M‹GROS T‹CARET A.ﬁ.
Faaliyet Raporu

Genel Kurul Toplant› Gündemi
Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›
30 Temmuz 2009 Saat: 11:00
Migros Ticaret A.ﬁ. Genel Müdürlük, Ataﬂehir-‹stanbul
1. Aç›l›ﬂ ve Baﬂkanl›k Divan› seçimi,
2. 2008 y›l› faaliyet ve hesaplar› hakk›nda
Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve
Ba¤›ms›z D›ﬂ Denetim ﬁirketi Baﬂaran Nas
Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müﬂavirlik A.ﬁ. rapor özetinin okunmas› ve
müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2008 y›l›
bilanço ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü,
de¤iﬂtirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin,
ﬁirketin 2008 y›l› faaliyetinden dolay› ibra
edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu'nun temettü da¤›t›lmas› ve
da¤›t›m tarihi konusundaki önerisinin kabulü,
de¤iﬂtirilerek kabulü veya reddi,

5. Kurumsal Yönetim ‹lkeleri gere¤ince, 2009
y›l› ve izleyen y›llara iliﬂkin kâr da¤›t›m politikalar›
hakk›nda bilgi verilmesi,
6. Görev süreleri dolmuﬂ bulunan Yönetim
Kurulu Üyeleri'nin tekrar seçilmeleri veya
de¤iﬂtirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
7. Görev süreleri dolmuﬂ bulunan Denetçilerin
tekrar seçilmeleri veya de¤iﬂtirilmeleri ve görev
sürelerinin tayini,
8. Yönetim Kurulu Baﬂkan ve Üyeleri ile
Denetçilerin ayl›k brüt ücretlerinin tespiti,
9. ﬁirketin sosyal yard›m amac›yla vergi
muafiyetini haiz vak›f ve derneklere 2008 y›l›nda
yapt›¤› ba¤›ﬂ ve yard›mlar›n Genel Kurul'un
bilgisine sunulmas›,

10. Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan
yay›nlanan Sermaye Piyasas› Ba¤›ms›z D›ﬂ
Denetleme hakk›nda yönetmelik gere¤i Yönetim
Kurulu taraf›ndan yap›lan ba¤›ms›z denetleme
kuruluﬂu seçiminin onaylanmas›,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ﬂirket konusuna
giren iﬂleri bizzat veya baﬂkalar› ad›na yapmalar›
ve bu nevi iﬂleri yapan ﬂirketlere ortak
olabilmeleri ve di¤er iﬂlemleri yapabilmeleri
hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 -335.
maddeleri gere¤ince izin verilmesi,
12. Genel Kurul Toplant› Tutana¤›'n›n Genel
Kurul ad›na Baﬂkanl›k Divan›'nca imzalanmas›
ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,
13. Dilekler.
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Migros Ticaret A.ﬁ.
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Tic. A.ﬁ.) Hakk›nda
Yönetim Kurulu Raporu
Ana Sözleﬂme De¤iﬂikli¤i
Sermaye
Migros Türk T.A.ﬁ. Hisselerinin Sat›n Al›nmas›
Hakk›nda
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Birleﬂme Hakk›nda Bilgi
Finansal Yap›ya ‹liﬂkin Bilgiler
Kâr Da¤›t›m Önerisi ve Sonuç
Denetçi Raporu
19 Mart - 31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine
Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Ba¤›ms›z
Denetim Raporu
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Baﬂl›ca Göstergeler
2008

2008

Özet Gelir Tablosu (bin YTL)

Özet Bilanço (bin YTL)
Varl›klar
Dönen Varl›klar
Duran Varl›klar
Toplam Varl›klar

1.643.537
3.642.695
5.286.232

Kaynaklar
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ana Ortakl›¤a Ait Özkaynaklar
Az›nl›k Paylar›
Toplam Kaynaklar

1.193.320
202.462
3.860.648
29.802
5.286.232

Sat›ﬂ Gelirleri (net)
Sat›ﬂlar›n Maliyeti
Brüt Kâr
Faaliyet Giderleri
Faaliyet Kâr›
Finansal Gelirler/Giderler (net)
Vergi Öncesi Kâr
Vergi Gideri
Net Dönem Kâr›

3.133.229
(2.363.187)
770.042
(642.372)
127.670
57.086
184.756
(36.429)
148.327

Migros Ticaret A.ﬁ. (Eski Unvan›: Moonlight Perakendecilik ve Tic. A.ﬁ.) Hakk›nda
Migros Ticaret A.ﬁ. (”Migros Ticaret”) (Eski Unvan›: Moonlight Perakendecilik ve Tic. A.ﬁ.), 19 Mart 2008 tarihinde ‹stanbul'da kurulmuﬂ
ve 659896 sicil numaras› ile ‹stanbul Ticaret Sicili Memurlu¤u'nca tescil edilmiﬂtir. ﬁirket'in Ana Sözleﬂmesi Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nin 25 Mart 2008 tarihli ve 7027 say›l› nüshas›nda neﬂr ve ilan olunmuﬂtur. G›da ve ihtiyaç sektöründe faaliyet gösteren
Migros Ticaret her türlü g›da ve tüketim mallar›n›n perakende ve perakende tüketimine yönelik toptan sat›ﬂ›n› yapmaktad›r.
Mevcut durum itibar›yla,
Migros Ticaret A.ﬁ.’nin Ortakl›k Yap›s›
Ad›
MH Perakendecilik ve Ticaret A.ﬁ.
Di¤er
Toplam

Pay Oran›
(%)

Pay Tutar
(YTL)

97,92
2,08
100,0

174.323.336,00
3.706.664
178.030.000

Migros Ticaret'in, Migros Türk T.A.ﬁ.'de (“Migros”) sahip oldu¤u hisseler haricinde 2008 y›l›nda baﬂka faaliyeti bulunmamaktad›r.
Migros Ticaret hakk›nda daha detayl› bilgi Migros Türk T.A.ﬁ.'nin 2008 y›l› faaliyet raporunda yer almaktad›r.

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu kuruluﬂta üç üyeden oluﬂmuﬂ olup, yap›lacak ilk Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›na kadar aﬂa¤›da isimleri yer alan
üç üye Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapm›ﬂt›r.
Francesco Conte
Nicholas Stathopoulos
Evren R›fk› Ünver

Üye
Üye
Üye

Denetçi
Denetim Komitesi kuruluﬂta bir üyeden oluﬂmuﬂ olup, yap›lacak ilk Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›na kadar Adil Öztoprak ﬂirket
denetçisi olarak görev yapm›ﬂt›r.
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Yönetim Kurulu Raporu
Yönetim Kurulu

Denetçiler

Yönetim Kurulu 2008 y›l›nda, Francesco Conte,
Nicholas Stathopoulos ve Evren R›fk› Ünver'in
üye olarak yer ald›¤› üç kiﬂilik bir heyetten
oluﬂmuﬂtur.

Denetçilerin görev, yükümlülük ve sorumluluklar›
ile denetçili¤e iliﬂkin di¤er hususlarda Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uygulan›r.

ﬁirketimizin 28 Nisan 2009 tarihinde yap›lan
Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›nda,
ﬁirketimiz Esas Mukavelesi'nin Yönetim Kurulu
baﬂl›kl› 16. maddesinin, Sermaye Piyasas›
Kurulu'nun 26/03/2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.13425/3963 say›l› uygunluk yaz›s› ile Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›'n›n 26/03/2009 tarih ve
B.14.0.‹TG.0.10.00.01.401.01.02-59209-38578
- 1726 say›l› müsaadesine uygun olarak
de¤iﬂtirilmesine karar verilmiﬂtir. Esas
Mukavelenin 16. maddesinin tadilinin tesciline
müteakip Yönetim Kurulu Üye say›s› 3'ten 11'e
ç›km›ﬂ olup, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri olan
Francesco Conte, Nicholas Stathopoulos ve
Evren R›fk› Ünver'e ilave olarak, Fevzi Bülent
Özayd›nl›, Antonio Belloni, Stefano Ferraresi,
Cedric Brice Dubourdieu, Paolo Federico Ceretti,
Ömer Özgür Tort, Warith Mubarak Said Al Kharusi
ve Pedro Miguel Stemper Yönetim Kurulu Üyesi
olarak atanm›ﬂt›r.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana
Sözleﬂme ile Genel Kurul'a verilen yetkiler d›ﬂ›nda
kalan tüm iﬂler hakk›nda karar almaya yetkilidir.
• Kuruluﬂta ilk Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›na
kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim
Kurulu üyeleri Francesco Conte, Nicholas
Stathopoulos ve Evren R›fk› Ünver için seçim
yap›lmas›n› ve görev sürelerinin tespitini ve,
• 28 Nisan 2009 tarihli Ola¤anüstü Genel Kurul
Toplant›s›nda üç y›l için Yönetim Kurulu Üyesi
seçilen Fevzi Bülent Özayd›nl›, Antonio Belloni,
Stefano Ferraresi, Cedric Brice Dubourdieu,
Paolo Federico Ceretti, Ömer Özgür Tort, Warith
Mubarak Said Al Kharusi ve Pedro Miguel
Stemper için yeniden seçim yap›lmas›na gerek
olmad›¤› hususunu Genel Kurulumuzun onay›na
sunar›z.

Ayn› Kanun'un 275. madde hükümleri sakl›d›r.
Denetçiler Ana Sözleﬂme'nin 22. maddesine göre
Genel Kurul taraf›ndan en fazla üç y›l için seçilirler.
2008 y›l›nda ﬁirketimiz Denetçili¤ine Adil Öztoprak
seçilmiﬂtir.
ﬁirketimizin 28 Nisan 2009 tarihinde yap›lan
Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›nda,
ﬁirketimiz Esas Mukavelesi'nin Murak›plar baﬂl›kl›
22. maddesinin, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun
26/03/2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-425/3963
say›l› uygunluk yaz›s› ile Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›'n›n 26/03/2009 tarih ve
B.14.0.‹TG.0.10.00.01.401.01.02-59209-38578
- 1726 say›l› müsaadesine uygun olarak
de¤iﬂtirilmesine karar verilmiﬂtir. Esas
Mukavelenin 22. maddesinin tadilinin tesciline
müteakip murak›p say›s› 1'den 3'e ç›km›ﬂ olup,
mevcut murak›p olan Adil Öztoprak'a ilave olarak,
Mustafa Bilgutay Yaﬂar ve Yüksel Toparlak
murak›p olarak atanm›ﬂt›r.
• Kuruluﬂta ilk Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›na
kadar görev yapmak üzere seçilen denetçi Adil
Öztoprak için seçim yap›lmas›n› ve görev
süresinin tespitini ve,
• 28 Nisan 2009 tarihli Ola¤anüstü Genel Kurul
Toplant›s›nda üç y›l için denetçi seçilen Mustafa
Bilgutay Yaﬂar ve Yüksel Toparlak için yeniden
seçim yap›lmas›na gerek olmad›¤› hususunu
Genel Kurulumuzun onay›na sunar›z.
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Ana Sözleﬂme De¤iﬂikli¤i
ﬁirketimizin;
• 26 Haziran 2008 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü
Genel Kurul Toplant›s›nda 50.000 YTL olan ﬁirket
sermayesinin 50.000 YTL daha art›r›larak 100.000
YTL'ye ç›kar›lmas›na ve ﬁirket Esas
Mukavelesinin, Sermaye ile ilgili 7. maddesinin
tadil edilmesine,
• 13 A¤ustos 2008 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü
Genel Kurul Toplant›s›nda 100.000 YTL olan
ﬁirket sermayesinin 100.000 YTL daha art›r›larak
200.000 YTL'ye ç›kar›lmas›na ve ﬁirket Esas
Mukavelesinin, Sermaye ile ilgili 7. maddesinin
tadil edilmesine ve
• 21 Kas›m 2008 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü
Genel Kurul Toplant›s›nda 200.000 YTL olan
ﬁirket sermayesinin 174.123.340 YTL daha
art›r›larak 174.323.340 YTL'ye ç›kar›lmas›na ve
ﬁirket Esas Mukavelesinin, Sermaye ile ilgili 7.
maddesinin tadil edilmesine karar verilmiﬂtir.

• 28 Nisan 2009 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü
Genel Kurul Toplant›s›nda Sermaye Piyasas›
Kurulu'nun 26/03/2009 B.02.1.SPK.0.13-425/3963
say›l› uygunluk yaz›s› ile Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›'n›n 26/03/2009 tarih ve
B.14.0.‹TG.0.10.00.01.401.01.02-59209-38578
- 1726 say›l› müsaadesine uygun olarak esas
mukavelenin 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20,
22, 25, 26, 28, 29, 30 ve 31. maddelerinin
de¤iﬂtirilmesine ve 11/A, 23/A, 33 ve 34 say›l›
maddelerin esas mukaveleye eklenmesine karar
verilmiﬂtir.

Sermaye
31 Aral›k 2008 itibar›yla, ﬁirketimizin 174.323.340 YTL'lik ödenmiﬂ sermayenin %10'undan fazlas›na
sahip olan ortaklar›n adlar›, paylar›n›n miktarlar› ve sermayeye oranlar› ﬂöyledir:

Migros Ticaret A.ﬁ.’nin Ortakl›k Yap›s›
Ad›

Pay Oran›
(%)

Pay Tutar›
(YTL)

MH Perakendecilik ve Ticaret A.ﬁ.
Di¤er
Toplam

99,999998
0,000004
100,0

174.323.336,00
4,00
174.323.340,00

04

M‹GROS T‹CARET A.ﬁ. 2008 Faaliyet Raporu

Migros Türk T.A.ﬁ. Hisselerinin
Sat›n Al›nmas› Hakk›nda
Migros Ticaret, Migros Türk T.A.ﬁ.(“Migros”) 'nin
178.030.000 YTL'lik sermayesinde Koç Holding
A.ﬁ.'nin sahip oldu¤u %50,83259'luk pay› temsil
eden, her biri 1 Yeni Kuruﬂ nominal de¤erli
9.049.727.256 adet hisseyi gerekli izinlerin
Rekabet Kurulu'ndan al›nmas›n› takiben 30 May›s
2008 tarihinde 1.922.439.587,64 YTL bedel
karﬂ›l›¤›nda sat›n alm›ﬂt›r. Migros Ticaret'in
Migros'taki hisse oran› 08, 11, 18 ve 19 A¤ustos
2008'de ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'ndan
yap›lan al›mlar sonucunda %81,59'a ve pay tutar›
da 145.262.716,56 YTL'ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Migros Ticaret ilgili SPK tebli¤leri gere¤i Migros
hisseleri için ‹MKB'de ça¤r› sürecini yerine
getirmiﬂ ve beheri 1 Yeni Kuruﬂ olan 1 hisse için
ça¤r› fiyat›, Migros Ticaret’in Koç Holding'e hisse
al›m›nda ödedi¤i toplam net tutar›n
(1.922.439.587,64 YTL) sat›n al›nan toplam hisse
adedine (9.049.727.256 adet) bölünmesiyle
0,21243 YTL olarak hesaplanm›ﬂt›r. Sermaye
Piyasas› Kurulu'nun 22 A¤ustos 2008 tarih ve 23
/ 909 karar› uyar›nca ça¤r› fiyat›, ilgili tutara 15
Haziran 2008 tarihi ile 30 Temmuz 2008 tarihi
aras›nda geçen 45 günlük süre için, TCMB'nin

28 Aral›k 2007 tarihinden itibaren avans
iﬂlemlerinde uygulad›¤› %27 avans faiz oran›
kullan›larak faiz eklenmesiyle, beheri 1 Yeni Kuruﬂ
olan 1 hisse için 0,2195 YTL'ye yükseltilmiﬂtir.
Ça¤r› ilan› 03 Ekim 2008 tarihinde Sabah ve
Hürriyet gazetelerinde ve ﬁirket kurumsal internet
sitesinde (www.migros.com.tr) yay›nlanm›ﬂt›r.
Ça¤r› süreci 06 Ekim 2008 tarihinde baﬂlam›ﬂ ve
20 Ekim 2008 tarihinde sona ermiﬂtir. Ça¤r›
iﬂlemleri ‹ﬂ Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ. taraf›ndan
yürütülmüﬂtür. 06 Ekim 2008 - 20 Ekim 2008
tarihleri aras›nda yap›lan ça¤r›ya toplam 1.491
hissedar kat›lm›ﬂ olup Migros Ticaret taraf›ndan
Migros'un sermayesinin %16,31'ine karﬂ›l›k gelen
tutarda pay toplanm›ﬂt›r. Ça¤r› sonucunda Migros
Ticaret'in Migros'taki hisse oran› %97,90'a ve
pay tutar› da 174.293.340,15 TL'ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Migros Ticaret ça¤r› sonras›nda, ‹MKB'den %0,02
oran›nda Migros hissesi daha alarak, Migros'taki
hisse pay›n› %97,92'ye ve pay tutar›n› da
174.323.340,16 YTL'ye ç›karm›ﬂt›r.
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Birleﬂme Hakk›nda Bilgi
Migros Ticaret (Eski Unvan›: Moonlight)
Yönetim Kurulu, basitleﬂtirilmiﬂ bir ﬂirket yap›s›
oluﬂturma ve operasyonu etkili bir ﬂekilde yönetme
stratejisi gere¤i, ilgili kanunlar ve mevzuat
çerçevesinde, Migros ve Migros Ticaret'in
birleﬂmesine karar vermiﬂtir. Birleﬂme sonucunda,
Migros Ticaret ve Migros'un ayn› ticari yap› alt›nda
tek bir tüzel kiﬂilik olarak faaliyet gösterecek
olmalar› sayesinde gerekli sinerji yarat›lm›ﬂ
olacakt›r.
Birleﬂme, Migros'un Migros Ticaret’e kat›larak
tasfiyesiz infisah› ve Migros'un bütün aktif ve
pasifi ile vergisiz olarak ve kül halinde Migros
Ticaret taraf›ndan “devir” al›nmas› suretiyle
Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: I, No: 31 say›l›
Birleﬂme ‹ﬂlemlerine ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i, Türk
Ticaret Kanunu'nun devralma yolu ile birleﬂmeyi
düzenleyen 451. maddesi ve ilgili di¤er maddeleri
ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20.
maddelerine istinaden gerçekleﬂmiﬂtir.
Birleﬂme iﬂlemine, her iki ﬂirketin 30 Eylül 2008
tarihli Baﬂaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest
Muhasebeci ve Mali Müﬂavirlik A.ﬁ. (a member
of PricewaterhouseCoopers) taraf›ndan denetlenen
konsolide finansal tablolar› ve Migros Ticaret’in
30 Eylül 2008 tarihli özel amaçl› proforma finansal
bilgiler ve ba¤›ms›z do¤rulama raporu esas
al›nm›ﬂt›r. Birleﬂmeye iliﬂkin olarak Sermaye
Piyasas› Kurulu'nun Seri: I, No 31 say›l› Birleﬂme
‹ﬂlemlerine ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i hükümleri
uyar›nca, T.C. ‹stanbul 5. Asliye Ticaret
Mahkemesi'nin görevlendirdi¤i bilirkiﬂiler taraf›ndan
“Bilirkiﬂi Raporu” ve uzman kuruluﬂ Ernst Young
Kurumsal Finansman Dan›ﬂmanl›k A.ﬁ. (An
Affiliated Firm of Ernst & Young International)
taraf›ndan ”Uzman Kuruluﬂ Raporu” haz›rlanm›ﬂt›r.

Bilirkiﬂi raporunda ve Uzman Kuruluﬂ Ernst Young
Kurumsal Finansman Dan›ﬂmanl›k A.ﬁ. (An
Affiliated Firm of Ernst & Young International)
taraf›ndan düzenlenen raporda; ‹ndirgenmiﬂ Nakit
Ak›mlar› (“‹NA”), Piyasa Yaklaﬂ›m› (“PY”) ve
Özkaynak Yöntemi (“ÖY”) yöntemlerine göre
tespit yap›lm›ﬂ ve aﬂa¤›da yer alan oranlar
belirlenmiﬂtir.
Yöntem
‹NA
PY
ÖY

Birleﬂme
Oran›

De¤iﬂtirme
Oran›

0,97918
0,97918
0,99159

1,00
1,00
0,399

Buna göre birleﬂme yöntemi, SPK muhasebe ve
raporlama ilkelerine uygun olarak haz›rlanm›ﬂ 30
Eylül 2008 tarihli konsolide mali tablolara göre
hesaplanan ‹NA ve PY yönteminin ortalamas›
olarak belirlenmiﬂ olup, birleﬂme oran› 0,97918
ve hisse de¤iﬂtirme oran› 1,00 olarak tespit
edilmiﬂtir.
Bu devir iﬂlemi dolay›s› ile Migros Ticaret’in
sermayesi 174.323.340 YTL'den, 3.706.660 YTL
artt›r›lmak suretiyle, 178.030.000 YTL'ye ibla¤
edilecektir. Migros'un Migros Ticaret haricindeki
ortaklar›na iﬂbu devir nedeniyle yukar›da belirtilen
de¤iﬂim oran› üzerinden toplam 3.706.660 YTL
nominal de¤erinde 370.666.000 adet Migros
Ticaret Anonim ﬁirketi (birleﬂme öncesi Moonlight
Perakendecilik ve Ticaret Anonim ﬁirketi) hissesi
bedelsiz olarak kayden verilecektir.
Birleﬂme iﬂlemleri ile ilgili SPK onay›, SPK'n›n
24 Mart 2009 tarihli toplant›s›nda al›nm›ﬂ olup,
birleﬂmeye iliﬂkin duyuru metni 28 Mart 2009
tarihinde Radikal ve Dünya gazetelerinde,
‹MKB'nin Internet sitesinde ve Migros'un kurumsal
Internet sitesinde (www.migros.com.tr)
yay›nlanm›ﬂt›r. Birleﬂme, her iki ﬂirketin 28 Nisan
2009 tarihli Genel Kurul Toplant›lar›nda
hissedarlar›n onay›na sunularak kabul edilmiﬂtir.
Taraf ﬂirketlerin Genel Kurullar› 30 Nisan 2009
tarihinde tescil edilmiﬂtir.
Birleﬂme iﬂlemi kapsam›nda, Moonlight
Perakendecilik ve T.A.ﬁ.'nin birleﬂme sonras›
ticaret unvan› “Migros Ticaret Anonim ﬁirketi”
olarak de¤iﬂmiﬂtir.
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Finansal Yap›ya ‹liﬂkin Bilgiler
Migros Ticaret, 19 Mart 2008 tarihinde
kurulmuﬂtur. Bu sebepten dolay› sunulan finansal
sonuçlar 19 Mart - 31 Aral›k 2008 dönemini
kapsamaktad›r. Migros Ticaret, Migros'un
%50,83'lük hissesini 30 May›s 2008 tarihinde
devir alm›ﬂt›r. ‹MKB'de yap›lan al›mlar ve ça¤r›
iﬂlemi sonucunda Migros Ticaret'in Migros'taki
hissesi %97,92'ye ç›km›ﬂt›r. Migros Ticaret’in
finansal sonuçlar›na Migros'un rakamlar›, hisse
devir tarihi olan 30 May›s 2008'den itibaren
konsolide edilmiﬂtir. Migros Ticaret’in, Migros'ta
sahip oldu¤u pay oran› aﬂa¤›daki tabloda
gösterilmiﬂ olup mevcut durumda Migros ile
Migros Ticaret birleﬂmiﬂtir.

Migros Ticaret A.ﬁ.’nin
Migros Türk T.A.ﬁ.’deki Ortakl›k Durumu
Ad›
Migros Ticaret A.ﬁ.

Pay Oran›
(%)

Pay Tutar
(YTL)

97,92

174.323.340,16

Migros Ticaret'in Migros d›ﬂ›nda faaliyeti olmay›p
elde edilen finansal sonuçlar Migros'un konsolide
sonuçlar›ndan kaynaklanmaktad›r. Migros
Ticaret’in konsolide sat›ﬂlar› 2008 y›l›nda 3,1
milyar YTL olmuﬂtur. Migros Ticaret’in brüt kâr›
2008 y›l›nda 770 milyon YTL ve brüt kâr marj› da
%24,6 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Migros Ticaret’in
konsolide faaliyet kâr› 128 milyon YTL olmuﬂ ve
konsolide kâr marj› %4,1 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

ﬁirketin kârl›l›¤› VAFÖK seviyesinde de kendini
göstermiﬂ ve Migros Ticaret’in konsolide VAFÖK
(EBITDA) tutar› 198 milyon YTL ve konsolide
VAFÖK marj› %6,3'tür.
Migros Ticaret’in 2008 y›l›nda konsolide vergi
öncesi kâr tutar› 185 milyon YTL ve vergi öncesi
kâr marj› %5,9 olmuﬂtur. Konsolide net kâr 148,3
milyon YTL olmuﬂ ve net kâr marj› da %4,7 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir.
ﬁirket 2008 y›l›nda konsolide bazda 96 milyon
YTL (73,6 milyon dolar) mevduat ve menkul
k›ymet faiz geliri ile 33,2 milyon YTL (25,6 milyon
dolar) kur fark› geliri elde etmiﬂtir.
ﬁirket 2008 y›l› sonu itibariyle 996 milyon YTL
finansal net nakit pozisyonuna sahiptir. ﬁirket'in
k›sa ve uzun vadeli finansal borçlar› 82 milyon
YTL ve nakit ve nakit benzerleri 1.094 milyon
YTL'dir.
Finansal gelirler, finansal giderlerden 57,1 milyon
YTL fazlad›r. Net finansal gelir 2008 y›l›nda cironun
%1,8'i seviyesindedir. Kur fark› gideri ise
22,1 milyon YTL (17 milyon dolar) seviyesinde
gerçekleﬂmiﬂtir. Migros Ticaret’in 2008 y›l› sonu
itibariyle döviz cinsinden varl›klar› 260,4 milyon
YTL ve döviz cinsinden yükümlülükleri ise
122,8 milyon YTL'dir.
Toplam yükümlülüklerimizin pasifler içindeki oran›
%26'd›r. Aktif toplam›n›n %31'i dönen varl›klara,
%69'u ise duran varl›klara tahsis edilmiﬂtir.
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Kâr Da¤›t›m Önerisi ve Sonuç
Gerekli yasal ihtiyatlar ayr›ld›ktan sonra, hissedarlara kanunen serbest yedek haline gelmiﬂ olan
yedek akçe tutarlar›ndan karﬂ›lanmak üzere 2.492.420.000 TL brüt nakit temettü da¤›t›lmas›n› ve
temettü da¤›t›m›na Genel Kurul Toplant›s›n› müteakip yasal sürecin tamamlanarak derhal baﬂlamas›n›
onaylar›n›za sunar›z.
Bu suretle önerimizin Genel Kurulca kabul görmesi durumunda,
• Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iﬂyeri veya daimi temsilcisi arac›l›¤› ile kâr pay› elde eden
dar mükellef ve kurum ortaklar›m›za %1.400 nispetinde 1 TL nominal de¤erde 1 adet paya 14 TL
brüt=net temettü;
• Di¤er hissedarlar›m›za vergi kanunlar›nda yer alan stopaj oranlar› düﬂtükten sonra bulunan %1.190
nispetinde 1 TL nominal de¤erde 1adet paya net 11,90 TL nakit temettü ödenmiﬂ olacakt›r.
Say›n Ortaklar›m›z,
2008 y›l› çal›ﬂmalar›m›z› ve elde edilen neticeleri bilgilerinize sunmuﬂ bulunmaktay›z.
31 Aral›k 2008 tarihli konsolide bilanço ve gelir tablosunu onay›n›za arz ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
Yönetim Kurulu
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Denetçi Raporu
26 Haziran 2009
Migros Ticaret A.ﬁ.
Genel Kurul Divan Baﬂkanl›¤›na

30.04.2009 tarihinde ‹stanbul Ticaret Sicil Memurlu¤u'nca tescil edilmiﬂ olan 28.04.2009 tarihli
Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›s› karar› ile Migros Türk T.A.ﬁ.'yi mevcut tüm aktif ve pasifi ile bir kül
halinde devir al›p ticaret ünvan›n› Migros Ticaret A.ﬁ. olarak de¤iﬂtirmiﬂ olan Moonlight Perakendecilik
ve Ticaret A.ﬁ.'nin 19.03.2008 - 31.12.2008 dönemine iliﬂkin hesap ve iﬂlemlerinin taraf›mdan Türk
Ticaret Kanunu, ﬁirket Ana Sözleﬂmesi ve di¤er mevzuat çerçevesinde denetlenmesi sonucunda;
• ﬁirket muamelelerine iliﬂkin kay›tlar›n düzenli bir ﬂekilde tutuldu¤u;
• ﬁirketin 31.12.2008 tarihi itibariyle düzenlenmiﬂ bulunan Bilançosunun ﬁirketin an›lan tarihteki mali
durumunu;
• 19.03.2008 - 31.12. 2008 dönemine ait Gelir Tablosunun da ﬁirketin an›lan döneme ait faaliyet
sonuçlar›n› do¤ru ve gerçe¤e uygun olarak yans›tmakta oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu'nun aklanmas›n› arz ederim.

Adil Öztoprak
Denetçi
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M‹GROS T‹CARET A.ﬁ.

(ESK‹ UNVANI: MOONLIGHT PERAKENDEC‹L‹K VE T‹CARET A.ﬁ.)
19 Mart - 31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve
Ba¤›ms›z Denetim Raporu
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BA⁄IMSIZ DENETÇ‹ RAPORU

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

Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.ﬁ.
Yönetim Kurulu’na
Giriﬂ
1. Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.ﬁ. ve ba¤l› ortakl›klar›n›n (“Grup”) 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte yer
alan konsolide bilançosunu, 19 Mart (ﬁirket kuruluﬂ tarihi) - 31 Aral›k 2008 hesap dönemine ait konsolide gelir tablosunu, konsolide
özkaynaklar 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, Grup’un 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, Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.ﬁ.’nin 31 Aral›k 2008 tarihi
itibariyle konsolide finansal durumunu, 19 Mart - 31 Aral›k 2008 hesap dönemine 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

Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Ortak Baﬂdenetçi
‹stanbul, 30 Nisan 2009
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MOONLIGHT PERAKENDEC‹L‹K VE T‹CARET A.ﬁ.
‹Ç‹NDEK‹LER
KONSOL‹DE
KONSOL‹DE
KONSOL‹DE
KONSOL‹DE

B‹LANÇO
GEL‹R TABLOSU
ÖZKAYNAKLAR DE⁄‹ﬁ‹M TABLOSU
NAK‹T AKIM TABLOSU

KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAYICI NOTLAR
NOT 1 ﬁ‹RKET‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
NOT 2 F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR
NOT 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
NOT 4 NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹
NOT 5 F‹NANSAL YATIRIMLAR
NOT 6 F‹NANSAL BORÇLAR
NOT 7 T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR
NOT 8 D‹⁄ER ALACAK VE BORÇLAR
NOT 9 STOKLAR
NOT 10 YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
NOT 11 MADD‹ DURAN VARLIKLAR
NOT 12 MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
NOT 13 ﬁEREF‹YE
NOT 14 KARﬁILIKLAR, KOﬁULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
NOT 15 KIDEM TAZM‹NATI KARﬁILI⁄I
NOT 16 D‹⁄ER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
NOT 17 ÖZKAYNAKLAR
NOT 18 SATIﬁLAR VE SATIﬁLARIN MAL‹YET‹
NOT 19 N‹TEL‹KLER‹NE GÖRE G‹DERLER
NOT 20 D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DERLER
NOT 21 F‹NANSAL GEL‹RLER
NOT 22 F‹NANSAL G‹DERLER
NOT 23 VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹
NOT 24 H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ
NOT 25 ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI
NOT 26 F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹
NOT 27 F‹NANSAL ARAÇLAR
NOT 28 B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR

SAYFA
12
14
15
16

17
18
29
31
32
33
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
44
45
45
46
46
48
49
50
55
56
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MOONLIGHT PERAKENDEC‹L‹K VE T‹CARET A.ﬁ.
31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Bilanço
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.
YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

Notlar

31 Aral›k 2008

4
7
8
9
16

1.094.452
28.334
415
491.974
28.362

VARLIKLAR
Dönen varl›klar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Di¤er alacaklar
Stoklar
Di¤er dönen varl›klar
Toplam dönen varl›klar
Duran varl›klar
Di¤er alacaklar
Finansal yat›r›mlar
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
Maddi duran varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar
ﬁerefiye
Di¤er duran varl›klar

1.643.537

8
5
10
11
12
13
16

910
2.215
68.084
1.028.884
301.352
2.239.210
2.040

Toplam duran varl›klar

3.642.695

Toplam varl›klar

5.286.232

Takip eden notlar, konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› parças›n› oluﬂtururlar.
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MOONLIGHT PERAKENDEC‹L‹K VE T‹CARET A.ﬁ.
31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Bilanço
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.
YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

Notlar

31 Aral›k 2008

6
7
8
23
14
16

44.024
1.049.039
16.699
3.356
15.232
64.970

KAYNAKLAR
K›sa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Di¤er borçlar
Dönem kâr› vergi yükümlülü¤ü
Borç karﬂ›l›klar›
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler
Toplam k›sa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Di¤er borçlar
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Borç karﬂ›l›klar›
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü

1.193.320

6
8
15
14
23

Toplam uzun vadeli yükümlülükler

37.978
4.408
15.490
20.893
123.693
202.462

Toplam yükümlülükler

1.395.782

ÖZKAYNAKLAR
Ana ortakl›¤a ait özkaynaklar
Ödenmiﬂ sermaye
Hisse senetleri ihraç primleri
Di¤er sermaye yedekleri
Yabanc› para çevrim farklar›
Net dönem kâr›
Az›nl›k paylar›

17
17
2.1

3.860.648
174.323
3.534.750
(365)
18.873
133.067
29.802

Toplam özkaynaklar

3.890.450

Toplam kaynaklar

5.286.232

Koﬂullu varl›klar ve yükümlülükler

Takip eden notlar, konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› parças›n› oluﬂtururlar.
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MOONLIGHT PERAKENDEC‹L‹K VE T‹CARET A.ﬁ.
19 Mart - 31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.
YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

Notlar

19 Mart - 31 Aral›k 2008

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

3, 18
3, 18

3.133.229
(2.363.187)

BRÜT KÂR

3, 18

770.042

19
19
20
20

(513.106)
(130.174)
4.686
(3.778)

3

127.670

21
22

137.438
(80.352)

SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER

Pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Di¤er faaliyet gelirleri
Di¤er faaliyet giderleri (-)
FAAL‹YET KÂRI
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
VERG‹ ÖNCES‹ KÂR
Vergi Gideri
-Dönem vergi gideri
-Ertelenmiﬂ vergi geliri

184.756
23
23
23

(36.429)
(38.728)
2.299

NET DÖNEM KÂRI

148.327

Net dönem kâr›n›n da¤›l›m›:
Ana ortakl›k paylar›
Az›nl›k paylar›

133.067
15.260
148.327

Hisse baﬂ›na kazanç (YTL)

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

24

5,45
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MOONLIGHT PERAKENDEC‹L‹K VE T‹CARET A.ﬁ.
19 Mart - 31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Özkaynak De¤iﬂim Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.
YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

Ödenmiﬂ
sermaye

Hisse
senetleri
ihraç
primleri

Di¤er
sermaye
yedekleri

Yabanc›
para
çevrim
farklar›

50

-

-

-

-

Sermaye art›r›m› - nakit
Sermaye avanslar›
Ba¤l› ortakl›k iktisab›
Ba¤l› ortakl›k ilave hisse al›m›
Finansal varl›k de¤er azal›ﬂ›
Yabanc› para çevrim farklar›
Net dönem kâr›

174.273
-

3.534.750
-

(365)
-

18.873
-

31 Aral›k 2008 itibariyle bakiyeler

174.323

3.534.750

(365)

18.873

19 Mart 2008 itibariyle bakiyeler

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

Net
dönem
Ana ortakl›¤a
kâr› ait özkaynaklar

Az›nl›k
paylar›

Toplam
özkaynaklar

50

-

50

133.067

3.709.023
(365)
18.873
133.067

729.535
(714.993)
15.260

3.709.023
729.170
(714.993)
18.873
148.327

133.067

3.860.648

29.802

3.890.450
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MOONLIGHT PERAKENDEC‹L‹K VE T‹CARET A.ﬁ.
19 Mart - 31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Nakit Ak›m Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.
YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

Notlar

19 Mart - 31 Aral›k 2008

Esas faaliyetler:
Net dönem kâr›
Esas faaliyetlerden sa¤lanan veya faaliyetlerde
kullan›lan net nakdin net dönem kâr› ile mutabakat›na yönelik düzeltmeler:
Ana ortakl›k d›ﬂ› paya ait net kâr
Amortisman ve itfa paylar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Vergi gideri
Faiz geliri
Faiz gideri
Maddi duran varl›k sat›ﬂ kâr› - net
Banka kredileri makul de¤er düzeltmesi
Gerçekleﬂmeyen kur fark› geliri - net

133.067

19
15
23

15.260
71.271
3.399
36.429
(95.567)
57.035
(174)
(5.980)
19.716

‹ﬂletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤iﬂiklik öncesi net nakit ak›m›

234.456

‹ﬂletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤iﬂiklikler:
Ticari alacaklar
Stoklar
Di¤er alacaklar ve di¤er dönen varl›klar
Di¤er duran varl›klar
Ticari borçlar
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler
Di¤er uzun vadeli yükümlülükler
Ödenen k›dem tazminat›
Ödenen gelir vergileri

177.998
(35.263)
(28.777)
(2.950)
22.266
135.009
(14.281)
(3.545)
(68.957)
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‹ﬂletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit
Yat›r›m faaliyetleri:
Maddi duran varl›k sat›n al›m›
Yat›r›m amaçl› gayrimenkul sat›n al›m›
Maddi varl›k sat›ﬂ›ndan sa¤lanan nakit
Ba¤l› ortakl›k iktisab›-net
Maddi olmayan duran varl›k sat›n al›m›
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›ﬂ›ndan sa¤lanan nakit
Tahsil edilen faiz

415.956

11
10
13
12

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit

(113.162)
(69)
1.048
(3.323.229)
(12.515)
459.060
92.717
(2.896.150)

Finansman faaliyetleri:
Finansal borçlar›n geri ödemeleri
Nakit sermaye giriﬂi
Ödenen faiz

(77.792)
3.709.073
(56.668)

Finansman faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit

3.574.613

Döviz kuru de¤iﬂimlerinin etkisi
Nakit ve nakit benzerlerindeki net art›ﬂ

33
1.094.452

Dönem baﬂ›ndaki nakit ve nakit benzerleri
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

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

4

1.094.452
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MOONLIGHT PERAKENDEC‹L‹K VE T‹CARET A.ﬁ.
19 Mart - 31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ‹liﬂkin Aç›klay›c› Notlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.
YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

NOT 1 - ﬁ‹RKET‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
Moonlight Perakendecilik ve Ticaret Anonim ﬁirketi (“Moonlight” veya “ﬁirket”), 19 Mart 2008 tarihinde kurulmuﬂ ve Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uyar›nca ‹stanbul, Türkiye’de tescil edilmiﬂtir. Bu sebepten dolay› sunulan gelir tablosu 19 Mart - 31 Aral›k 2008
dönemini kapsamaktad›r.
Moonlight, Koç Holding A.ﬁ.’nin (“Koç Holding”) sahip oldu¤u %50,83 oran›ndaki Migros Türk Ticaret A.ﬁ. (“Migros”) hisselerini 30
May›s 2008 tarihinde gerekli izinlerin Rekabet Kurumu’ndan al›nmas›n› takiben 1.922.440 YTL bedel karﬂ›l›¤›nda sat›n alm›ﬂt›r. 31
Aral›k 2008 tarihi itibariyle Moonlight’›n Migros’taki hisse oran› çeﬂitli tarihlerde ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› ‹kincil
Pazar›’ndan yapt›¤› al›mlar sonucunda %97,92’a ulaﬂm›ﬂt›r (Not 13) (ﬁirket ba¤l› ortakl›klar› birlikte “Grup” olarak an›lacakt›r).
Grup’un ana orta¤› MH Perakendecilik ve Ticaret A.ﬁ. (“MH Perakendecilik”) olup, nihai ortakl›¤› %100’dür (Not 17).
Grup’un ana faaliyet konusu, yiyecek ve içecekler ile dayan›kl› tüketim mallar›n›n, sahibi bulundu¤u Migros, ﬁok, Tansaﬂ ve
Macrocenter ma¤azalar›, al›ﬂveriﬂ merkezleri, yurtd›ﬂ›ndaki Ramstore’lar ve internet üzerinden sat›ﬂ›n› kapsamaktad›r. ﬁirket ayn›
zamanda di¤er ticari ﬂirketlere al›ﬂveriﬂ merkezlerinde yer kiralamaktad›r. 19 Mart - 31 Aral›k 2008 hesap döneminde Grup
bünyesinde istihdam edilen ortalama personel say›s› 15.348 kiﬂidir. Grup, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle toplam 697.565 metrekare
perakende sat›ﬂ alan›na sahip 1.191 ma¤azada faaliyet göstermektedir. Perakendecilik, Grup’un ana iﬂ koludur ve raporlanan
dönemde brüt sat›ﬂlar›n yaklaﬂ›k %97,4’ünü oluﬂturmaktad›r. Dolay›s›yla, perakendecilik, Uluslararas› Muhasebe Standard› 14
(“UMS 14”), Bölümlere Göre Raporlama, uyar›nca raporlanabilir tek iﬂ kolunu teﬂkil etmektedir.
ﬁirket merkezi, aﬂa¤›daki adreste bulunmaktad›r:
Migros Türk T.A.ﬁ.
Turgut Özal Bulvar› No: 6
34758 Ataﬂehir ‹stanbul
Bu 19 Mart - 31 Aral›k 2008 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, yay›nlanmak üzere Yönetim Kurulu taraf›ndan 30 Nisan
2009 tarihinde onaylanm›ﬂt›r. ﬁirket’in hissedarlar› konsolide finansal tablolar üzerinde konsolide finansal tablolar yay›mland›ktan
sonra de¤iﬂiklik yapma hakk›na sahip olup ﬁirket’in ola¤an genel kurul toplant›s›nda konsolide finansal tablolar hissedarlar
taraf›ndan onaya tabidir.
Ba¤l› Ortakl›klar:
ﬁirket, Migros hisselerini sat›n almas› sonucunda aﬂa¤›da yer alan ba¤l› ortakl›klara sahip olmuﬂtur (“Ba¤l› Ortakl›klar”). Ba¤l›
Ortakl›klar›n faaliyet konusu ve konsolide finansal tablolar›n amac› do¤rultusunda Ba¤l› Ortakl›klar›n faaliyette bulundu¤u co¤rafi
bölgeler aﬂa¤›daki gibidir (ayn› zamanda bak›n›z: Not 2 - Finansal tablolar›n sunumuna iliﬂkin esaslar):

Ba¤l› Ortakl›klar
Migros Türk Ticaret A.ﬁ (“Migros”)
Ramstore Mahdud Mesuliyyetli Cemiyeti
(“Ramstore Azerbaycan”)
Ramstore Bulgaristan E.A.D. (“Ramstore Bulgaristan”)
Ramstore Kazakhstan LLC (“Ramstore Kazakistan”)
Ramstore Macedonia DOO (“Ramstore Makedonya”)
Ramstore Bishkek LLC (“Ramstore Biﬂkek”)
ﬁok Marketler Ticaret A.ﬁ. (“ﬁok Marketler”)
Sanal Merkez Ticaret A.ﬁ. (“Sanal Merkez”)

Tescil
edildi¤i ülke

Co¤rafi
bölge

Faaliyet
konusu

Türkiye

Türkiye

Perakendecilik

Azerbaycan
Bulgaristan
Kazakistan
Makedonya
K›rg›zistan
Türkiye
Türkiye

Azerbaycan
Bulgaristan
Kazakistan
Bulgaristan
Kazakistan
(*)
(*)

Perakendecilik
Gayri faal
Perakendecilik
Perakendecilik
Perakendecilik
Ticaret (Gayri faal)
Ticaret

(*) Parasal önemlilik kavram› göz önünde bulundurularak konsolidasyon kapsam›na al›nmam›ﬂt›r.

18

M‹GROS T‹CARET A.ﬁ. 2008 Faaliyet Raporu

MOONLIGHT PERAKENDEC‹L‹K VE T‹CARET A.ﬁ.
19 Mart - 31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ‹liﬂkin Aç›klay›c› Notlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.
YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

Konsolidasyon kapsam›nda yer alan Ba¤l› Ortakl›klar›n merkez adresleri aﬂa¤›dad›r:
- Migros Türk Ticaret A.ﬁ.
Turgut Özal Bulvar› No:6
34758 Ataﬂehir, ‹stanbul

- Ramstore Mahdud Mesuliyyetli Cemiyeti
Babek Prospekti 1129.cu Mehelle 1025
Bakü, Azerbaycan

- Ramstore Macedonia DOO Skopje
Mito Hadzivasilev Jasmin B.B.,
1000 Üsküp, Makedonya

- Ramstore Bulgaristan E.A.D.
33, Layosh Koshut Str., fl. 5, apt. 26,
region Krasno selo
Sofya, Bulgaristan

- Ramstore Kazakhstan LLC
226 Furmanov St.,
Almaata 050059, Kazakistan

- Ramstore Bishkek LLC
Gorkiy Str. 27/1, Pervomaisky District
Biﬂkek, K›rg›zistan

NOT 2 - F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR
2.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartlar›
Grup’un konsolide finansal tablolar›, ana ortakl›k Moonlight Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) düzenlemelerine tabi olmamakla
birlikte, SPK taraf›ndan yay›nlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartlar›”) uygun olarak
haz›rlanm›ﬂt›r. SPK, Seri: XI, No: 29 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i” ile iﬂletmeler
taraf›ndan düzenlenecek finansal raporlar ile bunlar›n haz›rlanmas› ve ilgililere sunulmas›na iliﬂkin ilke, usul ve esaslar›
belirlemektedir. Bu tebli¤, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baﬂlayan hesap dönemlerine ait ilk dönem finansal tablolardan geçerli
olmak üzere yürürlü¤e girmiﬂ olup, SPK’n›n Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤"i
yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. Bu tebli¤e istinaden, iﬂletmelerin finansal tablolar›n› Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen haliyle
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (“UMS/UFRS”)’na göre haz›rlamalar› gerekmektedir. Ancak Avrupa Birli¤i taraf›ndan
kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (“UMSK”) taraf›ndan yay›mlananlardan farklar› Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulu (“TMSK”) taraf›ndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacakt›r. Bu kapsamda, benimsenen
standartlara ayk›r› olmayan, TMSK taraf›ndan yay›mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar› (“TMS/TFRS”) esas
al›nacakt›r.
Finansal tablolar›n haz›rlan›ﬂ tarihi itibariyle, Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK taraf›ndan
yay›mlananlardan farklar› TMSK taraf›ndan henüz ilan edilmedi¤inden, konsolide finansal tablolar SPK’n›n Seri: XI, No: 29 say›l›
tebli¤i ve bu tebli¤e aç›klama getiren duyurular› çerçevesinde, UMS/UFRS’nin esas al›nd›¤› SPK Finansal Raporlama
Standartlar›’na uygun olarak haz›rlanm›ﬂt›r. Konsolide finansal tablolar ve bunlara iliﬂkin dipnotlar SPK taraf›ndan 14 Nisan 2008,
28 Nisan 2008 ve 5 May›s 2008 tarihli duyurular› ile uygulanmas› tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu k›l›nan bilgiler
dahil edilerek sunulmuﬂtur. SPK’n›n Seri: XI, No: 29 say›l› tebli¤ ve ona aç›klama getiren duyurular› uyar›nca, iﬂletmelerin toplam
döviz yükümlülü¤ünün hedge edilme oran› ile toplam ihracat ve toplam ithalat tutarlar›n› finansal tablo dipnotlar›nda sunmalar›
zorunludur (Not 26).
Konsolide finansal tablolar, makul de¤erleri ile gösterilen finansal varl›k ve yükümlülüklerin d›ﬂ›nda, tarihi maliyet esas› baz al›narak
Grup’un fonksiyonel para birimi olan Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak haz›rlanmaktad›r.
Yabanc› Ülkelerde Faaliyet Gösteren Ba¤l› Ortakl›klar›n Finansal Tablolar›n›n Çevrimi
Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren Ba¤l› Ortakl›klar›n finansal tablolar›, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan mevzuata göre
haz›rlanm›ﬂ olup Grup’un konsolide finansal tablolar›ndaki muhasebe politikalar›na uygunluk aç›s›ndan gerekli düzeltme ve
s›n›fland›rmalar yans›t›larak düzenlenmiﬂtir. Yabanc› Ba¤l› Ortakl›klar›n varl›k ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurundan
Yeni Türk Liras›’na çevrilmiﬂtir. Yabanc› Ba¤l› Ortakl›klar›n gelir ve giderleri ortalama döviz kuru kullan›larak Yeni Türk Liras›’na
çevrilmiﬂtir. Dönem baﬂ›ndaki net varl›klar›n yeniden çevrilmesi ve ortalama kur kullan›m› sonucu ortaya ç›kan kur farklar›
özkaynaklar dahilindeki yabanc› para çevrim farklar› hesab›nda takip edilmektedir.
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2.2 Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’ndaki de¤iﬂiklikler
(a) 2008 y›l›nda geçerli olan ancak Grup’un faaliyetleriyle ilgili olmayan yorumlar
- UFRYK 14, “UMS 19 - Tan›mlanm›ﬂ Fayda Varl›¤›n›n S›n›r›, Asgari Fonlama Koﬂullar› ve Bu Koﬂullar›n Birbiri ile Etkileﬂimi”
- UFRYK 11, “UFRS 2 - Grup ‹çi ve ‹ﬂletmenin Geri Sat›n Al›nan Kendi Hisselerine ‹liﬂkin ‹ﬂlemler”
- UFRYK 12, “‹mtiyazl› Servis Anlaﬂmalar›”
- UFRYK 16, “Yurt d›ﬂ›ndaki iﬂletmede bulunan net yat›r›m riskinden korunma”
(b) 2008 y›l›nda henüz geçerli olmayan ve Grup taraf›ndan geçerlilik tarihinden önce uygulanmam›ﬂ mevcut standartlarla ilgili
de¤iﬂiklikler ve yorumlar
- UMS 1 (De¤iﬂiklik), “Finansal Tablolar›n Sunumu” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). De¤iﬂiklik UMSK’nin May›s
2008’de yay›nlanan y›ll›k geliﬂtirme projesi kapsam›nda yap›lm›ﬂt›r. De¤iﬂiklik, UMS 39 ‘Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve
Ölçmeye uygun olarak al›m-sat›m amaçl› olarak nitelenen finansal varl›k ve yükümlülüklerin sadece bir k›sm›n›n k›sa vadeli olarak
s›n›flanabilece¤ini öngörmektedir. Grup, UMS 1 (De¤iﬂiklik)’i 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulayacakt›r, ancak Grup’un
finansal tablolar›na bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.
- UMS 36 (De¤iﬂiklik), “Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). De¤iﬂiklik UMSK’nin May›s
2008’de yay›nlanan y›ll›k geliﬂtirme projesi kapsam›nda yap›lm›ﬂt›r. Gerçe¤e uygun de¤erden elden ç›karma maliyetlerinin
düﬂülmesi yönteminin indirgenmiﬂ nakit ak›mlar› ile hesapland›¤› durumlarda kullan›m de¤eri hesaplamas›yla ayn› aç›klamalar
yap›lmal›d›r. Grup, UMS 36 (De¤iﬂiklik)’i 1 Ocak 2009’dan itibaren gerçekleﬂtirilecek de¤er düﬂüklü¤ü aç›klamalar› için
uygulayacakt›r.
- UMS 39(De¤iﬂiklik), “Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). De¤iﬂiklik
UMSK’nin May›s 2008’de yay›nlanan y›ll›k geliﬂtirme projesi kapsam›nda yap›lm›ﬂt›r. De¤iﬂiklik, türev araçlar›n riskten korunma
muhasebesi kapsam›na girmesi veya bu kapsamdan ç›kmas› sonucu gerçe¤e uygun de¤er de¤iﬂimi gelir tablosu ile iliﬂkilendirilen
finansal varl›klar kategorisine dahil edilmesinin ya da bu kategori d›ﬂ›nda tutulmas›n›n mümkün oldu¤unu öngörmektedir. Gerçe¤e
uygun de¤er de¤iﬂimi gelir tablosu ile iliﬂkilendirilen finansal varl›klar›n al›m sat›m amaçl› finansal araçlar ile iliﬂkilendirilen tan›m›
de¤iﬂtirilmiﬂtir. Buna göre, son dönemde gerçek k›sa dönemli kâr sa¤lad›¤›na dair kan›t bulunan bir finansal portföyün parças›
olan finansal varl›k ya da yükümlülükler ilk muhasebeleﬂtirilme s›ras›nda bu portföyün parças› olarak de¤erlendirileceklerdir. Grup,
UMS 39 (De¤iﬂiklik)’i 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulayacakt›r, ancak Grup’un gelir tablosuna bir etkisinin olmas›
beklenmemektedir.
- UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” UFRS 8, (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). UFRS 8, UMS 14 ‘Bölümlere Göre Raporlama’
standard›n›n yerini almakta ve bölümlere göre raporlamay› Amerikan Muhasebe Standard› SFAS 131 ‘‹ﬂletmenin bölümleri ve ilgili
aç›klamalar’ ile paralel hale getirmektedir. Yeni standart, bölümlere iliﬂkin bilgilerin iç raporlamada kullan›lan bilgilerle ayn› bazda
olmas›n› sa¤lamak üzere bir “Yönetimsel Yaklaﬂ›m” gerektirmektedir. Grup, UFRS 8’i 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
uygulayacakt›r, ancak Grup’un finansal tablolar›na bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.
- UFRYK 13, “Müﬂteri Sadakat Programlar›” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). UFRYK 13’e göre mallar›n ya da
hizmetlerin müﬂteri sadakat programlar› çerçevesinde (örne¤in, al›ﬂveriﬂ puan› ya da bedelsiz ürün hakk›) sat›ld›¤› durumlar çoklu
bir düzenleme olarak kabul edilir ve sat›ﬂ iﬂleminden al›nacak olan bedel düzenlemenin unsurlar›na gerçe¤e uygun de¤erleri
kullan›larak kaydedilir. Grup UFRYK 13’ü 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulayacakt›r. Söz konusu UFRYK 13’ün uygulanmaya
baﬂlamas›yla birlikte konsolide finansal tablolarda yol açaca¤› etki henüz hesaplanmam›ﬂt›r, ancak önemli olmas›
beklenmemektedir.
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(c) 2008 y›l›nda henüz geçerli olmayan fakat Grup taraf›ndan geçerlilik tarihinden önce uygulanm›ﬂ mevcut standartlarla ilgili
de¤iﬂiklikler ve yorumlar
- UMS 23 (De¤iﬂiklik), “Borçlanma maliyetleri” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). De¤iﬂiklik, özellikli bir varl›¤›n
(Amaçland›¤› ﬂekilde kullan›ma ve sat›ﬂa haz›r hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren varl›¤› ifade eder) iktisab›, yap›m› ya da
üretimi ile do¤rudan iliﬂkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin söz konusu varl›¤›n maliyetinin bir parças› olarak aktifleﬂtirilmesini
öngörmektedir. Bu borçlanma maliyetlerinin oluﬂtu¤u dönemde gelir tablosuna gider olarak muhasebeleﬂtirilmesi yöntemi
kald›r›lmaktad›r. UMS 23 (De¤iﬂiklik), Grup, bu de¤iﬂikli¤i geçerlilik tarihinden önce uygulam›ﬂt›r.
Ayr›ca, borçlanma maliyetlerinin tan›m› faiz giderinin hesaplanmas›nda UMS 39 ‘Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme’ ile
uyumlu olarak etkin faiz yönteminin kullan›lmas›n› sa¤layacak ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir. Sonuç olarak, UMS 39 ve UMS 23 aras›ndaki
tutars›zl›k giderilmiﬂtir. Grup, bu de¤iﬂikli¤i geçerlilik tarihinden önce uygulam›ﬂt›r.
(d) 2008 y›l›nda henüz geçerli olmayan ve Grup faaliyetleriyle ilgili olmayan mevcut standartlarla ilgili yorumlar ve de¤iﬂiklikler
- UFRS 2 - “Grup ‹çi ve ‹ﬂletmenin Geri Sat›n Al›nan Kendi Hisselerine ‹liﬂkin ‹ﬂlemler”
- UMS 32 (De¤iﬂiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”
- UFRS 1 (De¤iﬂiklik) “UFRS’nin ‹lk Uygulamas›” ve UMS 27 “Konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar”
- UMS 27 (De¤iﬂiklik), “Konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar”
- UFRS 3 (De¤iﬂiklik), “‹ﬂletme Birleﬂmeleri”
- UFRS 5 (De¤iﬂiklik), “Sat›ﬂ Amaçl› Elde Tutulan Duran Varl›klar ve Durdurulan Faaliyetler” (ve bunun sonucunda UFRS 1’de
‘UFRS’nin ‹lk Uygulamas›’ meydana gelen de¤iﬂiklik)
- UMS 28 (De¤iﬂiklik), “‹ﬂtiraklerdeki Yat›r›mlar” (ve bunun sonucunda UMS 32 ‘Finansal Araçlar: Sunum’da ve UFRS 7 ‘Finansal
Araçlar - Aç›klamalar)
- UMS 38 (De¤iﬂiklik), “Maddi Olmayan Duran Varl›klar”
- UMS 19 (De¤iﬂiklik), “Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar”
- UMS 16 (De¤iﬂiklik), “Maddi Duran Varl›klar”
- UMS 29 (De¤iﬂiklik), “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolar›n Düzeltilmesi”
- UMS 40 (De¤iﬂiklik), “Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller” (ve bunun sonucunda UMS 16’da meydana gelen de¤iﬂiklikler)
- UMS 41 (De¤iﬂiklik), “Tar›msal Faaliyetler”
- UMS 20 (De¤iﬂiklik), “Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›”
- UFRYK 15, “Gayrimenkul ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri”
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2.3 Konsolidasyon Esaslar›
a) Konsolide finansal tablolar, aﬂa¤›da (b)’den (d)’ye kadar olan paragraflarda yer alan hususlar kapsam›nda, ana ﬂirket olan
Moonlight ile Ba¤l› Ortakl›klar›n›n hesaplar›n› içermektedir. Konsolidasyon kapsam› içinde yer alan ﬂirketlerin finansal tablolar›,
konsolide finansal tablolar›n tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamalar› gözetilerek SPK Finansal Raporlama
Standartlar›’na uygun olarak haz›rlanm›ﬂt›r. ‹ﬂtiraklerin ve Ba¤l› Ortakl›klar›n faaliyet sonuçlar›, sat›n alma veya elden ç›karma
iﬂlemlerine uygun olarak söz konusu iﬂlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmiﬂ veya hariç b›rak›lm›ﬂlard›r.
b) Ba¤l› Ortakl›klar, Grup’un genellikle yönetimde oy hakk›n›n yar›dan fazlas›na sahip olarak, faaliyetleri ve yönetimleri üzerinde
kontrol gücü yetkisine sahip oldu¤u kuruluﬂlard›r.
Aﬂa¤›da yer alan tablo tüm Ba¤l› Ortakl›klar› ve ortakl›k yap›lar›n› göstermektedir:

Ba¤l› ortakl›k

Moonlight ve Ba¤l› Ortakl›klar›n›n
do¤rudan veya dolayl› olarak
sahip oldu¤u sermaye pay› (%)
31 Aral›k 2008

Migros (1)
Ramstore Azerbaycan (1)
Ramstore Bulgaristan (1), (2)
Ramstore Kazakistan (1)
Ramstore Makedonya (1)
Ramstore Biﬂkek (1)
ﬁok Marketler (3)
Sanal Merkez (3)

97,92
100,00
100,00
100,00
99,00
100,00
99,60
100,00

(1) Ba¤l› Ortakl›klara ait bilançolar ve gelir tablolar›, tam konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide edilmekte olup ﬁirket ve
Ba¤l› Ortakl›klar›n›n sahip oldu¤u paylar›n kay›tl› de¤eri, ilgili özkaynaklardan mahsup edilmektedir. ﬁirket ile Ba¤l› Ortakl›klar›
aras›ndaki iﬂlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsam›nda karﬂ›l›kl› olarak silinmiﬂtir. ﬁirket’in ve Ba¤l› Ortakl›klar›n›n, Ba¤l›
Ortakl›klarda sahip oldu¤u hisselere ait temettüler, s›ras›yla, özkaynaklardan ve ilgili dönem gelirinden ç›kar›lm›ﬂt›r.
Ba¤l› Ortakl›klar, kontrolün Grup’a geçti¤i tarihten itibaren konsolidasyona dahil edilmekte olup kontrolün sona erdi¤i tarihten
itibaren konsolidasyon kapsam›ndan ç›kart›lmaktad›rlar. Gerekti¤inde, Ba¤l› Ortakl›klarla ilgili muhasebe ilkeleri, Grup taraf›ndan
uygulanan muhasebe politikalar›na uygunlu¤un sa¤lanmas› için de¤iﬂtirilmiﬂtir.
(2) Ramstore Bulgaristan, Mart 2007 tarihi itibariyle iﬂletmekte oldu¤u üç ma¤azas›n› kapatarak perakendecilik faaliyetlerini
durdurmuﬂtur.
(3) ﬁok Marketler ve Sanal Merkez, parasal önemlilik kavram› göz önünde bulundurularak konsolidasyon kapsam›na
al›nmam›ﬂlard›r. Bu Ba¤l› Ortakl›klar, finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lm›ﬂ ve muhasebeleﬂtirilmiﬂlerdir (Not 5).
c) Yurtd›ﬂ› Ba¤l› Ortakl›klar›n sonuçlar›, ilgili döneme ait ortalama kur üzerinden Yeni Türk Liras›’na çevrilmiﬂtir. Grup’un
yurtd›ﬂ›ndaki Ba¤l› Ortakl›klar›n›n varl›k ve yükümlülükleri dönem sonu kuru ile Yeni Türk Liras›’na çevrilmiﬂtir. Yurtd›ﬂ› Ba¤l›
Ortakl›klar›n›n dönem baﬂ›ndaki net varl›klar›n›n Yeni Türk Liras›’na çevriminden kaynaklanan kur farklar› ile ortalama ve dönem
sonu kurlar› aras›nda oluﬂan farklar, özkaynaklar içerisinde yabanc› para çevrim farklar› hesab›na dahil edilmiﬂtir.
d) Ba¤l› Ortakl›klar›n net varl›klar› ve dönem sonuçlar›ndaki az›nl›k hisselere karﬂ›l›k gelen tutarlar az›nl›k paylar› olarak konsolide
bilanço ve gelir tablolar›nda ayr› bir ﬂekilde s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
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2.4 Muhasebe Politikalar›nda De¤iﬂiklikler ve Hatalar
Muhasebe politikalar›nda yap›lan önemli de¤iﬂiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar› geriye dönük olarak uygulan›r ve
önceki dönem finansal tablolar› yeniden düzenlenir. 19 Mart - 31 Aral›k 2008 hesap döneminde muhasebe politikalar›nda herhangi
bir de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂt›r.
2.5 Muhasebe Tahminlerindeki De¤iﬂiklikler
Muhasebe tahminlerindeki de¤iﬂiklikler, yaln›zca bir döneme iliﬂkin ise, de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde, gelecek dönemlere
iliﬂkin ise, hem de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem kâr› veya zarar›n›n
belirlenmesinde dikkate al›nacak ﬂekilde finansal tablolara yans›t›l›r. 19 Mart - 31 Aral›k 2008 hesap döneminde muhasebe
tahminlerinde önemli bir de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂt›r.
2.6 Önemli Muhasebe Politikalar›n›n Özeti
Konsolide finansal tablolar haz›rlan›rken uygulanan temel muhasebe politikalar› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir. Bu politikalar aksi
belirtilmedikçe, sunulan y›llar için tutarl› bir ﬂekilde uygulanm›ﬂt›r.
a) Has›lat
Sat›ﬂ gelirleri, teslimat›n gerçekleﬂmesi, gelir tutar›n›n güvenilir ﬂekilde belirlenebilmesi ve iﬂlemle ilgili ekonomik faydalar›n Grup’a
akmas›n›n muhtemel olmas› üzerine al›nan veya al›nabilecek bedelin rayiç de¤eri üzerinden tahakkuk esas›na göre kay›tlara al›n›r.
Net sat›ﬂlar, mal sat›ﬂlar›ndan iade, indirim ve komisyonlar›n düﬂülmesi suretiyle gösterilmiﬂtir (Not 18).
Perakende sat›ﬂlar genellikle nakit ya da kredi kart› karﬂ›l›¤›nda yap›l›r. Kaydedilen gelir, kredi kart› iﬂlem ücretlerini de kapsayan
brüt tutard›r.
Sat›c›lardan elde edilen gelirler, ciro primleri, sat›c›lardan al›nan indirimler ve reklam iﬂtirak gelirleri sat›c›lar›n hizmetlerden
faydaland›klar› dönem içinde tahakkuk esas›na göre muhasebeleﬂtirilerek sat›lan mal›n maliyetinden indirilir.
Grup taraf›ndan elde edilen di¤er gelirler, aﬂa¤›daki esaslar çerçevesinde yans›t›l›r:
Kira ve telif geliri - dönemsel tahakkuk esas›na göre
Faiz geliri - etkin faiz yöntemi esas›na göre
Temettü geliri - temettü tahsil etme hakk›n›n ortaya ç›kt›¤› tarihte.
b) Stoklar
Stoklar defterlere sat›n al›m tarihindeki makul de¤erleri ile kaydedilmiﬂtir; müteakip dönemlerde maliyet bedeli veya sat›ﬂ›
gerçekleﬂtirme maliyetlerinden ar›nd›r›lm›ﬂ net gerçekleﬂebilir de¤erin düﬂük olan› ile de¤erlenmektedirler. Stoklar›n maliyeti tüm
sat›n alma maliyetlerini ve stoklar›n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlan›lan di¤er maliyetleri içerir. Stoklar›n birim
maliyeti, ayl›k a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemi ile belirlenir. Sat›ﬂ› gerçekleﬂtirme maliyetlerinden ar›nd›r›lm›ﬂ net gerçekleﬂebilir
de¤er, iﬂin normal ak›ﬂ› içinde tahmini sat›ﬂ fiyat›ndan sat›ﬂ› gerçekleﬂtirmek için gerekli tahmini sat›ﬂ maliyeti toplam›n›n
indirilmesiyle elde edilen tutard›r (Not 9).
c) Maddi duran varl›klar
Maddi duran varl›klar sat›n alma tarihindeki makul de¤erleriyle kaydedilmiﬂtir. Müteakip dönemlerde birikmiﬂ amortisman ve varsa,
de¤er düﬂüklü¤ü düﬂüldükten sonraki net defter de¤eri ile de¤erlenmektedir (Not 11). Amortisman, maddi varl›klar›n de¤erleri
üzerinden faydal› ömürleri esas al›narak do¤rusal amortisman yöntemi ile ayr›lmaktad›r.
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Maddi varl›klar›n tahmini faydal› ömürlerini gösteren maddi varl›k amortisman süreleri aﬂa¤›daki gibidir:
Faydal› ömür (Y›l)
Binalar
Özel maliyetler
Makine ve cihazlar
Demirbaﬂlar
Motorlu araçlar

25-50
Kira süresi boyunca (*)
4-10
5-12
4-8

(*) Özel maliyetler, kiralanan gayrimenkul için yap›lan harcamalar› kapsamaktad›r ve faydal› ömrün kira sözleﬂmesinin süresinden
uzun oldu¤u hallerde kira süresi boyunca, k›sa oldu¤u durumlarda faydal› ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulur.
Amortisman, maddi duran varl›klar›n kullan›ma haz›r oldu¤u tarihten itibaren ayr›l›r. ‹lgili varl›klar›n at›l durumda bulunduklar›
dönemde de amortisman ayr›lmaya devam edilir.
Bir varl›¤›n kay›tl› de¤eri, varl›¤›n geri kazan›labilir de¤erinden daha yüksekse, karﬂ›l›k ay›rmak suretiyle kay›tl› de¤er geri
kazan›labilir de¤erine indirilir.
Maddi duran varl›klar›n elden ç›kart›lmas› sonucu oluﬂan kâr veya zarar, net bilanço de¤eri ile tahsil olunan tutarlar›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas› ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplar›na yans›t›l›r.
ç) Maddi olmayan duran varl›klar (ﬁerefiye hariç)
ﬁerefiye ve faydal› ömrü s›n›rs›z olarak belirlenmiﬂ maddi olmayan duran varl›klar d›ﬂ›ndaki maddi olmayan duran varl›klar, iktisap
edilmiﬂ kullan›m haklar›n›, di¤er tan›mlanabilir haklar› ve kira kontratlar›n› içerir. Haklar maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap
edildikleri tarihten tahmini faydal› ömürleri üzerinden do¤rusal amortisman yöntemi ile kira kontratlar› ise sat›n al›m tarihindeki
makul de¤erleri ile kaydedilip kontrat süresi boyunca itfa edilirler. Faydal› ömrü s›n›rs›z olarak belirlenmiﬂ maddi olmayan duran
varl›klar için (marka de¤eri gibi) amortisman muhasebesi uygulanmaz.
Maddi olmayan duran varl›klar›n kay›tl› de¤erlerinin geri elde edilebilir de¤erlerinden düﬂük oldu¤u tespit edildi¤inde kay›tl›
de¤erler derhal geri kazan›labilir tutarlar›na indirilir. Ayr›ca, faydal› ömrü s›n›rs›z olarak belirlenmiﬂ maddi olmayan duran varl›klar›n
kay›tl› de¤erlerinde herhangi bir de¤er düﬂüklü¤ü olup olmad›¤›na yönelik olarak her y›l ayn› zamanda de¤er düﬂüklü¤ü testi
yap›l›r (Not 12).
d) ‹ﬂletme birleﬂmeleri ve ﬂerefiye
‹ﬂletme birleﬂmeleri, iki ayr› tüzel kiﬂili¤in veya iﬂletmenin, raporlama yapan tek bir iﬂletme ﬂeklinde gösterilmesi olarak
de¤erlendirilmektedir. ‹ﬂletme birleﬂmeleri UFRS 3 kapsam›nda sat›n alma yöntemine göre muhasebeleﬂtirilir.
Bir iﬂletmenin sat›n al›nmas› ile ilgili katlan›lan sat›n alma maliyeti, iktisap edilen iﬂletmenin sat›n alma tarihindeki tan›mlanabilir
varl›k, yükümlülük ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerine da¤›t›l›r. Sat›n alma maliyetinin iktisap edilen iﬂletmenin tan›mlanabilir varl›k,
yükümlülük ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerinin makul de¤erindeki iktisap edenin pay›n› aﬂan k›sm› ﬂerefiye olarak muhasebeleﬂtirilir.
‹ﬂletme birleﬂmelerinde sat›n al›nan iﬂletmenin/ﬂirketin finansal tablolar›nda yer almayan varl›klar (taﬂ›nabilir mali zararlar gibi),
maddi olmayan varl›klar (marka de¤eri gibi) ve/veya ﬂarta ba¤l› yükümlülükler makul de¤erleri ile konsolide finansal tablolara
yans›t›l›r. Sat›n al›nan ﬂirketin finansal tablolar›nda yer alan ﬂerefiye tutarlar› tan›mlanabilir varl›k olarak de¤erlendirilmez.
‹ﬂletme birleﬂmesi s›ras›nda oluﬂan ﬂerefiye itfa edilmez, bunun yerine her y›l ayn› tarihte bir kez veya ﬂartlar›n de¤er düﬂüklü¤ünü
iﬂaret etti¤i durumlarda daha s›k aral›klarla de¤er düﬂüklü¤ü tespit çal›ﬂmas›na tabi tutulur.
‹ktisap edilen tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerin makul de¤eri içerisindeki iktisap edenin pay›n›n
iﬂletme birleﬂmesi maliyetini aﬂmas› durumunda, fark gelir olarak kaydedilir.
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Grup, ana ortakl›k d›ﬂ› ile gerçekleﬂtirdi¤i hali haz›rda kontrol etmekte oldu¤u ba¤l› ortakl›klara ait hisselerin al›ﬂ ve sat›ﬂ iﬂlemlerini
Grup’un özkaynak sahipleri aras›ndaki iﬂlemler olarak de¤erlendirmektedir. Buna ba¤l› olarak, ana ortakl›k d›ﬂ›ndan ilave hisse al›ﬂ
iﬂlemlerinde, elde etme maliyeti ile ortakl›¤›n sat›n al›nan pay› nispetindeki net varl›klar›n›n kay›tl› de¤eri aras›ndaki fark özkaynaklar
içerisinde muhasebeleﬂtirilir. Ana ortakl›k d›ﬂ›na hisse sat›ﬂ iﬂlemlerinde ise, sat›ﬂ bedeli ile ortakl›¤›n sat›lan pay› nispetindeki net
varl›klar›n›n kay›tl› de¤eri aras›ndaki fark sonucu oluﬂan kay›p veya kazançlar da özkaynaklar içerisinde muhasebeleﬂtirilir.
‹ktisap edilen tan›mlanabilir varl›klar›n, yükümlülüklerin ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerin gerçe¤e uygun de¤erlerinin veya birleﬂme
maliyetinin sadece geçici olarak belirlenebilmesi nedeniyle birleﬂmenin gerçekleﬂti¤i dönemin sonunda birleﬂmenin ilk kez
muhasebeleﬂtirilmesi geçici olarak yap›lmak durumundaysa, iktisap eden, söz konusu iﬂletme birleﬂmesini geçici tutarlardan
muhasebeleﬂtirir. Geçici olarak belirlenmiﬂ baﬂlang›ç muhasebesinin birleﬂme tarihini takip eden on iki ay içerisinde
tamamlanmas› ve düzeltme kay›tlar›n›n birleﬂme tarihinden itibaren yap›lmas› gerekmektedir
e) Varl›klarda de¤er düﬂüklü¤ü
Grup, ertelenmiﬂ vergi varl›klar›, faydal› ömrü s›n›rs›z olan maddi olmayan varl›klar, makul de¤erleri ile gösterilen finansal varl›klar
ve ﬂerefiye d›ﬂ›nda kalan her varl›k için her bir bilanço tarihinde, söz konusu varl›¤a iliﬂkin de¤er kayb›n›n oldu¤una dair herhangi
bir gösterge olup olmad›¤›n› de¤erlendirir. Böyle bir gösterge mevcutsa, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar› tahmin edilir. E¤er söz
konusu varl›¤›n veya o varl›¤a ait nakit üreten herhangi bir biriminin kay›tl› de¤eri, kullan›m veya sat›ﬂ yoluyla geri kazan›lacak
tutar›ndan yüksekse de¤er düﬂüklü¤ü meydana gelmiﬂtir. Geri kazan›labilir tutar sat›ﬂ› gerçekleﬂtirme maliyetlerinden ar›nd›r›lm›ﬂ
makul de¤er ile kullan›m de¤erinden yüksek olan› seçilerek bulunur. Kullan›m de¤eri, bir varl›¤›n sürekli kullan›m›ndan ve faydal›
ömrü sonunda elden ç›kar›lmas›ndan elde edilmesi beklenen nakit ak›mlar›n›n tahmin edilen bugünkü de¤eridir. De¤er düﬂüklü¤ü
kay›plar› gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilir. Nakit üreten birim di¤er varl›k veya varl›k gruplar›ndan büyük ölçüde ba¤›ms›z olarak
sürekli kullan›m›ndan nakit giriﬂi sa¤lanan en küçük ayr›ﬂt›r›labilir varl›k grubunu ifade etmektedir.
Bir varl›kta oluﬂan de¤er düﬂüklü¤ü kayb›, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar›ndaki müteakip art›ﬂ›n, de¤er düﬂüklü¤ünün kay›tlara
al›nmalar›n› izleyen dönemlerde ortaya ç›kan bir olayla iliﬂkilendirilebilmesi durumunda daha önce de¤er düﬂüklü¤ü ayr›lan tutar›
geçmeyecek ve varl›¤›n hiç de¤er düﬂüklü¤ü muhasebeleﬂtirilmemiﬂ ﬂekilde amortismana tabi tutulmaya devam edilerek
bulunacak net defter de¤erini artt›rmayacak ﬂekilde geri çevrilir ve gelir olarak konsolide finansal tablolara yans›t›l›r.
f) Al›nan krediler ve borçlanma maliyetleri
Krediler, al›nd›klar› tarihlerde, al›nan kredi tutar›ndan iﬂlem masraflar› ç›kart›ld›ktan sonraki makul de¤erleriyle kaydedilir. Krediler,
sonradan etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmiﬂ maliyet de¤eri üzerinden belirtilir. ‹ﬂlem masraflar› düﬂüldükten sonra kalan
tutar ile iskonto edilmiﬂ maliyet de¤eri aras›ndaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yans›t›l›r.
Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluﬂtu¤unda gelir tablosuna kaydedilir. Ancak do¤rudan ilgili varl›¤›n sat›n al›m› ve
inﬂas› ile ilgili olan finansman maliyeti al›nan varl›¤›n özellikli varl›k olmas› durumunda Uluslararas› Muhasebe Standard› 23 (“UMS
23”), Borçlanma Maliyetleri’nde yer alan alternatif yöntem uyar›nca ilgili varl›¤›n kullan›ma veya sat›ﬂa haz›r hale gelmesinden
önceki dönemlerde söz konusu varl›¤›n maliyet bedeli olarak muhasebeleﬂtirilir. Bununla birlikte, UMS 23, 29 Mart 2007 tarihinde
IASB taraf›ndan yeniden düzenlenmiﬂtir. Grup revize edilmiﬂ UMS 23’ü erken uygulamaya geçmiﬂtir: Revize edilmiﬂ UMS 23, 1
Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmakla beraber gönüllü olarak erken uygulamaya geçiﬂ hakk› sakl› tutulmuﬂtur. Revize
edilmiﬂ UMS 23 uyar›nca kredilerden kaynaklanan finansman maliyetleri özellikli varl›klar›n iktisab› veya inﬂas› ile iliﬂkilendirildikleri
takdirde, özellikli varl›klar›n maliyet bedeline dahil edilirler. Di¤er kredi maliyetleri oluﬂtu¤u dönemde gelir tablosuna kaydedilir.
g) Finansal araçlar
Ticari alacaklar
Do¤rudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluﬂan Grup kaynakl› ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto
edilmiﬂ maliyetleri üzerinden de¤erlendirilmiﬂtir.
Grup’un, ödenmesi gereken mebla¤lar› tahsil edemeyecek oldu¤unu gösteren bir durumun söz konusu olmas› halinde ticari
alacaklar için bir alacaklar risk karﬂ›l›¤› oluﬂturulur. 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 da dahil olmak üzere tüm
nakit ak›ﬂlar›n›n, oluﬂan ticari alaca¤›n orijinal etkin faiz oran› esas al›narak iskonto edilen de¤eridir. De¤er düﬂüklü¤ü tutar›, zarar
yaz›lmas›ndan sonra oluﬂacak bir durum dolay›s›yla azal›rsa, söz konusu tutar, cari dönemde di¤er gelirlere yans›t›l›r.
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Verilen krediler
Grup taraf›ndan do¤rudan bir bankaya para tedariki ﬂeklinde kredi yarat›lmas› durumunda, kredi, önceden belirlenmiﬂ ileri tarihli
bir sat›ﬂ fiyat› ile bankalarla yap›lan bir ters repo sözleﬂmesi uyar›nca sat›n al›nan menkul k›ymetler - Türkiye Cumhuriyeti devlet
tahvilleri ve hazine bonolar› - ile güvence alt›na al›n›r ve iskonto edilmiﬂ maliyeti üzerinden de¤erlendirilir. Tahakkuk eden faiz,
ilerideki sat›ﬂ fiyat› ile Grup taraf›ndan tedarik edilen tutar aras›ndaki fark›n cari döneme ait k›sm›n› temsil eder. Paran›n do¤rudan
bankaya transfer edildi¤i tarihteki orijinal vadenin üç aydan daha k›sa oldu¤u bu çeﬂit krediler, nakit ak›m tablosunun amac›
do¤rultusunda nakit benzerleri olarak tan›mlan›r ve s›n›fland›r›l›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 araçlar, UMS 39, Finansal Araçlar’a uygun olarak sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak
s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha k›sa bir süre için finansal arac› elde tutma niyeti
olmad›kça veya iﬂletme sermayesinin art›r›lmas› amac›yla sat›ﬂ›na ihtiyaç duyulmayacaksa duran varl›klar olarak gösterilir, aksi
taktirde dönen varl›klar içerisinde 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.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n makul de¤er de¤iﬂiklikleri sebebiyle oluﬂan gerçekleﬂmemiﬂ kazançlar ve zararlar, UMS 39’da
yap›lan de¤iﬂiklikler çerçevesinde, ertelenmiﬂ vergi etkisi de yans›t›ld›ktan sonra net de¤erleri üzerinden, özkaynak hesaplar›
içinde ayr› bir kalem olan “finansal varl›klar de¤er art›ﬂ fonu”nda muhasebeleﬂtirilmektedir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›k olarak
s›n›fland›r›lm›ﬂ olan menkul k›ymetlerin makul de¤er de¤iﬂikli¤i bu finansal varl›klar›n bilanço tarihindeki makul de¤erleri ile iskonto
edilmiﬂ bedelleri aras›ndaki fark olarak hesaplanmaktad›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar finansal tablolardan ç›kar›ld›klar›nda,
özkaynaklarda finansal varl›klar de¤er art›ﬂ fonunda takip edilen ilgili kazanç veya zararlar gelir tablosuna transfer edilir.
Tüm finansal varl›klar, ilk olarak bedelin makul de¤eri olan ve yat›r›mla ilgili sat›n alma masraflar› da dahil olmak üzere maliyet
bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Konsolide finansal tablolara yans›t›lmas›ndan sonra sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak
s›n›fland›r›lan finansal araçlar, makul de¤erlerinin güvenilir bir ﬂekilde hesaplanmas› mümkün oldu¤u sürece makul de¤erleri
üzerinden de¤erlenmiﬂtir.
Grup’un %20’nin alt›nda sermaye pay›na sahip oldu¤u veya önemlilik ilkesi gözetilerek konsolidasyona dahil etmedi¤i ba¤l› ortakl›k
konumundaki finansal varl›klar›n borsaya kay›tl› herhangi bir makul de¤erinin olmad›¤›, makul de¤erin hesaplanmas›nda kullan›lan
di¤er yöntemlerin tatbik edilebilir olmamas› veya iﬂlememesi nedeniyle makul bir de¤er tahmininin yap›lamad›¤›, dolay›s›yla makul
de¤erin güvenilir bir ﬂekilde ölçülemedi¤i durumlarda 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.
h) Kur de¤iﬂiminin etkileri
Dönem içindeki yabanc› para cinsinden yap›lan iﬂlemler, iﬂlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurlar› üzerinden çevrilmiﬂtir. Dövize
dayal› parasal varl›k ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurlar› kullan›larak çevrilmiﬂtir. Dövize dayal› parasal
varl›k ve yükümlülüklerin çevriminden do¤an kur fark› gelir ve giderleri, gelir tablosuna yans›t›lm›ﬂt›r.
›) Hisse baﬂ›na kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse baﬂ›na kazanç, konsolide net kâr›n ilgili dönem içinde mevcut hisse senetlerinin a¤›rl›kl›
ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanm›ﬂt›r. Hisse baﬂ›na kâr hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›,
hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir (Not 24).
i) Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Grup bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, finansal tablolara al›nan tutarlar› bu yeni
duruma uygun ﬂekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan düzeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullan›c›lar›n›n
ekonomik kararlar›n› etkileyen hususlar olmalar› halinde konsolide finansal tablo dipnotlar›nda aç›klan›r.
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j) Karﬂ›l›klar, ﬂarta ba¤l› yükümlülükler ve ﬂarta ba¤l› varl›klar
Herhangi bir karﬂ›l›k tutar›n›n konsolide finansal tablolara al›nabilmesi için, Grup’un geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan mevcut bir
hukuki veya kurucu yükümlülü¤ün bulunmas›, bu yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar›n
iﬂletmeden ç›kmas›n›n kuvvetle muhtemel olmas› ve söz konusu yükümlülük tutar›n›n güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor
olmas› gerekmektedir.
Paran›n zaman de¤erinin etkisinin önemli oldu¤u durumlarda, karﬂ›l›k tutar›, yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için gerekli olmas›
beklenen giderlerin bugünkü de¤eri olarak belirlenir. Karﬂ›l›klar›n bugünkü de¤erlerine indirgenmesinde kullan›lacak iskonto
oran›n›n belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluﬂan faiz oran› ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate al›n›r. Söz konusu iskonto
oran› vergi öncesi olarak belirlenir ve gelecekteki nakit ak›mlar›n›n tahminiyle ilgili riski içermez.
Geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iﬂletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla
kesin olmayan olay›n gerçekleﬂip gerçekleﬂmemesi ile teyid edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varl›klar finansal tablolara dahil
edilmemekte ve ﬂarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar olarak de¤erlendirilmektedir.
k) Kiralama iﬂlemleri
Finansal kiralamalar
Grup’un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve ödüllerini üstüne ald›¤› maddi varl›k kiralamas›, finansal kiralama ﬂeklinde s›n›fland›r›l›r.
Finansal kiralamalar, kiralama döneminin baﬂ›nda kiralanm›ﬂ olan varl›¤›n rayiç de¤erinden veya asgari kira ödemelerinin o günkü
indirgenmiﬂ de¤erinden düﬂük olan› üzerinden kaydedilir. Her bir kira ödemesi, bakiye borç üzerinde sabit bir oran›n elde edilmesi
amac›yla borç ve finansal masraflar aras›nda tahsis edilir. Finansal masraflar düﬂüldükten sonra ilgili finansal kiralama borçlar›,
finansal kiralama borçlar› olarak kay›tlara al›n›r. Finansman maliyetinin faiz unsuru, kira dönemi boyunca gelir tablosuna gider
olarak yans›t›l›r. Finansal kiralama yolu ile sat›n al›nan maddi varl›klar, varl›¤›n tahmini faydal› ömrü üzerinden amortismana tabi
tutulur (Not 11).
Finansal kiralamadan do¤an borçlar, ilgili maddi varl›¤›n sat›n alma de¤eri üzerinden finansal tablolara yaz›l›r. Kira
sözleﬂmesinden do¤an faiz ödemeleri ise, kira dönemi boyunca gelir tablosunda gider olarak gösterilir.
‹ﬂletme kiralamalar›
Mülkiyete ait risk ve ödüllerin önemli bir k›sm›n›n kiralayana ait oldu¤u kiralama iﬂlemi, iﬂletme kiralamas› olarak s›n›fland›r›l›r.
‹ﬂletme kiralar› (kiralayandan al›nan teﬂvikler düﬂüldükten sonra) olarak yap›lan ödemeler, kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem
ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.
Arazi kiralamalar›na ait peﬂinatlar
Üzerinde ma¤azalar›n inﬂa edildi¤i arazilerin iﬂletme kiralar›na ait peﬂinatlar, genellikle 49 y›l olan kira dönemi boyunca
giderleﬂtirilir.
l) ‹liﬂkili taraflar
Bu konsolide finansal tablolar›n amac› do¤rultusunda ortaklar, ortaklar taraf›ndan kontrol edilen veya kendilerine ba¤l› ﬂirketler ve
iﬂtirakler, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri taraf›ndan kontrol edilen veya kendilerine ba¤l›
ﬂirketler ve iﬂtirakler, iliﬂkili taraflar olarak kabul edilmiﬂtir (Not 25).
m) Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas›
Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri aç›klanmas› zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya co¤rafi bölümdür. Bir endüstriyel
bölümün veya co¤rafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik; bölüm has›lat›n›n büyük bir
ço¤unlu¤unun grup d›ﬂ› müﬂterilere yap›lan sat›ﬂlardan kazan›lmas› ve grup d›ﬂ› müﬂterilere yap›lan sat›ﬂlardan ve di¤er bölümler
ile gerçekleﬂtirilen iﬂlemlerden elde edilen bölüm has›lat›n›n, tüm bölümlere iliﬂkin iç ve d›ﬂ toplam has›lat›n en az %10’unu
oluﬂturmas›, veya kâr veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun, kâr elde eden bölümlerin toplam sonuçlar› ile zarar eden
bölümlerin toplam sonuçlar›n›n mutlak anlamda büyük olan›n›n en az %10’una isabet etmesi, veya bölüm varl›klar›n›n, tüm
bölümlerin toplam varl›klar›n›n en az %10’unu oluﬂturmas›d›r.
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Perakendecilik, Grup’un ana faaliyet konusunu oluﬂturmaktad›r. Di¤er iﬂ kollar› UMS 14’de tan›mland›¤› ﬂekli ile ayr›ca
raporlanabilir önemlilikte de¤ildir. Rapor edilebilir bölümler, Not 3’te yer alan co¤rafi bölgeleri kapsamaktad›r.
n) Devlet teﬂvik ve yard›mlar›
Makul de¤erleri ile izlenen parasal olmayan devlet teﬂvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teﬂvikleri, elde edilmesi için gerekli
ﬂartlar›n iﬂletme taraf›ndan yerine getirilece¤ine ve teﬂvikin iﬂletme taraf›ndan elde edilebilece¤ine dair makul bir güvence
oluﬂtu¤unda konsolide finansal tablolara al›n›r.
o) 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 kazan›m› amac›yla veya her ikisi için tutulan araziler ve binalar yat›r›m amaçl› gayrimenkuller olarak s›n›fland›r›l›r.
Sat›n al›m tarihindeki makul de¤erleri ile finansal tablolara kaydedilen yat›r›m amaçl› gayrimenkuller; müteakip dönemde maliyet
eksi birikmiﬂ amortisman (arazi hariç) de¤eri ile takip edilir. ‹nﬂas› Grup taraf›ndan yap›lan yat›r›m amaçl› gayrimenkulün maliyeti
ise, inﬂaat veya ›slah çal›ﬂmalar›n›n tamamland›¤› tarihteki maliyeti üzerinden belirtilir. Söz konusu bu tarihe kadar Grup, UMS 16,
Maddi Varl›klar, ﬂartlar›n› uygular. Söz konusu tarihte varl›k, yat›r›m amaçl› gayrimenkul haline gelir ve bu nedenle yat›r›m amaçl›
gayrimenkul hesab›na transfer edilir (Not 10).
ö) Kurum kazanc› üzerinden hesaplanan vergiler
Vergiler, cari dönem vergi yükümlülü¤ünü ve ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülüklerini içermektedir. Grup’un bilanço tarihi
itibariyle dönem sonuçlar›na dayan›larak tahmin edilen dönem kâr›n›n vergiye tabi olan k›sm› üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli
olan vergi oranlar› ile hesaplanan cari y›l vergi yükümlülü¤ü için karﬂ›l›k ayr›lmaktad›r (Not 23).
Ertelenmiﬂ vergi, yükümlülük yöntemi kullan›larak, varl›k ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kay›tl› de¤erleri ile vergi
de¤erleri aras›ndaki geçici farklar üzerinden hesaplan›r. Ertelenmiﬂ vergi hesaplanmas›nda yürürlükteki vergi mevzuat› uyar›nca
bilanço tarihi itibariyle yasalaﬂm›ﬂ vergi oranlar› kullan›lmaktad›r (Not 23).
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için muhasebeleﬂtirilirken, indirilebilir geçici farklardan oluﬂan
ertelenmiﬂ vergi varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas›
ﬂart›yla muhasebeleﬂtirilmektedir.
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 ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve ertelenmiﬂ vergi
yükümlülükleri, karﬂ›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir.
p) Çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalar / K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Yürürlükteki kanunlara göre, Grup, emeklilik dolay›s›yla veya istifa ve Türk ‹ﬂ Kanunu’nda belirtilen davran›ﬂlar d›ﬂ›ndaki sebeplerle
istihdam› sona eren çal›ﬂanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›, tüm çal›ﬂanlar›n
emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤acak yükümlülük tutarlar›n›n aktüer varsay›mlar uyar›nca net bugünkü de¤erine göre indirgenmiﬂ
ve konsolide finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r (Not 15).
r) Nakit ak›m tablosu
Nakit ak›m tablosunda, döneme iliﬂkin nakit ak›mlar› iﬂletme, yat›r›m ve finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde s›n›fland›r›larak
raporlan›r.
‹ﬂletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›, Grup’un perakende ma¤azac›l›k faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›n›
gösterir.
Yat›r›m faaliyetleriyle ilgili nakit ak›mlar›, Grup’un yat›r›m faaliyetlerinde (sabit yat›r›mlar ve finansal yat›r›mlar) kulland›¤› ve elde
etti¤i nakit ak›mlar›n› gösterir.
Finansman faaliyetlerine iliﬂkin nakit ak›mlar›, Grup’un finansman faaliyetlerinde kulland›¤› kaynaklar› ve bu kaynaklar›n geri
ödemelerini gösterir.
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Nakit ve nakit benzeri de¤erler, nakit ve banka mevduat› ile tutar› belirli nakde kolayca çevrilebilen k›sa vadeli ve yüksek likiditeye
sahip ve de¤erindeki de¤iﬂim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha k›sa olan yat›r›mlar› içermektedir (Not 4).
s) Netleﬂtirme/Mahsup
‹çerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, konsolide finansal tablolarda ayr› gösterilir.
Önemli olmayan tutarlar, esaslar› ve fonksiyonlar› aç›s›ndan birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulaﬂt›r›larak gösterilir. ‹ﬂlem
ve olaylar›n özünün mahsubu gerekli k›lmas› sonucunda, bu iﬂlem ve olay›n net tutarlar› üzerinden gösterilmesi veya varl›klar›n
de¤er düﬂüklü¤ü indirildikten sonraki tutarlar› üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kural›n›n ihlali olarak de¤erlendirilmez.
Grup’un normal iﬂ ak›ﬂ› içinde gerçekleﬂtirdi¤i iﬂlemler sonucunda, has›lat›n d›ﬂ›nda elde etti¤i gelirler, iﬂlem veya olay›n özüne
uygun olmas› ﬂart›yla net de¤eri üzerinden gösterilir.
2.7 Önemli Muhasebe De¤erlendirme, Tahmin ve Varsay›mlar›
Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varl›klar ve yükümlülüklerin tutarlar›n›, ﬂarta ba¤l›
varl›klar›n ve yükümlülüklerin aç›klanmas›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.
(a) ﬁerefiye üzerindeki tahmini de¤er düﬂüklü¤ü
Not 2.6.d’de belirtilen muhasebe politikas› gere¤ince, ﬂerefiye Grup taraf›ndan her y›l de¤er düﬂüklü¤ü için gözden geçirilir. Söz
konusu nakit üreten birimin geri kazan›labilir de¤eri kullan›m de¤eri hesaplamalar›na göre tespit edilmiﬂtir. Bu kullan›m de¤eri
hesaplamalar› iskonto edilmiﬂ vergi sonras› nakit ak›m projeksiyonlar›n› içermekte olup YTL baz›nda tespit edilen bu projeksiyonlar
Migros yönetimi taraf›ndan onaylanan beﬂ y›ll›k uzun vadeli planlara dayanmaktad›r. Beﬂ y›ll›k dönemden daha sonraki tahmini
nakit ak›mlar› %5 büyüme oran› dikkate al›narak hesaplanm›ﬂt›r. Kullan›m de¤eri hesaplamalar›nda iskonto oran› %20,28 olarak
kullan›lm›ﬂt›r. Kullan›lan iskonto oran› vergi sonras› iskonto oran› olup ﬂirkete özgü riskleri de içermektedir. Grup 30 Eylül 2008 tarihi
itibariyle yukar›daki varsay›mlar› kullanarak yapm›ﬂ oldu¤u de¤er düﬂüklü¤ü testleri sonucunda ﬂerefiye tutar›nda herhangi bir
de¤er düﬂüklü¤ü tespit etmemiﬂ olup, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle yeniden bir de¤er düﬂüklü¤ü testi yap›lmas›n› gerekli
görmemiﬂtir.
(b) Özel maliyetler üzerindeki tahmini de¤er düﬂüklü¤ü
Not 2.6.c’de belirtilen muhasebe politikas› gere¤ince, maddi duran varl›klar elde etme maliyetinden birikmiﬂ amortisman ve varsa
de¤er düﬂüklü¤ü düﬂüldükten sonraki net de¤eri ile gösterilmektedir. Grup, operasyonel performans›n› her bir ma¤aza baz›nda
ayr› ayr› de¤erlendirmekte olup ma¤azalar›n faaliyetlerine son verip vermemeyi ürettikleri nakit ak›mlar›na göre karar vermektedir.
Bu kapsamda Grup kirac› olarak bulundu¤u ma¤azalardaki özel maliyetler için bu ma¤azalar›n süreklili¤ini göz önünde
bulundurarak de¤er düﬂüklü¤ü tahmini yapmaktad›r (Not 11).
(c) Maddi olmayan duran varl›klar üzerindeki tahmini de¤er düﬂüklü¤ü
Not 2.6.ç’de belirtilen muhasebe politikas› gere¤ince, faydal› ömrü s›n›rs›z olarak belirlenmiﬂ marka de¤eri ve benzeri maddi
olmayan duran varl›klar için amortisman muhasebesi uygulanmaz. Bu varl›klar›n kay›tl› de¤erinde herhangi bir de¤er düﬂüklü¤ü
olup olmad›¤›na yönelik de¤er düﬂüklü¤ü testi yap›l›r. Grup, Tansaﬂ markas›n›n kay›tl› de¤eri için 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle bu
kapsamda bir test yürütmüﬂ ve herhangi bir de¤er düﬂüklü¤ü tespit etmemiﬂ olup, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle yeniden bir de¤er
düﬂüklü¤ü testi yap›lmas›n› gerekli görmemiﬂtir. (Not 12)
(d) Karﬂ›l›klar
Not 2.6.j’de belirtilen muhasebe politikas› gere¤ince, karﬂ›l›klar, Grup’un geçmiﬂ olaylar sonucunda, elinde bulundurdu¤u yasal ya
da yapt›r›c› bir yükümlülü¤ün mevcut bulunmas› ve bu yükümlülü¤ü yerine getirmek amac›yla gelece¤e yönelik bir kaynak ç›k›ﬂ›n›n
muhtemel oldu¤u, ayr›ca ödenecek miktar›n güvenilir bir ﬂekilde tahmin edilebildi¤i durumlarda ayr›lmaktad›r. Bu kapsamda Grup
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle aleyhine aç›lm›ﬂ olan yasal takip ve tazminat davalar›n› de¤erlendirmiﬂ olup, kaybetme olas›l›¤›n›n
%50’den daha fazla oldu¤unu tahmin ettikleri için gerekli karﬂ›l›¤› ay›rm›ﬂt›r (Not 14).
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(e) Kurum kazanc› üzerinden hesaplanan vergiler
Not 2.6.ö’de belirtilen muhasebe politikas› gere¤ince, Grup’un bilanço tarihi itibariyle dönem sonuçlar›na dayan›larak tahmin edilen
dönem kâr›n›n vergiye tabi olan k›sm› üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranlar› ile hesaplanan cari dönem vergi
yükümlülü¤ü için karﬂ›l›k ayr›lmaktad›r. Grup’un ba¤l› ortakl›klar›n›n faaliyette bulundu¤u ülkelerdeki vergi mevzuatlar›, farkl›
yorumlara tabi olup, s›k s›k de¤iﬂikli¤e u¤rayabilmektedir. Bu kapsamda Grup’un ba¤l› ortakl›klar›n›n faaliyetleri ile ilgili olarak vergi
makamlar› taraf›ndan vergi mevzuat›n›n yorumlanmas›, yönetim ile ayn› olmayabilir. Bundan dolay› iﬂlemler, vergi makamlar›nca
farkl› yorumlanabilir ve Grup önemli say›labilecek tutarda ek vergi, ceza ve faiz ödemesine maruz b›rak›labilir (Not 14.d). 31 Aral›k
2008 tarihi itibariyle Grup, ba¤l› ortakl›klar›nda do¤abilecek muhtemel vergi cezalar›n› gözden geçirmiﬂ ve herhangi bir karﬂ›l›k
ayr›lmas›na gerek görmemiﬂtir.
NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
31 Aral›k 2008 tarihli konsolide finansal tablolarda, birincil raporlama olarak co¤rafi bölümler sunulmuﬂtur.
Co¤rafi bölgeler, riskleri ve getirileri aç›s›ndan ticari anlamda di¤er bölgelerden farkl›l›k arz eden ekonomik bölgeleri ifade eder.
Toptan sat›ﬂlar ve kira gelirleri, UMS 14 do¤rultusunda, parasal önemlilik kavram› dikkate al›narak ayr› bir sektör olarak
belirtilmemiﬂ ve dolay›s›yla sektörel bölümler ikincil raporlama olarak ayr›ca sunulmam›ﬂt›r (Not 18). Bu çerçevede, perakendecilik
raporlanabilir tek sektör olarak bu konsolide finansal tablolarda yer alm›ﬂt›r.
a) Net Sat›ﬂlar
19 Mart - 31 Aral›k 2008
Türkiye
Kazakistan
Bulgaristan
Azerbaycan

2.993.722
108.943
18.497
12.067

Net sat›ﬂlar

3.133.229

b) Faaliyet kâr›
19 Mart - 31 Aral›k 2008
Türkiye
Kazakistan
Bulgaristan
Azerbaycan

120.550
4.453
2.105
562

Faaliyet kâr›

127.670
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c) 19 Mart - 31 Aral›k 2008 hesap dönemine ait bölüm analizi

Türkiye Kazakistan

Bulgaristan

Azerbaycan

Toplam Bölümleraras›
birleﬂik
eliminasyon

Toplam

D›ﬂ gelirler
Bölümler aras› gelirler

2.993.722
4.122

108.943
-

18.497
-

12.067
-

3.133.229
4.122

(4.122)

3.133.229
-

Gelirler

2.997.844

108.943

18.497

12.067

3.137.351

(4.122)

3.133.229

(2.265.950)

(81.398)

(11.277)

(8.684)

(2.367.309)

4.122

(2.363.187)

731.894

27.545

7.220

3.383

770.042

-

770.042

Sat›ﬂ ve pazarlama giderleri

(496.127)

(14.152)

(2.058)

(769)

(513.106)

-

(513.106)

Genel yönetim giderleri

(116.092)

(9.104)

(2.911)

(2.067)

(130.174)

-

(130.174)

875

164

(146)

15

908

-

908

120.550

4.453

2.105

562

127.670

-

127.670

Sat›ﬂlar›n maliyeti
Brüt esas faaliyet kâr›

Di¤er gelir/(giderler), net
Faaliyet kâr›

d) Co¤rafi bölümlerde kullan›lan varl›klar
Toplam varl›klar

31 Aral›k 2008

Türkiye
Kazakistan
Bulgaristan
Azerbaycan

4.300.582
186.083
100.637
29.252

Bölüm varl›klar› (*)

4.616.554

Bölümlerle iliﬂkilendirilmeyen varl›klar

801.810

Eksi: Co¤rafi bölümler aras› eliminasyon

(132.132)

Konsolide finansal tablolara göre toplam varl›klar

5.286.232

(*) Bölüm varl›klar› genel olarak faaliyetle ilgili varl›klardan oluﬂmakta, ertelenen vergi varl›klar›, vadeli mevduatlar ve finansman
geliri yaratan sat›lmaya haz›r finansal varl›klar bölümlerle iliﬂkilendirilmemiﬂtir.
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Net varl›klar

31 Aral›k 2008

Türkiye
Kazakistan
Bulgaristan
Azerbaycan

3.740.244
146.675
105.216
25.012

Toplam birleﬂtirilmiﬂ

4.017.147

Eksi: Co¤rafi bölümler aras› eliminasyon

(126.697)

Konsolide finansal tablolara göre toplam özkaynaklar

3.890.450

e) Yat›r›m harcamalar›, itfa ve amortisman paylar›
Yat›r›m Harcamalar›
Türkiye
Kazakistan
Azerbaycan
Bulgaristan

19 Mart - 31 Aral›k 2008
123.881
1.330
503
32
125.746

‹tfa ve amortisman paylar›
Türkiye
Kazakistan
Bulgaristan
Azerbaycan

19 Mart - 31 Aral›k 2008
61.989
6.588
1.824
870
71.271

NOT 4 - NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹
31 Aral›k 2008
Kasa
Bankalar
- vadesiz mevduat
- vadeli mevduat
Tahsilata verilen çekler
Di¤er haz›r de¤erler, net

25.287
51.850
799.595
38
217.682
1.094.452

YTL cinsinden vadeli mevduat hesaplar› ile detaylar› Not 26’da verilen ABD Dolar› cinsinden vadeli mevduat hesaplar› üzerindeki
a¤›rl›kl› ortalama etkin faiz oranlar›, s›ras›yla, y›ll›k %21,29 ve %4,90’d›r. Detaylar› Not 26’da verilen Euro cinsinden vadeli
mevduatlar üzerindeki a¤›rl›kl› ortalama etkin faiz oran› %5,63’tür.
Hazine bonolar› ve devlet tahvillerinden oluﬂan sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n ortalama vadesi üç aydan k›sa olup a¤›rl›kl›
ortalama etkin faiz oran› y›ll›k %19,61’dir.
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Di¤er haz›r de¤erler esas olarak bir aydan k›sa vadeye sahip kredi kart› slip alacaklar›n› içerir ve 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
y›ll›k %16,71 oran› kullan›larak iskonto edilmiﬂtir.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle vadeli mevduatlar›n vadelerine göre da¤›l›m› aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2008
1 - 30 gün

799.595

NOT 5 - F‹NANSAL YATIRIMLAR
31 Aral›k 2008
Uzun vadeli sat›lmaya haz›r
finansal varl›klar - (Kote edilmemiﬂ finansal varl›klar)

2.215

Uzun vadeli finansal varl›klar

2.215

Kote edilmemiﬂ finansal varl›klar:
31 Aral›k 2008

Sanal Merkez Ticaret A.ﬁ.
ﬁok Marketler Ticaret A.ﬁ.

Pay Oran›

Tutar

%100,00
%99,60

1.695
520
2.215

ﬁok Marketler ve Sanal Merkez, Grup’un konsolide net varl›klar›, mali durumu ve sonuçlar› üzerinde mali aç›dan önemli bir etkiye
sahip olmad›klar›ndan, konsolidasyon kapsam›na al›nmayan ba¤l› ortakl›klard›r. Bunlar, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak
de¤erlendirilmiﬂ ve aktif piyasalarda kote edilmiﬂ borsa fiyatlar›n›n bulunmamas› nedeniyle 31 Aral›k 2004 tarihine kadar uygulanan
enflasyon muhasebesi gereklilikleri çerçevesinde düzeltilmiﬂ maliyetleri üzerinden bin YTL olarak gösterilmiﬂtir.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle k›sa ve uzun vadeli toplam finansal varl›klar›n hareket tablosu aﬂa¤›daki gibidir:
2008
19 Mart
Ba¤l› ortakl›k sat›n al›m›ndan kaynaklanan
menkul k›ymet ilaveleri
Ba¤l› ortakl›k sat›n al›m›ndan kaynaklanan
uzun vadeli finansal varl›k ilaveleri
Menkul k›ymetlerdeki de¤iﬂim, net
31 Aral›k

-

456.210
2.215
(456.210)
2.215
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MOONLIGHT PERAKENDEC‹L‹K VE T‹CARET A.ﬁ.
19 Mart - 31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ‹liﬂkin Aç›klay›c› Notlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.
YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

NOT 6 - F‹NANSAL BORÇLAR
31 Aral›k 2008
Y›ll›k a¤›rl›kl› ortalama
etkin faiz oran›

ABD
Dolar›

Euro

Toplam
YTL
Karﬂ›l›¤›

%5,32
%4,04

956
27.979

124
-

1.711
42.313

28.935

124

44.024

120
23.765

868
-

2.038
35.940

Uzun vadeli banka kredileri

23.885

868

37.978

Banka kredileri toplam›

52.820

992

82.002

Uzun vadeli banka kredilerinin k›sa vadeli k›sm›
Sabit faiz oranl›
De¤iﬂken faiz oranl›
Uzun vadeli banka kredilerinin
k›sa vadeli k›sm›
Uzun vadeli banka kredileri
Sabit faiz oranl›
De¤iﬂken faiz oranl›

%5,32
%4,04

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle uzun vadeli banka kredilerinin geri ödeme plan› aﬂa¤›daki gibidir:

YTL
2010
2011
2012
2013
2014
2015 ve sonras›

36.387
265
265
265
265
531
37.978

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle toplam banka kredilerinin makul de¤eri 83.498 YTL’dir.
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MOONLIGHT PERAKENDEC‹L‹K VE T‹CARET A.ﬁ.
19 Mart - 31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ‹liﬂkin Aç›klay›c› Notlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.
YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

NOT 7 - T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR
Ticari Alacaklar:
31 Aral›k 2008
Toptan sat›ﬂlardan ve kiralama iﬂlemlerinden alacaklar
‹liﬂkili taraflardan alacaklar (Not 25)
Alacak senetleri

34.027
2.091
967
37.085

Eksi: ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›
Vadeli sat›ﬂlardan kaynaklanan
tahakkuk etmemiﬂ finansman geliri

(8.261)

K›sa vadeli ticari alacaklar, net

28.334

(490)

Ticari alacaklar genel olarak bir aydan k›sa vadeye sahiptir ve 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle y›ll›k %16,71 oran› kullan›larak iskonto
edilmiﬂtir.
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›klar›n›n hesap dönemleri içindeki hareketleri aﬂa¤›daki gibidir:
2008
19 Mart

-

Ba¤l› ortakl›k sat›n al›m› sebebiyle ilaveler
Cari dönemde ayr›lan ek karﬂ›l›klar (Not 20)
Tahsilatlar ve iptal edilen karﬂ›l›klar
Yabanc› para çevrim fark› etkisi

6.885
1.555
(194)
15

31 Aral›k

8.261

Ticari Borçlar:
31 Aral›k 2008
Sat›c›lar
‹liﬂkili taraflara borçlar (Not 25)
Eksi: Vadeli al›mlardan kaynaklanan tahakkuk
etmemiﬂ finansman giderleri

1.064.934
148

K›sa vadeli ticari borçlar, net

1.049.039

(16.043)

Ticari borçlar genel olarak üç aydan k›sa vadeye sahiptir ve 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle y›ll›k %17,04 oran› kullan›larak iskonto
edilmiﬂtir.
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MOONLIGHT PERAKENDEC‹L‹K VE T‹CARET A.ﬁ.
19 Mart - 31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ‹liﬂkin Aç›klay›c› Notlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.
YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

NOT 8 - D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Di¤er Alacaklar:
31 Aral›k 2008
Personelden alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar

414
1

K›sa vadeli di¤er alacaklar

415
31 Aral›k 2008

Verilen depozito ve teminatlar

910

Uzun vadeli di¤er alacaklar

910

Di¤er Borçlar:
31 Aral›k 2008
T. Garanti Bankas› A.ﬁ. (“Garanti Bankas›”)
Kredi kart› tahsilat hesab›

16.699

K›sa vadeli di¤er borçlar

16.699
31 Aral›k 2008

Al›nan depozito ve teminatlar

4.408

Uzun vadeli di¤er borçlar

4.408

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Garanti Bankas›’na olan borç, Garanti Bankas› ad›na Tansaﬂ ma¤azalar›nda yap›lan kredi kart›
tahsilatlar›ndan kaynaklanmaktad›r ve bir aydan k›sa vadeye sahiptir.
NOT 9 - STOKLAR
31 Aral›k 2008
‹lk madde ve malzeme
Yar› mamul
Mamul ve emtia
Di¤er

1.712
1.382
487.459
1.421
491.974

Stoklar maliyet bedelleriyle gösterilmektedir. 19 Mart - 31 Aral›k 2008 ara hesap döneminde sat›ﬂlar›n maliyeti içerisinde
giderleﬂtirilen stok maliyeti 2.317.406 YTL’dir.
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MOONLIGHT PERAKENDEC‹L‹K VE T‹CARET A.ﬁ.
19 Mart - 31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ‹liﬂkin Aç›klay›c› Notlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.
YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

NOT 10 - YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

Kuruluﬂ
19 Mart 2008

Ba¤l› ortakl›k
sat›n al›m›ndan
kaynaklanan
ilaveler

Transferler
(Not 11)

Maliyet
Arazi ve binalar

-

56.084

Birikmiﬂ amortisman
Arazi ve binalar

-

-

Net defter de¤eri

-

‹laveler

Döviz
kurlar›ndaki
de¤iﬂimin etkisi

Kapan›ﬂ
31 Aral›k 2008

15.115

69

2.194

73.462

(933)

(4.194)

(251)

(5.378)
68.084

Dönemin amortisman giderleri genel yönetim giderleri içerisinde muhasebeleﬂtirilmiﬂtir.
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, Kazakistan’daki Ramstore Samal al›ﬂveriﬂ merkezi ve Tastak süpermarketinin çeﬂitli perakendecilere
kiralanan k›sm›ndan oluﬂmaktad›r. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ortalama kiralanan alan 7.651 metrekaredir.
Yat›r›m amaçl› gayrimenkullere yap›lan transferler, Makedonya’daki Üsküp al›ﬂveriﬂ merkezinin çeﬂitli perakendecilere kiralanan
k›sm›ndan oluﬂmaktad›r. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ortalama kiralanan alan 9.131 metrekaredir.
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MOONLIGHT PERAKENDEC‹L‹K VE T‹CARET A.ﬁ.
19 Mart - 31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ‹liﬂkin Aç›klay›c› Notlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.
YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

NOT 11 - MADD‹ DURAN VARLIKLAR
Ba¤l›
ortakl›k
sat›n
al›m›ndan
kaynaklanan
ilaveler

‹laveler

Ç›k›ﬂlar

De¤er
düﬂüklü¤ü

-

463.288
268.655
151.491
85.477
416
10.332

339
36.693
30.156
10.074
6
35.894

(597)
(3.285)
(824)
(23)
-

(326)
-

145
21.464
15.453
3.988
8
(41.058)

(15.109)
-

10.051
996
3.420
1.146
63
10

458.714
326.885
197.235
99.861
470
5.178

-

979.659

113.162

(4.729)

(326)

-

(15.109)

15.686

1.088.343

-

-

(5.674)
(28.670)
(20.589)
(6.665)
(87)

3.060
778
17

296
-

-

933
-

(1.098)
(40)
(1.133)
(572)
(15)

(5.839)
(28.414)
(18.662)
(6.459)
(85)

-

-

(61.685)

3.855

296

-

933

(2.858)

(59.459)

Kuruluﬂ
19 Mart 2008
Maliyet:
Arazi ve binalar
Özel maliyetler
Makine ve cihazlar
Demirbaﬂlar
Motorlu araçlar
Yap›lmakta olan yat›r›mlar

Birikmiﬂ amortisman:
Binalar
Özel maliyetler
Makine ve cihazlar
Demirbaﬂlar
Motorlu araçlar

Net defter de¤eri

Yat›r›m
amaçl›
gayrimenkullere
transferler
Transferler
(Not 10)

-

Döviz
kurlar›ndaki
de¤iﬂimin
Kapan›ﬂ
etkisi 31 Aral›k 2008

1.028.884

Dönemin amortisman giderleri genel yönetim giderleri içerisinde muhasebeleﬂtirilmiﬂtir.
Grup’un maddi varl›klar› içinde yer alan ve finansal kiralama sözleﬂmesi ile kiralanm›ﬂ varl›klar›, aﬂa¤›da net defter de¤eri belirtilen
makine, cihaz ve demirbaﬂlardan oluﬂmaktad›r:
31 Aral›k 2008
Net defter de¤eri

7.572
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MOONLIGHT PERAKENDEC‹L‹K VE T‹CARET A.ﬁ.
19 Mart - 31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ‹liﬂkin Aç›klay›c› Notlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.
YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

NOT 12 - MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Ba¤l› ortakl›k
sat›n al›m›ndan
kaynaklanan
ilaveler

‹laveler

-

253.068
32.982
8.053
-

2.218
10.297

(116)
-

403
-

253.068
32.982
10.558
10.297

-

294.103

12.515

(116)

403

306.905

-

-

(3.349)
(1.750)
(293)

116
-

(277)
-

(3.349)
(1.911)
(293)

-

-

(5.392)

116

(277)

(5.553)

Kuruluﬂ
19 Mart 2008

Döviz
kurlar›ndaki
de¤iﬂimin
Ç›k›ﬂlar
etkisi

Kapan›ﬂ
31 Aral›k 2008

Maliyet:
Marka de¤eri (**)
Kira anlaﬂmalar› (***)
Haklar
Di¤er maddi olmayan varl›klar (*)

Birikmiﬂ itfa paylar›:
Kira anlaﬂmalar›
Haklar
Di¤er maddi olmayan varl›klar

Net defter de¤eri

-

301.352

(*) Grup, 24 Temmuz 2008 tarihinde Hamo¤lu Yönetim Organizasyonu Personel Taﬂ›mac›l›k ve Yemek Üretim Hizmetleri
‹ﬂletmecilik A.ﬁ.’den yerel perakende zinciri Maxi Marketler'e ait Silivri, Tekirda¤ ve Çengelköy'deki toplam 13.000 metrekare sat›ﬂ
alan›na sahip ma¤azalar›n tüm demirbaﬂ ve tesisatlar›n› KDV hariç 19.689 YTL karﬂ›l›¤›nda (10.500 Euro) sat›n alm›ﬂ ve söz
konusu ma¤azalar›n kira sözleﬂmelerini devralm›ﬂt›r. Sat›n al›nan söz konusu varl›klar›n makul de¤eri 9.392 YTL olarak tespit
edilmiﬂ ve maddi duran varl›klar alt›nda muhasebeleﬂtirilmiﬂtir. Sat›n alma bedelinin sat›n al›nan varl›klar›n makul de¤erlerini aﬂan
10.297 YTL tutar›ndaki k›sm› di¤er maddi olmayan varl›klar olarak muhasebeleﬂtirilmiﬂ olup bu tutar kira sözleﬂmesi süresi
boyunca itfa edilecektir.
(**) ﬁirket, Migros hisse al›mlar›n› UFRS 3, “‹ﬂletme Birleﬂmeleri” gere¤ince, sat›n alma iﬂlemi sonucunda iktisap eden taraf›n sat›n
alma maliyeti, iktisap edilen taraf›n tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerine da¤›t›lmas› ve bu da¤›t›mda
tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerin makul de¤erlerini dikkate alarak muhasebeleﬂtirmiﬂtir.
ﬁirket, Migros’un tan›mlanabilir maddi olmayan duran varl›¤› olarak tespit etmiﬂ oldu¤u Tansaﬂ ve ﬁok Marka De¤erlerini
“Royaltiden Ar›nd›rma - Relief from Royalties” yöntemini kullanarak sat›n al›m tarihi olan 30 May›s 2008 itibariyle Tansaﬂ için marka
de¤erini 202.175YTL, ﬁok için marka de¤eri 50.893YTL olarak belirlemiﬂ ve bu tutar konsolide finansal tablolarda maddi olmayan
varl›klar içerisinde muhasebeleﬂtirilmiﬂtir. Marka de¤eri, marka de¤erinin öngörülebilir belirli bir ömrü olmamas›ndan ve de¤erinin
korunmas›na yönelik olarak her y›l gelir tablosu ile iliﬂkilendirilecek giderler yap›lmas› öngörüldü¤ünden, faydal› ömrü s›n›rs›z olan
maddi olmayan varl›k olarak de¤erlendirilmiﬂ olup bu varl›k için amortisman muhasebesi uygulanmam›ﬂt›r. Muhasebe
politikalar›nda da belirtildi¤i üzere faydal› ömrü s›n›rs›z olarak belirlenen maddi olmayan varl›klar için y›l sonlar›nda olmak üzere her
y›l y›l›n ayn› zaman›nda de¤er düﬂüklü¤ü testi yap›lmaktad›r.
(***) ﬁirket, Migros’un tan›mlanabilir maddi olmayan duran varl›¤› olarak tespit etmiﬂ oldu¤u Maxi Marketler ve 3M ma¤azalar›n›n
kira anlaﬂmalar›ndan sa¤lanan faydan›n bedelini 32.982 YTL olarak belirlemiﬂ ve bu tutar konsolide finansal tablolarda maddi
olmayan varl›klar içerisinde muhasebeleﬂtirilmiﬂtir. Kira anlaﬂmalar› sat›n al›m tarihindeki makul de¤erleri ile kaydedilip kontrat
süresi boyunca itfa edilmektedir.
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MOONLIGHT PERAKENDEC‹L‹K VE T‹CARET A.ﬁ.
19 Mart - 31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ‹liﬂkin Aç›klay›c› Notlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.
YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

NOT 13 - ﬁEREF‹YE
Moonlight; perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren Migros hisselerinin %50,83259’una karﬂ›l›k gelen k›sm›n› Koç Holding
A.ﬁ.’den 30 May›s 2008 tarihinde sat›n alm›ﬂt›r. Hisse al›m›na iliﬂkin hisse devir sözleﬂmesini ﬁubat 2008’de ﬁirket ad›na Moonlight
Capital SA imzalam›ﬂt›r. Migros taraf›ndan Koç Holding’e ödenen 53.626 YTL tutar›nda nakit temettü hisse devir sözleﬂmesi’nde
belirlenen sat›ﬂ bedelinden düﬂülmüﬂ ve bu iﬂlemler sonucu bulunan bakiye sat›ﬂ bedeli olan 1.923.740 YTL kapan›ﬂ tarihinde
peﬂin olarak ödenmiﬂtir. %50,83259 oran›ndaki Migros hissesinin al›c› Moonlight Capital SA’n›n yerine geçen Moonlight’a devri
toplam 1.923.740 YTL bedelle 30 May›s 2008 tarihinde tamamlanm›ﬂt›r. Hisse devir sözleﬂmesinde belirtilen fiyat ayarlamas›
sonucu, Moonlight lehine 1.300 YTL fiyat fark› tutar› gerçekleﬂmiﬂ ve bu tutar Moonlight’a A¤ustos ay› içinde ödenmiﬂtir.
ﬁirket Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri:IV, Tebli¤ No:8 say›l› “Halka Aç›k Anonim Ortakl›klar›n Genel Kurullar›nda Vekaleten Oy
Kullan›lmas›na ve Ça¤r› Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmas›na ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i” uyar›nca 6 Ekim - 20 Ekim tarihleri
aras›nda gerçekleﬂen ça¤r› öncesi A¤ustos ay›nda Migros’un di¤er ortaklar›ndan 1.148.553 YTL bedelle %30,76 oran›nda Migros
hissesi sat›n alm›ﬂ olup, söz konusu ça¤r› mükellefiyetini yerine getirerek 6 Ekim - 20 Ekim tarihleri aras›nda da 637.212 YTL
bedelle Migros’un %16,31 oran›nda hissesini sat›n alm›ﬂt›r.
Migros hisselerinin sat›n al›nmas› sonucunda iktisap edilen maddi duran varl›klar›n makul de¤erleri, k›smen, yönetimin en iyi
tahmini do¤rultusunda geçici olarak belirlenmiﬂ ve konsolide dönem finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.
Migros ile iktisap edilen net varl›klar ve ﬂerefiyenin hesaplanmas›na iliﬂkin bilgiler aﬂa¤›daki gibidir:
‹ktisap tutar›
‹ktisap edilen net varl›klar
ﬁerefiye

3.708.205
(1.468.995)
2.239.210

‹ktisap tutar› yukar› belirtilen ödemeler d›ﬂ›nda baﬂka maliyet içermemektedir. ‹ktisaptan kaynaklanan varl›k ve yükümlülüklerin 31
Aral›k 2008 tarihindeki makul de¤erleri aﬂa¤›daki gibidir:
YTL
Haz›r de¤erler
Finansal yat›r›mlar
Stoklar
Maddi duran varl›klar
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
Maddi olmayan duran varl›klar
Ticari ve di¤er alacaklar
Finansal borçlar
Karﬂ›l›klar
Koﬂullu yükümlülükler
Ticari ve di¤er borçlar
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü
‹ktisap edilen net varl›klar
‹ktisap edilen net varl›klar›n az›nl›k paylar›na düﬂen k›sm›

385.393
458.425
456.711
979.659
56.084
294.103
206.332
(145.690)
(53.631)
(1.587)
(1.026.773)
(125.489)
1.483.537
(14.542)
1.468.995

Toplam iktisap tutar›
‹ktisap edilen haz›r de¤erler

3.708.205
(385.393)

Net iktisap tutar›

3.322.812
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MOONLIGHT PERAKENDEC‹L‹K VE T‹CARET A.ﬁ.
19 Mart - 31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ‹liﬂkin Aç›klay›c› Notlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.
YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

Grup, 27 Ekim 2008 tarihinde Migros’un %0,02’lik hissesini ana ortakl›k d›ﬂ› paylardan 417 YTL bedelle sat›n alm›ﬂ ve bu hisse
al›m› iﬂlemi neticesinde Grup’un Migros’taki etkin ortakl›k pay› %97,92'ye’ulaﬂm›ﬂt›r. Hisse al›m bedeli ile ana ortakl›k d›ﬂ› paylardan
al›nan hisselerin defter de¤eri aras›ndaki fark Grup’un özkaynaklar de¤iﬂim tablosunda birleﬂme yede¤i hesab›na tahsis edilmiﬂtir.
NOT 14 - KARﬁILIKLAR, KOﬁULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa vadeli borç karﬂ›l›klar›
31 Aral›k 2008
Dava ve tazminat karﬂ›l›klar›

15.232

Toplam k›sa vadeli borç karﬂ›l›klar›

15.232

Uzun vadeli borç karﬂ›l›klar›
Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›klar› (Not 14.g)

20.893

Koﬂullu varl›k ve yükümlülükler:
a) 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle verilen teminatlar aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2008
Verilen teminat mektuplar›

26.648

Migros, Ramstore Kazakistan’›n IFC ile 30 Temmuz 1999 ve 22 Kas›m 2001 tarihlerinde imzalad›¤› 11 milyon ABD Dolar› ve 1,9
milyon ABD Dolar› de¤erindeki kredi sözleﬂmelerine ayn› tarihlerde imzalanan sözleﬂmelerle garantör olmuﬂtur. Migros’un bu
garantörlükten çekilmesi durumunda, Ramstore Kazakistan’›n Samal al›ﬂveriﬂ merkezi ve hipermarketi (25.050 m2) ile Astana
(3.194 m2) ve Tastak (2.020 m2) süpermarketlerinde bulunan varl›klar› rehin edilecektir.
b) 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle al›nan teminatlar aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2008
Müﬂterilerden al›nan teminatlar
Müﬂterilerden al›nan ipotekler

55.885
1.408
57.293

c) Arazi ve ma¤azalar›n iptal edilemez iﬂletme kira sözleﬂmelerine istinaden gelecek dönemlere ait toplam minimum kira ödemeleri
aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2008
1 y›l içinde ödenecek
1 ile 2 y›l aras›
2 ile 5 y›l aras›

4.404
3.351
2.135
9.890
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d) Kazakistan ve K›rg›zistan’da vergi mevzuatlar›, farkl› yorumlara tabi olup, s›k s›k de¤iﬂikli¤e u¤ramaktad›r. Ramstore
Kazakistan’›n faaliyetleri ile ilgili olarak vergi makamlar› taraf›ndan vergi mevzuat›n›n yorumlanmas›, yönetim ile ayn› olmayabilir.
Bundan dolay› iﬂlemler, vergi makamlar›nca farkl› yorumlanabilir ve Ramstore Kazakistan, önemli say›labilecek tutarda ek vergi,
ceza ve faiz ödemesine maruz b›rak›labilir. Kazak vergi makamlar›nca hesaplar›n yeniden gözden geçirilme süresi beﬂ y›ld›r.
e) Grup lehine veya aleyhine aç›lm›ﬂ ve halihaz›rda devam eden muhtelif davalar bulunmaktad›r. Bu davalar›n baﬂl›calar›n› alacak,
kira ve iﬂ davalar› oluﬂturmaktad›r. Grup yönetimi, her dönem sonunda bu davalar›n olas› sonuçlar›n› ve finansal etkisini
de¤erlendirmekte ve bu de¤erlendirme sonucunda olas› kazanç ve yükümlülüklere karﬂ› gerekli görülen karﬂ›l›klar ayr›lmaktad›r.
31 Aral›k 2008 tarihi itibari ile ayr›lan karﬂ›l›k tutar› 13.898 YTL’dir.
Moonlight, ba¤l› ortakl›k Migros lehine veya aleyhine aç›lm›ﬂ olan ve kaybetme olas›l›¤›n›n %50’den düﬂük oldu¤u tahmin edilen
toplam 1.587 YTL tutar›nda dava riskini UFRS 3 - “‹ﬂletme Birleﬂmeleri” kapsam›nda koﬂullu yükümlülükler olarak
muhasebeleﬂtirmiﬂ, takip eden aylarda bu davalar›n durumunu yeniden gözden geçirmiﬂ ve 253 YTL tutar›ndaki karﬂ›l›¤› iptal
etmiﬂtir.
f) Moonlight’›n 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle çal›ﬂanlar›na karﬂ› hak edilmiﬂ ancak kullan›lmam›ﬂ 20.893 YTL tutar›nda izin
yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. Grup yönetimi, her dönem sonunda bu izin yükümlülü¤ünü ve finansal etkisini de¤erlendirmekte ve
bu de¤erlendirme sonucunda gerekli görülen karﬂ›l›klar ayr›lmaktad›r.
g) 2002, 2003 ve 2004 y›llar›nda Özpa Pazarlama A.ﬁ. nezdinde yap›lan vergi incelemeleri sonucunda ba¤l› ortakl›k Migros’a
Aral›k 2007’de 36.399 YTL tutar›nda vergi cezas› tebli¤ edilmiﬂtir. Söz konusu ceza Migros’un sat›n ald›¤› elektronik ürünlere
istinaden Özpa Pazarlama A.ﬁ.’nin Migros’tan tahsil etti¤i KDV tutarlar›n› ilgili vergi dairesine ödememesinden kaynaklanmaktad›r.
Migros bu cezalar›n iptali için gerekli yasal iﬂlemleri baﬂlatm›ﬂt›r.
24 Haziran 2008 tarihinde Migros söz konusu cezan›n 4.784 YTL tutar›ndaki k›sm› için uzlaﬂmaya giderek 1.037 YTL ödemiﬂ, geri
kalan tutar› ödememek için hukuki süreç baﬂlatm›ﬂt›r. Bu konsolide finansal tablolar›n haz›rland›¤› tarih itibariyle hukuki süreç sona
ermiﬂ olup dava, temyiz yolu aç›k olmak üzere, Migros lehine sonuçlanm›ﬂ ve mahkeme karar› Migros’a 17 Aral›k 2008 tarihinde
tebli¤ edilmiﬂtir.
NOT 15 - KIDEM TAZM‹NATI KARﬁILI⁄I
31 Aral›k 2008
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›

15.490

K›dem tazminat› karﬂ›l›¤› aﬂa¤›daki aç›klamalar çerçevesinde ayr›lmaktad›r:
Türk kanunlar›na göre ﬁirket en az bir y›ll›k hizmeti tamamlayarak emekliye ayr›lan (kad›nlar için 58 erkekler için 60 yaﬂ), iﬂ iliﬂkisi
kesilen, askerlik hizmeti için ça¤r›lan veya vefat eden her çal›ﬂan›na k›dem tazminat› ödemek mecburiyetindedir. Ödenecek
tazminat her hizmet y›l› için bir ayl›k maaﬂ tutar› kadard›r ve bu tutar 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 2.173,19 YTL ile
s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤› yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir.
Uzun vadeli borç karﬂ›l›klar› içerisinde yer alan k›dem tazminat› karﬂ›l›¤›, ﬁirket’in çal›ﬂanlar›n›n emekli olmas›ndan do¤an
gelecekteki olas› yükümlülü¤ün bugünkü de¤erinin aktüeryal varsay›mlar do¤rultusunda tahmini üzerinden kay›tlara yans›t›lm›ﬂt›r.
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Toplam uzun vadeli karﬂ›l›¤›n hesaplanmas›na yönelik aﬂa¤›daki aktüer varsay›mlar yap›lm›ﬂt›r:
31 Aral›k 2008
‹skonto oran›
Emekli olma olas›l›¤›na iliﬂkin kullan›lan oran

%6,26
%84,80

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 düzenlendi¤i için, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olan 2.260,04 YTL tavan tutar› üzerinden
hesaplanmaktad›r.
Dönem içerisindeki k›dem tazminat› karﬂ›l›¤›n›n hareketleri aﬂa¤›daki gibidir:
2008
19 Mart

-

Ba¤l› ortakl›k sat›n al›m›ndan kaynaklanan ilaveler
Dönem içindeki art›ﬂ
Dönem içinde yap›lan ödemeler

15.636
3.399
(3.545)

31 Aral›k

15.490

NOT 16 - D‹⁄ER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Di¤er Dönen Varl›klar:
Gelecek aylara ait giderler
Maddi duran varl›k avanslar›
‹ndirilecek vergi ve fonlar
Katma De¤er Vergisi (“KDV”) alacaklar›
Verilen sipariﬂ avanslar›
Di¤er

31 Aral›k 2008
19.526
5.078
1.149
245
55
2.309
28.362

Gelecek aylara ait giderler a¤›rl›kl› olarak sigorta primleri ve ma¤aza kiralar›n› kapsamaktad›r.
Di¤er Duran Varl›klar:
Gelecek y›llara ait giderler

31 Aral›k 2008
2.040
2.040
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Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler:

31 Aral›k 2008

Personele borçlar
Ödenecek di¤er vergi ve fonlar
Çeﬂitli gider tahakkuklar›
Emtea bonosu
Ödenecek KDV
Gelecek aylara ait gelirler
Di¤er

19.301
19.096
14.083
5.465
5.094
1.160
771
64.970

Çeﬂitli gider tahakkuklar›, elektrik, su, iletiﬂim, kira gibi gider karﬂ›l›klar› ile Migros Club indirim çeklerine iliﬂkin karﬂ›l›k tutarlar›ndan
oluﬂmaktad›r. Gelecek aylara ait gelirler a¤›rl›kl› olarak kirac›lardan al›nan avanslar› içermektedir.
NOT 17 - ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiﬂ Sermaye
ﬁirket’in 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle onaylanm›ﬂ ve ç›kar›lm›ﬂ sermayesi her biri 1 YTL kay›tl› nominal bedeldeki 174.323.340 adet
hisseden oluﬂmaktad›r. Tüm hisseler ödenmiﬂ olup farkl› hisse gruplar› ve hissedarlara verilen herhangi bir imtiyaz yoktur. Adi
hisselerin hareketi aﬂa¤›daki gibidir:
19 Mart - Kuruluﬂ

50.000

Nakit karﬂ›l›¤› ihraç edilen

174.273.340

31 Aral›k

174.323.340

ﬁirket’in 31 Aral›k 2008 tarihindeki hissedarlar› ve sermaye içindeki paylar› tarihi de¤erlerle aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2008
Hissedarlar
MH Perakendecilik ve Ticaret A.ﬁ.
Di¤er
Toplam ödenmiﬂ sermaye

Pay oran› (%)

Tutar

100,00
<0,1

174.323
<0,1
174.323

Hisse senetleri ihraç primleri
Konsolide finansal tablolarda yer alan hisse senetleri ihraç primleri, ﬁirket’in ilk kuruluﬂu ile 26 Haziran 2008, 13 A¤ustos 2008 ve
21 Kas›m 2008 tarihlerinde gerçekleﬂen sermaye art›ﬂlar›nda ihraç edilen hisse senetlerinin nominal de¤erinin üzerinde bir bedelle
ihraç edilmeleri sonucu, ihraç bedeli ile nominal de¤eri aras›ndaki farktan oluﬂmaktad›r.
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NOT 18 - SATIﬁLAR VE SATIﬁLARIN MAL‹YET‹
19 Mart - 31 Aral›k 2008
Yurtiçi sat›ﬂlar
Yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar

3.055.521
135.809
3.191.330

Di¤er sat›ﬂlar

5.759
3.197.089

Eksi: ‹ndirim ve iadeler

(63.860)

Sat›ﬂ gelirleri - net

3.133.229

Sat›ﬂlar›n maliyeti

(2.363.187)

Brüt kâr

770.042

Di¤er sat›ﬂlar, indirimler ve iadeler öncesi yurtiçi ve yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar›n detay› aﬂa¤›daki gibidir:
19 Mart - 31 Aral›k 2008
Perakende sat›ﬂlar
Kira gelirleri
Toptan sat›ﬂlar

3.113.354
48.588
29.388
3.191.330

NOT 19 - N‹TEL‹KLER‹NE GÖRE G‹DERLER

Personel
Kira
Amortisman ve itfa paylar›
Nakliye, hamaliye ve temizlik
Enerji
Tamir, bak›m ve güvenlik
Reklam
Depo iﬂletme
‹letiﬂim
Vergi, resim ve harçlar
Di¤er

Genel
yönetim
giderleri

19 Mart - 31 Aral›k 2008
Pazarlama
sat›ﬂ ve da¤›t›m
giderleri

Toplam

45.383
27
71.271
720
702
928
2.281
8.862

187.631
107.798
69.020
50.635
26.616
27.182
10.264
5.264
3.148
25.548

233.014
107.825
71.271
69.020
51.355
27.318
27.182
10.264
6.192
5.429
34.410

130.174

513.106

643.280
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19 Mart - 31 Aral›k 2008 hesap döneminde sat›ﬂlar›n maliyeti içindeki giderlerin niteliklerine göre da¤›l›m› aﬂa¤›daki gibidir.
19 Mart - 31 Aral›k 2008
Sat›lan ticari mal maliyeti
Hizmet maliyeti

2.338.862
24.325
2.363.187

Sat›lan ticari mal maliyeti sat›c›lardan al›nan ciro primi ve indirimlerini de içermektedir. Hizmet maliyetleri Grup’un sahibi oldu¤u
al›ﬂveriﬂ merkezlerinin kira, enerji, reklam, temizlik, güvenlik ve yönetim giderlerinden oluﬂmaktad›r.
NOT 20 - D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DERLER
Di¤er faaliyet gelirleri:
19 Mart - 31 Aral›k 2008
Hurda sat›ﬂlar›
Say›m ve tesellüm fazlalar›
Maddi duran varl›k sat›ﬂ kârlar›
Di¤er

1.720
721
689
1.556
4.686

Di¤er faaliyet giderleri:
19 Mart - 31 Aral›k 2008
ﬁüpheli alacaklar (Not 7)
Maddi duran varl›k sat›ﬂ zarar›
Dava ve yasal karﬂ›l›k gideri
Di¤er

1.555
515
230
1.478
3.778

NOT 21 - F‹NANSAL GEL‹RLER
19 Mart - 31 Aral›k 2008
Mevduat faiz geliri
Kur fark› geliri
Menkul k›ymet faiz geliri
Vadeli sat›ﬂ faiz geliri
Kredi makul de¤er düﬂüklü¤ü
Di¤er

62.750
33.245
17.536
15.281
5.980
2.646
137.438
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NOT 22 - F‹NANSAL G‹DERLER
19 Mart - 31 Aral›k 2008
Vadeli al›m faiz gideri
Kur fark› gideri
Banka kredileri faiz giderleri
Di¤er

54.037
22.113
2.998
1.204
80.352

NOT 23 - VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹
31 Aral›k 2008
Ödenecek gelir ve kurumlar vergisi
Eksi: Peﬂin ödenen kurumlar vergisi

53.627
(50.271)

Vergi karﬂ›l›¤›, net

3.356
31 Aral›k 2008

Ertelenmiﬂ vergi varl›klar›
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri

16.101
(139.794)

Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü, net

(123.693)

Türk vergi mevzuat›, ana ortakl›k olan ﬂirketin ba¤l› ortakl›klar› ve iﬂtiraklerini konsolide etti¤i finansal tablolar› üzerinden vergi
beyannamesi vermesine olanak tan›mamaktad›r. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yans›t›lan vergi karﬂ›l›klar›, tam
konsolidasyon kapsam›na al›nan tüm ﬂirketler için ayr› ayr› hesaplanm›ﬂt›r.
Türkiye
Türkiye’de, kurumlar vergisi oran› 2008 y›l› için %20’dir. Kurumlar vergisi oran› kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince
indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna (iﬂtirak kazançlar› istisnas›, yat›r›m indirimi
istisnas› vb.) ve indirimlerin (Ar-Ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r. Kâr da¤›t›lmad›¤› takdirde
baﬂka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsam›nda yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas› olmas› halinde
yararlan›lan istisna tutar› üzerinden hesaplan›p ödenen %19,8 oran›ndaki stopaj hariç).
Türkiye’deki bir iﬂyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleﬂik kurumlara ödenen kâr
paylar›ndan (temettüler) stopaj yap›lmaz. Bunlar›n d›ﬂ›nda kalan kiﬂi ve kurumlara yap›lan temettü ödemeleri %15 oran›nda stopaja
tabidir. Kâr›n sermayeye ilavesi, kâr da¤›t›m› say›lmaz ve stopaj uygulanmaz.
ﬁirketler üçer ayl›k mali kârlar› üzerinden %20 oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 14 üncü gününe
kadar beyan edip 17 inci günü akﬂam›na kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup izleyen y›l verilecek kurumlar
vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba ra¤men ödenmiﬂ geçici vergi tutar›
kalm›ﬂ ise bu tutar nakden iade al›nabilece¤i gibi devlete karﬂ› olan herhangi bir baﬂka mali borca da mahsup edilebilir.
Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aﬂmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan
indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiﬂ y›l kârlar›ndan mahsup edilemez.
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Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r. Kurumlar
vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 25’inci günü akﬂam›na kadar ba¤l› bulunulan
vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beﬂ y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve
hatal› iﬂlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarlar› de¤iﬂebilir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktad›r. Bu istisnalardan ﬁirket’e iliﬂkin olanlar› ﬂunlard›r:
Yurtiçi ‹ﬂtirak Kazançlar› ‹stisnas›:
Kurumlar›n tam mükellefiyete tabi bir baﬂka kurumun sermayesine iﬂtirakten elde ettikleri temettü kazançlar› (yat›r›m fonlar›n›n
kat›lma belgeleri ile yat›r›m ortakl›klar› hisse senetlerinden elde edilen kâr paylar› hariç) kurumlar vergisinden istisnad›r.
Emisyon Primi ‹stisnas›
Anonim ﬂirketlerin kuruluﬂlar›nda veya sermayelerini art›rd›klar› s›rada ç›kard›klar› paylar›n bedelinin itibari de¤eri aﬂan k›sm›ndan
sa¤lanan emisyon primi kazançlar› kurumlar vergisinden istisnad›r.
Yurtd›ﬂ› ‹ﬂtirak Kazançlar› ‹stisnas›
Kanuni ve iﬂ merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited ﬂirket mahiyetindeki bir ﬂirketin sermayesine, kazanc›n elde
edildi¤i tarihe kadar devaml› olarak en az bir y›l süreyle %10 veya daha fazla oranda iﬂtirak eden kurumlar›n, bu iﬂtiraklerin kanuni
veya iﬂ merkezinin bulundu¤u ülke vergi kanunlar› uyar›nca en az %15 oran›nda (esas faaliyet konusu finansman temini veya
sigortac›l›k olanlarda en az, Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oran›nda) kurumlar vergisi benzeri vergi yükü taﬂ›yan ve elde
edildi¤i vergilendirme dönemine iliﬂkin y›ll›k kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer
ettikleri iﬂtirak kazançlar› kurumlar vergisinden istisnad›r.
Gayrimenkul, ‹ﬂtirak Hissesi, Rüçhan Hakk›, Kurucu Senedi ve ‹ntifa Senetleri Sat›ﬂ Kazanc› ‹stisnas›
Kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan iﬂtirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakk›, kurucu senedi ve
intifa senetleri sat›ﬂ›ndan do¤an kazançlar›n›n %75’i kurumlar vergisinden istisnad›r. ‹stisnadan yararlanmak için söz konusu
kazanc›n pasifte bir fon hesab›nda tutulmas› ve 5 y›l süre ile iﬂletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Sat›ﬂ bedelinin sat›ﬂ›n
yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l› sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.
Di¤er Co¤rafi Bölümler
Kazakistan, Bulgaristan, Makedonya ve Azerbaycan ve K›rg›zistan’da uygulanan kurumlar vergisi oranlar› s›ras›yla %30, %10,
%10, %22 ve %10’dur.
19 Mart - 31 Aral›k 2008 ara hesap dönemine ait vergi giderleri aﬂa¤›daki ﬂekilde özetlenmiﬂtir:
19 Mart - 31 Aral›k 2008
Cari dönem vergi gideri
Ertelenmiﬂ vergi geliri

(38.728)
2.299

Toplam vergi gideri

(36.429)

Ertelenmiﬂ vergiler
Grup, ertelenmiﬂ gelir vergisi varl›k ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Finansal Raporlama Standartlar› ve vergi finansal
tablolar›nda farkl› de¤erlendirilmeleri sonucunda ortaya ç›kan geçici farklar›n etkilerini dikkate alarak hesaplamaktad›r. Gelecek
dönemlerde gerçekleﬂecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve
yükümlülükleri için 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle uygulanan oranlar Türkiye, Kazakistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Makedonya
için s›ras›yla %20, %30, %10, %22 ve %10’dir.
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31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle toplam geçici farklar ve yasalaﬂm›ﬂ vergi oranlar› kullan›larak hesaplanan ertelenmiﬂ vergi varl›klar›
ve yükümlülükleri aﬂa¤›daki gibidir:

Gider karﬂ›l›klar› ve di¤er karﬂ›l›klar
Stoklar
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Tahakkuk etmemiﬂ faiz geliri
Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar
Tahakkuk etmemiﬂ faiz gideri karﬂ›l›¤›
Di¤er

Toplam
geçici farklar
31 Aral›k 2008

Ertelenmiﬂ vergi
varl›¤›/(yükümlülü¤ü)
31 Aral›k 2008

36.125
19.542
15.490
1.975
(722.435)
(16.043)
7.588

7.225
3.915
3.098
395
(136.585)
(3.209)
1.468

Ertelenmiﬂ vergi varl›klar›
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri

16.101
(139.794)

Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü, net

(123.693)

Ertelenmiﬂ vergilerde dönem içerisindeki hareketler aﬂa¤›daki ﬂekilde analiz edilebilir:
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü
2008
19 Mart

-

Ba¤l› ortakl›k sat›n al›m›ndan kaynaklanan ilaveler
Cari dönem ertelenmiﬂ vergi geliri
Yabanc› para çevrim fark›

(125.489)
2.299
(503)

31 Aral›k

(123.693)

NOT 24 - H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse baﬂ›na kazanç, net kâr›n ilgili dönem içinde mevcut hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama
adedine bölünmesi ile tespit edilir.
ﬁirketler mevcut hissedarlara birikmiﬂ kârlardan hisseleri oran›nda hisse da¤›tarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini artt›rabilir.
Hisse baﬂ›na kazanç hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›ﬂ hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse baﬂ›na kazanç
hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye dönük olarak uygulamak
suretiyle elde edilir.
Hisse baﬂ›na esas kazanç, hissedarlara ait net kâr›n ç›kar›lm›ﬂ adi hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile aﬂa¤›daki
ﬂekilde hesaplan›r:
19 Mart - 31 Aral›k 2008
Hissedarlara ait net kâr
Beheri 1 YKr nominal de¤erli hisselerin
a¤›rl›kl› ortalama adedi
Hisse baﬂ›na kazanç (YTL)
Hisse baﬂ›na esas ve nispi kazanç aras›nda herhangi bir fark bulunmamaktad›r.

133.067
24.399.594
5,45
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NOT 25 - ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI
(i) ‹liﬂkili taraflar ile olan bakiyeler
‹liﬂkili taraflardan alacaklar:

2008

Sanal Merkez T.A.ﬁ.
Di¤er

2.071
20
2.091

‹liﬂkili taraflara borçlar:
Ortaklara borçlar:

2008

Di¤er ortaklara temettü borçlar›
Di¤er

123
25

‹liﬂkili taraflara borçlar toplam›

148

(ii) ‹liﬂkili taraflar ile yap›lan önemli iﬂlemler
Mal sat›ﬂlar›:

19 Mart - 31 Aral›k 2008

Sanal Merkez T.A.ﬁ.

1.285
1.285

Duran varl›k al›mlar›:

19 Mart - 31 Aral›k 2008

Sanal Merkez T.A.ﬁ

3
3

Stok al›mlar›:

19 Mart - 31 Aral›k 2008

ﬁok Marketler Tic. A.ﬁ.

180
180

Hizmet al›mlar›:

19 Mart - 31 Aral›k 2008

Sanal Merkez T.A.ﬁ.

121
121

Üst düzey yöneticilere sa¤lanan faydalar:
Grup, üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu baﬂkan ve üyeleri, genel müdür ve genel müdür yard›mc›lar› olarak
belirlemiﬂtir.
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Grup’un 2008 y›l›nda üst düzey yöneticilerine sa¤lad›¤› faydalar›n k›r›l›m› aﬂa¤›daki gibidir:
2008
Çal›ﬂanlara sa¤lanan k›sa vadeli faydalar
Di¤er uzun vadeli faydalar

5.366
11
5.377

31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren y›l itibariyle üst düzey yöneticilere sa¤lanan faydalar, ücret, prim, bireysel emeklilik primleri,
araç kiralamalar›, SSK iﬂveren hisselerini ve yönetim kurulu huzur haklar›n› içermektedir.
NOT 26 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹
Finansal risk yönetimi
Grup faaliyetlerinden dolay›, borç ve sermaye piyasas› fiyatlar›ndaki, döviz kurlar› ile faiz oranlar›ndaki de¤iﬂimlerin etkileri dahil
çeﬂitli finansal risklere maruz kalmaktad›r. Grup’un toptan risk yönetim program›, mali piyasalar›n öngörülemezli¤ine odaklanmakta
olup, Grup’un mali performans› üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlam›ﬂt›r.
Risk yönetimi, kendi Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan politikalar çerçevesinde her bir Ba¤l› Ortakl›k taraf›ndan uygulanmaktad›r.
Faiz oran› riski
Grup yönetimi, faiz oran›na duyarl› varl›k ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluﬂan do¤al tedbirlerle yönetme
prensibi çerçevesinde, faiz do¤uran varl›klar›n› k›sa vadeli yat›r›m araçlar›nda de¤erlendirmektedir.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Grup’un faize duyarl› finansal yükümlülüklerinin a¤›rl›kl› ortalama etkin y›ll›k faiz oran› %4,04’tür. 31
Aral›k 2008 tarihindeki YTL, ABD Dolar› ve Euro para birimi cinsinden olan de¤iﬂken faizli kredilerin yenileme tarihlerindeki faizi
100 baz puan daha yüksek/düﬂük olup di¤er tüm de¤iﬂkenler sabit kalsayd›, de¤iﬂken faizli kredilerden oluﬂan yüksek/düﬂük faiz
gideri sonucu vergi öncesi dönem kâr› 64 YTL daha düﬂük/yüksek olacakt›.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Grup’un faiz pozisyonu tablosu aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:
2008
Sabit faizli finansal araçlar
Vadeli mevduatlar
Finansal yükümlülükler

799.595
3.749

De¤iﬂken faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler

78.253

Likidite ve fonlama riski
‹htiyatl› likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul k›ymet tutmay›, yeterli miktarda kredi iﬂlemleri ile fon kaynaklar›n›n
kullan›labilirli¤ini ve piyasa pozisyonlar›n› kapatabilme gücünü ifade eder.
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. Grup’un 31 Aral›k 2008 tarihinde bir y›ldan uzun vadeli 37.978 YTL
tutar›nda finansal borcu bulunmaktad›r (Not 6).
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31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Grup’un finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi aﬂa¤›daki gibidir:

Kay›tl›
de¤eri

Sözleﬂme
uyar›nca
nakit ak›ﬂ›

3 aydan
k›sa

3-12 ay
aras›

1 y›l 5 y›l aras›

5 y›l
ve üzeri

82.002
1.049.039
16.699

82.002
1.065.082
16.699

4.769
1.055.090
16.699

39.255
9.992
-

37.182
-

796
-

1.147.740

1.163.783

1.076.558

49.247

37.182

796

Finansal yükümlülükler (Türev olmayan):
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Di¤er borçlar

Türev finansal araçlar
Kay›tl›
de¤eri

Sözleﬂme
uyar›nca
nakit ak›ﬂ›

3 aydan
k›sa

3-12 ay
aras›

1-5 y›l
aras›

Türev nakit giriﬂleri
Türev nakit ç›k›ﬂlar›

-

-

-

-

-

Vadeli döviz iﬂlemleri, net nakit giriﬂi

-

-

-

-

-

Kredi riski
Grup, perakende sat›ﬂlar› d›ﬂ›ndaki sat›ﬂlar aç›s›ndan kredi riskine tabidir. Finansal varl›klar›n mülkiyeti, karﬂ› taraf›n, sözleﬂmelerin
ﬂartlar›n› yerine getirmeme risk unsurunu taﬂ›r. Bu riskler, kredi de¤erlendirmeleri, tek bir karﬂ› taraftan toplam riskin
s›n›rland›r›lmas› ve müﬂterilerden al›nan teminatlar ile kontrol edilir. Kredi riski, müﬂteri taban›n› oluﬂturan kuruluﬂ say›s›n›n çoklu¤u
ile da¤›t›lmaktad›r.
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31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle kredi ve alacak riski detaylar› aﬂa¤›daki gibidir. Tutar›n belirlenmesinde, al›nan teminatlar gibi,
kredi güvenilirli¤inde art›ﬂ sa¤layan unsurlar dikkate al›nmam›ﬂt›r.

31 Aral›k 2008
Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan
azami kredi riski (A+B+C+D)
Azami riskin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
A. Vadesi geçmemiﬂ ya da de¤er düﬂüklü¤üne
u¤ramam›ﬂ finansal varl›klar›n net defter de¤eri
teminat vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
B. Koﬂullar› yeniden görüﬂülmüﬂ bulunan
aksi taktirde vadesi geçmiﬂ veya de¤er düﬂüklü¤üne
u¤ram›ﬂ say›lacak finansal varl›klar›n defter de¤eri
teminat vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
C. Vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne
u¤ramam›ﬂ varl›klar›n net defter de¤eri
teminat vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
D. De¤er düﬂüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net defter de¤erleri
vadesi geçmiﬂ (brüt defter de¤eri)
de¤er düﬂüklü¤ü (-)
net de¤erin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›

Ticari Alacaklar
‹liﬂkili Taraf
Di¤er Taraf

Bankalardaki
Mevduat

2.091
-

27.568
9.809

851.445
-

2.091
-

26.689
9.489

851.445
-

-

-

-

-

559
320
8.581
(8.261)
320

-

Grup bugüne kadar tahsil edilemeyen, vadesi geçen, koﬂullar› yeniden görüﬂülen herhangi bir banka mevduat› ve kredi kart› slip
alacaklar› bulunmad›¤›ndan bu varl›klar ile ilgili herhangi bir kredi riskinin olmad›¤›n› düﬂünmektedir.
a) Vadesi geçmemiﬂ ve de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ alacaklar ile koﬂullar› yeniden görüﬂülmüﬂ bulunan alacaklar›n kredi
kalitesine iliﬂkin detaylar
2008
Grup 1
Grup 2
Grup 3

1.880
25.962
938
28.780

Grup 1 - Yeni müﬂteriler (3 aydan k›sa süredir müﬂteri olanlar)
Grup 2 - Önceki dönemlerde (ba¤l› ortakl›k Migros) tahsilat gecikmesi yaﬂanmam›ﬂ mevcut müﬂteriler (3 aydan uzun süredir
müﬂteri olanlar)
Grup 3 - Önceki dönemlerde (ba¤l› ortakl›k Migros) tahsilat gecikmesi yaﬂanm›ﬂ, ancak gecikmeli olsa da tahsilat yap›lm›ﬂ mevcut
müﬂteriler
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b) Vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ alacaklar›n yaﬂland›rma tablosu
2008
0-1 ay aras›
1-3 ay aras›
3-12 ay aras›

308
65
186
559

c) Ticari alacaklar›n co¤rafi bölge yo¤unlaﬂmas›
2008
Türkiye
Di¤er

26.273
3.386
29.659

Döviz kuru riski
Grup, a¤›rl›kl› olarak yabanc› para cinsinden finansal borçlar› sebebiyle yabanc› para cinsinden borçlu bulunulan mebla¤lar›n
YTL’ye çevrilmesinden dolay› kur de¤iﬂiklerinden do¤an yabanc› para kuru riskine maruz kalmaktad›r. Söz konusu yabanc› para
kuru riski, yabanc› para pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve s›n›rland›r›lmaktad›r.
31 Aral›k 2008 itibariyle ABD Dolar› YTL karﬂ›s›nda %20 oran›nda de¤er kazansayd› ve di¤er tüm de¤iﬂkenler sabit kalsayd›, ABD
Dolar› cinsinden ifade edilen varl›k ve yükümlülüklerden oluﬂan kur fark› kâr› sonucu vergi öncesi dönem kâr› 4.683 YTL daha
düﬂük olacakt›.
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31 Aral›k 2008 itibariyle Euro YTL karﬂ›s›nda %20 oran›nda de¤er kazansayd› ve di¤er tüm de¤iﬂkenler sabit kalsayd›, Euro
cinsinden ifade edilen varl›k ve yükümlülüklerden oluﬂan kur fark› kâr› sonucu vergi öncesi dönem kâr› 23.893 YTL daha yüksek
olacakt›.
2008
Orijinal Bakiyeler
Kazakistan
Euro
Tengesi

Toplam
YTL Karﬂ›l›¤›

ABD
Dolar›

250.507
3.812
6.049
260.368

69.185
395
2.534
72.114

56.899
56.899

590.500
128.067
112.535
831.102

16.674
1.611
808
19.093

9
9

-

-

725
725

-

260.377

72.114

56.899

831.827

19.093

K›sa vadeli finansal borçlar
Faiz gider tahakkuklar›
Uzun vadeli finansal borçlar›n
k›sa vadeli k›s›mlar› (net)
‹liﬂkili taraflara finansal borçlar
Ticari borçlar (net)
Di¤er yükümlülükler
Di¤er borç karﬂ›l›klar›
K›sa vadeli yükümlülükler

44.024
-

28.935
-

124
-

-

-

30.354
10.402
84.780

19
3.791
32.745

102
2
228

1.898.791
188.409
2.087.200

6.331
2.305
8.636

Uzun vadeli ticari borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
‹liﬂkili taraflara uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli yükümlülükler

37.978
37.978

23.885
23.885

868
868

-

-

Toplam yükümlülükler

122.758

56.630

1.096

2.087.200

8.636

Net bilanço yabanc› para pozisyonu

137.619

15.484

55.803

(1.255.373)

10.457

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

137.619

15.484

55.803

(1.255.373)

10.457

20.438

15.808

-

-

-

-

-

-

-

-

Varl›klar:
Nakit ve nakit benzeri de¤erler
Ticari alacaklar
Di¤er dönen varl›klar
Dönen varl›klar
Di¤er duran varl›klar
Duran varl›klar
Toplam varl›klar

Bilanço d›ﬂ› türev araçlar›n net
varl›k/(yükümlülük) pozisyonu (A-B)
A. Aktif karakterli bilanço d›ﬂ› döviz cinsinden
türev ürünlerin toplam tutar›
B. Pasif karakterli bilanço d›ﬂ› döviz cinsinden
türev ürünlerin toplam tutar›
Net yabanc› para pozisyonu
‹hracat
‹thalat
Döviz hedge’i amaçl› finansal
araçlar›n toplam gerçe¤e uygun de¤eri
Döviz varl›klar›n›n hedge edilen k›sm›n›n tutar›
Döviz yükümlülüklerinin hedge edilen tutar›

Di¤er YTL
Karﬂ›l›¤›
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31 Aral›k tarihleri itibariyle döviz kuru duyarl›l›k analizi tablolar› aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir:
31 Aral›k 2008

Yabanc› paran›n
de¤er kazanmas›
ABD Dolar› kurunun %20 de¤iﬂmesi halinde
ABD Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü
ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m
ABD Dolar› Net Etki

4.683
4.683

Kâr/Zarar
Özkaynaklar
Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n
Yabanc› paran›n
de¤er kaybetmesi de¤er kazanmas›
de¤er kaybetmesi

(4.683)
(4.683)

(22.957)
(22.957)

22.957
22.957

31 Aral›k 2008

Yabanc› paran›n
de¤er kazanmas›
Euro kurunun %20 de¤iﬂmesi halinde
Euro net varl›k/yükümlülü¤ü
Euro riskinden korunan k›s›m
Euro Net Etki

23.893
23.893

Kâr/Zarar
Özkaynaklar
Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n
Yabanc› paran›n
de¤er kaybetmesi de¤er kazanmas›
de¤er kaybetmesi

(23.893)
(23.893)

-

-

Sermaye risk yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklar›na getiri, di¤er hissedarlara fayda sa¤lamak ve sermaye maliyetini azaltmak
amac›yla en uygun sermaye yap›s›n› sürdürmek için Grup’un faaliyette bulunabilirli¤inin devam›n› korumakt›r.
Sermaye yap›s›n› korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenecek temettü tutar›n› belirler, yeni hisseler ç›karabilir
ve borçlanmay› azaltmak için varl›klar›n› satabilir.
Grup sermaye risk yönetimini, genel mali durum, k›sa vadeli bilanço likiditesi ve net finansal borç düzeyi alt baﬂl›klar›nda ayl›k
takip ederek finansal risk analizi yapmaktad›r.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle aﬂa¤›daki tabloda belirtildi¤i üzere Grup’un nakit fazlas› olmas› sebebiyle net borç/(özkaynaklar+net
borç) oran› bu tarih itibariyle analiz aç›s›ndan bir anlam ifade etmemektedir:
31 Aral›k 2008
Banka kredileri
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri

82.002
(1.094.452)

Nakit fazlas›

(1.012.450)

NOT 27 - F‹NANSAL ARAÇLAR
Finansal araçlar›n makul de¤eri
Makul de¤er, bir finansal arac›n zorunlu bir sat›ﬂ veya tasfiye iﬂlemi d›ﬂ›nda gönüllü taraflar aras›ndaki bir cari iﬂlemde, el
de¤iﬂtirebilece¤i tutar olup, e¤er varsa oluﬂan bir piyasa fiyat› ile en iyi ﬂekilde belirlenir.
Finansal araçlar›n tahmini makul de¤erleri, Grup taraf›ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme yöntemleri kullan›larak
belirlenmiﬂtir. Ancak, makul de¤er tahmininde piyasa verilerinin yorumlanmas›nda takdir kullan›l›r. Sonuç olarak, burada sunulan
tahminler, Grup’un cari bir piyasa iﬂleminde elde edebilece¤i de¤erlerin göstergesi olmayabilir.

56

M‹GROS T‹CARET A.ﬁ. 2008 Faaliyet Raporu

MOONLIGHT PERAKENDEC‹L‹K VE T‹CARET A.ﬁ.
19 Mart - 31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ‹liﬂkin Aç›klay›c› Notlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.
YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

‹zleyen yöntem ve varsay›mlar, makul de¤eri belirlenebilen finansal araçlar›n makul de¤erlerinin tahmininde kullan›lm›ﬂt›r:
Finansal varl›klar
Dönem sonu kurlar›yla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul de¤erlerinin, kay›tl› de¤erlerine yaklaﬂt›¤› kabul
edilmektedir.
Maliyet bedeli ile gösterilen baz› finansal varl›klar›n makul de¤erlerinin, k›sa vadeli olmalar› ve alacak kay›plar›n›n ihmal edilebilir
olmas› dolay›s›yla kay›tl› de¤erlerine yaklaﬂt›¤› kabul edilmektedir.
Ticari alacaklar›n ilgili ﬂüpheli alacak karﬂ›l›klar› ile birlikte kay›tl› de¤erlerinin makul de¤erlerine yaklaﬂ›k oldu¤u tahmin
edilmektedir.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar makul de¤erleri üzerinden gösterilmektedir.
Finansal yükümlülükler
K›sa vadeli banka kredileri ile di¤er parasal yükümlülüklerin makul de¤erlerinin, k›sa vadeli olmalar›ndan dolay› kay›tl› de¤erlerine
yaklaﬂt›¤› kabul edilmektedir.
Uzun vadeli kredilerin makul de¤eri cari piyasa faiz oranlar› ile iskonto edilmiﬂ de¤eridir ve Not 6’da aç›klanm›ﬂt›r.
Ticari ve di¤er borçlar etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmiﬂ maliyetleri üzerinden de¤erlenmekte ve bu ﬂekilde kay›tl›
de¤erlerinin makul de¤erlerine yaklaﬂt›¤› kabul edilmektedir.
NOT 28 - B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk›ndaki 5083 say›l› kanunun 1. maddesi uyar›nca ve 4 Nisan 2007 tarihli ve
2007/11963 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› gere¤ince, Yeni Türk Liras› ve Yeni Kuruﬂta yer alan “Yeni” ibareleri 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kald›r›lm›ﬂt›r. Buna göre bir önceki para birimi olan Yeni Türk Liras› de¤erleri TL’ye ve Kr’ye
dönüﬂtürülürken 1 Yeni Türk Liras›, 1 TL’ye ve 1 Yeni Kuruﬂ, 1 Kr’ye eﬂit tutulmaktad›r.
Hukuki sonuç do¤uran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki iﬂlem, mahkeme karar›, k›ymetli evrak ve her türlü belgenin yan› s›ra
ödeme ve de¤iﬂim araçlar›nda Yeni Türk Liras›’na yap›lan referanslar, yukar›da belirtilen dönüﬂüm oran› ile TL cinsinden yap›lm›ﬂ
say›lmaktad›r. Sonuç olarak, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren TL, finansal tablo ve kay›tlar›n tutulmas› ve gösterimi aç›s›ndan Yeni
Türk Liras›’n›n yerini alm›ﬂ bulunmaktad›r.
b) Moonlight ba¤l› ortakl›¤› olan Migros’un 30 Eylül 2008 tarihinde mevcut olan tüm aktif ve pasifinin kül halinde devir al›nmas›
suretiyle Migros’la Türk Ticaret Kanunu’nun 451. maddesi ve di¤er ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20.
maddeleri ve SPK Seri I, No:31 tebli¤ hükümleri çerçevesinde birleﬂmesi konusunda gerekli iﬂlemler yap›larak karar ittihaz›n›n
Genel Kurul’a sunulmas›na karar vermiﬂ olup, bu kapsamda 12 Ocak 2009 tarihinde SPK’ya izin baﬂvurusunda bulunmuﬂtur.
Baﬂvuru talebi SPK taraf›ndan de¤erlendirilmiﬂ ve 26 Mart 2009 tarihinde onaylanm›ﬂ olup, birleﬂmeye esas al›nacak finansal
tablolar›n tarihi ile birleﬂme sözleﬂmesinin nihai olarak onaylanaca¤› genel kurul toplant› tarihi aras›nda olmas› gerekli alt› ayl›k
süreye ek olarak bir ayl›k süre daha verilmesine karar verilmiﬂtir.
c)Ba¤l› ortakl›k Migros, 10 Mart 2009 tarihinde, Gaziantep bölgesinde faaliyet gösteren yerel perakende zinciri Mak G›da
Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’ye (“Makmar”) ait sekiz adet ma¤azan›n tüm demirbaﬂ ve tesisat›n›n sat›n al›nmas› ve söz
konusu ma¤azalar›n kira sözleﬂmelerinin yeniden düzenlenerek tapu ﬂerhlerinin kendi üzerine yap›lmas› kapsam›nda gerekli izin
için Rekabet Kurumu’na baﬂvuruda bulunmuﬂtur.
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