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BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU

Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na

Giriş

1. Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi ve bağlıortaklıklarının (“Grup”) 31 Aralık 2008
tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynıtarihte sona
eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar değişim tablosunu ve
konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotlarını
denetlemişbulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu

2. Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca
yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmasıve dürüst bir
şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata
ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde
hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasınısağlamak amacıyla gerekli iç
kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasınıve devam ettirilmesini, koşulların
gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasınıve uygun muhasebe politikalarının
seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal
tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası
Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasınıve bağımsız denetimin,
konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp
yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak
yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili
bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin
kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide
finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp
kaynaklanmadığıhususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine
dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre
yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde
bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş
vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak
amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç
kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca
Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikalarıile yapılan önemli
muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun
uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının,
görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna
inanıyoruz.



Görüş

4. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Migros Türk Ticaret Anonim
Şirketi’nin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, aynıtarihte
sona eren yıla ait konsolide finansal performansınıve konsolide nakit akımlarını,
Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları
(bkz. Dipnot 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 6 Nisan 2009
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Notlar 2008 2007

VARLIKLAR

Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri 4 1.094.331 396.952
Finansal yatırımlar 5 - 628.767
Ticari alacaklar 7 28.334 37.202
Diğer alacaklar 8 415 32.492
Stoklar 9 491.974 400.517
Diğer dönen varlıklar 16 34.926 168.595

Toplam dönen varlıklar 1.649.980 1.664.525

Duran varlıklar
Diğer alacaklar 8 910 733
Finansal yatırımlar 5 2.215 1.706
Yatırım amaçlıgayrimenkuller 10 24.926 9.145
Maddi duran varlıklar 11 790.603 736.117
Maddi olmayan duran varlıklar 12 190.775 179.626
Şerefiye 13 234.466 234.466
Diğer duran varlıklar 16 2.381 3.407

Toplam duran varlıklar 1.246.276 1.165.200

Toplam varlıklar 2.896.256 2.829.725

Takip eden notlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar.
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Notlar 2008 2007

KAYNAKLAR

Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar 6 44.024 117.828
Ticari borçlar 7 1.049.006 926.152
Diğer borçlar 8 16.699 20.702
Dönem karıvergi yükümlülüğü 24 3.356 36.363
Borç karşılıkları 14 13.898 6.795
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 16 64.970 72.207

Toplam kısa vadeli yükümlülükler 1.191.953 1.180.047

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar 6 37.978 142.663
Diğer borçlar 8 4.408 3.602
Kıdem tazminatıkarşılığı 15 15.490 14.065
Ertelenmişvergi yükümlülüğü 24 22.043 20.015

Toplam uzun vadeli yükümlülükler 79.919 180.345

Toplam yükümlülükler 1.271.872 1.360.392

ÖZKAYNAKLAR 17

Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.623.997 1.469.068
Ödenmişsermaye 17 178.030 178.030
Sermaye düzeltmesi farkları 17 (77.165) (77.165)
Hisse senetleri ihraç primleri 17 18.854 18.854
Finansal varlıklar değer artışfonu 17 - 24.543
Yabancıpara çevrim farkları 17 17.031 (6.457)
Kardan ayrılan kısıtlanmışyedekler 17 462.896 18.487
Birleşmeye ilişkin ilave özsermaye katkısı 17 119.422 119.422
Geçmişyıllar karları 17 643.450 640.479
Net dönem karı 261.479 552.875
Azınlık payları 3.g 387 265

Toplam özkaynaklar 1.624.384 1.469.333

Toplam kaynaklar 2.896.256 2.829.725

Koşullu varlıklar ve yükümlülükler 14

Takip eden notlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar.
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1 OCAK - 31 ARALIK 2008 VE 2007 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
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Notlar 2008 2007

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Satışgelirleri (net) 3, 18 5.073.746 4.793.359
Satışların maliyeti (-) 3, 18 (3.766.990) (3.598.461)

BRÜT KAR 3, 18 1.306.756 1.194.898

Pazarlama, satışve dağıtım giderleri (-) 19 (822.422) (736.909)
Genel yönetim giderleri (-) 19 (202.231) (244.130)
Diğer faaliyet gelirleri 20 29.475 417.461
Diğer faaliyet giderleri (-) 20 (15.431) (19.766)

FAALİYET KARI 3 296.147 611.554

Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımların karlarındaki paylar - 216

Finansal gelirler 21 195.398 150.954
Finansal giderler (-) 22 (169.974) (124.094)

VERGİÖNCESİKAR 321.571 638.630

Vergi Gideri 24 (60.039) (85.717)
- Dönem vergi gideri 24 (58.150) (53.441)
- Ertelenmişvergi gideri 24 (1.889) (32.276)

NET DÖNEM KARI 261.532 552.913

Net dönem karının dağılımı:
Ana ortaklık payları 261.479 552.875
Azınlık payları 53 38

261.532 552.913

Hisse başına kazanç (YKr) 25 1,47 3,11

Takip eden notlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar.
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Hisse Finansal Yabancı Kardan Birleşmeye
Sermaye senetleri varlıklar para ayrılan ilişkin ilave Geçmiş Net

Ödenmiş düzeltmesi ihraç değer artış çevrim kısıtlanmış özsermaye yıllar dönem Azınlık Toplam
Sermaye farkları primleri fonu farkları yedekler katkısı karları karı payları özkaynaklar

1 Ocak 2007 itibariyle bakiyeler 176.267 (77.165) 18.854 14.865 (30.202) 13.410 119.422 608.633 78.686 199 922.969

Transferler 1.763 - - - - 5.077 - 37.762 (44.602) - -
2006 yılıkarına ilişkin temettüler - - - - - - - (5.916) (34.084) - (40.000)
Yabancıpara çevrim farkları - - - - 23.745 - - - - 28 23.773
Finansal varlıkların net makul değer

artışı, ertelenmişvergi sonrası - - - 9.678 - - - - - - 9.678
Net dönem karı - - - - - - - - 552.875 38 552.913

31 Aralık 2007 itibariyle bakiyeler 178.030 (77.165) 18.854 24.543 (6.457) 18.487 119.422 640.479 552.875 265 1.469.333

1 Ocak 2008 itibariyle bakiyeler 178.030 (77.165) 18.854 24.543 (6.457) 18.487 119.422 640.479 552.875 265 1.469.333

Transferler - - - - - 444.409 - 2.971 (447.380) - -
2007 yılıkarına ilişkin temettüler - - - - - - - - (105.495) - (105.495)
Yabancıpara çevrim farkları - - - - 23.488 - - - - 69 23.557
Finansal varlıkların net makul değer

azalışı, ertelenmişvergi sonrası - - - (24.543) - - - - - - (24.543)
Net dönem karı - - - - - - - - 261.479 53 261.532

31 Aralık 2008 itibariyle bakiyeler 178.030 (77.165) 18.854 - 17.031 462.896 119.422 643.450 261.479 387 1.624.384

Takip eden notlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar.
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Notlar 2008 2007

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlar:

Net dönem karı 261.479 552.875

İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde
kullanılan net nakitin net dönem karıile mutabakatına
yönelik düzeltmeler:

Ana ortaklık dışıpaya ait net kar 53 38
İştiraklerin karlarındaki pay 5 - (216)
Amortisman ve itfa payları 19 100.632 110.275
Kıdem tazminatıkarşılığı 15 8.348 9.770
Vergi gideri 24 60.039 85.717
Faiz geliri (145.376) (62.142)
Faiz gideri 138.341 87.797
Maddi varlık satışzararı/(karı) - net 3.516 (4.104)
Maddi varlık değer düşüklüğü 20 93 1.280
Satılmaya hazır finansal varlıklar satışkarı 20 (21.245) (18.418)
İştirak satışzararı 20 - 1.688
Müşterek yönetime tabi ortaklık satışkarı 20 - (379.991)
Gerçekleşmeyen kur farkıgideri/(geliri) - net 27.159 (86.068)

İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki
değişiklik öncesi net nakit akımı 433.039 298.501

İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
Ticari alacaklar 8.868 8.285
Stoklar (91.457) 3.156
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar 165.746 73.956
Diğer duran varlıklar 849 51.581
Kısa ve uzun vadeli ticari borçlar 122.854 (98.899)
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülükler (3.331) (3.381)
Ödenen kıdem tazminatı 15 (6.923) (7.462)
Ödenen gelir vergileri (86.634) (9.563)

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 543.011 316.174

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Maddi varlık satın alımı 11 (154.645) (213.218)
Maddi olmayan duran varlık satın alımı 12 (13.467) (1.809)
Maddi varlık satışından sağlanan nakit 1.101 55.524
Finansal varlık ek hisse alımı 5 (509) -
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki azalış/ (artış), net 608.467 (313.827)
Satılmaya hazır finansal varlıklarda sermaye artırımı - (1.412)
Yatırım amaçlıgayrimenkul satın alımı 10 (69) -
Tahsil edilen faiz 161.929 54.546
İştirak satışından sağlanan nakit - 5.500
Müşterek yönetime tabi ortaklık satışından sağlanan nakit - 450.111

Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit 602.807 35.415

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Finansal borçların geri ödemeleri (204.197) (180.896)
Ödenen temettüler (105.495) (40.000)
Ödenen faiz (139.791) (95.904)

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit (449.483) (316.800)

Döviz kuru değişimlerinin etkisi 1.044 16.552

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 697.379 51.341

Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 4 396.952 345.611

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 4 1.094.331 396.952

Takip eden notlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar.
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NOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi (“Migros” veya “Şirket”), 1954 yılında kurulmuşve Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uyarınca İstanbul, Türkiye’de tescil edilmiştir.

Şirket’in ana faaliyet konusu, yiyecek ve içecekler ile dayanıklıtüketim mallarının, sahibi bulunduğu
Migros, Şok, Tansaşve Macrocenter mağazaları, alışverişmerkezleri, yurtdışındaki Ramstore’lar ve
internet üzerinden satışınıkapsamaktadır. Şirket aynızamanda diğer ticari şirketlere alışveriş
merkezlerinde yer kiralamaktadır. 2008 yılıiçinde Migros ve bağlıortaklıkları(“Grup”) bünyesinde
istihdam edilen ortalama personel sayısı15.348 kişidir (2007: 13.659). Grup, 31 Aralık 2008 tarihi
itibariyle toplam 697.565 (2007: 603.769) metrekare perakende satışalanına sahip 1.191 (2007: 953)
mağazada faaliyet göstermektedir. Perakendecilik, Grup’un ana işkoludur ve brüt satışların yaklaşık
%97,4’ünü (2007: %96,2) oluşturmaktadır. Dolayısıyla, perakendecilik, UluslararasıMuhasebe
Standardı14 (“UMS 14”), Bölümlere Göre Raporlama, uyarınca raporlanabilir tek işkolunu teşkil
etmektedir.

Şirket merkezi, aşağıdaki adreste bulunmaktadır:

Migros Türk T.A.Ş.
Turgut Özal BulvarıNo:6
34758 Ataşehir İstanbul

Şirket’in ana ortağıMoonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.’dir (“Moonlight”) (2007: Koç Holding
A.Ş.) (Not 17) ve Şirket’in hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.

Koç Holding A.Ş. (“Koç Holding”) sahip olduğu Migros’un %50,83 oranındaki hisselerinin devri için
13 Şubat 2008 tarihinde Moonlight Capital S.A.ile bir hisse devir sözleşmesi imzalamıştır. 30 Mayıs
2008 tarihinde gerekli izinlerin Rekabet Kurulu’nda alınmasınıtakiben hisse devri gerçekleşmiştir.

Bu 1 Ocak - 31 Aralık 2008 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, yayınlanmak üzere
Yönetim Kurulu tarafından 6 Nisan 2009 tarihinde onaylanmıştır. Şirket’in hissedarlarıkonsolide
finansal tablolar üzerinde konsolide finansal tablolar yayımlandıktan sonra değişiklik yapma hakkına
sahip olup Şirket’in olağan genel kurul toplantısında konsolide finansal tablolar hissedarlar tarafından
onaya tabidir.
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NOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)

BağlıOrtaklıklar:

Şirket aşağıda yer alan bağlıortaklıklara sahiptir (“BağlıOrtaklıklar”). BağlıOrtaklıkların faaliyet
konusu ve konsolide finansal tabloların amacıdoğrultusunda BağlıOrtaklıkların faaliyette bulunduğu
coğrafi bölgeler aşağıdaki gibidir (aynızamanda bakınız: Not 2 - Finansal tabloların sunumuna ilişkin
esaslar):

Tescil Coğrafi Faaliyet
BağlıOrtaklıklar edildiği ülke bölge konusu

Ramstore Mahdud Mesuliyyetli Cemiyeti
(“Ramstore Azerbaycan”) Azerbaycan Azerbaycan Perakendecilik

Ramstore Bulgaristan E.A.D. (“Ramstore Bulgaristan”) (**) Bulgaristan Bulgaristan Gayri faal
Ramstore Kazakhstan LLC (“Ramstore Kazakistan”) Kazakistan Kazakistan Perakendecilik
Ramstore Macedonia DOO (“Ramstore Makedonya”) Makedonya Bulgaristan Perakendecilik
Ramstore Bishkek LLC (“Ramstore Bişkek”) Kırgızistan Kazakistan Perakendecilik
Şok Marketler Ticaret A.Ş. (“Şok Marketler”) Türkiye (*) Ticaret (Gayri faal)
Sanal Merkez Ticaret A.Ş. (“Sanal Merkez”) Türkiye (*) Ticaret

(*) Parasal önemlilik kavramıgöz önünde bulundurularak konsolidasyon kapsamına alınmamıştır.

(**) Ramstore Bulgaristan, işletmekte olduğu üç mağazasını2007’nin ilk yarısında kapatarak perakendecilik
faaliyetlerini durdurmuştur.

Konsolidasyon kapsamında yer alan BağlıOrtaklıkların merkez adresleri aşağıdadır:

- Ramstore Mahdud Mesuliyyetli Cemiyeti - Ramstore Macedonia DOO Skopje
Babek Prospekti 1129.cu Mehelle 1025 Mito Hadzivasilev Jasmin B.B.,
Bakü, Azerbaycan 1000 Üsküp, Makedonya

- Ramstore Bulgaristan E.A.D. - Ramstore Kazakhstan LLC
33, Layosh Koshut Str., fl. 5, apt. 26, 226 Furmanov St.,
region Krasno selo Almata 050059, Kazakistan
Sofya, Bulgaristan

- Ramstore Bishkek LLC
Gorkiy Str. 27/1, Pervomaisky District
Bishkek, Kırgızistan
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NOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)

Müşterek yönetime tabi ortaklık:

Grup, aşağıda belirtilen %50’sine sahip olduğu müşterek yönetime tabi ortaklığıLimited Liability
Company Ramenka’daki (“Ramenka”) hisselerinin tamamının 542,5 milyon ABD Dolarıbedelle satışı
ile ilgili olarak Enka Holding Investment S.A. ile 11 Eylül 2007 tarihinde bir hisse devir sözleşmesi
imzalamışolup gerekli ön şartların gerçekleşmesini takiben hisse devri 9 Kasım 2007 tarihi itibariyle
tamamlanmıştır (Not 23). Ramenka’nın faaliyet sonuçlarısatıştarihine kadar konsolide finansal tablolara
dahil edilmiştir. Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığın faaliyet konusu ve konsolide finansal tabloların
amacıdoğrultusunda faaliyette bulunduğu coğrafi bölge aşağıdaki gibidir:

Müşterek
Müşterek Yönetime Yönetime Tabi Faaliyet gösterdiği Faaliyet
Tabi Ortaklık Ortaklık Ortağı ülke Coğrafi bölge konusu

Limited Liability ENKA Holding Rusya Federasyonu Rusya Perakendecilik
Company Ramenka Investment S.A., Federasyonu ve Alışveriş
(“Ramenka”) Entrade GmbH Merkezi

İşletmeciliği

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartları

Migros’un konsolide finansal tabloları, Sermaye PiyasasıKurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan
finansal raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun olarak hazırlanmıştır.
SPK, Seri: XI, No: 29 sayılı“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ile
işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanmasıve ilgililere sunulmasına
ilişkin ilke, usul ve esaslarıbelirlemektedir. Bu tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerine ait ilk finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişolup, SPK’nın Seri: XI,
No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe StandartlarıHakkında Tebliğ"i yürürlükten kaldırılmıştır. Bu
tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarınıAvrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle
UluslararasıFinansal Raporlama Standartları’na (“UMS/UFRS”) göre hazırlamalarıgerekmektedir.
Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UluslararasıMuhasebe Standartları
Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farklarıTürkiye Muhasebe StandartlarıKurulu
(“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen
standartlara aykırıolmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama
Standartları(“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almışolduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK
tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”)
uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığınıilan etmiştir. Dolayısıyla finansal tablolarda,
1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış29 No’lu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı(UMS 29) uygulanmamıştır.

Finansal tabloların hazırlanıştarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin
UMSK tarafından yayımlananlardan farklarıTMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, konsolide
finansal tablolar SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılıtebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları
çerçevesinde, UMS/UFRS’nin esas alındığıSPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak
hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar SPK tarafından 14 Nisan 2008,
28 Nisan 2008 ve 5 Mayıs 2008 tarihli duyurularıile uygulanmasıtavsiye edilen formatlara uygun
olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılıtebliğve
ona açıklama getiren duyurularıuyarınca, işletmelerin toplam döviz yükümlülüğünün hedge edilme
oranıile toplam ihracat ve toplam ithalat tutarlarınıfinansal tablo dipnotlarında sunmalarızorunludur
(Not 27). Bu kapsamda, Grup, 31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu,
konsolide özkaynaklar değişim tablosunu, konsolide nakit akım tablosunu ve 31 Aralık 2007 tarihli
konsolide bilançosunu Tebliğhükümleri uyarınca yeniden düzenlemiştir (Not 2.6.t).

Konsolide finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında,
tarihi maliyet esasıbaz alınarak Grup’un fonksiyonel para birimi olan Yeni Türk Lirası(“YTL”)
olarak hazırlanmaktadır.

YabancıÜlkelerde Faaliyet Gösteren BağlıOrtaklıkların Finansal Tablolarının Çevrimi

Yabancıülkelerde faaliyet gösteren BağlıOrtaklıkların finansal tabloları, faaliyet gösterdikleri
ülkelerde geçerli olan mevzuata göre hazırlanmışolup Grup’un konsolide finansal tablolarındaki
muhasebe politikalarına uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak
düzenlenmiştir. YabancıBağlıOrtaklıkların varlık ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz
kurundan Yeni Türk Lirası’na çevrilmiştir. YabancıBağlıOrtaklıkların gelir ve giderleri ortalama
döviz kuru kullanılarak Yeni Türk Lirası’na çevrilmiştir. Dönem başındaki net varlıkların yeniden
çevrilmesi ve ortalama kur kullanımısonucu ortaya çıkan kur farklarıözkaynaklar dahilindeki yabancı
para çevrim farklarıhesabında takip edilmektedir.

2.2 UluslararasıFinansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler

(a) 2008 yılında geçerli olan ancak Grup’un faaliyetleriyle ilgili olmayan yorumlar

- UFRYK 14, “UMS 19 - TanımlanmışFayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşullarıve Bu
Koşulların Birbiri ile Etkileşimi”

- UFRYK 11, “UFRS 2 - Grup İçi ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin
İşlemler”

- UFRYK 12, “İmtiyazlıServis Anlaşmaları”

- UFRYK 16, “Yurt dışındaki işletmede bulunan net yatırım riskinden korunma”
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

(b) 2008 yılında henüz geçerli olmayan ve Grup tarafından geçerlilik tarihinden önce
uygulanmamışmevcut standartlarla ilgili değişiklikler ve yorumlar

- UMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
geçerlidir). Değişiklik UMSK’nın Mayıs 2008’de yayınlanan yıllık geliştirme projesi
kapsamında yapılmıştır. Değişiklik, UMS 39 ‘Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye
uygun olarak alım-satım amaçlıolarak nitelenen finansal varlık ve yükümlülüklerin sadece bir
kısmının kısa vadeli olarak sınıflanabileceğini öngörmektedir. Grup, UMS 1 (Değişiklik)’i
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulayacaktır, ancak Grup’un finansal tablolarına bir etkisinin
olmasıbeklenmemektedir.

- UMS 36 (Değişiklik), “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
geçerlidir). Değişiklik UMSK’nın Mayıs 2008’de yayınlanan yıllık geliştirme projesi
kapsamında yapılmıştır. Gerçeğe uygun değerden elden çıkarma maliyetlerinin düşülmesi
yönteminin indirgenmiş nakit akımları ile hesaplandığı durumlarda kullanım değeri
hesaplamasıyla aynıaçıklamalar yapılmalıdır. Grup, UMS 36 (Değişiklik)’i 1 Ocak 2009’dan
itibaren gerçekleştirilecek değer düşüklüğü açıklamalarıiçin uygulayacaktır.

- UMS 39 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” (1 Ocak 2009 tarihinden
itibaren geçerlidir). Değişiklik UMSK’nın Mayıs 2008’de yayınlanan yıllık geliştirme projesi
kapsamında yapılmıştır. Değişiklik, türev araçların riskten korunma muhasebesi kapsamına
girmesi veya bu kapsamdan çıkmasısonucu gerçeğe uygun değer değişimi gelir tablosu ile
ilişkilendirilen finansal varlıklar kategorisine dahil edilmesinin ya da bu kategori dışında
tutulmasının mümkün olduğunu öngörmektedir. Gerçeğe uygun değer değişimi gelir tablosu ile
ilişkilendirilen finansal varlıkların alım satım amaçlıfinansal araçlar ile ilişkilendirilen tanımı
değiştirilmiştir. Buna göre, son dönemde gerçek kısa dönemli kar sağladığına dair kanıt bulunan
bir finansal portföyün parçasıolan finansal varlık ya da yükümlülükler ilk muhasebeleştirilme
sırasında bu portföyün parçasıolarak değerlendirileceklerdir. Grup, UMS 39 (Değişiklik)’i
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulayacaktır, ancak Grup’un gelir tablosuna bir etkisinin
olmasıbeklenmemektedir.

- UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” UFRS 8, (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). UFRS 8,
UMS 14 ‘Bölümlere Göre Raporlama’ standardının yerini almakta ve bölümlere göre
raporlamayıAmerikan Muhasebe StandardıSFAS 131 ‘İşletmenin bölümleri ve ilgili
açıklamalar’ ile paralel hale getirmektedir. Yeni standart, bölümlere ilişkin bilgilerin iç
raporlamada kullanılan bilgilerle aynıbazda olmasınısağlamak üzere bir “Yönetimsel
Yaklaşım” gerektirmektedir. Grup, UFRS 8’i 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulayacaktır,
ancak Grup’un finansal tablolarına bir etkisinin olmasıbeklenmemektedir.

- UFRYK 13, “Müşteri Sadakat Programları” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
UFRYK 13’e göre malların ya da hizmetlerin müşteri sadakat programlarıçerçevesinde
(örneğin, alışverişpuanıya da bedelsiz ürün hakkı) satıldığıdurumlar çoklu bir düzenleme
olarak kabul edilir ve satışişleminden alınacak olan bedel düzenlemenin unsurlarına gerçeğe
uygun değerleri kullanılarak kaydedilir. Grup UFRYK 13’ü 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
uygulayacaktır. Söz konusu UFRYK 13’ün uygulanmaya başlamasıyla birlikte konsolide
finansal tablolarda yol açacağı etki henüz hesaplanmamıştır, ancak önemli olması
beklenmemektedir.
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

(c) 2008 yılında henüz geçerli olmayan fakat Grup tarafından geçerlilik tarihinden önce
uygulanmışmevcut standartlarla ilgili değişiklikler ve yorumlar

- UMS 23 (Değişiklik), “Borçlanma maliyetleri” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
Değişiklik, özellikli bir varlığın (Amaçlandığışekilde kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi
uzun bir süreyi gerektiren varlığıifade eder) iktisabı, yapımıya da üretimi ile doğrudan
ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin söz konusu varlığın maliyetinin bir parçasıolarak
aktifleştirilmesini öngörmektedir. Bu borçlanma maliyetlerinin oluştuğu dönemde gelir
tablosuna gider olarak muhasebeleştirilmesi yöntemi kaldırılmaktadır. UMS 23 (Değişiklik),
Grup, bu değişikliği geçerlilik tarihinden önce uygulamıştır.

Ayrıca, borçlanma maliyetlerinin tanımıfaiz giderinin hesaplanmasında UMS 39 ‘Finansal
Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme’ ile uyumlu olarak etkin faiz yönteminin kullanılmasını
sağlayacak şekilde değiştirilmiştir. Sonuç olarak, UMS 39 ve UMS 23 arasındaki tutarsızlık
giderilmiştir. Grup, bu değişikliği geçerlilik tarihinden önce uygulamıştır.

(d) 2008 yılında henüz geçerli olmayan ve Grup faaliyetleriyle ilgili olmayan mevcut standartlarla
ilgili yorumlar ve değişiklikler

- UFRS 2 - “Grup İçi ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler”

- UMS 32 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”

- UFRS 1 (Değişiklik) “UFRS’nin İlk Uygulaması” ve UMS 27 “Konsolide ve konsolide
olmayan finansal tablolar”

- UMS 27 (Değişiklik), “Konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar”

- UFRS 3 (Değişiklik), “İşletme Birleşmeleri”

- UFRS 5 (Değişiklik), “SatışAmaçlıElde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler”
(ve bunun sonucunda UFRS 1’de ‘UFRS’nin İlk Uygulaması’ meydana gelen değişiklik)

- UMS 28 (Değişiklik), “İştiraklerdeki Yatırımlar” (ve bunun sonucunda UMS 32 ‘Finansal
Araçlar: Sunum’da ve UFRS 7 ‘Finansal Araçlar - Açıklamalar)

- UMS 38 (Değişiklik), “Maddi Olmayan Duran Varlıklar”

- UMS 19 (Değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”

- UMS 16 (Değişiklik), “Maddi Duran Varlıklar”

- UMS 29 (Değişiklik), “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi”

- UMS 40 (Değişiklik), “Yatırım AmaçlıGayrimenkuller” (ve bunun sonucunda UMS 16’da
meydana gelen değişiklikler)

- UMS 41 (Değişiklik), “Tarımsal Faaliyetler”

- UMS 20 (Değişiklik), “Devlet Teşvik ve Yardımları”

- UFRYK 15, “Gayrimenkul İnşaat Sözleşmeleri”



MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası(“YTL”) olarak ifade edilmiştir. YTL dışındaki para birimleri, aksi
belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)

12

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.3 Konsolidasyon Esasları

a) Konsolide finansal tablolar, aşağıda (b)’den (e)’ye kadar olan paragraflarda yer alan hususlar
kapsamında, ana şirket olan Migros ile BağlıOrtaklıklarının hesaplarınıiçermektedir.
Konsolidasyon kapsamıiçinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların
tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamalarıgözetilerek SPK Finansal
Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır. İştiraklerin ve BağlıOrtaklıkların
faaliyet sonuçları, satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu
işlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmişveya hariç bırakılmışlardır.

b) BağlıOrtaklıklar, Grup’un genellikle yönetimde oy hakkının yarıdan fazlasına sahip olarak,
faaliyetleri ve yönetimleri üzerinde kontrol gücü yetkisine sahip olduğu kuruluşlardır.

Aşağıda yer alan tablo tüm BağlıOrtaklıklarıve ortaklık yapılarınıgöstermektedir:

Migros ve BağlıOrtaklıklarının
doğrudan veya dolaylıolarak

sahip olduğu sermaye payı(%)

Bağlıortaklık 2008 2007

Ramstore Azerbaycan (1) 100,00 100,00
Ramstore Bulgaristan (1), (2) 100,00 99,99
Ramstore Kazakistan (1) 100,00 100,00
Ramstore Makedonya (1) 99,00 99,00
Ramstore Bişkek (1) 100,00 100,00
Şok Marketler (3) 99,60 99,60
Sanal Merkez (3) 100,00 69,99

(1) BağlıOrtaklıklara ait bilançolar ve gelir tabloları, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide
edilmekte olup Şirket ve BağlıOrtaklıklarının sahip olduğu payların kayıtlıdeğeri, ilgili
özkaynaklardan mahsup edilmektedir. Şirket ile BağlıOrtaklıklarıarasındaki işlemler ve bakiyeler
konsolidasyon kapsamında karşılıklıolarak silinmiştir. Şirket’in ve BağlıOrtaklıklarının, Bağlı
Ortaklıklarda sahip olduğu hisselere ait temettüler, sırasıyla, özkaynaklardan ve ilgili dönem
gelirinden çıkarılmıştır.

BağlıOrtaklıklar, kontrolün Grup’a geçtiği tarihten itibaren konsolidasyona dahil edilmekte olup
kontrolün sona erdiği tarihten itibaren konsolidasyon kapsamından çıkartılmaktadırlar.
Gerektiğinde, BağlıOrtaklıklarla ilgili muhasebe ilkeleri, Grup tarafından uygulanan muhasebe
politikalarına uygunluğun sağlanmasıiçin değiştirilmiştir.

(2) Ramstore Bulgaristan, Mart 2007 tarihi itibariyle işletmekte olduğu üç mağazasınıkapatarak
perakendecilik faaliyetlerini durdurmuştur.

(3) Şok Marketler ve Sanal Merkez, parasal önemlilik kavramıgöz önünde bulundurularak
konsolidasyon kapsamına alınmamışlardır. Bu BağlıOrtaklıklar, finansal varlıklar olarak
sınıflandırılmışve muhasebeleştirilmişlerdir (Not 5).
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c) Grup’un %20’nin altında hisseye sahip olduğu veya Grup’un önemli bir etkiye sahip olmadığı
özkaynak yatırımlarısatılmaya hazır finansal varlıklar olarak tanımlanarak makul değerleri
üzerinden gösterilmekte, ancak makul değerleri güvenilir bir şekilde ölçülemediği takdirde,
maliyet bedelleri üzerinden, şayet mevcut ise, değer düşüklüğü karşılığının çıkarılmasısuretiyle
konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır (Not 5).

d) YurtdışıBağlıOrtaklıkların sonuçları, ilgili döneme ait ortalama kur üzerinden Yeni Türk
Lirası’na çevrilmiştir. Grup’un yurtdışındaki BağlıOrtaklıklarının varlık ve yükümlülükleri
dönem sonu kuru ile Yeni Türk Lirası’na çevrilmiştir. YurtdışıBağlıOrtaklıklarının dönem
başındaki net varlıklarının Yeni Türk Lirası’na çevriminden kaynaklanan kur farklarıile ortalama
ve dönem sonu kurlarıarasında oluşan farklar, özkaynaklar içerisinde yabancıpara çevrim farkları
hesabına dahil edilmiştir.

e) BağlıOrtaklıkların net varlıklarıve dönem sonuçlarındaki azınlık hisselere karşılık gelen tutarlar
azınlık paylarıolarak konsolide bilanço ve gelir tablolarında ayrıbir şekilde sınıflandırılmıştır.

2.4 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler ve Hatalar

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları
geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.
1 Ocak - 31 Aralık 2008 hesap döneminde muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik
yapılmamıştır.

2.5 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığıcari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığıdönemde hem de gelecek
dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karıveya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak
şekilde finansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak - 31 Aralık 2008 hesap döneminde muhasebe tahminlerinde
önemli bir değişiklik yapılmamıştır.

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

Konsolide finansal tablolar hazırlanırken uygulanan temel muhasebe politikalarıaşağıda belirtilmiştir.
Bu politikalar aksi belirtilmedikçe, sunulan yıllar için tutarlıbir şekilde uygulanmıştır.

a) Hasılat

Satışgelirleri, teslimatın gerçekleşmesi, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle
ilgili ekonomik faydaların Grup’a akmasının muhtemel olmasıüzerine alınan veya alınabilecek
bedelin rayiç değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından
iade, indirim ve komisyonların düşülmesi suretiyle gösterilmiştir (Not 18).

Perakende satışlar genellikle nakit ya da kredi kartıkarşılığında yapılır. Kaydedilen gelir, kredi kartı
işlem ücretlerini de kapsayan brüt tutardır.

Satıcılardan elde edilen gelirler, ciro primleri, satıcılardan alınan indirimler ve reklam iştirak gelirleri
satıcıların hizmetlerden faydalandıklarıdönem içinde tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilerek
satılan malın maliyetinden indirilir.

Grup tarafından elde edilen diğer gelirler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yansıtılır:

Kira ve telif geliri - dönemsel tahakkuk esasına göre
Faiz geliri - etkin faiz yöntemi esasına göre
Temettü geliri - temettü tahsil etme hakkının ortaya çıktığıtarihte.
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b) Stoklar

Stoklar, maliyet bedeli veya satışıgerçekleştirme maliyetlerinden arındırılmışnet gerçekleşebilir değerin
düşük olanıile değerlenir. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna
ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, aylık ağırlıklı
ortalama maliyet yöntemi ile belirlenir. Satışıgerçekleştirme maliyetlerinden arındırılmış net
gerçekleşebilir değer, işin normal akışıiçinde tahmini satışfiyatından satışıgerçekleştirmek için gerekli
tahmini satışmaliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır (Not 9).

c) Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce edinilenler için enflasyonun etkilerinden arındırılmış
ve 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle düzeltilmişbaşlangıç değerleri ve müteakip dönemlere ilişkin
girişlerin maliyet değerlerinden, birikmişamortisman ve, varsa, değer düşüklüğü düşüldükten sonraki
net değeri ile belirtilir (Not 11). Amortisman, maddi duran varlıkların değerleri üzerinden faydalı
ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi ile ayrılmaktadır.

Maddi duran varlıkların tahmini faydalıömürlerini gösteren maddi duran varlık amortisman süreleri
aşağıdaki gibidir:

Faydalıömür (Yıl)

Binalar 25-50
Özel maliyetler Kira süresi boyunca (*)
Makine ve cihazlar 4-10
Demirbaşlar 5-12
Motorlu araçlar 4-8

(*) Özel maliyetler, kiralanan gayrimenkul için yapılan harcamalarıkapsamaktadır ve faydalıömrün kira
sözleşmesinin süresinden uzun olduğu hallerde kira süresi boyunca, kısa olduğu durumlarda faydalıömürleri
üzerinden amortismana tabi tutulur.

Amortisman, maddi duran varlıkların kullanıma hazır olduğu tarihten itibaren ayrılır. İlgili varlıkların
atıl durumda bulunduklarıdönemde de amortisman ayrılmaya devam edilir.

Bir varlığın kayıtlıdeğeri, varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, karşılık ayırmak
suretiyle kayıtlıdeğer geri kazanılabilir değerine indirilir.

Maddi duran varlıkların elden çıkartılmasısonucu oluşan kar veya zarar, net bilanço değeri ile tahsil
olunan tutarların karşılaştırılmasıile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına
yansıtılır.
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ç) Maddi olmayan duran varlıklar (Şerefiye hariç)

Şerefiye ve faydalıömrü sınırsız olarak belirlenmişmaddi olmayan duran varlıklar dışındaki maddi
olmayan duran varlıklar, iktisap edilmişkullanım haklarınıve diğer tanımlanabilir haklarıiçerir.
Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonraki 10 yılıgeçmeyen
bir süre için tahmini faydalıömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile itfa edilirler. Faydalı
ömrü sınırsız olarak belirlenmişmaddi olmayan duran varlıklar için (marka değeri gibi) amortisman
muhasebesi uygulanmaz.

Maddi olmayan duran varlıkların kayıtlıdeğerlerinin geri elde edilebilir değerlerinden düşük olduğu
tespit edildiğinde kayıtlıdeğerler derhal geri kazanılabilir tutarlarına indirilir. Ayrıca, faydalıömrü
sınırsız olarak belirlenmişmaddi olmayan duran varlıkların kayıtlıdeğerlerinde herhangi bir değer
düşüklüğü olup olmadığına yönelik olarak her yıl aynızamanda değer düşüklüğü testi yapılır (Not 12).

d) İşletme birleşmeleri ve şerefiye

İşletme birleşmeleri, iki ayrıtüzel kişiliğin veya işletmenin, raporlama yapan tek bir işletme şeklinde
gösterilmesi olarak değerlendirilmektedir. İşletme birleşmeleri UFRS 3 kapsamında satın alma
yöntemine göre muhasebeleştirilir.

Bir işletmenin satın alınmasıile ilgili katlanılan satın alma maliyeti, iktisap edilen işletmenin satın alma
tarihindeki tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlıyükümlülüklerine dağıtılır. Satın alma
maliyetinin iktisap edilen işletmenin tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlıyükümlülüklerinin
makul değerindeki iktisap edenin payınıaşan kısmışerefiye olarak muhasebeleştirilir. İşletme
birleşmelerinde satın alınan işletmenin/şirketin finansal tablolarında yer almayan varlıklar (taşınabilir
mali zararlar gibi), maddi olmayan varlıklar (marka değeri gibi) ve/veya şarta bağlıyükümlülükler makul
değerleri ile konsolide finansal tablolara yansıtılır. Satın alınan şirketin finansal tablolarında yer alan
şerefiye tutarlarıtanımlanabilir varlık olarak değerlendirilmez.

İşletme birleşmesi sırasında oluşan şerefiye itfa edilmez, bunun yerine her yıl aynıtarihte bir kez veya
şartların değer düşüklüğünü işaret ettiği durumlarda daha sık aralıklarla değer düşüklüğü tespit
çalışmasına tabi tutulur.

İktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlıyükümlülüklerin makul değeri içerisindeki
iktisap edenin payının işletme birleşmesi maliyetini aşmasıdurumunda, fark gelir olarak kaydedilir.
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e) Varlıklarda değer düşüklüğü

Grup, ertelenmişvergi varlıkları, faydalıömrü sınırsız olan maddi olmayan duran varlıklar, makul
değerleri ile gösterilen finansal varlıklar ve şerefiye dışında kalan her varlık için her bir bilanço tarihinde,
söz konusu varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını
değerlendirir. Böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarıtahmin edilir. Eğer söz
konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlıdeğeri, kullanım veya satış
yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Geri kazanılabilir tutar
satışıgerçekleştirme maliyetlerinden arındırılmışmakul değer ile kullanım değerinden yüksek olanı
seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalıömrü sonunda elden
çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer
düşüklüğü kayıplarıgelir tablosunda muhasebeleştirilir. Nakit üreten birim diğer varlık veya varlık
gruplarından büyük ölçüde bağımsız olarak sürekli kullanımından nakit girişi sağlanan en küçük
ayrıştırılabilir varlık grubunu ifade etmektedir.

Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın,
değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla
ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarıgeçmeyecek ve varlığın hiç
değer düşüklüğü muhasebeleştirilmemişşekilde amortismana tabi tutulmaya devam edilerek bulunacak
net defter değerini arttırmayacak şekilde geri çevrilir ve gelir olarak konsolide finansal tablolara
yansıtılır.

f) Alınan krediler ve borçlanma maliyetleri

Krediler, alındıklarıtarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masraflarıçıkartıldıktan sonraki makul
değerleriyle kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmişmaliyet değeri
üzerinden belirtilir. İşlem masraflarıdüşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmişmaliyet değeri
arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kredilerden
kaynaklanan finansman maliyeti, oluştuğunda gelir tablosuna kaydedilir. Ancak doğrudan ilgili varlığın
satın alımıve inşasıile ilgili olan finansman maliyeti alınan varlığın özellikli varlık olmasıdurumunda
UluslararasıMuhasebe Standardı23 (“UMS 23”), Borçlanma Maliyetleri’nde yer alan alternatif yöntem
uyarınca ilgili varlığın kullanıma veya satışa hazır hale gelmesinden önceki dönemlerde söz konusu
varlığın maliyet bedeli olarak muhasebeleştirilir. Bununla birlikte, UMS 23, 29 Mart 2007 tarihinde
IASB tarafından yeniden düzenlenmiştir. Grup revize edilmişUMS 23’ü erken uygulamaya geçmiştir.
Revize edilmişUMS 23, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmakla beraber gönüllü olarak erken
uygulamaya geçişhakkısaklıtutulmuştur. Revize edilmişUMS 23 uyarınca kredilerden kaynaklanan
finansman maliyetleri özellikli varlıkların iktisabıveya inşasıile ilişkilendirildikleri takdirde, özellikli
varlıkların maliyet bedeline dahil edilirler. Diğer kredi maliyetleri oluştuğu dönemde gelir tablosuna
kaydedilir.
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g) Finansal araçlar

Ticari alacaklar

Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Grup kaynaklıticari alacaklar, etkin faiz
yöntemi kullanılarak iskonto edilmişmaliyetleri üzerinden değerlendirilmiştir.

Grup’un, ödenmesi gereken meblağlarıtahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu
olmasıhalinde ticari alacaklar için bir alacaklar risk karşılığıoluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı,
alacağın kayıtlıdeğeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve
güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari
alacağın orijinal etkin faiz oranıesas alınarak iskonto edilen değeridir. Değer düşüklüğü tutarı, zarar
yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer
gelirlere yansıtılır.

Verilen krediler

Grup tarafından doğrudan bir bankaya para tedariki şeklinde kredi yaratılmasıdurumunda, kredi,
önceden belirlenmişileri tarihli bir satışfiyatıile bankalarla yapılan bir ters repo sözleşmesi uyarınca
satın alınan menkul kıymetler - Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri ve hazine bonoları- ile güvence
altına alınır ve iskonto edilmişmaliyeti üzerinden değerlendirilir. Tahakkuk eden faiz, ilerideki satış
fiyatıile Grup tarafından tedarik edilen tutar arasındaki farkın cari döneme ait kısmınıtemsil eder.
Paranın doğrudan bankaya transfer edildiği tarihteki orijinal vadenin üç aydan daha kısa olduğu bu
çeşit krediler, nakit akım tablosunun amacıdoğrultusunda nakit benzerleri olarak tanımlanır ve
sınıflandırılır.

Finansal varlıklar

Likidite ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değişimler nedeniyle
satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, UMS 39, Finansal
Araçlar’a uygun olarak satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Bunlar, yönetimin
bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha kısa bir süre için finansal aracıelde tutma niyeti olmadıkça
veya işletme sermayesinin artırılmasıamacıyla satışına ihtiyaç duyulmayacaksa duran varlıklar olarak
gösterilir, aksi taktirde dönen varlıklar içerisinde sınıflandırılır. Grup yönetimi, bu finansal araçların
sınıflandırmasınısatın alındıklarıtarihte uygun bir şekilde yapmakta olup düzenli olarak bu
sınıflandırmayıgözden geçirmektedir.

Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değer değişiklikleri sebebiyle oluşan gerçekleşmemiş
kazançlar ve zararlar, UMS 39’da yapılan değişiklikler çerçevesinde, ertelenmişvergi etkisi de
yansıtıldıktan sonra net değerleri üzerinden, özkaynak hesaplarıiçinde ayrıbir kalem olan “finansal
varlıklar değer artışfonu” altında muhasebeleştirilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak
sınıflandırılmışolan menkul kıymetlerin makul değer değişikliği bu finansal varlıkların bilanço
tarihindeki makul değerleri ile iskonto edilmişbedelleri arasındaki fark olarak hesaplanmaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar finansal tablolardan çıkarıldıklarında, özkaynaklarda finansal varlıklar
değer artışfonunda takip edilen ilgili kazanç veya zararlar gelir tablosuna transfer edilir.
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Tüm finansal varlıklar, ilk olarak bedelin makul değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma masraflarıda
dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Konsolide finansal tablolara
yansıtılmasından sonra satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal araçlar, makul
değerlerinin güvenilir bir şekilde hesaplanmasımümkün olduğu sürece makul değerleri üzerinden
değerlenmiştir.

Grup’un %20’nin altında sermaye payına sahip olduğu veya önemlilik ilkesi gözetilerek konsolidasyona
dahil etmediği bağlıortaklık konumundaki finansal varlıkların borsaya kayıtlıherhangi bir makul
değerinin olmadığı, makul değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin tatbik edilebilir
olmamasıveya işlememesi nedeniyle makul bir değer tahmininin yapılamadığı, dolayısıyla makul
değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlığın kayıtlıdeğeri elde etme maliyeti
tutarından, şayet mevcutsa, değer düşüklüğü karşılığının çıkarılmasısuretiyle değerlenmiştir.

h) Kur değişiminin etkileri

Dönem içindeki yabancıpara cinsinden yapılan işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları
üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalıparasal varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan
döviz kurlarıkullanılarak çevrilmiştir. Dövize dayalıparasal varlık ve yükümlülüklerin çevriminden
doğan kur farkıgelir ve giderleri, konsolide gelir tablosuna yansıtılmıştır.

ı) Hisse başına kazanç

Konsolide gelir tablolarında belirtilen hisse başına kazanç, konsolide net karın ilgili dönem içinde
mevcut hisse senetlerinin ağırlıklıortalama adedine bölünmesi ile hesaplanmıştır. Hisse başına kar
hesaplamasında kullanılan ağırlıklıhisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasınıgeriye
dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir (Not 25).

i) Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Grup bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkmasıdurumunda, finansal
tablolara alınan tutarlarıbu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan
düzeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarınıetkileyen hususlar
olmalarıhalinde konsolide mali tablo dipnotlarında açıklanır.

j) Karşılıklar, şarta bağlıyükümlülükler ve şarta bağlıvarlıklar

Herhangi bir karşılık tutarının konsolide finansal tablolara alınabilmesi için, Grup’un geçmişolaylardan
kaynaklanan mevcut bir hukuki veya kurucu yükümlülüğün bulunması, bu yükümlülüğün yerine
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının kuvvetle muhtemel olmasıve
söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmasıgerekmektedir.

Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı, yükümlülüğün yerine
getirilmesi için gerekli olmasıbeklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların
bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda
oluşan faiz oranıile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranıvergi
öncesi olarak belirlenir ve gelecekteki nakit akımlarının tahminiyle ilgili riski içermez.

Geçmişolaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi
mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlıyükümlülükler
ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir.
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k) Kiralama işlemleri

Finansal kiralamalar

Grup’un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve ödüllerini üstüne aldığımaddi varlık kiralaması, finansal
kiralama şeklinde sınıflandırılır. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin başında kiralanmışolan
varlığın rayiç değerinden veya asgari kira ödemelerinin o günkü indirgenmişdeğerinden düşük olanı
üzerinden kaydedilir. Her bir kira ödemesi, bakiye borç üzerinde sabit bir oranın elde edilmesi amacıyla
borç ve finansal masraflar arasında tahsis edilir. Finansal masraflar düşüldükten sonra ilgili finansal
kiralama borçları, finansal kiralama borçlarıolarak kayıtlara alınır. Finansman maliyetinin faiz unsuru,
kira dönemi boyunca gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Finansal kiralama yolu ile satın alınan maddi
varlıklar, varlığın tahmini faydalıömrü üzerinden amortismana tabi tutulur (Not 11).

Finansal kiralamadan doğan borçlar, ilgili maddi varlığın satın alma değeri üzerinden finansal tablolara
yazılır. Kira sözleşmesinden doğan faiz ödemeleri ise, kira dönemi boyunca gelir tablosunda gider
olarak gösterilir.

İşletme kiralamaları

Mülkiyete ait risk ve ödüllerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, işletme
kiralamasıolarak sınıflandırılır.

İşletme kiraları(kiralayandan alınan teşvikler düşüldükten sonra) olarak yapılan ödemeler, kira
dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.

Arazi kiralamalarına ait peşinatlar

Üzerinde mağazaların inşa edildiği arazilerin işletme kiralarına ait peşinatlar, genellikle 49 yıl olan
kira dönemi boyunca giderleştirilir.

l) İlişkili taraflar

Bu konsolide finansal tabloların amacıdoğrultusunda ortaklar, ortaklar tarafından kontrol edilen veya
kendilerine bağlışirketler ve iştirakler, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve
kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlışirketler ve iştirakler, ilişkili taraflar olarak
kabul edilmiştir (Not 26). DetaylarıNot 1’de belirtilen Grup hisselerinin Koç Holding tarafından
30 Mayıs 2008 tarihinde satışıkapsamında, Koç Holding Grubu Şirketleri ile bu tarihe kadar yapılan
işlemler ilişkili şirketlerle yapılan işlemler olarak değerlendirilmiştir.
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m) Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması

Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanmasızorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya coğrafi
bölümdür. Bir endüstriyel bölümün veya coğrafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi
için gereklilik; bölüm hasılatının büyük bir çoğunluğunun grup dışımüşterilere yapılan satışlardan
kazanılmasıve grup dışımüşterilere yapılan satışlardan ve diğer bölümler ile gerçekleştirilen
işlemlerden elde edilen bölüm hasılatının, tüm bölümlere ilişkin iç ve dıştoplam hasılatın en az
%10’unu oluşturmasıveya kar veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun, kar elde eden bölümlerin
toplam sonuçlarıile zarar eden bölümlerin toplam sonuçlarının mutlak anlamda büyük olanının en az
%10’una isabet etmesi veya bölüm varlıklarının, tüm bölümlerin toplam varlıklarının en az %10’unu
oluşturmasıdır.

Perakendecilik, Grup’un ana faaliyet konusunu ve brüt satışların %97,4’ünü (2007: %96,2)
oluşturmaktadır. Diğer işkollarıUMS 14’de tanımlandığışekli ile ayrıca raporlanabilir önemlilikte
değildir. Raporlanabilir bölümler, Not 3’te yer alan coğrafi bölgeleri kapsamaktadır.

n) Devlet teşvik ve yardımları

Makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet
teşvikleri, elde edilmesi için gerekli şartların işletme tarafından yerine getirileceğine ve teşvikin
işletme tarafından elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda konsolide finansal
tablolara alınır.

o) Yatırım amaçlıgayrimenkuller

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında
satılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanımıamacıyla veya her ikisi için tutulan araziler ve
binalar yatırım amaçlıgayrimenkuller olarak sınıflandırılır ve maliyet yöntemine göre maliyet eksi
birikmişamortisman (arazi hariç) değerleri ile gösterilir. İnşasıGrup tarafından yapılan yatırım amaçlı
gayrimenkulün maliyeti ise, inşaat veya ıslah çalışmalarının tamamlandığıtarihteki maliyeti üzerinden
belirtilir. Söz konusu bu tarihe kadar Grup, UMS 16, Maddi Duran Varlıklar, şartlarınıuygular. Söz
konusu tarihte varlık, yatırım amaçlıgayrimenkul haline gelir ve bu nedenle yatırım amaçlı
gayrimenkul hesabına transfer edilir (Not 10).

ö) Kurum kazancıüzerinden hesaplanan vergiler

Vergiler, cari dönem vergi yükümlülüğünü ve ertelenmişvergi varlıklarıve yükümlülüklerini
içermektedir. Grup’un bilanço tarihi itibariyle dönem sonuçlarına dayanılarak tahmin edilen dönem
karının vergiye tabi olan kısmıüzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranlarıile hesaplanan
cari yıl vergi yükümlülüğü için karşılık ayrılmaktadır (Not 24).

Ertelenmişvergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer
alan kayıtlıdeğerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmişvergi
hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatıuyarınca bilanço tarihi itibariyle yasalaşmışvergi
oranlarıkullanılmaktadır (Not 24).



MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası(“YTL”) olarak ifade edilmiştir. YTL dışındaki para birimleri, aksi
belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)

21

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

Ertelenmişvergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için muhasebeleştirilirken,
indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmişvergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek
suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olmasışartıyla muhasebeleştirilmektedir.

Aynıülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması
durumundan ertelenmişvergi varlıklarıve ertelenmişvergi yükümlülükleri, karşılıklıolarak
birbirinden mahsup edilir.

p) Çalışanlara sağlanan faydalar / Kıdem tazminatıkarşılığı

Yürürlükteki kanunlara göre, Grup, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve Türk İşKanunu’nda belirtilen
davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamısona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
yükümlüdür. Kıdem tazminatıkarşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak
yükümlülük tutarlarının aktüer varsayımlar uyarınca net bugünkü değerine göre indirgenmişve
konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır (Not 15).

r) Nakit akım tablosu

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımlarıişletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine
dayalıbir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un perakende mağazacılık faaliyetlerinden
kaynaklanan nakit akımlarınıgösterir.

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımlarıve
finansal yatırımlar) kullandığıve elde ettiği nakit akımlarınıgösterir.

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı
kaynaklarıve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.

Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatıile tutarıbelirli nakde kolayca çevrilebilen
kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya
daha kısa olan yatırımlarıiçermektedir (Not 4).

s) Durdurulan faaliyetler

UluslararasıFinansal Raporlama Standardı5 (“UFRS 5”) “SatışAmaçlıElde Tutulan Duran Varlıklar
ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Finansal Raporlama Standardı”na göre durdurulan faaliyet, bir
işletmenin elden çıkarılan veya satışamacıyla elde tutulan faaliyetlerinin bir kısmıolup ayrıbir ana iş
kolunu veya faaliyetlerin coğrafi bölümünü ifade etmektedir. Durdurulan faaliyetler; ayrıbir ana iş
kolunun veya faaliyetlerin coğrafi bölümünün tek başına koordine edilmişbir plan çerçevesinde
satışının bir parçasıveya sadece satışamacıile elde edilen bir bağlıortaklıktır.

Durdurulan faaliyetlere istinaden, durdurulan faaliyetlerle ilgili net varlıklar makul değerden satış
maliyetlerinin düşülmesi suretiyle ölçülür ve durdurulan faaliyetleri oluşturan varlık veya varlık
gruplarının elden çıkarılmasısırasında finansal tablolara yansıtılan vergi öncesi kar veya zarar ve
durdurulan faaliyetlerin vergi sonrasıkarıveya zararıdipnotlarda açıklanır ve gelir/giderler ile birlikte
vergi öncesi kar/zarar analizi yapılır (Not 23). Ayrıca, durdurulan faaliyetlerin işletme, yatırım ve
finansman faaliyetleriyle ilişkilendirilen net nakit akımlarıdipnotlarda veya nakit akım tablosunda
belirtilir.



MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası(“YTL”) olarak ifade edilmiştir. YTL dışındaki para birimleri, aksi
belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)

22

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

ş) Netleştirme/Mahsup

İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, konsolide finansal
tablolarda ayrıgösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esaslarıve fonksiyonlarıaçısından birbirine
benzeyen kalemler itibariyle toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayların özünün mahsubu gerekli
kılmasısonucunda, bu işlem ve olayın net tutarlarıüzerinden gösterilmesi veya varlıkların değer
düşüklüğü indirildikten sonraki tutarlarıüzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak
değerlendirilmez. Grup’un normal işakışıiçinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, hasılatın dışında
elde ettiği gelirler, işlem veya olayın özüne uygun olmasışartıyla net değeri üzerinden gösterilir.

t) Karşılaştırmalıbilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal
tablolarıönceki dönemle karşılaştırmalıhazırlanmaktadır. Grup, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle
hazırlanan konsolide bilançosunu, aynıtarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide
özsermaye değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle
hazırlanan konsolide bilançosu ve aynıtarihte sona eren yıla ait ilgili konsolide finansal tablolar ile
karşılaştırmalıolarak düzenlemiştir.

Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanmasıaçısından karşılaştırmalı
bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır.

Grup, 31 Aralık 2008 tarihli konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanmasıiçin
31 Aralık 2007 tarihli konsolide bilançosunda gerekli sınıflandırma işlemlerini yapmıştır. Bu
değişiklikler aşağıda açıklanmıştır:

i) 31 Aralık 2007 tarihli konsolide bilançoda, “olağanüstü yedekler” içerisinde sınıflandırılan
71.932 YTL tutarında sermaye yedekleri, “geçmişyıllar karları” hesabına sınıflandırılmıştır
(Not 17).

ii) 31 Aralık 2007 tarihli konsolide bilançoda, “özkaynak enflasyon düzeltmesi farkları” içerisinde
sınıflandırılan yasal yedekler enflasyon değerlemesi farkları, olağanüstü yedekler enflasyon
değerlemesi farklarıve hisse senedi ihraç primi enflasyon değerlemesi farklarından oluşan
252.923 YTL tutarında enflasyon düzeltmesi farkları“geçmişyıllar karları” hesabına
sınıflandırılmıştır (Not 17).

iii) 31 Aralık 2007 tarihli konsolide bilançoda, “ticari alacaklar” içinde sınıflandırılan 2 YTL’lik
verilen depozito ve teminatlar “diğer alacaklar” hesabına, “nakit ve nakit benzerleri” içerisinde
yer alan 26.387 YTL’lik vadesi üç aydan uzun olan vadeli mevduatlar “finansal yatırımlar”
hesabına, “finansal yatırımlar” içerisinde yer alan 536 YTL’lik vadesi üç aydan kısa olan
menkul kıymetler “nakit ve nakit benzerleri” hesabına, duran varlıklarda yer alan
36.688 YTL’lik finansal yatırım dönen varlıklarda yer alan “finansal yatırımlar” hesabına,
“uzun vadeli ticari alacaklar” içerisinde yer alan 733 YTL’lik verilen depozito ve teminatlar
“diğer alacaklar” hesabına, “maddi varlıklar” içerisinde yer alan 1.112 YTL’lik verilen sabit
kıymet avansları“diğer dönen varlıklar” hesabına, “maddi varlıklar” içerisinde yer alan
9.145 YTL’lik kısım “yatırım amaçlıgayrimenkuller” hesabına, ”diğer duran varlıklar”
içerisinde yer alan 3.588 YTL’lik özel maliyetler “maddi varlıklar” hesabına ve “stoklar” içinde
yer alan 227 YTL’lik verilen sipariş avansları “diğer dönen varlıklar” hesabına
sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2007 tarihli konsolide bilançoda bulunan 41.293 YTL tutarındaki
ilişkili taraflardan alacaklar kaleminin 9.394 YTL’lik bölümü ticari alacaklar, 31.899 YTL’lik
bölümü ise diğer alacaklar hesabına sınıflandırılmıştır.
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iv) 31 Aralık 2007 tarihli konsolide bilançoda, “uzun vadeli ticari borçlar” içerisinde yer alan
3.602 YTL’lik alınan depozito ve teminatlar “diğer borçlar” hesabına sınıflandırılmıştır.
31 Aralık 2007 tarihli konsolide bilançoda, “uzun vadeli borç karşılıkları” içerisinde yer alan
14.065 YTL’lik kıdem tazminatı“kıdem tazminatıkarşılığı” kalemi altında ve “borç
karşılıkları” içerisinde yer alan 36.363 YTL’lik vergi karşılığı“dönem karıvergi yükümlülüğü”
kalemi altında sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2007 tarihli konsolide bilançoda bulunan
54.663 YTL tutarındaki ilişkili taraflara borçlar kalemi “ticari borçlar” hesabına
sınıflandırılmıştır.

v) 1 Ocak - 31 Aralık 2007 hesap dönemine ait konsolide gelir tablosunda, “diğer faaliyet gelirleri”
içerisinde yer alan toplam 148.210 YTL tutarındaki kur farkıve faiz gelirleri ile 2.744 YTL
tutarındaki diğer finansal gelirler “finansal gelirler” hesabına, “diğer faaliyet giderleri”
içerisinde yer alan 34.912 YTL tutarındaki kur farkıgideri “finansal giderler” hesabına, “genel
yönetim giderleri” içerisinde yer alan toplam 1.777 YTL tutarındaki kira gideri “Pazarlama,
satışve dağıtım giderleri” hesabına, “diğer faaliyet gelirleri” içerisinde yer alan 442 YTL
tutarındaki diğer gelirler “genel yönetim giderleri” hesabına ve “genel yönetim giderleri”
içerisinde yer alan toplam 5.974 YTL tutarındaki enerji, iletişim, sigorta, kırtasiye, tamir, bakım
ve güvenlik giderleri ile vergi resim ve harçlar “satışpazarlama giderleri” hesabına
sınıflandırılmıştır.

2.7 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları

Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve
yükümlülüklerin tutarlarını,şarta bağlıvarlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasınıve hesap dönemi
boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarınıetkileyebilecek tahmin ve varsayımların
kullanılmasınıgerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve
işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık
gösterebilir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlıdeğerinde
önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

(a) Şerefiye üzerindeki tahmini değer düşüklüğü

Not 2.6.d’de belirtilen muhasebe politikasıgereğince, şerefiye Grup tarafından her yıl değer
düşüklüğü için gözden geçirilir. Söz konusu nakit üreten birimin geri kazanılabilir değeri kullanım
değeri hesaplamalarına göre tespit edilmiştir. Bu kullanım değeri hesaplamalarıiskonto edilmişvergi
sonrasınakit akım projeksiyonlarınıiçermekte olup YTL bazında tespit edilen bu projeksiyonlar
Migros yönetimi tarafından onaylanan beşyıllık uzun vadeli planlara dayanmaktadır. Beşyıllık
dönemden daha sonraki tahmini nakit akımlarıherhangi bir büyüme oranıdikkate alınmadan
hesaplanmıştır. Kullanım değeri hesaplamalarında iskonto oranı%12,12 olarak kullanılmıştır.
Kullanılan iskonto oranıvergi sonrasıiskonto oranıolup şirkete özgü riskleri de içermektedir. Grup
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle yukarıdaki varsayımlarıkullanarak yapmışolduğu değer düşüklüğü
testleri sonucunda şerefiye tutarında herhangi bir değer düşüklüğü tespit etmemiştir.
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(b) Özel maliyetler üzerindeki tahmini değer düşüklüğü

Not 2.6.c’de belirtilen muhasebe politikasıgereğince, maddi duran varlıklar elde etme maliyetinden
birikmişamortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir.
Grup, operasyonel performansınıher bir mağaza bazında ayrıayrıdeğerlendirmekte olup mağazaların
faaliyetlerine son verip vermemeyi ürettikleri iskonto edilmişnakit akım projeksiyonlarına göre karar
vermektedir. Mağazaların nakit akım projeksiyonlarıher bir mağazanın kalan ekonomik ömrünü
dikkate alarak Grup’un beşyıllık uzun vadeli planlarına uygun olarak hazırlanmaktadır. Bu kapsamda
Grup kiracıolarak bulunduğu mağazalardaki özel maliyetler için bu mağazaların sürekliliğini göz
önünde bulundurarak değer düşüklüğü tahmini yapmaktadır (Not 11).

(c) Maddi olmayan duran varlıklar üzerindeki tahmini değer düşüklüğü

Not 2.6.ç’de belirtilen muhasebe politikasıgereğince, faydalıömrü sınırsız olarak belirlenmişmarka
değeri ve benzeri maddi olmayan duran varlıklar için amortisman muhasebesi uygulanmaz. Bu
varlıkların kayıtlıdeğerinde herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığına yönelik değer düşüklüğü
testi yapılır. Bu değer düşüklüğü testi, Tansaşmağazalarının Grup’un beşyıllık uzun vadeli planları
çerçevesinde hesaplanan nakit akımlarının bugünkü değerinin Tansaşmağazasının defter değeri ile
karşılaştırılmasısuretiyle yapılmaktadır. Grup, Tansaşmarkasının kayıtlıdeğeri için 31 Aralık 2008
tarihi itibariyle bu kapsamda bir değer düşüklüğü testi yürütmüşve herhangi bir değer düşüklüğü
tespit etmemiştir (Not 12).

(d) Karşılıklar

Not 2.6.j’de belirtilen muhasebe politikasıgereğince, karşılıklar, Grup’un geçmişolaylar sonucunda,
elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcıbir yükümlülüğün mevcut bulunmasıve bu yükümlülüğü
yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek
miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır. Bu kapsamda Grup
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle aleyhine açılmışolan yasal takip ve tazminat davalarınıdeğerlendirmiş
olup, kaybetme olasılığının %50’den daha fazla olduğunu tahmin ettikleri için gerekli karşılığı
ayırmıştır (Not 14).

(e) Kurum kazancıüzerinden hesaplanan vergiler

Not 2.6.ö’de belirtilen muhasebe politikasıgereğince, Grup’un bilanço tarihi itibariyle dönem
sonuçlarına dayanılarak tahmin edilen dönem karının vergiye tabi olan kısmıüzerinden ve bilanço
tarihinde geçerli olan vergi oranlarıile hesaplanan cari yıl vergi yükümlülüğü için karşılık
ayrılmaktadır. Grup’un bağlıortaklıklarının faaliyette bulunduğu ülkelerdeki vergi mevzuatları, farklı
yorumlara tabi olup, sık sık değişikliğe uğrayabilmektedir. Bu kapsamda Grup’un bağlıortaklıklarının
faaliyetleri ile ilgili olarak vergi makamlarıtarafından vergi mevzuatının yorumlanması, yönetim ile
aynıolmayabilir. Bundan dolayıişlemler, vergi makamlarınca farklıyorumlanabilir ve Grup önemli
sayılabilecek tutarda ek vergi, ceza ve faiz ödemesine maruz bırakılabilir (Not 14.d). 31 Aralık 2008
tarihi itibariyle Grup, bağlıortaklıklarında doğabilecek muhtemel vergi cezalarınıgözden geçirmişve
herhangi bir karşılık ayrılmasına gerek görmemiştir.
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31 Aralık 2008 tarihli konsolide dönem finansal tablolarda, birincil raporlama olarak coğrafi bölümler
sunulmuştur.

Coğrafi bölgeler, riskleri ve getirileri açısından ticari anlamda diğer bölgelerden farklılık arz eden
ekonomik bölgeleri ifade eder.

Toptan satışlar ve kira gelirleri, UMS 14 doğrultusunda, parasal önemlilik kavramıdikkate alınarak
ayrıbir sektör olarak belirtilmemişve dolayısıyla sektörel bölümler ikincil raporlama olarak ayrıca
sunulmamıştır (Not 18). Bu çerçevede, perakendecilik raporlanabilir tek sektör olarak bu konsolide
finansal tablolarda yer almıştır.

a) Net Satışlar 2008 2007

Türkiye 4.849.976 4.251.932
Kazakistan 173.895 141.971
Bulgaristan 30.329 26.965
Azerbaycan 19.546 17.104

Devam eden faaliyetlerden net satışlar 5.073.746 4.437.972

Durdurulan faaliyetlerden net satışlar - 355.387

5.073.746 4.793.359

b) Faaliyet karı 2008 2007

Türkiye 275.648 591.611
Kazakistan 13.961 12.369
Bulgaristan 4.704 7.333
Azerbaycan 1.834 1.086

Devam eden faaliyetlerden sağlanan
faaliyet karı 296.147 612.399

Durdurulan faaliyetlere ilişkin
faaliyet zararı - (845)

296.147 611.554
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c) 1 Ocak - 31 Aralık 2008 hesap dönemine ait bölüm analizi

Toplam Bölümlerarası Durdurulan
Türkiye Kazakistan Bulgaristan Azerbaycan birleşik eliminasyon Toplam faaliyetler

Dışgelirler 4.849.976 173.895 30.329 19.546 5.073.746 - 5.073.746 -
Bölümler arasıgelirler 6.246 - - - 6.246 (6.246) - -

Gelirler 4.856.222 173.895 30.329 19.546 5.079.992 (6.246) 5.073.746 -

Satışların maliyeti (3.610.907) (129.755) (18.445) (14.129) (3.773.236) 6.246 (3.766.990) -

Brüt esas faaliyet karı 1.245.315 44.140 11.884 5.417 1.306.756 - 1.306.756 -

Satışve pazarlama
giderleri (795.505) (22.201) (3.431) (1.285) (822.422) - (822.422) -

Genel yönetim giderleri (187.637) (8.505) (3.767) (2.322) (202.231) - (202.231) -

Diğer gelirler, net 13.475 527 18 24 14.044 - 14.044 -

Faaliyet karı 275.648 13.961 4.704 1.834 296.147 - 296.147 -

d) 1 Ocak - 31 Aralık 2007 hesap dönemine ait bölüm analizi

Toplam Bölümlerarası Durdurulan
Türkiye Kazakistan Bulgaristan Azerbaycan birleşik eliminasyon Toplam faaliyetler

Dışgelirler 4.251.932 141.971 26.965 17.104 4.437.972 - 4.437.972 355.387
Bölümler arasıgelirler 9.724 - - - 9.724 (9.724) - -

Gelirler 4.261.656 141.971 26.965 17.104 4.447.696 (9.724) 4.437.972 355.387

Satışların maliyeti (3.232.601) (106.932) (17.239) (12.771) (3.369.543) 9.724 (3.359.819) (238.642)

Brüt esas faaliyet karı 1.029.055 35.039 9.726 4.333 1.078.153 - 1.078.153 116.745

Satışve pazarlama
giderleri (645.470) (16.212) (3.601) (1.182) (666.465) - (666.465) (70.444)

Genel yönetim giderleri (195.018) (7.053) (3.232) (2.081) (207.384) - (207.384) (36.746)

Diğer gelir/(giderler), net 403.044 595 4.440 16 408.095 - 408.095 (10.400)

Faaliyet karı/(zararı) 591.611 12.369 7.333 1.086 612.399 - 612.399 (845)
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e) Coğrafi bölümlerde kullanılan varlıklar

Toplam varlıklar 2008 2007

Türkiye 2.106.148 2.119.049
Kazakistan 75.037 67.005
Bulgaristan 34.550 29.304
Azerbaycan 10.843 7.593

Bölüm varlıkları(*) 2.226.578 2.222.951

Bölümlerle ilişkilendirilmeyen varlıklar 801.810 739.849

Eksi: Coğrafi bölümler arasıeliminasyon (132.132) (133.075)

Konsolide finansal tablolara göre toplam varlıklar 2.896.256 2.829.725

(*) Bölüm varlıklarıgenel olarak faaliyetle ilgili varlıklardan oluşmakta, ertelenen vergi varlıkları, vadeli
mevduatlar ve finansman geliri yaratan satılmaya hazır finansal varlıklar bölümlerle
ilişkilendirilmemiştir.

Net varlıklar 2008 2007

Türkiye 1.636.298 1.522.493
Kazakistan 59.313 35.729
Bulgaristan 44.817 31.241
Azerbaycan 10.653 6.689

Toplam birleştirilmiş 1.751.081 1.596.152

Eksi: Coğrafi bölümler arasıeliminasyon (126.697) (126.819)

Konsolide finansal tablolara göre toplam özkaynaklar 1.624.384 1.469.333

f) Yatırım harcamaları, itfa ve amortisman payları

Yatırım harcamaları 2008 2007

Türkiye 163.411 165.775
Kazakistan 4.204 4.846
Azerbaycan 520 92
Bulgaristan 46 119
Durdurulan faaliyetler - 44.195

168.181 215.027
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İtfa ve amortisman payları 2008 2007

Türkiye 95.248 91.134
Kazakistan 3.534 1.518
Bulgaristan 1.404 1.369
Azerbaycan 446 337
Durdurulan faaliyetler - 15.917

100.632 110.275

g) Ana ortaklık dışıpay 2008 2007

Bulgaristan 387 265

387 265

NOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

2008 2007

Kasa 25.287 22.050
Bankalar

- vadesiz mevduat 51.729 53.112
- vadeli mevduat 799.595 109.376

Satılmaya hazır finansal varlıklar - 536
Tahsilata verilen çekler 38 112
Diğer hazır değerler, net 217.682 211.766

1.094.331 396.952

YTL cinsinden vadeli mevduat hesaplarıile detaylarıNot 27’de verilen ABD Dolarıcinsinden vadeli
mevduat hesaplarıüzerindeki ağırlıklıortalama etkin faiz oranları, sırasıyla, yıllık %21,29
(2007: %17,65) ve %4,90’dır (2007: %9,47). DetaylarıNot 27’de verilen Euro cinsinden vadeli
mevduatlar üzerindeki ağırlıklıortalama etkin faiz oranı%5,63’tür (2007:%3,58).

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazine bonolarıve devlet tahvillerinden oluşan satılmaya hazır finansal
varlıkların ortalama vadesi üç aydan kısa olup ağırlıklıortalama etkin faiz oranıyıllık %19,61’dir.

Diğer hazır değerler esas olarak bir aydan kısa (2007: bir aydan kısa) vadeye sahip kredi kartıslip
alacaklarınıiçerir ve 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle yıllık %16,71 oranıkullanılarak iskonto
edilmiştir.
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31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle vadeli mevduatların vadelerine göre dağılımıaşağıdaki
gibidir:

2008 2007

1 - 30 gün 799.595 97.680
31 - 90 gün - 11.696

799.595 109.376

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle hazırlanan konsolide nakit akım tablolarıaçısından nakit ve
nakit benzerleri aşağıdaki gibidir:

2008 2007

Hazır değerler 1.094.331 396.416
3 aydan kısa vadeli menkul kıymetler - 536

1.094.331 396.952

NOT 5 - FİNANSAL YATIRIMLAR

2008 2007

Kısa vadeli satılmaya hazır finansal varlıklar - 602.380
Vadeli mevduatlar - 26.387

Kısa vadeli finansal varlıklar - 628.767

Uzun vadeli satılmaya hazır
finansal varlıklar - (Kote edilmemişfinansal varlıklar) 2.215 1.706

Uzun vadeli finansal varlıklar 2.215 1.706

Kısa vadeli satılmaya hazır finansal varlıklar:

2008 2007
Yıllık ağırlıklıortalama Yıllık ağırlıklıortalama

etkin faiz oranı Tutar etkin faiz oranı Tutar

Hazine bonolarıve
devlet tahvilleri - - %17,67 537.992

Eurobond (ABD Doları) - - %10,68 26.847
Vadeli mevduatlar - - %5,25 26.387
Eurobond (Euro) - - %5,50 853

- 592.079
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NOT 5 - FİNANSAL YATIRIMLAR (Devamı)

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle vadelerine göre kısa vadeli satılmaya hazır finansal
varlıkların analizi:

2008 2007
Vadesine kadar olan süre:

91-180 gün - 26.446
181 gün-1 yıl - 104.872
1 yılın üzerinde - 460.761

- 592.079

Kote edilmişfinansal varlıklar:

2008 2007
Pay Oranı Tutar Pay Oranı Tutar

Tat Konserve San. A.Ş.
(“Tat Konserve”) (*) - - %2,87 11.860

- 11.860

Kote edilmemişfinansal varlıklar: 2008 2007
Pay Oranı Tutar Pay Oranı Tutar

Sanal Merkez Ticaret A.Ş. %100,00 1.695 %69,99 1.186
Şok Marketler Ticaret A.Ş. %99,60 520 %99,60 520
KoçtaşYapıMarketleri A.Ş.

(“Koçtaş”) (*) - - %9,24 23.099
TanıPazarlama A.Ş. (**) - - %32,00 1.729

2.215 26.534

(*) Not 1’de belirtilen Migros hisselerinin ana ortaklık Koç Holding tarafından satışıkapsamında söz konusu
hisse devri gerçekleşmeden önce Tat Konserve ve Koçtaşhisseleri, sırasıyla, 30 Eylül 2007 tarihi
itibariyle tespit edilen kayıtlıdeğeri olan 11.860 YTL karşılığında ve 30 Eylül 2007 tarihi itibariyle
indirgenmişnakit akımlarıyöntemi kullanılarak tespit edilen makul değeri olan 23.099 YTL karşılığında
Koç Holding veya Koç Topluluğu Şirketleri tarafından 22 Mayıs 2008 tarihinde satın alınmışolup, elde
edilen 21.245 YTL tutarındaki kar diğer faaliyetlerden gelir ve karlar altında muhasebeleştirilmiştir
(Not 20).

(**) Not 1’de belirtilen Migros hisselerinin ana ortaklık Koç Holding tarafından satışıkapsamında söz konusu
hisse devri gerçekleşmeden önce TanıPazarlama hisseleri 30 Eylül 2007 tarihi itibariyle tespit edilen
kayıtlıdeğeri olan 1.729 YTL karşılığında Koç Holding veya Koç Topluluğu Şirketleri tarafından
21 Mayıs 2008 tarihinde satın alınmıştır. Daha önce iştirak kapsamında olan, dolayısıyla özkaynak
yöntemi ile muhasebeleştirilen TanıPazarlama 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide
finansal tablolarda 1.729 YTL olarak belirlenen makul değeri ile satılmaya hazır finansal varlık olarak
muhasebeleştirilmiştir.
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NOT 5 - FİNANSAL YATIRIMLAR (Devamı)

Şok Marketler ve Sanal Merkez, Grup’un konsolide net varlıkları, mali durumu ve sonuçlarıüzerinde
mali açıdan önemli bir etkiye sahip olmadıklarından, konsolidasyon kapsamına alınmayan bağlı
ortaklıklardır. Bunlar, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak değerlendirilmişve aktif piyasalarda
kote edilmişborsa fiyatlarının bulunmamasınedeniyle 31 Aralık 2004 tarihine kadar uygulanan
enflasyon muhasebesi gereklilikleri çerçevesinde düzeltilmişmaliyetleri üzerinden bin YTL olarak
gösterilmiştir.

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle kısa ve uzun vadeli toplam finansal varlıkların hareket
tablosu aşağıdaki gibidir:

2008 2007

1 Ocak 630.473 319.599

Menkul kıymetlerdeki değişim, net (565.692) 450.752
Vadeli mevduat değişimi, net (26.387) (130.645)
Satılmaya hazır finansal varlık ek hisse satın alımı 509 -
Satılmaya hazır finansal varlık satışı (36.688) (28.007)
Satılmaya hazır finansal varlıklarda sermaye artırımı - 1.412
Satılmaya hazır finansal varlıklar makul değer artışı- net - 24.334
İştirak satışı - (7.188)
İştirak karlarındaki pay-net - 216

31 Aralık 2.215 630.473

NOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR

2008
Toplam

Yıllık ağırlıklıortalama ABD YTL
etkin faiz oranı Doları Euro Karşılığı

Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısmı
- Sabit faiz oranlı %5,32 956 124 1.711
- Değişken faiz oranlı %4,04 27.979 - 42.313

Uzun vadeli banka kredilerinin
kısa vadeli kısmı 28.935 124 44.024

Uzun vadeli banka kredileri
- Sabit faiz oranlı %5,32 120 868 2.038
- Değişken faiz oranlı %4,04 23.765 - 35.940

Uzun vadeli banka kredileri 23.885 868 37.978

Banka kredileri toplamı 52.820 992 82.002
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NOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)

2007
Toplam

Yıllık ağırlıklıortalama ABD YTL
etkin faiz oranı Doları Euro Karşılığı

Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısmı
- Sabit faiz oranlı %6,80 1.753 124 2.254
- Değişken faiz oranlı %6,24 70.827 19.344 115.574

Uzun vadeli banka kredilerinin
kısa vadeli kısmı 72.580 19.468 117.828

Uzun vadeli banka kredileri
- Sabit faiz oranlı %6,80 1.048 992 2.916
- Değişken faiz oranlı %6,24 64.706 37.647 139.747

Uzun vadeli banka kredileri 65.754 38.639 142.663

Banka kredileri toplamı 138.334 58.107 260.491

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle uzun vadeli banka kredilerinin bilanço tarihindeki YTL karşılığı
değerleri ile geri ödeme planıaşağıdaki gibidir:

2008 2007

2009 - 74.592
2010 36.387 66.800
2011 265 212
2012 265 212
2013 265 212
2014 265 212
2015 ve sonrası 531 423

37.978 142.663

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle toplam banka kredilerinin makul değeri 83.498YTL (2007:
268.189YTL) olarak hesaplanmıştır.
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NOT 7 - TİCARİALACAK VE BORÇLAR

Ticari Alacaklar:
2008 2007

Toptan satışlardan ve kiralama işlemlerinden alacaklar 34.027 32.904
İlişkili taraflardan alacaklar (Not 26) 2.091 9.394
Alacak senetleri 967 1.736

37.085 44.034

Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (8.261) (6.332)
Vadeli satışlardan kaynaklanan

tahakkuk etmemişfinansman geliri (490) (500)

Kısa vadeli ticari alacaklar, net 28.334 37.202

Ticari alacaklar genel olarak bir aydan kısa (2007: bir aydan kısa) vadeye sahiptir ve 31 Aralık 2008
tarihi itibariyle yıllık %16,71 (2007: %16,15) oranıkullanılarak iskonto edilmiştir.

Şüpheli alacak karşılıklarının hesap dönemleri içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

2008 2007

1 Ocak 6.332 6.651

Cari dönemde ayrılan ek karşılıklar (Not 20) 2.226 3.663
Yabancıpara çevrim farkıetkisi 27 (361)
Tahsilatlar ve iptal edilen karşılıklar (324) (233)
Müşterek yönetime tabi ortaklık satışından

kaynaklanan iptaller - (3.388)

31 Aralık 8.261 6.332

Ticari Borçlar:
2008 2007

Satıcılar 1.064.926 885.060
İlişkili taraflara borçlar (Not 26) 123 54.663
Eksi: Vadeli alımlardan kaynaklanan tahakkuk

etmemişfinansman giderleri (16.043) (13.571)

Kısa vadeli ticari borçlar, net 1.049.006 926.152

Ticari borçlar genel olarak üç aydan kısa (2007: üç aydan kısa) vadeye sahiptir ve 31 Aralık 2008
tarihi itibariyle yıllık %17,04 (2007: yıllık %15,96) oranıkullanılarak iskonto edilmiştir.
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NOT 8 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Diğer Alacaklar:

2008 2007

Personelden alacaklar 414 591
Verilen depozito ve teminatlar 1 2
Satılmaya hazır finansal varlık satışından alacaklar (not 26) - 31.899

Kısa vadeli diğer alacaklar 415 32.492

2008 2007

Verilen depozito ve teminatlar 910 733

Uzun vadeli diğer alacaklar 910 733

Diğer Borçlar:

2008 2007

T. Garanti BankasıA.Ş. (“Garanti Bankası”)
Kredi kartıtahsilat hesabı 16.699 20.702

Kısa vadeli diğer borçlar 16.699 20.702

2008 2007

Alınan depozito ve teminatlar 4.408 3.602

Uzun vadeli diğer borçlar 4.408 3.602

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Garanti Bankası’na olan borç, Garanti Bankasıadına Tansaş
mağazalarında yapılan kredi kartıtahsilatlarından kaynaklanmaktadır ve bir aydan kısa vadeye
sahiptir.

NOT 9 - STOKLAR

2008 2007

İlk madde ve malzeme 1.712 1.541
Yarımamul 1.382 1.197
Mamul ve emtia 487.459 396.671
Diğer 1.421 1.108

491.974 400.517

Stoklar, maliyet bedelleri ile gösterilmektedir. 1 Ocak - 31 Aralık 2008 hesap döneminde satışların
maliyeti içerisinde giderleştirilen stok maliyeti 3.726.170 YTL’dir (2007: 3.561.195 YTL) (Not 19).
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NOT 10 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Döviz
Açılış Transferler kurlarındaki Kapanış

1 Ocak 2008 İlaveler (Not 11) değişimin etkisi 31 Aralık 2008

Maliyet
Arazi ve binalar 11.001 69 15.115 2.564 28.749

Birikmişamortisman
Arazi ve binalar (1.856) (661) (933) (373) (3.823)

Net defter değeri 9.145 24.926

Müşterek yönetime
tabi ortaklık

satışından Döviz
Açılış Transferler kaynaklanan kurlarındaki Kapanış

1 Ocak 2007 İlaveler (Not 11) çıkışlar değişimin etkisi 31 Aralık 2007

Maliyet
Arazi ve binalar 110.266 - 18.692 (106.762) (11.195) 11.001

Birikmişamortisman
Arazi ve binalar (7.303) (1.784) (1.856) 8.345 742 (1.856)

Net defter değeri 102.963 9.145

Dönemin amortisman giderleri genel yönetim giderleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir.

Yatırım amaçlıgayrimenkuller, Kazakistan’daki Ramstore Samal alışverişmerkezi ve Tastak
süpermarketinin çeşitli perakendecilere kiralanan kısmından oluşmaktadır. 31 Aralık 2008 tarihi
itibariyle ortalama kiralanan alan 7.651 metrekaredir (2007: 7.620).

Yatırım amaçlıgayrimenkullere yapılan transferler, Makedonya’daki Üsküp alışverişmerkezinin
çeşitli perakendecilere kiralanan kısmından oluşmaktadır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle ortalama
kiralanan alan 9.131 metrekaredir.
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NOT 11 - MADDİDURAN VARLIKLAR

Yatırım amaçlı
gayrimenkullere Döviz

Açılış Değer transferler kurlarındaki Kapanış
1 Ocak 2008 İlaveler Çıkışlar düşüklüğü Transferler (Not 10) değişimin etkisi 31 Aralık 2008

Maliyet
Arazi ve binalar 261.414 925 (30) - 178 (15.115) 13.231 260.603
Özel maliyetler 517.999 46.447 (597) (398) 22.978 - 1.128 587.557
Makine ve cihazlar 452.665 39.189 (7.023) - 19.333 - 3.948 508.112
Demirbaşlar 160.934 14.486 (2.126) - 4.987 - 1.399 179.680
Motorlu araçlar 1.344 19 (91) - 8 - 81 1.361
Yapılmakta olan yatırımlar 2.409 53.579 (3.336) - (47.484) - 10 5.178

1.396.765 154.645 (13.203) (398) - (15.115) 19.797 1.542.491

Birikmişamortisman
Binalar (41.247) (4.200) - - - 933 (1.496) (46.010)
Özel maliyetler (241.529) (47.813) - 305 - - (49) (289.086)
Makine ve cihazlar (300.515) (34.358) 6.523 - - - (1.189) (329.539)
Demirbaşlar (76.514) (10.929) 1.987 - - - (822) (86.278)
Motorlu araçlar (843) (196) 76 - - - (12) (975)

(660.648) (97.496) 8.586 305 - 933 (3.568) (751.888)

Net defter değeri 736.117 790.603

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle maddi duran varlıklar üzerinde ipotek bulunmamaktadır.
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NOT 11 - MADDİDURAN VARLIKLAR (Devamı)

Müşterek
Yatırım amaçlı yönetime tabi

gayrimenkullere ortaklık satışından Döviz
Açılış Değer transfer kaynaklanan kurlarındaki Kapanış

1 Ocak 2007 İlaveler Çıkışlar düşüklüğü Transferler (Not 10) çıkışlar değişimin etkisi 31 Aralık 2007

Maliyet
Arazi ve binalar 547.235 16.610 (13.161) - 1.254 (15.431) (243.443) (31.650) 261.414
Özel maliyetler 463.992 29.530 (132) (5.345) 29.975 - - (21) 517.999
Makine ve cihazlar 458.570 35.039 (8.698) - 19.087 - (44.432) (6.901) 452.665
Demirbaşlar 178.805 22.307 (5.159) - 7.664 - (38.781) (3.902) 160.934
Motorlu araçlar 2.035 48 (691) - - - - (48) 1.344
Yapılmakta olan yatırımlar 35.434 109.684 (36.695) - (57.980) (3.261) (42.040) (2.733) 2.409

1.686.071 213.218 (64.536) (5.345) - (18.692) (368.696) (45.255) 1.396.765

Birikmişamortisman
Binalar (61.228) (9.296) 2.958 - - 1.856 21.766 2.697 (41.247)
Özel maliyetler (198.308) (47.378) 82 4.065 - - - 10 (241.529)
Makine ve cihazlar (298.421) (34.388) 6.293 - 17 - 22.850 3.134 (300.515)
Demirbaşlar (79.451) (14.577) 3.196 - (17) - 12.986 1.349 (76.514)
Motorlu araçlar (1.152) (282) 591 - - - - - (843)

(638.560) (105.921) 13.120 4.065 - 1.856 57.602 7.190 (660.648)

Net defter değeri 1.047.511 736.117
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NOT 11 - MADDİDURAN VARLIKLAR (Devamı)

Dönemin amortisman giderleri genel yönetim giderleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir.

Grup’un maddi varlıklarıiçinde yer alan ve finansal kiralama sözleşmesi ile kiralanmışvarlıkları,
aşağıda net defter değeri belirtilen makine, cihaz ve demirbaşlardan oluşmaktadır:

2008 2007

Net defter değeri 7.572 15.725

Migros, Makedonya’da bulunan bir arsasınıana ortağıRamstore Makedonya’nın %1 ortağıolan
EvroAsia Tehnika DOO - Skopje (“EvroAsia”) olan City Plaza DOO - Skopje (“City Plaza”) şirketine
27 Şubat 2008 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde 30 ABD Dolarıkarşılığında satmıştır.
Ayrıca, Migros 1 Ocak - 31 Aralık 2008 hesap dönemi içinde EvroAsia’dan 700 ABD Dolarıkarşılığı
908 YTL tutarında danışmanlık ve pazarlama hizmeti almıştır.

NOT 12 - MADDİOLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Döviz
kurlarındaki

Açılış değişimin Kapanış
1 Ocak 2008 İlaveler Çıkışlar etkisi 31 Aralık 2008

Maliyet
Marka değeri (**) 174.158 - - - 174.158
Haklar 17.059 3.170 (116) 396 20.509
Diğer maddi olmayan varlıklar 88 10.297 (*) - - 10.385

191.305 13.467 (116) 396 205.052

Birikmişitfa payları
Haklar (11.591) (2.182) 116 (239) (13.896)
Diğer maddi olmayan varlıklar (88) (293) - - (381)

(11.679) (2.475) 116 (239) (14.277)

Net defter değeri 179.626 190.775
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NOT 12 - MADDİOLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı)

Müşterek
yönetime

Döviz tabi ortaklık
kurlarındaki satışından

Açılış değişimin kaynaklanan Kapanış
1 Ocak 2007 İlaveler Çıkışlar etkisi çıkışlar 31 Aralık 2007

Maliyet
Marka değeri (**) 174.158 - - - - 174.158
Haklar 16.328 1.809 (52) (230) (796) 17.059
Diğer maddi olmayan varlıklar 88 - - - - 88

190.574 1.809 (52) (230) (796) 191.305

Birikmişitfa payları
Haklar (9.663) (2.570) 48 117 477 (11.591)
Diğer maddi olmayan varlıklar (88) - - - - (88)

(9.751) (2.570) 48 117 477 (11.679)

Net defter değeri 180.823 179.626

(*) Grup, 24 Temmuz 2008 tarihinde Hamoğlu Yönetim Organizasyonu Personel Taşımacılık ve Yemek
Üretim Hizmetleri İşletmecilik A.Ş.’den yerel perakende zinciri Maxi Marketler'e ait Silivri, Tekirdağve
Çengelköy'deki toplam 13.000 metrekare satışalanına sahip mağazaların tüm demirbaşve tesisatlarını
KDV hariç 19.689 YTL karşılığında (10.500 Euro) satın almışve söz konusu mağazaların kira
sözleşmelerini devralmıştır. Satın alınan söz konusu varlıkların makul değeri 9.392 YTL olarak tespit
edilmişve maddi duran varlıklar altında muhasebeleştirilmiştir. Satın alma bedelinin satın alınan
varlıkların makul değerlerini aşan 10.297 YTL tutarındaki kısmıdiğer maddi olmayan varlıklar olarak
muhasebeleştirilmişolup bu tutar kira sözleşmesi süresi boyunca itfa edilecektir.

(**) Grup, 10 Kasım 2005 tarihinde Tansaşhisselerinin %64,25’ini satın almıştır. UFRS 3, “İşletme
Birleşmeleri” gereğince, satın alma işlemi sonucunda iktisap eden tarafın satın alma maliyeti, iktisab
edilen tarafın tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlıyükümlülüklerine dağıtılmasıve bu
dağıtımda tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlıyükümlülüklerin makul değerlerinin dikkate
alınmasıgerekmektedir. Grup, Tansaş’ın tanımlanabilir maddi olmayan duran varlığıolarak tespit etmiş
olduğu Marka Değeri’nin makul değerinin belirlenmesi amacıyla bir uzman kuruluş’a Marka Değeri
tespit çalışmasıyaptırmıştır. Uzman kuruluş6 Mart 2006 tarihli raporunda “Royaltiden Arındırma -
Relief from Royalties” yöntemini kullanarak Tansaş’ın marka değerini 174.158 YTL olarak raporlamışve
bu tutar konsolide finansal tablolarda maddi olmayan varlıklar içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Marka
değeri, marka değerinin öngörülebilir belirli bir ömrü olmamasından ve değerinin korunmasına yönelik
olarak her yıl gelir tablosu ile ilişkilendirilecek giderler yapılmasıöngörüldüğünden, faydalıömrü sınırsız
olan maddi olmayan varlık olarak değerlendirilmişolup bu varlık için amortisman muhasebesi
uygulanmamıştır. Muhasebe politikalarında da belirtildiği üzere faydalıömrü sınırsız olarak belirlenen
maddi olmayan varlıklar için yılsonlarında olmak üzere her yıl yılın aynızamanında değer düşüklüğü testi
yapılmaktadır.
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NOT 13 - ŞEREFİYE

2008 2007

1 Ocak itibariyle 234.466 235.480
Değer düşüklüğü - (1.014)

31 Aralık itibariyle 234.466 234.466

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle net defter değeri 234.466 YTL (2007: 234.466 YTL) tutarındaki şerefiye
ağırlıklıolarak Tansaş’ın 10 Kasım 2005 tarihinde satın alınmasısonucunda oluşmuştur.

NOT 14 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa vadeli borç karşılıkları:
2008 2007

Dava ve tazminat karşılıkları(Not 14.e) 13.898 6.795

Koşullu varlık ve yükümlülükler:

a) 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle verilen teminatlar aşağıdaki gibidir:

2008 2007

Verilen teminat mektupları 26.648 71.860

Migros, Ramstore Kazakistan’ın IFC ile 30 Temmuz 1999 ve 22 Kasım 2001 tarihlerinde
imzaladığı11 milyon ABD Dolarıve 1,9 milyon ABD Dolarıdeğerindeki kredi sözleşmelerine
aynıtarihlerde imzalanan sözleşmelerle garantör olmuştur. Migros’un bu garantörlükten çekilmesi
durumunda, Ramstore Kazakistan’ın Samal alışverişmerkezi ve hipermarketi (25.050 m2) ile
Astana (3.194 m2) ve Tastak (2.020 m2) süpermarketlerinde bulunan varlıklarırehin edilecektir.

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle verilen teminat mektupları43.327 YTL tutarında alışverişmerkezi
satışına istinaden gayrimenkul şirketlerine verilen teminatlarıda içermekteydi.

b) 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle alınan teminatlar aşağıdaki gibidir:

2008 2007

Müşterilerden alınan teminatlar 55.885 49.569
Müşterilerden alınan ipotekler 1.408 192
Müşterek yönetime tabi ortaklık satışına ilişkin

alınan teminatlar - 148.379

57.293 198.140
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NOT 14 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

c) Arazi ve mağazaların iptal edilemez işletme kira sözleşmelerine istinaden gelecek dönemlere ait
toplam minimum kira ödemeleri aşağıdaki gibidir:

2008 2007

1 yıl içinde ödenecek 4.404 2.074
1 ile 2 yıl arası 3.351 2.074
2 ile 5 yıl arası 2.135 6.222
5 ile 10 yıl arası - 7.161

9.890 17.531

d) Kazakistan ve Kırgızistan’da vergi mevzuatları, farklıyorumlara tabi olup, sık sık değişikliğe
uğramaktadır. Ramstore Kazakistan’ın faaliyetleri ile ilgili olarak vergi makamlarıtarafından
vergi mevzuatının yorumlanması, yönetim ile aynıolmayabilir. Bundan dolayıişlemler, vergi
makamlarınca farklıyorumlanabilir ve Ramstore Kazakistan, önemli sayılabilecek tutarda ek
vergi, ceza ve faiz ödemesine maruz bırakılabilir. Kazak vergi makamlarınca hesapların yeniden
gözden geçirilme süresi beşyıldır.

e) Grup lehine veya aleyhine açılmışve halihazırda devam eden muhtelif davalar bulunmaktadır.
Bu davaların başlıcalarınıalacak, kira ve işdavalarıoluşturmaktadır. Grup yönetimi, her dönem
sonunda bu davaların olasısonuçlarınıve finansal etkisini değerlendirmekte ve bu
değerlendirme sonucunda olasıkazanç ve yükümlülüklere karşıgerekli görülen karşılıklar
ayrılmaktadır. 31 Aralık 2008 tarihi itibari ile ayrılan karşılık tutarı13.898 YTL’dir (2007:
6.795 YTL).

Dönem içerisindeki dava karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir:

2008 2007

1 Ocak 6.795 7.188

Dönem içindeki artış 9.260 930
Dönem içinde yapılan ödemeler (2.157) (1.323)

31 Aralık 13.898 6.795

f) Migros’un 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 20.893 YTL tutarında çalışanlarına karşıhak edilmiş
ancak kullanılmamışyıllık izin yükümlülüğü bulunmaktadır. Şirket politikasıgereği izinlerin
kullanılmasının teşvik edilmesi ve bu yükümlülüğün önemli bir nakit çıkışıyaratmayacağı
öngörüsü doğrultusunda 31 Aralık 2008 tarihli konsolide finansal tablolarda söz konusu
yükümlülük ile ilgili olarak herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
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NOT 14 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

g) 2002, 2003 ve 2004 yıllarında Özpa Pazarlama A.Ş. nezdinde yapılan vergi incelemeleri
sonucunda Migros’a Aralık 2007’de 36.399 YTL tutarında vergi cezasıtebliğedilmiştir. Söz
konusu ceza Migros’un satın aldığıelektronik ürünlere istinaden Özpa Pazarlama A.Ş.’nin
Migros’tan tahsil ettiği KDV tutarlarını ilgili vergi dairesine ödememesinden
kaynaklanmaktadır. Migros bu cezaların iptali için gerekli yasal işlemleri başlatmıştır.

24 Haziran 2008 tarihinde Migros söz konusu cezanın 4.784 YTL tutarındaki kısmıiçin
uzlaşmaya giderek 1.037 YTL ödemiş, geri kalan tutarıödememek için hukuki süreç
başlatmıştır. Bu konsolide finansal tabloların hazırlandığıtarih itibariyle hukuki süreç sona
ermişolup dava, temyiz yolu açık olmak üzere, Migros lehine sonuçlanmışve mahkeme kararı
Migros’a 17 Aralık 2008 tarihinde tebliğedilmiştir.

NOT 15 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

2008 2007

Kıdem tazminatıkarşılığı 15.490 14.065

Kıdem tazminatıkarşılığıaşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır:

Türk kanunlarına göre Şirket en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılan (kadınlar için 58
erkekler için 60 yaş), işilişkisi kesilen, askerlik hizmeti için çağrılan veya vefat eden her çalışanına
kıdem tazminatıödemek mecburiyetindedir. Ödenecek tazminat, her hizmet yılıiçin bir aylık maaş
tutarıkadardır ve bu miktar 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, 2.173,19YTL (2007: 2.030,19YTL) ile
sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatıkarşılığıyasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.

Uzun vadeli borç karşılıklarıiçerisinde yer alan kıdem tazminatıkarşılığı, Şirket’in çalışanlarının emekli
olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin aktüeryal varsayımlar
doğrultusunda tahmini üzerinden kayıtlara yansıtılmıştır.

Toplam uzun vadeli karşılığın hesaplanmasına yönelik aşağıdaki aktüer varsayımlar yapılmıştır:

2008 2007

Yıllık iskonto oranı %6,26 %5,71
Emekli olma olasılığına ilişkin kullanılan oran %84,80 %86,60

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılıolarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı, enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmışgerçek
oranıgösterir. Şirket’in kıdem tazminatıkarşılığı, kıdem tazminatıtavanıher altıayda bir düzenlendiği
için, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olan 2.260,04 YTL tavan tutarı(1 Ocak 2008:
2.087,92 YTL) üzerinden hesaplanmaktadır.
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NOT 15 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI (Devamı)

Dönem içerisindeki kıdem tazminatıkarşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir:

2008 2007

1 Ocak 14.065 11.757

Dönem içindeki artış 9.421 10.169
Dönem içinde yapılan ödemeler (6.923) (7.462)
Aktüeryal kazanç (876) (399)
İskonto oranıdeğişikliği (197) -

31 Aralık 15.490 14.065

NOT 16 - DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Dönen Varlıklar: 2008 2007

Gelecek aylara ait giderler 19.526 13.812
Migros Club indirim çekleri 6.593 1.577
Maddi duran varlık avansları 5.078 1.112
İndirilecek vergi ve fonlar 1.149 162
Katma Değer Vergisi (“KDV”) alacakları 216 102
Verilen siparişavansları 55 227
Müşterek yönetime tabi ortaklık satışından alacaklar (Not 2) - 148.379
Diğer 2.309 3.224

34.926 168.595

Gelecek aylara ait giderler ağırlıklıolarak sigorta primleri ve mağaza kiralarınıkapsamaktadır.

Diğer Duran Varlıklar: 2008 2007

Gelecek yıllara ait giderler 2.381 3.407

2.381 3.407

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler: 2008 2007

Personele borçlar 19.301 22.774
Ödenecek diğer vergi ve fonlar 19.096 20.561
Çeşitli gider tahakkukları 14.083 7.332
Emtia bonosu 5.465 6.872
Ödenecek KDV 5.094 12.726
Gelecek aylara ait gelirler 1.160 1.223
Diğer 771 719

64.970 72.207

Çeşitli gider tahakkukları, elektrik, su, iletişim, kira gibi gider karşılıklarıile Migros Club indirim
çeklerine ilişkin karşılık tutarlarından oluşmaktadır. Gelecek aylara ait gelirler ağırlıklıolarak
kiracılardan alınan avanslarıiçermektedir.
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NOT 17 - ÖZKAYNAKLAR

ÖdenmişSermaye

Şirket’in 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle onaylanmışve çıkarılmışsermayesi her biri 1 YKr kayıtlı
nominal bedeldeki 17.803.000.000 adet (2007: 17.803.000.000 adet) hisseden oluşmaktadır. Tüm
hisseler ödenmişolup farklıhisse gruplarıve hissedarlara verilen herhangi bir imtiyaz yoktur.

Şirket’in 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerindeki hissedarlarıve sermaye içindeki paylarıtarihi
değerlerle aşağıdaki gibidir:

2008 2007
Hissedarlar Pay oranı% Tutar Pay oranı% Tutar

Moonlight Perakendecilik
ve Ticaret A.Ş. (“Moonlight”) 97,92 174.323 - -

Halka açık kısım 2,08 3.707 49,17 87.533
Koç Holding A.Ş. (Not 1) - - 50,83 90.497

Toplam sermaye 100,00 178.030 100,00 178.030

Sermaye düzeltmesi farkları(*) (77.165) (77.165)

Toplam ödenmişsermaye 100.865 100.865

(*) Sermaye düzeltmesi farklarıödenmişsermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona göre
düzeltilmiştoplam tutarlarıile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarlarıarasındaki farkıifade eder.

Moonlight, Migros hisselerinin %50,83’ünü 30 Mayıs 2008 tarihinde Koç Holding’den satın almasını
takiben, geriye kalan %49,17 pay oranında hissenin %47,09 pay oranına karşılık gelen bölümünü
çeşitli tarihlerde çağrıyoluyla ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasıİkincil Pazarı’ndan satın almak
suretiyleŞirket’teki hisse oranını31 Aralık 2008 tarihi itibariyle %97,92’ye çıkarmıştır.

Kardan Ayrılan KısıtlanmışYedekler

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle kardan ayrılan kısıtlanmışyedeklerin detaylarıaşağıda
belirtilmiştir:

2008 2007

Müşterek yönetime tabi ortaklık satışkarları 406.477 -
Yasal yedekler 42.701 18.487
Satılmaya hazır finansal varlık satışkarları 13.718 -

462.896 18.487
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NOT 17 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmişsermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise
ödenmişsermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal
yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararlarınetleştirmek için
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılmasımümkün değildir.

Grup’un 1 Ocak - 31 Aralık 2007 hesap dönemine ait SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun
olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarında net dönem karıiçerisinde muhasebeleştirilmişolan
398.409 YTL tutarındaki müşterek yönetime tabi ortaklık ve satılmaya hazır finansal varlık satışkarı
Migros’un aynıtarih itibariyle hazırlanan vergi finansal tablolarında 420.195 YTL tutarında finansal
varlık satışkazancıistinasından faydalanmak üzere ayrıbir fon hesabında tutulmaktadır. İstisnadan
faydalanmak için söz konusu kazancın 5 yıl boyunca bu fon hesabında tutulmasıve işletmeden
çekilmemesi gerekmektedir. Söz konusu tutar SPK Finansal Raporlama Standartlarıuyarınca “Kardan
Ayrılan KısıtlanmışYedekler” içerisinde sınıflandırılmışolup Şirket’in 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle
kardan ayrılan kısıtlanmışyedeklerinin toplamı462.896 YTL’dir (2007: 18.487 YTL).

SPK’nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk
finansal tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmişyıllar zararı” hesabında izlenen tutarın,
SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmişfinansal
tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamıbulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmaktaydı.
Bununla birlikte, “geçmişyıllar zararı” hesabında izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karıve
dağıtılmamışgeçmişyıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal
yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan
sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı.

Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk
finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal
Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı
değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmişdeğerleri toplu halde özkaynaklar
grubu içinde “özkaynak enflasyon düzeltmesi farkları” hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynaklar
kalemlerine ilişkin “özkaynak enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz sermaye artırımıveya
zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlıdeğerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar
dağıtımıya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi.

1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 sayılıtebliğve ona açıklama getiren SPK
duyurularına göre “ÖdenmişSermaye”, “Kardan Ayrılan KısıtlanmışYedekler” ve “Hisse Senedi
İhraç Primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarlarıüzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu
tebliğin uygulanmasıesnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden
kaynaklanan farklılıklar gibi):

- “ÖdenmişSermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş
Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle;

- “Kardan Ayrılan KısıtlanmışYedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”’nden kaynaklanmakta
ve henüz kar dağıtımıveya sermaye artırımına konu olmamışsa “GeçmişYıllar Kar/Zararıyla”,

ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları
çerçevesinde değerlenen tutarlarıile gösterilmektedir.
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NOT 17 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)

Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımıyoktur.

Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarınıSPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:

Sermaye PiyasasıKurulu’nun 8 Şubat 2008 tarihli 4/138 sayılıkararıgereğince 1 Ocak 2008
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere paylarıborsada işlem gören anonim ortaklıklar için, asgari kar
dağıtım oranı%20 (2007: %20) olarak uygulanacaktır. Buna göre bu dağıtımın şirketlerin genel
kurullarında alacaklarıkarara bağlıolarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç
edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz
pay dağıtılmasısuretiyle gerçekleştirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut
ödenmiş/çıkarılmışsermayelerinin %5’inden az olmasıdurumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan
ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmişancak bir önceki döneme ilişkin temettü
dağıtımınıgerçekleştirmeden sermaye artırımıyapan ve bu nedenle payları"eski" ve "yeni" şeklinde
ayrılan anonim ortaklıklardan, 2007 yılıfaaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü
dağıtacakların, hesaplayacaklarıbirinci temettüyü nakden dağıtılmalarızorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca, 25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılıSPK kararıuyarınca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net
dağıtılabilir kar üzerinden SPK’nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca
hesaplanan kar dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan
karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamı, karşılanmamasıdurumunda ise yasal kayıtlarda yer alan
net dağıtılabilir karın tamamıdağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda
veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararıolmasıdurumunda ise kar dağıtımıyapılmayacaktır.

Şirket’in 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle yasal kayıtlarında bulunan net dönem karından, geçmişyıl
zararlarıdüşüldükten sonra ve yasal yedekler ayrılmadan önceki dağıtılabilir kar tutarıile kar
dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklarının toplam tutarı1.004.568 YTL’dir. Bu kaynakların
581.314 YTL’lik kısmıtemettü olarak dağıtılmalarıhalinde vergiye tabi olacak özkaynak kalemlerine
ilişkin enflasyon düzeltme farklarından, müşterek yönetime tabi ortaklık satışkarıve satılmaya hazır
finansal varlık satışkarlarından oluşmaktadır.

Konsolide finansal tablolarda tarihi bedelleri ile gösterilmişözkaynak kalemlerinin 31 Aralık 2008 ve
2007 tarihleri itibariyle düzeltilmişdeğerleri ve özkaynak enflasyon düzeltme farklarıaşağıdaki
gibidir:

2008 2007
Özkaynak Özkaynak
enflasyon enflasyon

Tarihi Endekslenmiş düzeltmesi Tarihi Endekslenmiş düzeltmesi
değerler değerler farkları değerler değerler farkları

Sermaye 178.030 100.865 (77.165) 178.030 100.865 (77.165)
Hisse senetleri

ihraç primleri 18.854 152.855 134.001 18.854 152.855 134.001
Yasal yedekler 42.701 67.955 25.254 18.487 43.741 25.254
Olağanüstü yedekler 233.330 326.998 93.668 71.932 165.600 93.668

472.915 648.673 175.758 287.303 463.061 175.758
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NOT 18 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

2008 2007

Yurtiçi satışlar 4.939.626 4.315.477
Yurtdışısatışlar 218.735 524.569

5.158.361 4.840.046

Diğer satışlar 7.585 20.238

5.165.946 4.860.284

Eksi: İndirim ve iadeler (92.200) (66.925)

Satışgelirleri - net 5.073.746 4.793.359

Satışların maliyeti (3.766.990) (3.598.461)

Brüt kar 1.306.756 1.194.898

Diğer satışlar, indirimler ve iadeler öncesi yurtiçi ve yurtdışısatışların detayıaşağıdaki gibidir:

2008 2007

Perakende satışlar 5.024.996 4.655.020
Kira gelirleri 80.365 118.517
Toptan satışlar 53.000 66.509

5.158.361 4.840.046
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NOT 19 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

2008 2007
Pazarlama, Pazarlama,

Genel satışve Genel satışve
yönetim dağıtım yönetim dağıtım
giderleri giderleri Toplam giderleri giderleri Toplam

Personel 74.467 303.576 378.043 91.813 269.513 361.326
Kira 51 173.550 173.601 902 161.409 162.311
Nakliye, hamaliye ve temizlik - 108.840 108.840 - 91.968 91.968
Amortisman ve itfa payları 100.632 - 100.632 110.275 - 110.275
Enerji 1.151 75.712 76.863 874 60.734 61.608
Reklam - 43.836 43.836 - 43.400 43.400
Tamir, bakım ve güvenlik 1.160 42.388 43.548 2.000 46.852 48.852
Depo işletme - 16.948 16.948 - 14.489 14.489
Vergi, resim ve harçlar 4.471 7.507 11.978 5.316 5.853 11.169
İletişim 1.414 9.358 10.772 1.545 7.987 9.532
Diğer 18.885 40.707 59.592 31.405 34.704 66.109

202.231 822.422 1.024.653 244.130 736.909 981.039

1 Ocak - 31 Aralık 2008 ve 2007 hesap dönemlerinde satışların maliyeti içindeki giderlerin
niteliklerine göre dağılımıaşağıdaki gibidir:

2008 2007

Satılan ticari mallar maliyeti 3.726.170 3.561.195
Hizmet maliyeti 40.820 37.266

3.766.990 3.598.461

Satılan ticari mal maliyeti satıcılardan alınan ciro primi ve indirimlerini de içermektedir. Hizmet
maliyetleri Grup’un sahibi olduğu alışverişmerkezlerinin kira, enerji, reklam, temizlik, güvenlik ve
yönetim giderlerinden oluşmaktadır.

NOT 20 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER

Diğer faaliyet gelirleri:
2008 2007

Satılmaya hazır finansal varlık satışkarı(Not 5) 21.245 18.418
Hurda satışları 2.691 2.976
Maddi duran varlık satışkarları 689 4.751
Müşterek yönetime tabi ortaklık satışgeliri - 379.991
Alışverişmerkezi devir geliri - 3.396
Diğer 4.850 7.929

29.475 417.461
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NOT 20 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER (Devamı)

Diğer faaliyet giderleri:

2008 2007

Dava ve yasal karşılık gideri 7.103 -
Maddi duran varlık satışzararı 4.205 647
Şüpheli alacaklar (Not 7) 2.226 3.663
Kredi kartıkomisyon gideri 157 1.928
İştirak satışzararı - 1.688
Müşterek yönetime tabi ortaklığa ilişkin

kapanan mağaza giderleri - 4.763
Maddi duran varlıklar değer düşüklüğü 93 1.280
Diğer 1.647 5.797

15.431 19.766

NOT 21 - FİNANSAL GELİRLER

2008 2007

Mevduat faiz geliri 67.012 24.477
Kur farkıgeliri 44.969 86.068
Menkul kıymet faiz geliri 39.610 26.387
Vadeli satışfaiz geliri 38.754 11.278
Diğer 5.053 2.744

195.398 150.954

NOT 22 - FİNANSAL GİDERLER

2008 2007

Vadeli alım faiz gideri 130.493 43.562
Kur farkıgideri 29.780 34.912
Banka kredileri faiz giderleri 7.848 44.235
Diğer 1.853 1.385

169.974 124.094
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NOT 23 - SATIŞAMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN
FAALİYETLER

a) Grup, %50’sine sahip olduğu müşterek yönetime tabi ortaklığıRamenka’daki hisselerinin
tamamının 542,5 milyon ABD Dolarıbedelle satışıile ilgili olarak Enka Holding Investment
S.A. ile 11 Eylül 2007 tarihinde bir hisse devir sözleşmesi imzalamıştır. Gerekli Rusya
Federasyonu Rekabet Kurumu izni alınmasınıtakiben ve diğer ön şartlar gerçekleştikten sonra
hisse devri 9 Kasım 2007 itibariyle tamamlanmıştır. Söz konusu satışişleminden oluşan
379.991 YTL tutarındaki kar 1 Ocak-31 Aralık 2007 dönemine ait konsolide finansal tablolarda
diğer faaliyetlerden gelir ve karlar altında muhasebeleştirilmiştir.

Ramenka’nın 1 Ocak-31 Aralık 2007 dönemine ait özet gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

2008 2007

Gelirler - 370.586
Giderler - (369.883)

Vergi öncesi kar - 703

Vergiler - (7.085)

Vergi sonrasızarar - (6.382)

b) Grup, Mart 2007 itibariyle Bulgaristan’da işletmekte olduğu üç mağazasınıda kapatarak
perakendecilik faaliyetlerini durdurmuştur. Grup, varlıklarında yer alan Sofya’daki mağazasının
bulunduğu arsa ve binayıbütün teknik ekipman ve tesisleri ile birlikte KDV hariç toplam
8.500 Euro karşılığı11.625 YTL bedel ile satmıştır. Bu satıştan oluşan 2.400 Euro karşılığı
4.157 YTL tutarındaki kar 1 Ocak-31 Aralık 2007 dönemine ait konsolide finansal tablolarda
diğer faaliyetlerden gelir ve karlar altında muhasebeleştirilmiştir.

NOT 24 - VERGİVARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2008 2007

Ödenecek gelir ve kurumlar vergisi 53.627 45.846
Eksi: Peşin ödenen kurumlar vergisi (50.271) (9.483)

Vergi karşılığı, net 3.356 36.363

2008 2007

Ertelenmişvergi varlıkları 10.337 7.501
Ertelenmişvergi yükümlülükleri (32.380) (27.516)

Ertelenmişvergi yükümlülüğü, net (22.043) (20.015)
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NOT 24 - VERGİVARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Devamı)

Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlıortaklıklarıve iştiraklerini konsolide ettiği
finansal tablolarıüzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu
konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm
şirketler için ayrıayrıhesaplanmıştır.

Türkiye

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı2008 yılıiçin %20’dir (2007: %20). Kurumlar vergisi oranı
kurumların ticari kazancına vergi yasalarıgereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi,
vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançlarıistisnası, yatırım indirimi istisnasıvb.) ve
indirimlerin (Ar-Ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar
dağıtılmadığıtakdirde başka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsamında yararlanılan
yatırım indirimi istisnasıolmasıhalinde yararlanılan istisna tutarıüzerinden hesaplanıp ödenen %19,8
oranındaki stopaj hariç).

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığıile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de
yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve
kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı
sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.

Şirketler üçer aylık mali karlarıüzerinden %20 (2007: %20) oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi
izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde
ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmişgeçici vergi tutarıkalmış
ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşıolan herhangi bir başka mali borca da mahsup
edilebilir.

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılıaşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmişyıl karlarından mahsup
edilemez.

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığıayıtakip eden
dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlıbulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber,
vergi incelemesine yetkili makamlar beşyıl zarfında muhasebe kayıtlarınıinceleyebilir ve hatalıişlem
tespit edilirse ödenecek vergi miktarlarıdeğişebilir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan Şirket’e
ilişkin olanlarıaşağıda açıklanmıştır:

Yurtiçi İştirak Kazançlarıİstisnası:

Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü
kazançları(yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarıhisse senetlerinden elde edilen kar
paylarıhariç) kurumlar vergisinden istisnadır.
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NOT 24 - VERGİVARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Devamı)

Emisyon Primiİstisnası

Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıklarısırada çıkardıklarıpayların bedelinin
itibari değeri aşan kısmından sağlanan emisyon primi kazançlarıkurumlar vergisinden istisnadır.

Yurtdışıİştirak Kazançlarıİstisnası

Kanuni ve işmerkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited şirket mahiyetindeki bir şirketin
sermayesine, kazancın elde edildiği tarihe kadar devamlıolarak en az bir yıl süreyle % 10 veya daha
fazla oranda iştirak eden kurumların, bu iştiraklerin kanuni veya işmerkezinin bulunduğu ülke vergi
kanunlarıuyarınca en az %15 oranında (esas faaliyet konusu finansman temini veya sigortacılık
olanlarda en az, Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oranında) kurumlar vergisi benzeri vergi yükü
taşıyan ve elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi
gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer ettikleri iştirak kazançlarıkurumlar vergisinden istisnadır.

Gayrimenkul,İştirak Hissesi, Rüçhan Hakkı, Kurucu Senedi ve İntifa Senetleri SatışKazancıİstisnası

Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan
hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %75’i kurumlar vergisinden
istisnadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulmasıve 5 yıl
süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satışbedelinin satışın yapıldığıyılıizleyen ikinci takvim
yılısonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.

Diğer Coğrafi Bölümler

Kazakistan, Bulgaristan, Makedonya, Azerbaycan ve Kırgızistan’da uygulanan kurumlar vergisi
oranlarısırasıyla %30, %10, %10, %22 ve %10’dur (2007: %30, %10, %12, %22 ve %10).

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ait vergi giderleri aşağıdaki şekilde
özetlenmiştir:

2008 2007

Cari dönem vergi gideri (58.150) (53.441)
Ertelenmişvergi gideri (1.889) (32.276)

Toplam vergi gideri (60.039) (85.717)
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NOT 24 - VERGİVARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Devamı)

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait konsolide gelir tablolarında yer
alan vergi giderinin mutabakatıaşağıdaki gibidir:

2008 2007

Finansal tablolarda yer alan vergi öncesi kar 321.571 638.630

Ana ortaklık vergi oranına göre beklenen
vergi gideri %20 (64.314) (127.726)

Bağlıortaklıklar vergi oranıfarkları (898) (782)

Grup’un beklenen vergi gideri (65.212) (128.508)

Kanunen kabul edilmeyen giderler (10.268) (13.983)
Vergiden istisna diğer gelirler 2.034 2.088
İştirak satışkarı 3.299 84.039
Diğer farklar 10.108 (29.353)

Grup’un cari dönem vergi gideri (60.039) (85.717)

Ertelenmişvergiler

Grup, ertelenmişgelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Finansal
Raporlama Standartlarıve vergi finansal tablolarında farklıdeğerlendirilmeleri sonucunda ortaya
çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Gelecek dönemlerde gerçekleşecek
geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenmişvergi varlıklarıve
yükümlülükleri için 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle uygulanan oranlar Türkiye, Kazakistan,
Bulgaristan, Azerbaycan ve Makedonya için sırasıyla %20, %30, %10, %22 ve %10’dir (2007: %20,
%30, %10, %22 ve %12).
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NOT 24 - VERGİVARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Devamı)

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle toplam geçici farklar ve yasalaşmışvergi oranları
kullanılarak hesaplanan ertelenmişvergi varlıklarıve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

Toplam Ertelenmişvergi
geçici farklar varlığı/(yükümlülüğü)

2008 2007 2008 2007

Stoklar 19.542 7.071 3.915 1.419
Kıdem tazminatıkarşılığı 15.490 14.065 3.098 2.813
Gider karşılıklarıve diğer karşılıklar 13.898 6.795 2.780 1.359
Tahakkuk etmemişfaiz geliri 1.975 500 395 100
Reel olmayan finansman maliyeti - 7.422 - 1.484
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar (156.261) (118.836) (29.171) (24.091)
Tahakkuk etmemişfaiz gideri karşılığı (16.043) (13.571) (3.209) (2.714)
Finansal varlıkların makul değer düzeltmesi - (18.702) - (449)
Ertelenen ön ödeme gideri - (1.311) - (262)
Diğer 995 1.314 149 326

Ertelenmişvergi varlıkları 10.337 7.501
Ertelenmişvergi yükümlülükleri (32.380) (27.516)

Ertelenmişvergi yükümlülüğü, net (22.043) (20.015)

Ertelenmişvergilerde dönem içerisindeki hareketler aşağıdakişekilde analiz edilebilir:

Ertelenmişvergi yükümlülüğü
2008 2007

1 Ocak (20.015) (7.444)

Cari dönem ertelenmişvergi gideri (1.889) (32.276)
Müşterek yönetime tabi ortaklık satışından

kaynaklanan çıkışlar - 17.416
Yabancıpara çevrim farkı (588) 1.218
Cari dönem özkaynaklar hesaplarına kayıt 449 1.071

31 Aralık (22.043) (20.015)
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NOT 25 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ

Konsolide gelir tablolarında belirtilen hisse başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisse
senetlerinin ağırlıklıortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.

Şirketler mevcut hissedarlara birikmişkarlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz
Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı
çıkarılmışhisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı
hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasınıgeriye dönük olarak uygulamak
suretiyle elde edilir.

Hisse başına esas kazanç, hissedarlara ait net karın çıkarılmışadi hisselerin ağırlıklıortalama adedine
bölünmesi ile aşağıdakişekilde hesaplanır:

2008 2007

Ana ortaklığa ait net kar 261.479 552.875
Beheri 1 YKr nominal değerli hisselerin

ağırlıklıortalama adedi (‘000) 17.803.000 17.803.000

Hisse başına kazanç (YKr) 1,47 3,11

Hisse başına esas ve nispi kazanç arasında hiçbir dönem için herhangi bir fark bulunmamaktadır.

NOT 26 - İLİŞKİLİTARAF AÇIKLAMALARI

(i) İlişkili taraflar ile olan bakiyeler

İlişkili taraflardan alacaklar: 2008 2007

Sanal Merkez T.A.Ş. 2.071 3.669
Koç Holding A.Ş. (*) - 31.899
Ford Otosan San. A.Ş. - 2.492
Palmira Turizm Tic. A.Ş. - 932
Arçelik A.Ş. - 763
TanıPazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. - 710
Diğer 20 828

2.091 41.293

(*) 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Koç Holding A.Ş.’den alacaklar ağırlıklıolarak satılmaya hazır finansal
varlık olarak gösterilen KFS’nin satışısebebiyle oluşan alacaklardan oluşmaktadır (Not 5).
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NOT 26 - İLİŞKİLİTARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

İlişkili taraflara borçlar:

Ortaklara borçlar: 2008 2007

Diğer ortaklara temettü borçları 123 42

Grup şirketlerine borçlar:

Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. - 20.924
Düzey Tüketim Mal. San. Paz. ve Tic. A.Ş. - 15.141
Tat Konserve Sanayi A.Ş. - 8.825
Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. - 4.918
Palmira Turizm Tic. A.Ş. - 1.305
Diğer 3.508

- 54.621

İlişkili taraflara borçlar toplamı 123 54.663

Banka bakiyeleri: 2008 2007

Yapıve Kredi BankasıA.Ş. (“Yapıve Kredi”)
- vadesiz mevduat - 7.927
- vadeli mevduat - 74.432
- diğer hazır değerler (kredi kartıslip hesapları) - 75.348

Yapıve Kredi BankasıAzerbaycan
- vadesiz mevduat - 2.376

- 160.083

(ii) İlişkili taraflar ile yapılan önemli işlemler

Mal satışları: 2008 2007

Sanal Merkez T.A.Ş. 8.501 19.532
Tat Konserve Sanayi A.Ş. 7.604 15.586
Palmira Turizm Tic. A.Ş. 4.547 9.249
Ford Otosan San. A.Ş. - 4.678
TüpraşPetrol Rafinerileri A.Ş. - 1.515
Diğer 2.413 5.928

23.065 56.488
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NOT 26 - İLİŞKİLİTARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

Duran varlık alımları: 2008 2007

Ark İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. 3.410 42.538
Koç Sistem Bilgi veİletişim Hizm. A.Ş. 1.107 3.436
Koçnet Haberleşme Teknolojileri A.Ş. - 2.345
KoçtaşYapıMarketleri Tic. A.Ş. - 154
Diğer 613 33

5.130 48.506

Stok alımları: 2008 2007

Tat Konserve Sanayi A.Ş. 46.177 110.245
Düzey Tüketim Mal. San. Paz.ve Tic. A.Ş. 34.001 87.218
Palmira Turizm Tic. A.Ş. 4.597 11.992
Türk Demir Döküm FabrikalarıA.Ş. 1.990 7.778
Ram Kofisa Pasific.Ltd. - 3.321
Diğer 1.727 6.631

88.492 227.185

Hizmet alımları: 2008 2007

Zer Merkezi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (*) 83.236 175.775
Koçnet Haberleşme Tekn. Veİlet. Hizm. A.Ş. 3.582 6.997
Koç Sistem Bilgi veİletişim Hizmetleri A.Ş. 1.303 1.890
TanıPazarlama ve İletişim Hizmetleri 910 1.515
Koç Holding A.Ş. 845 1.974
Entek Elektrik Üretimi A.Ş. - 18.746
Eltek Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Tic. A.Ş. - 9.078
Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. - 5.432
Diğer 4.021 10.908

93.897 232.315

(*) Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’den alınan başlıca hizmetler nakliye, hamaliye, reklam, güvenlik
ve depo yönetimini içermektedir.
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NOT 26 - İLİŞKİLİTARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

Faiz geliri: 2008 2007

Yapıve Kredi BankasıA.Ş. 7.930 18.069
YapıKredi Azerbaycan 28 -
YapıKredi Nederland N.V. - 702
Diğer - 43

7.958 18.814

Faiz gideri: 2008 2007

YapıKredi Azerbaycan 12 -
Yapıve Kredi Bankası - 2.277
YapıKredi Nederland N.V. - 749
Diğer - 21

12 3.047

Ödenen temettüler: 2008 2007

Koç Holding A.Ş. 53.626 20.332

2007 yılıkarıüzerinden hesaplanan temettü tutarıMayıs 2008’de ödenmiştir.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:

Grup, üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve genel müdür
yardımcılarıolarak belirlemiştir. 2007 yılına ilişkin üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar tutarıbu
kapsamda yeniden düzenlenmiştir.

Grup’un 2008 ve 2007 yılında üst düzey yöneticilerine sağladığıfaydaların kırılımıaşağıdaki gibidir:

2008 2007

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar 10.236 18.902
Diğer uzun vadeli faydalar 16 12

10.252 18.914

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren yıllar üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar, ücret,
prim, bireysel emeklilik primleri, araç kiralamaları, SSK işveren hisselerini ve yönetim kurulu huzur
haklarınıiçermektedir.
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NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ

Finansal risk yönetimi

Grup faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasasıfiyatlarındaki, döviz kurlarıile faiz oranlarındaki
değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Grup’un toptan risk yönetim
programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Grup’un mali performansıüzerindeki
potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Risk yönetimi, kendi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde her bir Bağlı
Ortaklık tarafından uygulanmaktadır.

Faiz oranıriski

Grup yönetimi, faiz oranına duyarlıvarlık ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluşan
doğal tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarınıkısa vadeli yatırım araçlarında
değerlendirmektedir.

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Grup’un faize duyarlıfinansal yükümlülüklerinin ağırlıklıortalama
etkin yıllık faiz oranı%4,04’tür (2007: yıllık %6,24). 31 Aralık 2008 tarihindeki YTL, ABD Dolarıve
Euro para birimi cinsinden olan değişken faizli kredilerin yenileme tarihlerindeki faizi 100 baz puan
daha yüksek/düşük olup diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, değişken faizli kredilerden oluşan
yüksek/düşük faiz gideri sonucu vergi öncesi dönem karı64 YTL (2007: 276 YTL) daha
düşük/yüksek olacaktı.

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle Grup’un faiz pozisyonu tablosu aşağıda belirtilmiştir:

2008 2007
Sabit faizli finansal araçlar

Vadeli mevduatlar 799.595 109.376
Finansal varlıklar - 592.079
Finansal yükümlülükler 3.749 5.170

Değişken faizli finansal araçlar

Finansal yükümlülükler 78.253 255.321

Likidite ve fonlama riski

İhtiyatlılikidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi
işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarınıkapatabilme gücünü ifade
eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek
kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınmasısuretiyle yönetilmektedir. Grup’un
31 Aralık 2008 tarihinde bir yıldan uzun vadeli 37.978 YTL tutarında finansal borcu bulunmaktadır
(2007: 142.663 YTL) (Not 6).
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NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ(Devamı)

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Grup’un finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi aşağıdaki
gibidir:

Sözleşme
Kayıtlı uyarınca 3 aydan 3-12 ay 1 yıl - 5 yıl
değeri nakit akışı kısa arası 5 yıl arası ve üzeri

Finansal yükümlülükler (Türev olmayan):

Finansal borçlar 82.002 82.002 4.769 39.255 37.182 796
Ticari borçlar 1.049.006 1.065.049 1.055.057 9.992 - -
Diğer borçlar 16.699 16.699 16.699 - - -

1.147.707 1.163.750 1.076.525 49.247 37.182 796

Türev finansal araçlar
Sözleşme

Kayıtlı uyarınca 3 aydan 3-12 ay 1-5 yıl
değeri nakit akışı kısa arası arası

Türev nakit girişleri - - - - -
Türev nakit çıkışları - - - - -

Vadeli döviz işlemleri, net nakit girişi - - - - -

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi aşağıdaki gibidir:

Sözleşme
Kayıtlı uyarınca 3 aydan 3-12 ay 1 yıl - 5 yıl
değeri nakit akışı kısa arası 5 yıl arası ve üzeri

Finansal yükümlülükler (Türev olmayan):

Finansal borçlar 260.491 260.491 25.779 92.049 141.816 847
Ticari borçlar 926.152 939.723 939.723 - - -
Diğer borçlar 20.702 20.702 20.702 - - -

1.207.345 1.220.916 986.204 92.049 141.816 847

Türev finansal araçlar
Sözleşme

Kayıtlı uyarınca 3 aydan 3-12 ay 1-5 yıl
değeri nakit akışı kısa arası arası

Türev nakit girişleri - - - - -
Türev nakit çıkışları - - - - -

Vadeli döviz işlemleri, net nakit çıkışı - - - - -

Kredi riski

Grup, perakende satışlarıdışındaki satışlar açısından kredi riskine tabidir. Finansal varlıkların mülkiyeti,
karşı tarafın, sözleşmelerin şartlarınıyerine getirmeme risk unsurunu taşır. Bu riskler, kredi
değerlendirmeleri, tek bir karşıtaraftan toplam riskin sınırlandırılmasıve müşterilerden alınan teminatlar
ile kontrol edilir. Kredi riski, müşteri tabanınıoluşturan kuruluşsayısının çokluğu ile dağıtılmaktadır.
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NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ(Devamı)

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle kredi ve alacak riski detaylarıaşağıdaki gibidir. Tutarın
belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artışsağlayan unsurlar dikkate
alınmamıştır.

Ticari ve Diğer Alacaklar Bankalardaki
31 Aralık 2008 İlişkili Taraf Diğer Taraf Mevduat

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski (A+B+C+D) 2.091 27.568 851.324

Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmışkısmı - 9.809 -

A. Vadesi geçmemişya da değer düşüklüğüne
uğramamışfinansal varlıkların net defter değeri 2.091 26.689 851.324
teminat vs ile güvence altına alınmışkısmı - 9.489 -

B. Koşullarıyeniden görüşülmüşbulunan
aksi taktirde vadesi geçmişveya değer düşüklüğüne
uğramışsayılacak finansal varlıkların defter değeri - - -
teminat vs ile güvence altına alınmışkısmı - - -

C. Vadesi geçmişancak değer düşüklüğüne
uğramamışvarlıkların net defter değeri - 559 -
teminat vs ile güvence altına alınmışkısmı - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri - 320 -
vadesi geçmiş(brüt defter değeri) - 8.581 -
değer düşüklüğü (-) - (8.261) -
net değerin teminat, vs ile güvence

altına alınmışkısmı - 320 -

Ticari ve Diğer Alacaklar Bankalardaki
31 Aralık 2007 İlişkili Taraf Diğer Taraf Mevduat

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski 41.293 29.134 162.488

Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmışkısmı - 8.653 -

A. Vadesi geçmemişya da değer düşüklüğüne
uğramamışfinansal varlıkların defter değeri 40.300 27.323 162.488
teminat vs ile güvence altına alınmışkısmı - 8.444 -

B. Koşullarıyeniden görüşülmüşbulunan
aksi taktirde vadesi geçmişveya değer düşüklüğüne

uğramışsayılacak finansal varlıkların defter değeri - - -
teminat vs ile güvence altına alınmışkısmı - - -

C. Vadesi geçmişancak değer düşüklüğüne
uğramamışvarlıkların net defter değeri 993 1.602 -
teminat vs ile güvence altına alınmışkısmı - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri - 209 -
vadesi geçmiş(Brüt defter değeri) - 6.541 -
değer düşüklüğü (-) - (6.332) -
net değerin teminat, vs ile güvence

altına alınmışkısmı - 209 -

Grup bugüne kadar tahsil edilemeyen, vadesi geçen, koşullarıyeniden görüşülen herhangi bir banka
mevduatıve kredi kartıslip alacaklarıbulunmadığından bu varlıklar ile ilgili herhangi bir kredi
riskinin olmadığınıdüşünmektedir. Grup’un alacak hesaplarınıtahsil etmekteki geçmişdeneyimi,
ayrılan karşılıklarda göz önünde bulundurulmuştur. Bu nedenle Grup, olasıtahsilat kayıplarıiçin
ayrılan karşılık dışında herhangi bir ek ticari alacak riskinin bulunmadığına inanmaktadır.
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NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ(Devamı)

a) Vadesi geçmemişve değer düşüklüğüne uğramamışalacaklar ile koşullarıyeniden
görüşülmüşbulunan alacakların kredi kalitesine ilişkin detaylar

2008 2007

Grup 1 1.880 959
Grup 2 25.962 64.860
Grup 3 938 1.804

28.780 67.623

Grup 1 - Yeni müşteriler (3 aydan kısa süredir müşteri olanlar)
Grup 2 - Önceki dönemlerde tahsilat gecikmesi yaşanmamışmevcut müşteriler (3 aydan uzun süredir
müşteri olanlar)
Grup 3 - Önceki dönemlerde tahsilat gecikmesi yaşanmış, ancak gecikmeli olsa da tahsilat yapılmış
mevcut müşteriler

b) Vadesi geçmişancak değer düşüklüğüne uğramamışalacakların yaşlandırma tablosu

Vadeyi geçen süre: 2008 2007

0-1 ay arası 308 1.460
1-3 ay arası 65 126
3-12 ay arası 186 1.009

559 2.595

c) Ticari ve diğer alacakların coğrafi bölge yoğunlaşması

2008 2007

Türkiye 26.273 66.662
Diğer 3.386 3.765

29.659 70.427

Döviz kuru riski

Grup, ağırlıklıolarak yabancıpara cinsinden finansal borçlarısebebiyle yabancıpara cinsinden borçlu
bulunulan meblağların YTL’ye çevrilmesinden dolayıkur değişiklerinden doğan yabancıpara kuru
riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu yabancıpara kuru riski, yabancıpara pozisyonunun analiz
edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

31 Aralık 2008 itibariyle ABD DolarıYTL karşısında %20 oranında değer kazansaydıve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı, ABD Dolarıcinsinden ifade edilen varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur
farkıkarısonucu vergi öncesi dönem karı4.683 YTL daha yüksek olacaktı.

31 Aralık 2008 itibariyle Euro YTL karşısında %20 oranında değer kazansaydıve diğer tüm değişkenler
sabit kalsaydı, Euro cinsinden ifade edilen varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkıkarısonucu vergi
öncesi dönem karı23.893 YTL daha yüksek olacaktı.
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NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ(Devamı)

2008
Orijinal Bakiyeler

Toplam ABD Kazakistan Diğer YTL
YTL Karşılığı Doları Euro Tengesi Karşılığı

Varlıklar:

Nakit ve nakit benzeri değerler 250.507 69.185 56.899 590.500 16.674
Ticari alacaklar 3.812 395 - 128.067 1.611
Diğer dönen varlıklar 6.049 2.534 - 112.535 808
Dönen varlıklar 260.368 72.114 56.899 831.102 19.093

Diğer duran varlıklar 9 - - 725 -
Duran varlıklar 9 - - 725 -

Toplam varlıklar 260.377 72.114 56.899 831.827 19.093

Kısa vadeli finansal borçlar 44.024 28.935 124 - -
Faiz gider tahakkukları - - - - -
Uzun vadeli finansal borçların

kısa vadeli kısımları(net) - - - - -
İlişkili taraflara finansal borçlar - - - - -
Ticari borçlar (net) 30.354 19 102 1.898.791 6.331
Diğer yükümlülükler 10.402 3.791 2 188.409 2.305
Diğer borç karşılıkları - - - - -
Kısa vadeli yükümlülükler 84.780 32.745 228 2.087.200 8.636

Uzun vadeli ticari borçlar - - - - -
Uzun vadeli finansal borçlar 37.978 23.885 868 - -
İlişkili taraflara uzun vadeli finansal borçlar - - - - -
Uzun vadeli yükümlülükler 37.978 23.885 868 - -

Toplam yükümlülükler 122.758 56.630 1.096 2.087.200 8.636

Net bilanço yabancıpara pozisyonu 137.619 15.484 55.803 (1.255.373) 10.457

Bilanço dışıtürev araçların net
varlık/(yükümlülük) pozisyonu (A-B) - - - - -

A. Aktif karakterli bilanço dışıdöviz cinsinden
türev ürünlerin toplam tutarı - - - - -

B. Pasif karakterli bilanço dışıdöviz cinsinden
türev ürünlerin toplam tutarı - - - - -

Net yabancıpara pozisyonu 137.619 15.484 55.803 (1.255.373) 10.457

İhracat - - - - -
İthalat 20.438 15.808 - - -
Döviz hedge’i amaçlıfinansal

araçların toplam gerçeğe
uygun değeri - - - - -

Döviz varlıklarının hedge edilen
kısmının tutarı - - - - -

Döviz yükümlülüklerinin hedge
edilen tutarı - - - - -
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NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ(Devamı)

2007
Orijinal Bakiyeler

Toplam ABD Kazakistan Diğer YTL
YTL Karşılığı Doları Euro Tengesi Karşılığı

Varlıklar:

Nakit ve nakit benzeri değerler 103.558 68.679 3.597 1.322.711 4.610
Ticari alacaklar 3.937 366 - 226.511 1.318
Finansal yatırımlar 54.623 46.166 499 - -
Diğer dönen varlıklar 154.281 131.843 - 54.640 194
Dönen varlıklar 316.399 247.054 4.096 1.603.862 6.122

Diğer duran varlıklar 1.434 - - 148.116 -
Duran varlıklar 1.434 - - 148.116 -

Toplam varlıklar 317.833 247.054 4.096 1.751.978 6.122

Kısa vadeli finansal borçlar 117.828 72.580 19.467 - -
İlişkili taraflara finansal borçlar - - - - -
Faiz gider tahakkukları - - - - -
Uzun vadeli finansal borçların

kısa vadeli kısımları(net) - - - - -
Diğer yükümlülükler 6.377 3.049 2 158.031 1.293
Ticari borçlar (net) 21.875 3.075 - 1.331.284 5.404
Alınan avanslar - - - - -
Diğer borç karşılıkları - - - - -
Kısa vadeli yükümlülükler 146.080 78.704 19.469 1.489.315 6.697

Uzun vadeli ticari borçlar - - - - -
Uzun vadeli finansal borçlar 142.663 65.754 38.639 - -
İlişkili taraflara finansal borçlar - - - - -
Uzun vadeli yükümlülükler 142.663 65.754 38.639 - -

Toplam yükümlülükler 288.743 144.458 58.108 1.489.315 6.697

Net bilanço yabancıpara pozisyonu 29.090 102.596 (54.012) 262.663 (575)

Bilanço dışıtürev araçların net
varlık/(yükümlülük) pozisyonu (A-B) - - - - -

A. Aktif karakterli bilanço dışıdöviz cinsinden
türev ürünlerin toplam tutarı - - - - -

B. Pasif karakterli bilanço dışıdöviz cinsinden
türev ürünlerin toplam tutarı - - - - -

Net yabancıpara pozisyonu 29.090 102.596 (54.012) 262.663 (575)

İhracat - - - - -
İthalat 10.643 8.529 - - -
Döviz hedge’i amaçlıfinansal

araçların toplam gerçeğe
uygun değeri - - - - -

Döviz varlıklarının hedge edilen
kısmının tutarı - - - - -

Döviz yükümlülüklerinin hedge
edilen tutarı - - - - -
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NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ(Devamı)

31 Aralık tarihleri itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi tablolarıaşağıda gösterilmiştir:

31 Aralık 2008
Kar/Zarar Özkaynaklar

Yabancıparanın Yabancıparanın Yabancıparanın Yabancıparanın
değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi

ABD Dolarıkurunun %20 değişmesi halinde
ABD Dolarınet varlık/yükümlülüğü 4.683 (4.683) (22.957) 22.957
ABD Dolarıriskinden korunan kısım - - - -

ABD DolarıNet Etki 4.683 (4.683) (22.957) 22.957

31 Aralık 2007
Kar/Zarar Özkaynaklar

Yabancıparanın Yabancıparanın Yabancıparanın Yabancıparanın
değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi

ABD Dolarıkurunun %20 değişmesi halinde
ABD Dolarınet varlık/yükümlülüğü 23.899 (23.899) 14.731 (14.731)
ABD Dolarıriskinden korunan kısım - - - -

ABD DolarıNet Etki 23.899 (23.899) 14.731 (14.731)

31 Aralık 2008
Kar/Zarar Özkaynaklar

Yabancıparanın Yabancıparanın Yabancıparanın Yabancıparanın
değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi

Euro kurunun %20 değişmesi halinde
Euro net varlık/yükümlülüğü 23.893 (23.893) - -
Euro riskinden korunan kısım - - - -

Euro Net Etki 23.893 (23.893) - -

31 Aralık 2007
Kar/Zarar Özkaynaklar

Yabancıparanın Yabancıparanın Yabancıparanın Yabancıparanın
değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi

Euro kurunun %20 değişmesi halinde
Euro net varlık/yükümlülüğü (18.474) 18.474 - -
Euro riskinden korunan kısım - - - -

Euro Net Etki (18.474) 18.474 - -

Sermaye risk yönetimi

Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve
sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısınısürdürmek için Grup’un faaliyette
bulunabilirliğinin devamınıkorumaktır.

Sermaye yapısınıkorumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenecek temettü tutarını
belirler, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayıazaltmak için varlıklarınısatabilir.
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NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ(Devamı)

Grup sermaye risk yönetimini, genel mali durum, kısa vadeli bilanço likiditesi ve net finansal borç
düzeyi alt başlıklarında aylık takip ederek finansal risk analizi yapmaktadır.

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle net borç/(özkaynaklar+net borç) oranıaşağıdaki gibidir:

2008 2007

Toplam yükümlülükler 1.271.872 1.360.392
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (1.094.331) (396.952)

Finansal yatırımlar - (628.767)
Ertelenmişvergi yükümlülüğü (22.043) (20.015)

Net borç 155.498 314.658
Özkaynaklar 1.624.384 1.469.333
Özkaynaklar+net borç 1.779.882 1.783.991

Net borç/(Özkaynaklar+net borç) oranı %9 %18

NOT 28 - FİNANSAL ARAÇLAR

Finansal araçların makul değeri

Makul değer, bir finansal aracın zorunlu bir satışveya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar arasındaki
bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatıile en iyi şekilde
belirlenir.

Finansal araçların tahmini makul değerleri, Grup tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, makul değer tahmininde piyasa verilerinin
yorumlanmasında takdir kullanılır. Sonuç olarak, burada sunulan tahminler, Grup’un cari bir piyasa
işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir.

İzleyen yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul değerlerinin
tahmininde kullanılmıştır:

Finansal varlıklar

Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlıdeğerlerine
yaklaştığıkabul edilmektedir.

Maliyet bedeli ile gösterilen bazıfinansal varlıkların makul değerlerinin, kısa vadeli olmalarıve alacak
kayıplarının ihmal edilebilir olmasıdolayısıyla kayıtlıdeğerlerine yaklaştığıkabul edilmektedir.

Ticari alacakların ilgili şüpheli alacak karşılıklarıile birlikte kayıtlıdeğerlerinin makul değerlerine
yaklaşık olduğu tahmin edilmektedir.

Satılmaya hazır finansal varlıklar makul değerleri üzerinden gösterilmektedir.
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NOT 28 - FİNANSAL ARAÇLAR (Devamı)

Finansal yükümlülükler

Kısa vadeli banka kredileri ile diğer parasal yükümlülüklerin makul değerlerinin, kısa vadeli
olmalarından dolayıkayıtlıdeğerlerine yaklaştığıkabul edilmektedir.

Uzun vadeli kredilerin makul değeri cari piyasa faiz oranlarıile iskonto edilmişdeğeridir ve Not 6’da
açıklanmıştır.

Ticari ve diğer borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmişmaliyetleri üzerinden
değerlenmekte ve bu şekilde kayıtlıdeğerlerinin makul değerlerine yaklaştığıkabul edilmektedir.

NOT 29 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİOLAYLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkındaki 5083 sayılıkanunun 1. maddesi
uyarınca ve 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılıBakanlar Kurulu Kararıgereğince, Yeni
Türk Lirasıve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere kaldırılmıştır. Buna göre bir önceki para birimi olan Yeni Türk Lirasıdeğerleri
TL’ye ve Kr’ye dönüştürülürken 1 Yeni Türk Lirası, 1 TL’ye ve 1 Yeni Kuruş, 1 Kr’ye eşit
tutulmaktadır.

Hukuki sonuç doğuran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki işlem, mahkeme kararı, kıymetli
evrak ve her türlü belgenin yanısıra ödeme ve değişim araçlarında Yeni Türk Lirası’na yapılan
referanslar, yukarıda belirtilen dönüşüm oranıile TL cinsinden yapılmışsayılmaktadır. Sonuç
olarak, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren TL, finansal tablo ve kayıtların tutulmasıve gösterimi
açısından Yeni Türk Lirası’nın yerini almışbulunmaktadır.

b) Şirket 30 Eylül 2008 tarihinde mevcut olan tüm aktif ve pasifinin kül halinde Moonlight
Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. tarafından devir alınmasısuretiyle söz konusu şirketle Türk
Ticaret Kanunu’nun 451. maddesi ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
19. ve 20. maddeleri ve SPK Seri I, No:31 tebliğhükümleri çerçevesinde birleşmesi konusunda
gerekli işlemler yapılarak karar ittihazının Genel Kurul’a sunulmasına karar vermiştir ve bu
kapsamda 12 Ocak 2009 tarihinde SPK’ya izin başvurusunda bulunmuştur. Başvuru talebi SPK
tarafından değerlendirilmişve 26 Mart 2009 tarihinde onaylanmışolup, birleşmeye esas
alınacak finansal tabloların tarihi ile birleşme sözleşmesinin nihai olarak onaylanacağıgenel
kurul toplantıtarihi arasında olmasıgerekli altıaylık süreye ek olarak bir aylık süre daha
verilmesine karar verilmiştir.

c) Şirket 10 Mart 2009 tarihinde, Gaziantep bölgesinde faaliyet gösteren yerel perakende zinciri
Mak Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye (“Makmar”) ait sekiz adet mağazanın tüm
demirbaşve tesisatının satın alınmasıve söz konusu mağazaların kira sözleşmelerinin yeniden
düzenlenerek tapu şerhlerinin kendi üzerine yapılmasıkapsamında gerekli izin için Rekabet
Kurumu’na başvuruda bulunmuştur.

………………………


