‹PNOT 20 - MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR

‹laveler

De¤er
düflüklü¤ü
karfl›l›¤›

Transferler

Yabanc› para
çevirim
farklar›

31 Aral›k
2006

17.507
18.099

735

(470)

1.996

2.911
89

20.418
20.449

35.606

735

(470)

1.996

3.000

40.867

12.127

1.986

-

-

8

14.121

12.127

1.986

-

-

8

14.121

1 Ocak
2006
Maliyet
Marka
Di¤er

Birikmifl itfa paylar›
Di¤er

Net kay›tl› de¤er

23.479

26.746

Transferler

Yabanc› para
çevirim
farklar›

31 Aral›k
2005

(1.699)

1.367

(2.339)
(182)

17.507
18.099

3.207

(1.699)

1.367

(2.521)

35.606

10.599

1.535

-

-

(7)

12.127

10.599

1.535

-

-

(7)

12.127

1 Ocak
2005

‹laveler

Ç›k›fllar

17.859
17.393

1.987
1.220

35.252

Maliyet
Marka
Di¤er

Birikmifl itfa paylar›
Di¤er

Net kay›tl› de¤er

24.653

23.479

D‹PNOT 21 - ALINAN AVANSLAR
Grup'un bilançosunda al›nan avanslar bulunmamaktad›r.
D‹PNOT 22 - EMEKL‹L‹K PLANLARI
Grup'un bilançosunda emeklilik planlar›n› kapsayan herhangi bir yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.
D‹PNOT 23 - BORÇ KARfiILIKLARI
2006

2005

469

1.085

2.131

4.098

a) K›sa vadeli borç karfl›l›klar›
Vergi ve yasal karfl›l›klar (Dipnot 41)
b) Uzun vadeli borç karfl›l›klar›
K›dem tazminat› karfl›l›¤›
K›dem tazminat› karfl›l›¤› afla¤›daki aç›klamalar çerçevesinde ayr›lmaktad›r.
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31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
Türk ‹fl Kanunu'na göre, fiirket bir senesini doldurmufl olan ve fiirket'le iliflkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet (kad›nlarda 20) y›l›n› dolduran ve emeklili¤ini
kazanan (kad›nlar için 58 yafl›nda, erkekler için 60 yafl›nda), askere ça¤r›lan veya vefat eden personeli için k›dem tazminat› ödemekle mükelleftir.
Ödenecek tazminat, her hizmet y›l› için bir ayl›k maafl tutar› kadard›r ve bu miktar 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle, 1,85744 YTL (31 Aral›k 2005: 1,72515 YTL) ile
s›n›rland›r›lm›flt›r.
K›dem tazminat› karfl›l›¤› herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir ve herhangi bir fonlama flart› bulunmamaktad›r.
Söz konusu karfl›l›k, fiirket'in çal›flanlar›n›n emekli olmas›ndan do¤an gelecekteki olas› yükümlülü¤ün bugünkü de¤erinin tahmini ile hesaplan›r.
SPK Muhasebe Standartlar›, fiirket'in k›dem tazminat› karfl›l›¤›n› 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:

‹skonto oran› (%)
Emeklilik olas›l›¤›n›n tahmini için devir h›z› oran› (%)

2006

2005

5,71
80,00

5,49
80,00

Temel varsay›m, her y›ll›k hizmet için belirlenen tavan karfl›l›¤›n›n 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› karfl›l›¤›, k›dem tazminat› tavan› her alt› ayda bir ayarland›¤› için, 1 Ocak 2007 tarihinden
itibaren geçerli olan 1,96069 YTL tavan tutar› (1 Ocak 2006: 1,77062 YTL) üzerinden hesaplanmaktad›r.
Dönem içindeki k›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n hareketleri afla¤›daki gibidir.

1 Ocak itibariyle
Dönem içerisindeki art›fl
Dönem içerisindeki ödemeler (-)
Yabanc› para çevrim farklar›
31 Aral›k itibariyle

2006

2005

4.098
10.659
(12.673)
47

5.114
2.766
(3.704)
(78)

2.131

4.098

2006

2005

(769)

(2.560)

769
-

1.824
(465)
432

-

(769)

2006

2005

400.000
174.000

400.000
174.000

D‹PNOT 24 - ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIfiI KAR/ZARAR
Dönem içerisindeki ana ortakl›k d›fl› paylardaki de¤iflimler afla¤›daki gibidir:

1 Ocak itibariyle
Etkin ortakl›k oran› de¤iflikli¤inin etkisi
Dönem zarar›n›n az›nl›k pay›
Yabanc› para çevirim farklar›
31 Aral›k itibariyle
D‹PNOT 25 - SERMAYE/KARfiILIKLI ‹fiT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹
fiirket SPK'ya kote flirketler için tan›nm›fl kay›tl› sermaye sistemini benimsemifltir.

Kay›tl› sermaye limiti
Onaylanm›fl ve ödenmifl sermaye
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31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
fiirket'in 31 Aral›k tarihleri itibariyle ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibidir:
2006
Hissedarlar
Arçelik A.fi.
Koç Holding A.fi.
Beko Ticaret A.fi.
Di¤er
Halka aç›k k›s›m
Ödenmifl sermaye toplam›

2005

Pay %

Tutar

Pay %

Tutar

72,46
7,75
19,79

126.080
13.490
34.430

22,36
32,87
12,42
12,56
19,79

38.910
57.200
21.614
21.846
34.430

100,00

174.000

100,00

174.000

Sermaye düzeltmesi (*)
Toplam ödenmifl sermaye

152.182

152.182

326.182

326.182

(*) Sermaye düzeltmesi, 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n alma gücünde, nakit sermaye art›r›mlar›n›n endekslenmesinin etkisini temsil etmektedir.
Arçelik A.fi. 6 Ekim 2006 tarihinde Koç Holding A.fi.'nin sahip oldu¤u 57.200 YTL, Beko Ticaret A.fi.'nin sahip oldu¤u 21.614 YTL, Temel Ticaret ve Yat›r›m
A.fi.'nin sahip oldu¤u 1.384 YTL ve Koç Ailesi'ne ait olan 6.973 YTL olmak üzere toplam 87.171 YTL nominal de¤erli Beko Elektronik A.fi. hisselerini sat›n
alarak mevcut %22,36 oran›ndaki pay›n› %72,46'ya yükseltmifltir.
Beheri 1 YTL olan 174.000.000 (31 Aral›k 2005: 174.000.000) adet hisse bulunmaktad›r. Farkl› hisse gruplar› ve hissedarlara verilen herhangi bir imtiyaz yoktur.
D‹PNOT 26-27-28 SERMAYE YEDEKLER‹, KAR YEDEKLER‹, GEÇM‹fi YIL KAR/ ZARARLARI
Kanuni defterlerdeki birikmifl karlar, 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›l›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.
Net da¤›t›labilir kar›n hesaplanmas›nda konsolide mali tablolarda yer alan kar içinde görünen; ba¤l› ortakl›k, müflterek yönetime tabi ortakl›klar ve ifltiraklerden
ana ortakl›¤›n konsolide mali tablolar›na intikal eden, ancak genel kurullar›nca kar da¤›t›m karar› al›nmam›fl olanlar›n kar tutarlar› dikkate al›nmaz.
Seri:XI, No:21 ve Seri:XI, No:25 say›l› tebli¤ler kapsam›nda konsolidasyona dahil ba¤l› ortakl›k, müflterek yönetime tabi teflebbüs ve ifltiraklerin genel
kurullar›nda kar da¤›t›m karar› al›nm›fl olmas› durumunda, söz konusu iflletmelerin an›lan düzenlemelere göre düzenlenmifl mali tablolar› çerçevesinde ana
ortakl›¤›n konsolide mali tablosuna intikal eden kar üst s›n›r olmak üzere, genel kurullarda al›nan kar da¤›t›m karar›na ba¤l› olarak söz konusu iflletmelerden ana
ortakl›¤a intikal edecek kar tutar› ana ortakl›¤›n da¤›t›labilir kar›nda dikkate al›n›r.
Ayr›ca, 25 fiubat 2005 tarih 7/242 say›l› SPK karar› uyar›nca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net da¤›t›labilir kar üzerinden SPK'n›n asgari kar da¤›t›m
zorunlulu¤una iliflkin düzenlemeleri uyar›nca hesaplanan kar da¤›t›m tutar›n›n, tamam›n›n yasal kay›tlarda yer alan da¤›t›labilir kardan karfl›lanabilmesi
durumunda, bu tutar›n tamam›n›n, karfl›lanmamas› durumunda ise yasal kay›tlarda yer alan net da¤›t›labilir kar›n tamam› da¤›t›lacakt›r. SPK düzenlemelerine göre
haz›rlanan mali tablolarda veya yasal kay›tlar›n herhangi birinde dönem zarar› olmas› durumunda ise kar da¤›t›m› yap›lmayacakt›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 özsermaye grubu içinde “özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” hesab›nda yer verilir.
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31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
Özsermaye 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 tarihlerindeki özsermaye tablosu
afla¤›daki gibidir:
2006

2005

Sermaye
Ola¤anüstü yedek
Emisyon primi
Özsermaye enflasyon düzeltme farklar›
Finansal varl›klar de¤er art›fl fonu
Net dönem zarar›
Geçmifl y›l zararlar›
Yabanc› para çevirim farklar›

174.000
8.693
344
152.182
(127.870)
(85.092)
1.023

174.000
8.693
344
152.182
23.580
(82.038)
(3.054)
80

Toplam özsermaye

123.280

273.787

fiirket, 8 Nisan 2005 tarihinde Ola¤an Genel Kurul karar› gere¤i ald›¤› yetkiye göre, mali tablolar›nda Türk Liras›'n›n 31 Aral›k 2005 tarihindeki al›m gücü ile ifade
edilen 13.180 YTL tutar›ndaki “Geçmifl Y›l Zararlar›”'n› “Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklar›”ndan mahsup etme ve 8.693 YTL tutar›ndaki 2005 y›l›
“Konsolide Net Dönem Kar›”n› da “Ola¤anüstü Yedekler”e transfer karar› alm›flt›r.
Özsermaye enflasyon düzeltme farklar›na iliflkin detaylar afla¤›daki gibidir:

Sermaye
Birikmifl zarar mahsubu

Tarihi
De¤erler

Endekslenmifl
De¤er

Özsermaye
Enflasyon
Düzeltmesi Fark›

174.000
-

374.945
(48.763)

200.945
(48.763)

174.000

326.182

152.182

D‹PNOT 29 - YABANCI PARA POZ‹SYONU
31 Aral›k tarihleri itibariyle fiirket taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›klar›n ve borçlar›n tarihi tutarlar› afla¤›daki gibidir:

Varl›klar
Yükümlülükler
Net bilanço pozisyonu
Bilanço d›fl› türev enstrümanlar›n net pozisyonu
Net yabanc› para pozisyonu

2006

2005

567.357
(745.144)

628.591
(917.394)

(177.787)

(288.803)

98.053

162.490

(79.734)

(126.313)
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BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
31 Aral›k 2006 itibariyle fiirket taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›klar ve borçlar›n YTL karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir:

Toplam

3.300
278
18.251
2
33

4.680
21.142
9.000
690

20.287
206.961
156.124
143.732
1.741
1.312

-

-

643
40

643
36.144
303
110

319.467

189.831

21.864

36.195

567.357

28.431
119.572
72.894
1.304
58.109

79.022
7.195
88.237
80.225
4.596

1.211
4.312
1.681

2.600
7.617

107.453
126.767
164.942
85.841
72.003

62.573
36.144
1.361
4.293

82.462
-

-

5
1.300

145.035
36.144
1.366
5.593

Toplam yükümlülükler

384.681

341.737

7.204

11.522

745.144

Net bilanço pozisyon

(65.214)

(151.906)

14.660

24.673

(177.787)

27.773

70.280

-

-

98.053

(37.441)

(81.626)

14.660

24.673

(79.734)

Duran varl›klar:
Ticari alacaklar
‹liflkili taraflardan alacaklar (net)
Ertelenen vergi varl›klar›
Di¤er alacaklar
Varl›klar toplam›
K›sa vadeli yükümlülükler:
Finansal borçlar (net)
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar› (net)
Ticari borçlar (net)
‹liflkili taraflara borçlar (net)
Di¤er yükümlülükler (net)
Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar (net)
Ticari borçlar
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü
Di¤er yükümlülükler (net)

Bilanço d›fl› türev enstrümanlar›n net pozisyonu
Net yabanc› para pozisyonu

USD

11.257
131.198
66.105
72.060
1.741
589

1.050
54.343
71.768
62.670
-

36.144
303
70

31 Aral›k 2006
GBP

Di¤er

Dönen varl›klar
Haz›r de¤erler
Ticari alacaklar (net)
‹liflkili taraflardan alacaklar (net)
Stoklar (net)
Di¤er alacaklar ve di¤er dönen varl›klar
Di¤er dönen varl›klar

EUR

31 Aral›k 2006 tarihinde Yeni Türk Liras›'ndan ar›nd›r›lm›fl Grup'un toplam yabanc› para net pozisyonu negatif 79.734 YTL olup bu tutar›n Euro karfl›l›¤›
43.064.542 EUR'dur.
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31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
31 Aral›k 2005 itibariyle fiirket taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›klar ve borçlar›n YTL karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir:

Toplam

335
5.719
14.131
2.843
-

5.088
23.541
370
11.887
659

17.925
284.757
184.540
135.524
4.887

-

12

854

958

363.465

199.687

23.040

42.399

628.591

K›sa vadeli yükümlülükler:
Finansal borçlar (net)
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar› (net)
Ticari borçlar (net)
‹liflkili taraflara borçlar (net)
Borç karfl›l›klar›
Di¤er yükümlülükler (net)

21.668
69.697
109.754
21.051
5.299
45.426

133.935
54.936
100.749
76.703
5.193

2.931
17.984
48
2.388

2.858
13.986
7.486

155.603
124.633
216.292
129.724
5.347
60.493

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar (net)
Borç karfl›l›klar›
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü
Di¤er yükümlülükler (net)

190.985
3.942
911
-

28.327
-

-

108
1.029

219.312
4.050
911
1.029

468.733

399.843

23.351

25.467

917.394

(105.268)

(200.156)

(311)

16.932

(288.803)

134.774

27.716

-

-

162.490

29.506

(172.440)

(311)

16.932

(126.313)

Duran varl›klar:
Di¤er alacaklar
Varl›klar toplam›

Toplam yükümlülükler
Net bilanço pozisyon
Bilanço d›fl› türev enstrümanlar›n net pozisyonu
Net yabanc› para pozisyonu

USD

10.815
162.451
108.032
78.188
3.887

1.687
93.046
62.007
42.606
341

92

31 Aral›k 2005
GBP

Di¤er

Dönen varl›klar:
Haz›r de¤erler
Ticari alacaklar (net)
‹liflkili taraflardan alacaklar (net)
Stoklar (net)
Di¤er alacaklar ve di¤er dönen varl›klar

EUR

31 Aral›k 2005 tarihinde Yeni Türk Liras›'ndan ar›nd›r›lm›fl Grup'un toplam yabanc› para net pozisyonu negatif 126.313 YTL olup bu tutar›n Euro karfl›l›¤›
79.567.244 EUR'dur.
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BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
D‹PNOT 30 - DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI
fiirket'in bafll›ca yat›r›m harcamalar› ile ilgili olarak resmi daireler taraf›ndan verilmesi uygun görülmüfl yat›r›m teflvik belgeleri bulunmaktad›r. Bu teflvikler
sebebiyle fiirket'in sahip oldu¤u haklar afla¤›daki gibidir:
a) ‹thal edilen makine ve ekipmanlara uygulanan gümrük vergisinden %100 muafiyet,
b) Yurtiçinden ve yurtd›fl›ndan tedarik edilecek yat›r›m mallar› için KDV muafiyeti,
c) Vergi Resim ve Harç ‹stisnas›,
d) Araflt›rma ve gelifltirme harcama tutarlar›n›n %40'›,
e) Dahilde iflleme izin belgeleri (Dipnot 31)
D‹PNOT 31 - KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Karfl›l›klar
Konsolide mali tablolardaki karfl›l›klar ile ilgili detaylar Dipnot 15 ve Dipnot 23'de sunulmufltur.
fiarta ba¤l› varl›k ve yükümlülükler
a) Türev finansal araçlar
Kontrat
tutar›

Rayiç De¤erler
Varl›klar/(Yükümlülükler)

31 Aral›k 2006
Vadeli döviz ifllemler

160.499

-

(1.749)

160.499

-

(1.749)

162.490

1.329

(2.387)

162.490

1.329

(2.387)

31 Aral›k 2005
Vadeli döviz ifllemler

b) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle fiirket aleyhine aç›lm›fl 4.520 YTL tutar›nda dava bulunmaktad›r. fiirket, hukuki süreç devam etti¤i için söz konusu davalarla
ilgili karfl›l›k ay›rmam›flt›r.
c) Dahilde ‹flleme ‹zin Belgeleri kapsam›nda, fiirket, 2006 y›l›nda 452.940.000 USD tutar›nda ihracat yapmay› taahhüt etmifltir (2005: 1.251.193.184 USD).
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31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
d) Verilen teminatlar ve tahahhütler:
Para
Birimi

2006
Orjinal
Döviz Tutar›

YTL

Para
Birimi

2005
Orjinal
Döviz Tutar›

YTL

IFC kredisiyle ilgili sabit k›ymet üzerindeki ipotekler

EUR

50.689.376

93.851

EUR

50.689.376

80.469

IFC kredisiyle ilgili teminat verilen alacaklar

EUR
GBP
USD

12.156.221
1.937.953
-

22.507
5.343
-

EUR
GBP
USD

10.182.540
3.528.414
274.350

16.165
8.158
368

Sat›c›lara verilen poliçeler (*)

USD

-

-

USD

56.575.200

75.913

Teminat akreditifleri

EUR
USD

10.500.000
26.265.501

19.441
36.919

EUR
USD

11.000.000
31.172.200

17.463
41.827

Operasyonel finansal kiralama taahhütleri (**)

EUR
YTL

3.461.500
-

6.409
89

EUR
YTL

5.552.477
-

8.815
-

Verilen ipotekler (Floating charges)

EUR

941.000

1.742

EUR

1.376.239

2.185

‹thalat için gümrüklere verilen teminat mektuplar›

EUR
YTL

2.000.000
-

3.703
346

EUR
YTL

2.000.000
-

3.175
231

YTL

-

5.250

YTL

-

25.372

Verilen teminat mektuplar›

YTL
USD
EUR

289.360
81.500

8.690
407
151

YTL
USD
EUR

114.361
-

8.477
153
-

Verilen di¤er garantiler

EUR
YTL

-

2.173

EUR
YTL

221.612
-

352
-

Eximbank'a ithalat kredisi kullan›m›
ile ilgili verilen teminat mektuplar›

207.021
(*) D›fl sat›n alma borçlar› ile ilgili olarak Ram Pacific'e verilen poliçelerdir (Dipnot 9).
(**) Ofis, depo, oto kiralama borçlar›ndan oluflmaktad›r.
D‹PNOT 32 - ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹
Bilanço dönemleri itibariyle herhangi bir iflletme birleflmesi olmam›flt›r.

289.123
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BEKO ELEKTRON‹K A.fi.
31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
D‹PNOT 33 - 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
Türkiye
Di¤er

Bölüm varl›klar›
Türkiye
Avrupa Bölgesi
Di¤er

Bölüm varl›k al›mlar›
Türkiye
Avrupa Bölgesi
Di¤er

2006

2005

1.235.992
551.409
18.510

1.412.672
594.932
17.549

1.805.911

2.025.153

2006

2005

1.186.853
209.364
16.350

1.189.504
243.523
-

1.412.567

1.433.027

2006

2005

40.052
258
5.968

38.903
3.847
-

46.278

42.750

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›lmaktad›r.
D‹PNOT 34 - B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
29 Ocak 2007 tarihli Yönetim Kurulu toplant›s›nda, fiirket'in sahip oldu¤u Keysmart markas›, Keysmart Bayi teflkilat› ile biliflim ve iletiflim teknolojileri ticareti ifl
biriminin, bilgisayar üretim k›sm› hariç olmak üzere 20.000 YTL bedelle Arçelik A.fi.'ye sat›lmas›na karar verilmifltir.
D‹PNOT 35 - DURDURULAN FAAL‹YETLER
Bilanço tarihi itibariyle Grup'un durdurulan faaliyeti yoktur.
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31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
D‹PNOT 36 - ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
2006

2005

576.390
1.308.935

614.357
1.504.424

1.885.325

2.118.781

(79.414)

(93.628)

1.805.911

2.025.153

2006

2005

20.555
198.888
58.837

17.194
219.302
61.383

278.280

297.879

2006

2005

29.169
4.223
2.126
1.326
440
7.960

1.879
1.319
1.589
1.313
49.104
5.620

45.244

60.824

Yurtiçi sat›fllar
Yurtd›fl› sat›fllar
Brüt sat›fllar
‹ndirimler
Net sat›fllar
D‹PNOT 37 - FAAL‹YET G‹DERLER‹

Araflt›rma ve gelifltirme giderleri
Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri
Genel yönetim giderleri
Faaliyet giderleri
D‹PNOT 38 - D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KAR/ZARARLAR
Di¤er faaliyetlerden gelir ve karlar

Finansal varl›k sat›fl geliri (*)
Lisans geliri
Ar-Ge teflvik ödemesi
Marka sat›fl geliri (**)
Sabit k›ymet sat›fl geliri
Sat›fl sonras› servis organizasyonu sat›fl geliri (***)
Di¤er

(*) fiirket 28 Aral›k 2006 tarihinde sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›ndan Koç Finansal Hizmetler A.fi.'de sahibi oldu¤u %0,70 oran›ndaki hissesi ile; Ram D›fl
Ticaret A.fi.'de sahip oldu¤u %6,75 oran›ndaki hisselerini s›ras›yla 50.660 YTL ve 912 YTL bedelle Arçelik A.fi.'ye satm›flt›r. Ayr›ca fiirket, 27 Kas›m 2006
tarihinde ifltiraklerinden Ram Pacific Ltd.'de sahip oldu¤u %25 oran›ndaki hissesini 1.125.000 USD karfl›l›¤› 1.654 YTL bedelle satm›flt›r.
fiirket, 30 Aral›k 2005 tarihinde ifltiraklerinden Entek A.fi.'de sahip oldu¤u %1.43 oran›ndaki hissesini 2.073.500 EUR karfl›l›¤› 3.298 YTL bedelle Koç Grubu
flirketlerinden Mogaz Petrol Gazlar› A.fi.'ye satm›flt›r.
(**) Fusion Digital'in tasfiye sürecinde, bu ba¤l› ortakl›¤a ait DigiFusion markas› Ardutch B.V.'ye 1.000.000 USD bedelle sat›lm›flt›r.
(***) fiirket, 26 Aral›k 2005 tarihinde bünyesindeki Sat›fl Sonras› Servis Organizasyonu'nu 30.800.000 EUR karfl›l›¤› 49.104 YTL bedelle Arçelik A.fi.'ye satm›flt›r.
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Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar

fiüpheli alacak karfl›l›¤› gideri (Dipnot 7)
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› gideri (Dipnot 12)
Ba¤l› ortakl›k sat›n almas›ndan kaynaklanan zarar
fierefiye de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›
Yanan stoklar›n ödenen KDV tutar›
Di¤er

2006

2005

34.819
19.050
859
470
2.333

18.033
28.627
2.391
2.717
4.053

57.531

55.821

2006

2005

57.659
33.529
29.782
5.796
294

68.050
1.829
29.053
9.436
587

127.060

108.955

(109.228)
(77.792)
(15.978)
(4.786)
(8.267)

(62.916)
(47.322)
(2.387)
(4.676)
(3.385)

(216.051)

(120.686)

(88.991)

(11.731)

D‹PNOT 39 - F‹NANSMAN GEL‹RLER‹/(G‹DERLER‹)

Finansman gelirleri
Kur fark› geliri
Vadeli döviz ifllem gelirleri
Kredili sat›fl vade fark› geliri
Banka mevduatlar› faiz geliri
Di¤er

Finansman giderleri
Kur fark› gideri
Faiz giderleri
Vadeli döviz ifllem giderleri
Kredili al›m vade fark› gideri
Di¤er

Finansman giderleri, net
D‹PNOT 40 - NET PARASAL POZ‹SYON KAR/ZARARI

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde, 2005 y›l›nda mali tablolar›n enflasyona göre düzeltilmesi uygulamas›na son verildi¤ini kamuoyuna duyurmufltur (Dipnot 2).
Dolay›s›yla, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamas› yap›lmad›¤› için, 2005 y›l›nda parasal kazanç kay›p oluflmamaktad›r.
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31 ARALIK 2006 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.

D‹PNOT 41 - VERG‹LER
2006

2005

Kurumlar ve gelir vergisi (Dipnot 23 a)
Eksi: peflin ödenen vergiler

469
-

1.085
-

Vergi borçlar›, net

469

1.085

(36.965)

(10.530)

(36.496)

(9.445)

Ertelenen vergi varl›¤›, net

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 konsolide mali tablolara yans›t›lan vergi karfl›l›klar›, tam konsolidasyon kapsam›na al›nan tüm flirketler için ayr› ayr› hesaplanm›flt›r.
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu, 21 Haziran 2006 tarih ve 26205 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Bu kanun ile 5422 say›l›
Kurumlar Vergisi Kanunu yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Türkiye'de Kurumlar Vergisi oran› 2006 y›l› için %20'dir (2005: %30). Kurumlar vergisi oran›, kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirimi kabul
edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna ve indirimlerin sonucu bulunacak safi kurum kazanc›na uygulan›r. Kurumlar vergisi
beyannamesi, hesap döneminin kapand›¤› ay› izleyen dördüncü ay›n 25'inci günü akflam›na kadar verilir ve ay›n sonuna kadar ödenir. Konsolide mali tablolara
yans›t›lan vergi karfl›l›klar›, tam konsolidasyon kapsam›na al›nan tüm flirketler için ayr› ayr› hesaplanm›flt›r.
Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, Türkiye'de bir iflyeri veya daimi temsilci arac›l›¤›yla kar pay› elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya
kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere da¤›t›lan ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 75'inci maddesinin 2'nci f›kras›n›n (1), (2) ve (3) numaral› bentlerinde
say›lan kar paylar› üzerinden %15 oran›nda vergi kesintisi yap›l›r. Ayn› f›kran›n parantez içi hükmüyle kar›n sermayeye eklenmesinin kar da¤›t›m› say›lmayarak
stopaja tabi tutulmayaca¤› belirtilmifltir.
31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle her bir ülkedeki yürürlükteki vergi mevzuatlar› dikkat al›narak vergi hesaplamas›nda kullan›lan vergi oranlar› afla¤›daki gibidir:
Almanya
Hollanda

%39,62
%25,50

Rusya
‹ngiltere

%20,00
%30,00

fiirket, 28 Aral›k 2006 tarihinde Koç Finansal Hizmetler A.fi.'de sahip oldu¤u %0,70 oran›ndaki hissesi ile 27 Kas›m 2006 tarihinde Ram Pacific Ltd.'de sahip
oldu¤u %25 oran›ndaki hissesini satarak elde etti¤i toplam 8.756 YTL tutar›ndaki ifltirak hissesi sat›fl kar› ile ilgili olarak, 5520 say›l› Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun “ifltirak hissesi gayrimenkul, rüçhan hakk›, kurucu senedi ve intifa senetleri sat›fl kazanc› istisnas›” 'ndan yararlanm›flt›r.
31 Aral›k tarihlerinde sona eren dönemlere ait gelir tablolar›na yans›t›lm›fl vergi tutarlar› afla¤›da özetlenmifltir:

Cari y›l vergi geliri /(gideri)
Ertelenen vergi geliri

2006

2005

607
26.589

(1.022)
15.411

27.196

14.389
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D‹PNOT 42 - H‹SSE BAfiINA KAZANÇ
Hisse bafl›na kar hisse gruplar› baz›nda afla¤›da verilmifltir:

Adi hissedarlara ait net zarar
Ç›kar›lm›fl adi hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedi (her biri 1 YTL)
Hisse bafl›na zarar (YTL)

2006

2005

(127.870)
174.000.000

(82.038)
174.000.000

(0,7349)

(0,4715)

D‹PNOT 43 - NAK‹T AKIM TABLOSU
Konsolide nakit ak›m tablolar›nda gösterilen “Karfl›l›klardaki art›fl ve azal›fl” ile “iflletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤iflimler”in detay› afla¤›daki gibidir:
2006

2005

18.821
(2.014)
34.819
19.050
1.575
840

19.009
(938)
18.033
28.627
14.834
3.334

73.091

82.899

22.117
(44.013)
(18.897)
27
(72.052)
(9.777)
(65)

(34.818)
(49.269)
28.618
14
92.606
3.539
1.001

(122.660)

41.691

Karfl›l›klardaki art›fl ve azal›fllar
Garanti gider karfl›l›¤›
K›dem tazminat› karfl›l›¤›
fiüpheli alacak karfl›l›¤› (Dipnot 38)
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (Dipnot 38)
Sat›fl giderleri karfl›l›¤›
Di¤er gider tahakkuklar›

‹flletme varl›k ve yükümlülüklerdeki de¤iflim
Ticari alacaklar ve iliflkili kurulufllardan alacaklar
Stoklar
Di¤er alacaklar ve di¤er dönen varl›klar
Di¤er uzun vadeli alacaklar ve di¤er duran varl›klar
Ticari borçlar ve iliflkili taraflara borçlar
Borç karfl›l›klar› ve di¤er yükümlülükler
Uzun vadeli borç karfl›l›klar› ve di¤er yükümlülükler

31 Aral›k 2006 ve 2005 dönemlerine iliflkin konsolide nakit ak›m tablolar› konsolide mali tablolar ile birlikte sunulmufltur (bkz. Sayfa 5).
D‹PNOT 44 - KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R
VE ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR
Mali tablolar› önemli ölçüde etkileyen ya da mali tablolar›n aç›k, yorumlanabilir ve anlafl›labilir olmas› aç›s›ndan aç›klanmas› gerekli baflka bir husus
bulunmamaktad›r.
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