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BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU

Migros Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu’na

1. Migros Ticaret A.Ş. ve bağlıortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır)
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu,
aynıtarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide kapsamlıgelir
tablosunu, konsolide özkaynak değişim tablosunu ve konsolide nakit akım
tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarınıdenetlemiş
bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu

2. Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye PiyasasıKurulu’nca kabul
edilen 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,
finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı
konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız
denetim kanıtıtoplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını
içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, 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, işletme yönetimi tarafından
hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe
politikalarıile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve 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 Ticaret A.Ş. ve bağlı
ortaklıklarının 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynıtarihte sona
eren yıla ait finansal performansınıve nakit akımlarını, Sermaye PiyasasıKurulu’nca
kabul edilen 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, 8 Nisan 2010
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Notlar 2009 2008

VARLIKLAR

Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri 4 1.281.287 1.094.452
Ticari alacaklar 7 38.047 28.334

- İlişkili taraflardan alacaklar 25 111 2.091
- Diğer alacaklar 37.936 26.243

Diğer alacaklar 8 643 415
Stoklar 9 576.718 491.974
Diğer dönen varlıklar 16 38.599 28.362

Toplam dönen varlıklar 1.935.294 1.643.537

Duran varlıklar
Diğer alacaklar 8 1.341 910
Finansal yatırımlar 5 2.215 2.215
Türev finansal araçlar 26 7.615 -
Yatırım amaçlıgayrimenkuller 10 56.941 68.084
Maddi duran varlıklar 11 1.079.694 1.028.884
Maddi olmayan duran varlıklar 12 311.739 301.352
Şerefiye 13 2.239.210 2.239.210
Diğer duran varlıklar 16 8.418 2.040

Toplam duran varlıklar 3.707.173 3.642.695

Toplam varlıklar 5.642.467 5.286.232

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar.
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Notlar 2009 2008

KAYNAKLAR

Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar 6 74.502 44.024
Türev finansal araçlar 26 13.463 -
Ticari borçlar 7 1.240.576 1.049.039

- İlişkili taraflara borçlar 25 1.840 148
- Diğer borçlar 1.238.736 1.048.891

Diğer borçlar 8 9.052 16.699
Dönem karıvergi yükümlülüğü 23 - 3.356
Borç karşılıkları 14 43.017 36.125
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 16 62.632 64.970

Toplam kısa vadeli yükümlülükler 1.443.242 1.214.213

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar 6 2.504.385 37.978
Türev finansal araçlar 26 64.991 -
Diğer borçlar 8 4.863 4.408
Kıdem tazminatıkarşılığı 15 13.974 15.490
Ertelenmişvergi yükümlülüğü 23 115.143 123.693

Toplam uzun vadeli yükümlülükler 2.703.356 181.569

Toplam yükümlülükler 4.146.598 1.395.782

ÖZKAYNAKLAR

Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.495.408 3.860.648
Sermaye 17 178.030 174.323
Hisse senetleri ihraç primleri 17 678.233 3.534.750
Diğer sermaye yedekleri 17 (365) (365)
Kardan ayrılan kısıtlanmışyedekler 17 364.097 -
Yabancıpara çevrim farkları 2.1 7.010 18.873
Birleşmeye ilişkin ilave özsermaye katkısı 29 27.312 -
Geçmişyıllar karları 17 133.067 -
Net dönem karı 17 108.024 133.067
Azınlık payları 3 461 29.802

Toplam özkaynaklar 1.495.869 3.890.450

Toplam kaynaklar 5.642.467 5.286.232

Koşullu varlıklar ve yükümlülükler 14

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar.
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1 Ocak - 19 Mart -
Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Satışgelirleri (net) 3, 18 5.711.268 3.133.229
Satışların maliyeti (-) 3, 18 (4.277.710) (2.363.187)

BRÜT KAR 3, 18 1.433.558 770.042

Pazarlama, satışve dağıtım giderleri (-) 19 (948.511) (524.395)
Genel yönetim giderleri (-) 19 (219.005) (118.885)
Diğer faaliyet gelirleri 20 11.761 4.686
Diğer faaliyet giderleri (-) 20 (12.372) (3.778)

FAALİYET KARI 3 265.431 127.670

Finansal gelirler 21 117.185 137.438
Finansal giderler (-) 22 (247.969) (80.352)

VERGİÖNCESİKAR 134.647 184.756

Vergi Gideri 23 (24.952) (36.429)
- Dönem vergi gideri 23 (33.451) (38.728)
- Ertelenmişvergi gideri 23 8.499 2.299

NET DÖNEM KARI 109.695 148.327

Net dönem karının dağılımı:
Ana ortaklık payları 108.024 133.067
Azınlık payları 1.671 15.260

109.695 148.327

Hisse başına kazanç (Kr) 24 0,61 5,45

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar.
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1 Ocak - 19 Mart -
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Net dönem karı 109.695 148.327

Diğer kapsamlıgelir / (gider):

Yabancıpara çevrim farkları (11.856) 18.873

Diğer kapsamlı(gider) / gelir (11.856) 18.873

Toplam kapsamlıgelir 97.839 167.200

Toplam kapsamlıgelirin dağılımı:
Ana ortaklık payları 96.161 151.940
Azınlık payları 1.678 15.260

97.839 167.200

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar.
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Hisse Kardan Yabancı Birleşmeye
senetleri Diğer ayrılan para ilişkin ilave Geçmiş Net

ihraç sermaye kısıtlanmış çevrim özsermaye yıllar dönem Azınlık Toplam
Sermaye primleri yedekleri yedekler farkları katkısı karları karı paylarıözkaynaklar

19 Mart 2008 itibariyle bakiyeler 50 - - - - - - - - 50

Sermaye artırımı 174.273 3.534.750 - - - - - - - 3.709.023
Bağlıortaklık iktisabı(Not 13) - - - - - - - - 729.535 729.535
Bağlıortaklık ilave hisse alımı(Not 13) - - (365) - - - - (714.993) (715.358)
Toplam kapsamlıgelir - - - - 18.873 - - 133.067 15.260 167.200

31 Aralık 2008 itibariyle bakiyeler 174.323 3.534.750 (365) - 18.873 - - 133.067 29.802 3.890.450

1 Ocak 2009 itibariyle bakiyeler 174.323 3.534.750 (365) - 18.873 - - 133.067 29.802 3.890.450

Transferler - (364.097) - 364.097 133.067 (133.067) - -
Ödenen temettü (Not 17) - (2.492.420) - - - - - - - (2.492.420)
Birleşmeye ilişkin ilave

özkaynak katkısı(Not 29) 3.707 - - - - 27.312 - - (31.019) -
Toplam kapsamlıgelir - - - - (11.863) - - 108.024 1.678 97.839

31 Aralık 2009 itibariyle bakiyeler 178.030 678.233 (365) 364.097 7.010 27.312 133.067 108.024 461 1.495.869

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar.
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1 Ocak - 19 Mart -
Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlar:

Ana ortaklığa ait net dönem karı 108.024 133.067

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin
net dönem karıile mutabakatına yönelik düzeltmeler:

Ana ortaklık dışıpaya ait net kar 1.671 15.260
Amortisman ve itfa payları 10,11,12 128.079 71.271
Kıdem tazminatıkarşılığı 15 5.397 3.399
Kullanılmamışizin karşılığı 14 14.394 8.221
Dava karşılığı 14 3.792 1.013
Şüpheli alacak karşılığı 7 4.236 1.555
Vergi gideri 23 24.952 36.429
Faiz geliri 21 (92.359) (95.567)
Faiz gideri 22 144.375 57.035
Maddi varlık satışzararı/(karı) - net 20 172 (174)
Maddi varlık değer düşüklüğü 20 2.260 30
Kredi makul değer düşüklüğü 21 - (5.980)
Türev araçlar gerçeğe uygun değer kayıpları 22 27.953 -
Gerçekleşmeyen kur farkıgideri/(geliri) - net 72.922 19.716

Varlık ve yükümlülüklerindeki
değişimler öncesi sağlanan nakit akımı 445.868 245.275

İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:

Ticari alacaklar (13.949) 1.369
Stoklar (84.744) (35.263)
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar (4.907) 146.297
Diğer alacaklar ve diğer duran varlıklar (6.809) (2.950)
Kısa vadeli ticari borçlar 191.537 96.624
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler (9.985) 13.335
Diğer uzun vadeli borçlar 455 (4.411)
Ödenen kıdem tazminatı 15 (6.913) (3.545)
Ödenen izin ücreti 14 (9.678) (7.115)
Ödenen gelir vergileri (42.364) (32.594)
Ödenen dava ve tazminatlar 14 (1.616) (1.036)

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 456.895 415.986

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Yatırım amaçlıgayrimenkul satın alımı 10 (81) (69)
Maddi duran varlık satın alımı 11 (166.694) (113.162)
Maddi olmayan duran varlık satın alımı 12 (23.418) (12.515)
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit 787 1.018
Satılmaya hazır finansal varlık satışından sağlanan nakit - 456.210
Tahsil edilen faiz 93.532 92.717
Bağlıortaklık iktisabı-net - (3.323.229)

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (95.874) (2.899.030)

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Alınan krediler 2.455.884 -
Finansal borçların geri ödemeleri (44.725) (77.792)
Türev finansal araçlara istinaden alınan nakit 61.233 -
Alınan türev finansal araçlar için ödenen prim ve faiz tutarı (18.347) -
Nakit sermaye girişi - 174.323
Hisse senetleri ihraç primleri - 3.534.750
Ödenen temettü (2.492.420) -
Ödenen faiz (131.571) (56.668)

Finansman (faaliyetlerinde kullanılan) /
faaliyetlerinden sağlanan net nakit (169.946) 3.574.613

Döviz kuru değişimlerinin etkisi (3.067) 33
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 188.008 1.091.602

Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 4 1.091.602 -

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 4 1.279.610 1.091.602

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

Migros Ticaret A.Ş., eski adıyla Moonlight Perakendecilik ve Ticaret Anonim Şirketi (“Moonlight”),
(“Migros Ticaret” veya “Şirket” olarak anılacaktır), 19 Mart 2008 tarihinde kurulmuşve Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uyarınca İstanbul, Türkiye’de tescil edilmiştir.

Moonlight, Koç Holding A.Ş.’nin (“Koç Holding”) sahip olduğu %50,83 oranındaki Migros Türk
Ticaret A.Ş. (“Migros Türk”) hisselerini 30 Mayıs 2008 tarihinde gerekli izinlerin Rekabet
Kurumu’ndan alınmasınıtakiben 1.922.440 TL bedel karşılığında satın almıştır. 31 Aralık 2008 tarihi
itibariyle Moonlight’ın Migros’taki hisse oranıçeşitli tarihlerde İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası’ndan (“İMKB”) yaptığıalımlar sonucunda %97,92’ye ulaşmıştır (Not 13).

Migros Türk’ün 28 Nisan 2009 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar
doğrultusunda Migros Türk’ün mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Moonlight tarafından
devir alınmasısuretiyle Sermaye PiyasasıKurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 451. ve
diğer ilgili maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20. maddeleri hükümleri
çerçevesinde birleşilmesine karar verilmiştir. Söz konusu birleşme neticesinde Moonlight’ın
sermayesinin 174.323.340 TL’den 178.030.000 TL’ye (tutarlar Türk Lirasıolarak ifade edilmiştir)
artırılmasına karar verilmişolup Genel Kurul’da onaylanan birleşme sözleşmesi doğrultusunda
birleşme oranı0,97918 ve hisse değiştirme oranı1,00 olarak tespit edilmiştir. Birleşme nedeniyle
Moonlight tarafından ihraç olunan 3.706.660 TL (tutarlar Türk Lirasıolarak ifade edilmiştir)
tutarındaki nama yazılıpaylar Migros Türk’ün Moonlight dışındaki ortaklarına sahip olduklarıMigros
Türk paylarıile değiştirilmek üzere kaydi olarak dağıtılmıştır.

Tarafların birleşmeye ilişkin 28 Nisan 2009 tarihinde yapılan genel kurul toplantıları30 Nisan 2009
tarihinde tescil edilmişolup birleşme hukuken bu tarihte gerçekleşmiştir. Birleşme neticesinde
Moonlight’ın ticaret unvanıMigros Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir (Not 29).

Şirket, bağlıortaklıklarıbirlikte “Grup” olarak anılacaktır. Grup’un ana ortağıMH Perakendecilik ve
Ticaret A.Ş. (“MH Perakendecilik”) olup, nihai ortaklık payı%97,92’dir (Not 17).

Şirket, Sermaye PiyasasıKurulu’na kayıtlıdır ve hisseleri 2 Haziran 2009 tarihinden beri İMKB’de
işlem görmektedir. 31 Aralık 2009 tarihi itibari ile Şirket sermayesinin %2,08’i halka açıktır (Not 17).

Şirket’in ana faaliyet konusu, yiyecek ve içecekler ile dayanıklıtüketim mallarının, sahibi bulunduğu
Migros, 5M, Şok, Tansaşve Macrocenter mağazaları, alışverişmerkezleri, yurtdışındaki Ramstore’lar
ve internet üzerinden satışınıkapsamaktadır. Şirket aynızamanda diğer ticari şirketlere alışveriş
merkezlerinde yer kiralamaktadır. Grup, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle toplam 822.127 (2008:
697.565) metrekare perakende satışalanına sahip toplam 1.586 (2008: 1.191) mağazada faaliyet
göstermektedir. Perakendecilik, Grup’un ana işkoludur ve brüt satışların yaklaşık %97,4’ünü
(2008: %97,6) oluşturmaktadır.

Şirket merkezi, aşağıdaki adreste bulunmaktadır:

Migros Ticaret A.Ş.
Turgut Özal Caddesi No: 12
34758 Ataşehir İstanbul

Bu 1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, yayınlanmak üzere
Yönetim Kurulu tarafından 8 Nisan 2010 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 - GRUP’UN 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:

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.

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartları

Migros Ticaret’in konsolide finansal tabloları, Sermaye PiyasasıKurulu (“SPK”) tarafından kabul
edilen 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 girmiş
olup, 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 StandartlarıKurulu (“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.

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.
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

Konsolide 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 duyurularıçerçevesinde, UMS/UFRS’nin esas alındığıSPK Finansal Raporlama
Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar
SPK’nın 2008/16, 2008/18, 2009/2, 2009/4 ve 2009/40 sayılıhaftalık bültenlerindeki 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).

Migros Ticaret muhasebe kayıtlarının tutulmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatıve
Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı(“Maliye Bakanlığı”) tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı
şartlarına uymaktadır. Yabancıülkelerde faaliyet gösteren BağlıOrtaklıklar kanuni finansal tablolarını
faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlamaktadır.
Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmışkanuni kayıtlara SPK Finansal
Raporlama Standartları uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve
sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.

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

Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi

Grup bünyesinde yer alan şirketlerin finansal tablolarındaki her bir kalem, şirketlerin operasyonlarını
sürdürdükleri temel ekonomik ortamda geçerli olan para birimi (‘fonksiyonel para birimi’) kullanılarak
muhasebeleştirilmiştir. Konsolide finansal tablolar, Migros Ticaret’in fonksiyonel, Grup’un raporlama
para birimi olan TL para birimi kullanılarak sunulmuştur.

Grup’un konsolide finansal tablolarıişletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlanmıştır.

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 Türk Lirası’na çevrilmiştir. YabancıBağlıOrtaklıkların gelir ve giderleri ortalama döviz
kuru kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir. Dönem başındaki net varlıkların yeniden çevrilmesi ve
ortalama kur kullanımısonucu ortaya çıkan kur farklarıözkaynaklar dahilindeki yabancıpara çevrim
farklarıhesabında takip edilmektedir.

Finansal tabloların UFRS’ye uygun hazırlanması, yönetim tarafından Grup muhasebe politikaları
belirlenirken bazıönemli kararların alınmasınıgerektirir. Konsolide finansal tablolar hazırlanırken
alınan önemli varsayımlar ve tahminlere Not 2.7’de yer verilmiştir.
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.2 UluslararasıFinansal Raporlama Standartları’ndaki (“UFRS”) değişiklikler

a) Grup tarafından uygulanmış, mevcut standartlardaki değişiklikler ile yeni standartlar:

Grup, mevcut standartlardaki değişiklikler ile yeni standartları1 Ocak 2009 tarihi itibariyle
uygulamıştır:

- UFRS 7 “Finansal Araçlar - Dipnotlar (değişiklik) - 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir.
Değişiklik makul değer ve likidite riskine istinaden daha detaylıve genişbir açıklama
gerektirmektedir. Değişiklik, makul değer ölçümlerinin makul değer hiyerarşisi kapsamında
dipnotlarda açıklanmasını zorunlu kılmaktadır. Değişiklik, sadece ek açıklamalar
gerektirdiğinden, hisse başına kazanç üzerinde herhangi bir etki söz konusu değildir.

- UMS 1 (Revize), “Finansal Tabloların Sunumu” - 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir.
İşletmeler tek bir tablo (kapsamlıgelir tablosu) ya da iki tablo (gelir tablosu ve kapsamlıgelir
tablosu) sunmak konusunda serbest bırakılmıştır. Grup, iki tablo halinde sunmayıseçmiştir.

- UMS 23 (Değişiklik), “Borçlanma Maliyetleri” (aktifleştirme tarihleri 1 Ocak 2009 tarihinde
veya sonrasında başlayan özellikli varlıklar için geçerlidir). Değişiklik, özellikli bir varlığın
(amaçlandığışekilde kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren varlığı
ifade eder) iktisabı, yapımıya da üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma
maliyetlerinin söz konusu varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilmesini
öngörmektedir. Söz konusu bu değişiklik, UMS 23, “Borçlanma Maliyetleri” (2007)’ye uyum
kapsamındaki geçişhükümlerine göre hazırlanmışolup, geçmişdöneme ait karşılaştırmalı
finansal tablolar yeniden düzenlenmeyecektir. Şirket’in herhangi bir özellikli varlığı
bulunmamasından ötürü, değişikliğin finansal tablolar üzerinde herhangi bir etkisi
bulunmamaktadır.

- UMS 16 (Değişiklik), “Maddi Duran Varlıklar”, (1 Ocak 2009 tarihinde ve sonrasında başlayan
raporlama dönemleri için geçerlidir).

- UMS 36 (Değişiklik), “Varlıklarda Değer Düşüklüğü”, (1 Ocak 2009 tarihinde ve sonrasında
başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Değişiklik, gerçekleşebilir değerin tespitinde
kullanılan yönetim tahminlerinin dipnotlardaki açıklamalarına yöneliktir.

- UFRS 8 (Revize), “Faaliyet Bölümleri”, (1 Ocak 2009 tarihinde ve sonrasında başlayan
raporlama dönemleri için geçerlidir). UFRS 8, “Faaliyet bölümleri” ile ilgili açıklamalar, Dipnot
3-Bölümlere göre raporlamada belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilenler dışında 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle geçerli olan ve burada sözü edilmeyen
diğer tüm yeni standartlar, mevcut standartlardaki değişiklikler ve yorumlar, Grup faaliyetleri ile ilgili
olmadığından listelenmemiştir.
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

b) 2009 yılında henüz geçerli olmayan ve Grup tarafından uygulanmamış, mevcut
standartlardaki değişiklikler, yeni standartlar ve yorumlar:

Aşağıdaki standartlar, yorumlar ve değişiklikler, Grup’un 1 Ocak 2010 tarihinde veya sonrasında
başlayan muhasebe dönemleri için geçerli olup Şirket tarafından geçerlilik tarihinden önce
uygulanmamıştır:

- UFRS 3 (Revize), “İşletme Birleşmeleri” (1 Temmuz 2009 tarihinde veya sonrasında başlayan
raporlama dönemleri için geçerlidir). Revize edilen standart, iktisap yöntemi uygulamasına
devam etmekle birlikte önemli değişiklikler getirmektedir. Örneğin, iktisap için yapılan tüm
ödemelerin iktisap tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile kaydedilmeleri, borç olarak
sınıflandırılan iktisap sonrasıyeniden değerlemeye tabi tutulan şarta bağlıödemelerin de
kapsamlıgelir tablosu ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. İktisap ile iktisap yapılması
durumunda iktisap edilen varlıkta kontrol gücü olmayan paylar, gerçeğe uygun değerleri ya da
iktisap edilen varlığın net varlıklarıiçindeki paylarının değeri üzerinden ölçülebilir. İktisap ile
ilişkilendirilen tüm harcamaların giderleştirilmesi gerekmektedir. Grup, UFRS 3 (Değişiklik)’i
1 Ocak 2010’dan itibaren gerçekleşen tüm işletme birleşmeleri için ileriye dönük
uygulayacaktır.

- UMS 38 (Değişiklik), “Maddi Olmayan Duran Varlıklar”. Değişiklik UMSK’nın yıllık
geliştirme projesi kapsamında olup Nisan 2009 içerisinde yayımlanmıştır. Değişiklik, işletme
birleşmeleri sonucunda elde edilen maddi olmayan varlıkların makul değerlerinin ölçümüne
istinaden detaylıbir rehber içermekte olup, faydalıömürleri benzer olan maddi olmayan duran
varlıkların da gruplandırılmasına izin vermektedir. Söz konusu değişikliğin, Grup’un finansal
tablolarıüzerinde önemli bir etkisinin olmasıbeklenmemekte olup; Grup, UMS 38
(Değişiklik)’i, UFRS 3 (Revize)’yi uygulamaya başladığıtarihten itibaren uygulayacaktır.

- UMS 38 (Değişiklik), “Maddi Olmayan Duran Varlıklar”, (1 Ocak 2010 tarihinde veya
sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). İşletme birleşmeleri sonucunda elde
edilen ve aktif bir piyasada işlem görmeyen maddi olmayan duran varlıkların makul değerinin
ölçümü için kullanılacak değerleme tekniklerinin tanımının daha net bir şekilde açıklanması
için, UMS 38’in 40 ve 41 nolu paragraflarında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu
değişikliklerin, Grup’un finansal tablolarında herhangi bir etkisinin olmasıbeklenmemektedir.

- UMS 36 (Revize), “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” (1 Ocak 2010 tarihinde veya sonrasında
başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Değişiklik, değer düşüklüğü testi için şerefiyenin
dağıtılmasıgereken en büyük nakit üreten birimin (veya birimlerden oluşan grubun),
operasyonel faaliyet bölümü olduğunu net bir şekilde belirtir.

- UMS 7 (Revize), “Nakit Akım Tablosu”, (1 Ocak 2010 tarihinde veya sonrasında başlayan
raporlama dönemleri için geçerlidir). Değişiklik, sadece finansal durum tablosunda varlıklar
olarak muhasebeleştirilecek giderlerin yatırım harcamasıolarak sınıflandırılmasınıgerekli kılar.
Söz konusu değişiklik, Grup’un nakit akım tablosunda önemli bir etkiye neden olmayacaktır.

- UMS 39 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” - Finansal Riskten
Korunma İşlemi - (1 Temmuz 2009 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri için
geçerli olup geriye dönük olarak uygulanır). Grup’un herhangi bir finansal riskten korunma
muhasebesi işlemi olmadığından, söz konusu değişikliğin Grup’un finansal tablolarıüzerinde
herhangi bir etkisi beklenmemektedir.
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- UMS 32 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”, (1 Şubat 2010 tarihinde veya sonrasında
başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Grup’un finansal tablolarıüzerinden herhangi bir
etkisinin olmasıbeklenmemektedir.

- UMS 24, (Değişiklik), “İlişkili Taraf Açıklamaları”, (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasında
başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Söz konusu değişiklik, dipnot açıklamalarında
birtakım değişiklikler gerektirdiğinden hisse başına kazançta herhangi bir etkisi
bulunmamaktadır.

- UFRS 9, “Finansal Araçlar”, (Kasım 2009’da yayınlanmışolup 1 Ocak 2013 tarihinde veya
sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir).

- UluslararasıFinansal Raporlama Standartları’nın Geliştirilmesi (1 Temmuz 2009 tarihinde veya
sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerli olmak üzere Nisan 2009’da
yayınlanmıştır; UFRS 2, UMS 38, UFRYK 9 ve UFRYK 16’ya istinaden birtakım değişiklikler
ile; 1 Ocak 2010 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerli olmak üzere
UFRS 5, UFRS 8, UMS 1, UMS 7, UMS 17, UMS 36 ve UMS 39’a istinaden değişiklikler
bulunmaktadır.) Söz konusu değişiklerin Grup’un finansal tablolarıüzerindeki etkileri
değerlendirilmekte olup bu etkilerin önemli olmayacağıbeklenmektedir.

c) 2009 yılında henüz geçerli olmayan ve Grup faaliyetleriyle ilgili olmayan, mevcut
standartlardaki değişiklikler, yeni standartlar ve yorumlar:

- UFRS 5 (Revize), “SatışAmaçıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler”,
Nisan 2009’da yayımlanan UMSK’nın yıllık geliştirme projesi kapsamındadır. Değişiklik, satış
amacıyla elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetlerle ilgili olarak sunulmasıgereken
açıklamalarınetleştirmektedir. Ayrıca, değişiklik, UMS 1’in genel gerekliliklerinin (özellikle
doğru ve dürüst gösterime istinaden 15 nolu paragraf ile tahminlerdeki belirsizliğin kaynaklarına
istinaden 125 nolu paragraf) uygulanmasıkonusuna da açıklık getirmektedir. Grup, UFRS 5
(Revize)’yi 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulayacak olup, Grup’un finansal tabloları
üzerinde bir etkiye neden olmayacağıtahmin edilmektedir.

- UMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu”. Değişiklik, Nisan 2009’da yayımlanan
UMSK’nın yıllık geliştirme projesi kapsamında olup sermaye enstrümanlarıkullanılarak
yükümlülüklerin ödenecek olmasının, söz konusu yükümlülüğün uzun veya kısa vadeli olarak
sınıflandırılmasıaçısından herhangi bir etkisinin olmadığına açıklık getirmiştir. Kısa vadenin
tanımının değiştirilmesi sonucunda, üçüncü taraflarca işletmenin ilgili yükümlülüğü kısa vadede
ödemesinin gerekli kılınabileceğine bakılmaksızın, değişiklik yükümlülüğün uzun vadeli olarak
sınıflandırılmasına izin vermektedir (işletmenin koşulsuz olarak nakit veya diğer varlıkların
transfer edilmesi yoluyla yükümlülüğü, raporlama döneminden itibaren 12 ay süresince erteleme
hakkıolmasıdurumunda). Grup, UMS 1 (Değişiklik)’i 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren
uygulayacaktır. Değişikliğin, Grup’un finansal tablolarıüzerinde herhangi bir etkisinin olması
beklenmemektedir.

- UFRS 2 (Değişiklik), “Grup İçi Nakit Olarak Ödenen Hisse BazlıÖdemeler” (1 Ocak 2010
tarihinden itibaren geçerlidir). UFRYK 8, “UFRS 2’nin Kapsamı”, UFRYK 11, “UFRS 2-
“Grup İçi ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler”’in
birleştirilmesinin yanısıra; değişiklikler, UFRYK 11 içerisinde yer almayan grup içi
sözleşmelerin sınıflandırılmasına istinaden olan rehber de geliştirmiştir. Söz konusu
değişikliklerin Grup’un finansal tablolarıüzerindeki etkileri değerlendirilmekte olup herhangi
bir etkinin olmasıbeklenmemektedir.
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- UFRS 2 (Revize), “Hisse BazlıÖdemeler”(1 Temmuz 2009 tarihinde veya sonrasında başlayan
raporlama dönemleri için geçerlidir). Değişiklik, UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”nde
tanımlandığışekliyle işletme birleşmelerinin yanısıra, müşterek yönetime tabi işetmelerin
kuruluşuna yapılan katkılar ile ortak kontrol altındaki işlemlerin, UFRS 2 “Hisse Bazlı
Ödemeler” kapsamında olmadıklarınetlik kazanmıştır. Söz konusu değişikliklerin Grup’un
finansal tablolarıüzerindeki etkileri değerlendirilmekte olup herhangi bir etkinin olması
beklenmemektedir.

- UFRYK 17, “Nakit DışıVarlıkların Ortaklara Dağıtımı” (1 Temmuz 2009 tarihinde veya
sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Bu yorum, Nisan 2009’da yayımlanan
UMSK’nın yıllık geliştirme projesi kapsamındadır. Bu yorum, yedeklerin veya temettünün
dağıtımı gibi nakit dışı varlıkların ortaklara dağıtımının olduğu sözleşmelerin
muhasebeleştirilmesine istinaden detaylıbir rehber sunmaktadır. UFRS 5’te yapılan değişiklik
de, bir varlığın dağıtım amacıyla elde tutulan varlıklar olarak sınıflandırılmasıiçin söz konusu
varlığın mevcut durumunda dağıtıma hazır olmasıyla birlikte bu işlemin de kuvvetle muhtemel
olmasınıgerektirmektedir. Grup, UFRYK 17’yi 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulayacak
olup, söz konusu uygulamanın Grup’un finansal tablolarıüzerinde herhangi bir etkisinin olması
beklenmemektedir.

- UFRYK 9 (Revize), “SaklıTürev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi” (30 Haziran 2009’da
sona eren veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Grup’un herhangi bir
saklıtürev ürünü bulunmadığından, söz konusu değişikliğin etkisinin olmamasıbeklenmektedir.

- UFRYK 9 ve UFRS 3 (Revize), (1 Temmuz 2009 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama
dönemleri için geçerlidir). UMSK, müşterek yönetime tabi işortaklıklarının kurulması, ortak
kontrol altındaki işletmeler arasında veya işletmeler arasındaki işletme birleşmeleri sırasında
elde edilen sözleşmelerin içerisindeki gömülü türev ürünlerinin, satın alma tarihi itibariyle
yeniden değerlendirilmesi konusunun, UFRYK 9’un kapsamında olmadığının netleştirilmesi
amacıyla gerekli değişikliği yapmıştır.

- UFRYK 18, “Müşterilerden Varlık Transferi” (1 Temmuz 2009 tarihinde veya sonrasında
başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Grup’un finansal tablolarıüzerinde herhangi bir
etkisinin olmamasıbeklenmektedir.

- UMS 17 (Revize), “Kiralama İşlemleri” (1 Ocak 2010 tarihinde veya sonrasında başlayan
raporlama dönemleri için geçerlidir). Grup’un önemli bir kiralama işlemi bulunmadığından
ötürü, söz konusu değişikliğin Grup’un finansal tablolarıüzerinde herhangi bir etkisinin
olmamasıbeklenmektedir.

- UMS 39 (Revize), “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme”, (1 Ocak 2010 tarihinde
veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). İşletme birleşmeleri sözleşmeleri
ile nakit akım riskinden korunma muhasebesinin kapsam dışında tutulmasına istinaden birtakım
değişiklikler bulunmaktadır. Grup’un herhangi bir işletme birleşmesi sözleşmesi ve nakit akım
riskinden korunma işlemi bulunmadığından, Grup’un finansal tablolarıüzerinde herhangi bir
etkisinin bulunmamasıbeklenmektedir.
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- UFRYK 16, “Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması”,
(1 Temmuz 2009 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Söz
konusu değişikliğin Grup’un finansal tablolarıüzerinde önemli bir etkisinin olmaması
beklenmektedir.

2.3 Konsolidasyon Esasları

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

b) BağlıOrtaklıklar, Migros Ticaret’in ya doğrudan ve/veya dolaylıolarak kendisine ait olan hisseler
neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50’den fazlasınıkullanma yetkisi
kanalıyla; mali ve işletme politikalarınıŞirket’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi
ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.

Aşağıda yer alan tablo tüm BağlıOrtaklıklarıve ortaklık yapılarınıgöstermektedir:

Migros ve BağlıOrtaklıklarının
doğrudan veya dolaylıolarak

sahip olduğu sermaye payı(%)

Bağlıortaklık 2009 2008

Ramstore Azerbaycan (1) 100,00 100,00
Ramstore Bulgaristan (1), (2) 100,00 100,00
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) 100,00 100,00

(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) Grup’un doğrudan ve dolaylıoy hakkı%50’nin üzerinde olmakla birlikte konsolide finansal tablolar
açısından önemlilik teşkil etmeyen bağlıortaklıklar maliyet bedelleri üzerinden varsa değer kaybı
düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. Konsolidasyon kapsamıdışında tutulan
bağlıortaklıklar Not 5’te ayrıca sunulmuştur.
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BağlıOrtaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren
konsolidasyon kapsamına alınmışve kontrolün ortadan kalktığıtarihte de konsolidasyon kapsamından
çıkartılmıştır. Gerekli görüldüğünde, BağlıOrtaklıklar için uygulanan muhasebe politikalarıGrup
tarafından uygulanan muhasebe politikalarıile tutarlılığın sağlanmasıamacıyla değiştirilmiştir.

BağlıOrtaklıklar’ın, bilançolarıve gelir tablolarıtam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide
edilmişve Migros Ticaret’in sahip olduğu BağlıOrtaklıklar’ın kayıtlıdeğerleri ile özkaynakları
karşılıklıolarak netleştirilmiştir. Şirket ile BağlıOrtaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler
konsolidasyon sırasında mahsup edilmiştir. Şirket’in sahip olduğu hisselerin kayıtlıdeğerleri ve
bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklarıve gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.

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

d) BağlıOrtaklıkların net varlıklarıve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dışıpaya sahip hissedarların
payları, konsolide bilanço ve gelir tablosunda “azınlık payları” olarak gösterilmektedir.

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 2009 hesap döneminde muhasebe politikalarında önemli 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 ileriye yönelik
olarak uygulanır.
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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

(a) Mal Satışları- Perakende

Grup, yiyecek ve içecekler ile dayanıklıtüketim mallarının satışıiçin perakende zincirlerinde, alışveriş
merkezlerinde, yurtdışındaki Ramstore’larda ve internet üzerinde faaliyet göstermektedir. Mal satışı,
grup içi bir şirket, müşteriye mallarısattığında kaydedilir. Perakende satışlar genellikle nakit veya
kredi kart karşılığında yapılır.

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.

(b) Mal Satışları- Toptan

Mal satışı, toptancıya malların teslim edildiğinde ve toptancının mallarıkabul etmesini engelleyecek
yerine getirilmeyen herhangi bir yükümlülüğün olmadığıdurumda kaydedilir. Malların belirlenen yere
nakledilmesi, malların kaybolma veya zarara uğrama riskinin toptancıya geçmişolması, satış
sözleşmesine göre toptancının mallarıkabul etmesi, kabul etmeme hakkının yürürlükten kalkması
veya Grup’un kabul edilme şartlarının hepsinin gerçekleştiğini gösterecek kadar objektif delil
olmasına kadar teslimat gerçekleşmişsayılmaz. Satışlar, belirlenen fiyattan satışsırasında belirlenen
tahmini iskontolar ve iadeler düşüldükten sonraki tutarla kaydedilir.

(c) Diğer gelirler

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.

b) Stoklar

Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden 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 ağırlıklıortalama maliyet yöntemi ile belirlenir. Kredi
maliyeti stok maliyetine dâhil edilmemektedir. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde
oluşan tahmini satışfiyatından, tamamlanma maliyeti ve satışıgerçekleştirmek için gerekli satış
maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutardır (Not 9).
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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. Araziler için sınırsız ömürleri
olmasısebebi ile amortisman ayrılmamaktadır.

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.

Maddi duran varlıkların elden çıkartılmasısonucu oluşan kar veya zarar, net bilanço değeri ile tahsil
olunan tutarların karşılaştırılmasıile belirlenir ve diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil
edilirler.

Maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olmasıhalinde, olası
bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi duran
varlığın kayıtlıdeğeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlıdeğeri
geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut
kullanımından gelecek net nakit akımlarıile net satışfiyatından yüksek olanıolarak kabul edilir.

Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasınıdeğiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri
ile birlikte varlığın gelecekteki ekonomik faydasınıarttırıcınitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer
giderler oluştukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleştirilir.
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ç) Maddi olmayan duran varlıklar (Şerefiye hariç)

Maddi olmayan duran varlıklar marka, ticari marka lisansları, patentler, ve bilgisayar yazılımlarını
içermektedir (Not 12).

a) Markalar

Ayrıolarak elde edilen markalar maliyet değerleriyle, işletme birleşmelerinin bir parçasıolarak
elde edilen markalar iktisap tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile konsolide finansal tablolara
yansıtılır.

Markaların Grup’a net nakit girişi sağlamasıbeklenilen süre için öngörülebilir bir sınır
olmamasınedeniyle, Grup, markalarısınırsız faydalıömre sahip olarak değerlendirmiştir.

Markalar sınırsız faydalıömre sahip olmalarınedeniyle itfa edilmez. Markalar, her yıl ya da
değer düşüklüğünün varlığınıişaret eden şartların olduğu durumlarda daha sık aralıklarla değer
düşüklüğü testine tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olmasıdurumunda markaların kayıtlı
değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir.

b) Kira anlaşmalarıve diğer maddi olmayan varlıklar

Kira anlaşmaları, Grup tarafından tanımlanabilir maddi olmayan duran varlıklar olarak tespit
edilmişolup satın almışolduğu mağazaların devraldığıkira sözleşmelerinden ve satın alınan
mağazalara ilişkin satın alma bedelinin satın alınan varlıkların makul değerini aşan
kısımlarından oluşmaktadırlar. Kira anlaşmalarısatın alım tarihindeki makul değerleri ile
kaydedilip kontrat süresi boyunca itfa edilmektedir.

c) Bilgisayar yazılımları(Haklar)

Bilgisayar yazılımlarından kaynaklanan haklar elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir.
Bilgisayar yazılımlarıtahmini sınırlıfaydalıömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi
ile amortismana tabi tutulur ve elde etme maliyetinden birikmişitfa payının düşülmesi ile
bulunan değer üzerinden taşınırlar. Bilgisayar yazılımlarının tahmin edilen faydalıömürleri 5
yıldır.

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.
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İşletme birleşmesi sırasında oluşan şerefiye itfa edilmez, bunun yerine yılda bir kez veya şartların
değer düşüklüğünü işaret ettiği durumlarda daha sık aralıklarla değer düşüklüğü tespit çalışmasına tabi
tutulur. Şerefiye üzerinden hesaplanan değer düşüklüğü karşılıklarıtakip eden dönemlerde iptal
edilmez. Değer düşüklüğü çalışmasıiçin şerefiye, nakit üreten birimlere dağıtılır. Dağıtım, şerefiyenin
oluştuğu işbirleşmesinden fayda sağlamasıbeklenen nakit üreten birimlere veya nakit üreten birim
gruplarına yapılır.

İktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerin gerçeğe uygun
değerindeki iktisap edenin payının işletme birleşmesi maliyetini aşmasıdurumunda ise fark konsolide
gelir tablosuyla ilişkilendirilir.

Ortak kontrol altında gerçekleşen birleşmelerin muhasebeleştirilmesinde birleşmeye konu olan varlık
ve yükümlükler kayıtlıdeğerleri ile konsolide finansal tablolara alınır. Gelir tablolarıise birleşmenin
gerçekleştiği mali yılın başlangıcından itibaren konsolide edilir. Önceki dönem finansal tablolarıda
karşılaştırılabilirlik amacıyla aynışekilde yeniden düzenlenir. Bu işlemler sonucunda herhangi bir
şerefiye veya negatif şerefiye hesaplanmaz. İştirak tutarıile satın alınan şirketin sermayesindeki payı
nispetindeki tutarın netleştirmesi sonucu oluşan fark doğrudan özkaynaklar içerisinde “ortak kontrol
altındaki işletme birleşmeleri etkisi” olarak “Birleşmeye İlişkin İlave Özsermaye Katkısı” kalemi
altında muhasebeleştirilir.

Ana ortaklık dışıile yapılan kısmi hisse alış- satışişlemleri

Grup, ana ortaklık dışıile gerçekleştirdiği hali hazırda kontrol etmekte olduğu ortaklıklara ait
hisselerin alış ve satış işlemlerini Grup’un özkaynak sahipleri arasındaki işlemler olarak
değerlendirmektedir. Buna bağlıolarak, ana ortaklık dışından ilave hisse alışişlemlerinde, elde etme
maliyeti ile ortaklığın satın alınan payınispetindeki net varlıklarının kayıtlıdeğeri arasındaki fark
özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilir. Ana ortaklık dışına hisse satışişlemlerinde ise, satışbedeli
ile ortaklığın satılan payınispetindeki net varlıklarının kayıtlıdeğeri arasındaki fark sonucu oluşan
kayıp veya kazançlar da özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilir.

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.
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f) Finansal borçlar ve borçlanma maliyetleri

Krediler, alındıklarıtarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masraflarıçıkartıldıktan sonraki
değerleriyle kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmişmaliyet
değeri üzerinden belirtilir. İşlem masraflarıdüşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmişmaliyet
değeri arasındaki fark, konsolide gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak
yansıtılır.

UluslararasıMuhasebe Standardı23 “Borçlanma Maliyetleri” (“UMS 23”) 29 Mart 2007 tarihinde
UluslararasıMuhasebe StandartlarıKurulu tarafından yeniden düzenlenmiştir. Revize UMS 23,
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmakla beraber gönüllü olarak erken uygulamaya geçişhakkı
saklıtutulmuştur. Grup, UMS 23’ü gönüllü olarak erken uygulamayıseçmişve 1 Ocak 2007
tarihinden itibaren kredi maliyetleriyle ilgili olarak UMS 23’te öngörülen muhasebe politikasını
seçerek muhasebe politikasıdeğişikliğine gitmiştir. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyetleri,
özellikli varlıkların iktisabıveya inşasıile ilişkilendirildikleri takdirde, özellikli varlıkların maliyet
bedeline dahil edilirler. Özellikli varlıklar amaçlandığışekilde kullanıma veya satışa hazır hale
getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren varlıklarıifade eder. Diğer kredi maliyetleri oluştuğu dönemde
konsolide gelir tablosuna kaydedilir.

g) Finansal araçlar

Ticari alacaklar

Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan vadeli satışlardan kaynaklanan ticari
alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmişmaliyetleri üzerinden değerlendirilmiştir
(Not 7).

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.

Finansal varlıklar

Tüm finansal varlıklar, ilk kaydedilişlerinde işlem maliyetleri dahil olmak üzere maliyet bedelleri
üzerinden değerlenir. 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.
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Grup her bilanço tarihinde bir ya da bir grup finansal varlığında değer düşüklüğü olduğuna dair
objektif bir kanıtın olup olmadığınıdeğerlendirir. Finansal araçların satılmaya hazır olarak
sınıflandırılmasıdurumunda, gerçeğe uygun değerin elde etme maliyetinin altına önemli derecede
düşmesi veya gerçeğe uygun değerin uzun süreli bir düşüşeğiliminde bulunması, menkul kıymetlerin
değer düşüklüğüne maruz kalıp kalmadığınıdeğerlendirmede dikkate alınır. Eğer satılmaya hazır
finansal varlıklar için bu tür bir kanıt mevcutsa, kümüle net zarar elde etme maliyeti ile cari gerçeğe
uygun değer arasındaki farktan bu finansal varlığa ilişkin daha önce özkaynaklarda "Finansal Varlıklar
Değer ArtışFonu" hesabında muhasebeleştirilmişolan gerçeğe uygun değer kazançlarından düşülmek
suretiyle kaydedilir ve değer düşüklüğünün gerçeğe uygun değer fonunu aşan kısmıdönemin kapsamlı
gelir tablosuna gider olarak yansıtılır.

Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanan
gerçekleşmemişkar ve zararlar dönem sonuçlarıile ilişkilendirilmeden finansal varlığın konsolide
finansal tablolardan çıkarıldığıtarihe kadar doğrudan özkaynak içinde “Finansal Varlıklar Değer Artış
Fonu” hesabında muhasebeleştirilmiştir. Satılmaya hazır finansal varlıklar konsolide finansal
tablolardan çıkarıldıklarında, özkaynaklarda “Finansal Varlıklar Değer ArtışFonu”’nda takip edilen
ilgili kazanç ve zararlar konsolide kapsamlıgelir tablosuna transfer edilir.

Satılmaya hazır finansal varlıkların borsaya kayıtlıherhangi bir gerçeğe uygun değerinin olmadığı
veya doğru biçimde gerçeğe uygun değeri yansıtmadığıdurumlarda finansal varlığın gerçeğe uygun
değeri değerleme teknikleri kullanılarak belirlenir. Bu değerleme teknikleri, piyasa koşullarına uygun
güncel işlemleri veya esasen benzer diğer yatırım araçlarınıbaz almayıve yatırım yapılan şirkete özgü
şartlarıdikkate alarak iskonto edilmişnakit akim analizlerini içerir.

Grup’un 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) Dövizli işlemler

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 tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, ana ortaklık payına düşen konsolide net
karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklıortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.

Türkiye’deki şirketler mevcut hissedarlara birikmişkarlardan ve özkaynak enflasyon düzeltmesi
farklarıhesabından hisseleri oranında hisse dağıtarak (“bedelsiz hisseler”) sermayelerini arttırabilir.
Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracıçıkarılmışhisseler olarak sayılır.
Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklıhisse adedi ortalaması, çıkarılan
bedelsiz hisselerin geriye dönük olarak dikkate alınmasısuretiyle elde edilir.
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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, finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarınıetkileyen hususlar
olmalarıhalinde konsolide finansal 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 konsolide finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı
yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir.

k) Kiralama işlemleri

(1) Grup - kiracıolarak

Finansal Kiralama

Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık, varlığın kiralama döneminin başındaki vergi
avantaj veya teşvikleri düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değerinden veya asgari kira ödemelerinin o
tarihte indirgenmişdeğerinden düşük olanıüzerinden aktifleştirilir. Anapara kira ödemeleri
yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azaltılır. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi
boyunca konsolide gelir tablosunda giderleştirilir. Finansal kiralama sözleşmesi ile elde edilen maddi
duran varlıklar, varlığın faydalıömrü boyunca amortismana tabi tutulur.

Operasyonel Kiralama

Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, işletme
kiralamasıolarak sınıflandırılır. İşletme kiralarıolarak yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca
doğrusal yöntem ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.
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(2) Grup - kiralayan olarak

Operasyonel Kiralama

Operasyonel kiralamada, kiralanan varlıklar, konsolide bilançoda maddi duran varlıklar altında
sınıflandırılır ve elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, doğrusal yöntem ile konsolide
gelir tablosuna yansıtılır.

l) İlişkili taraflar

Bu konsolide finansal tabloların amacıdoğrultusunda Grup üzerinde kontrolü, müşterek kontrolü veya
önemli etkinliği olan 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 25).

m) Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması

Faaliyet bölümleri, Grup’un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili organlara veya kişilere sunulan iç
raporlama ve stratejik bölümlere paralel olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bölümlere tahsis
edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınmasıve bölümlerin performansının değerlendirilmesi
amacıyla Grup’un faaliyetlerine ilişkin stratejik karar almaya yetkili organlar ve kişiler, Grup’un üst
düzey yöneticileri olarak tanımlanmıştır. Grup’un üst düzey yöneticileri Grup faaliyetlerini coğrafi
faaliyetler olarak takip etmektedir (Not 3).

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 teşviğin
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 kazanmasıamacıyla veya her ikisi için elde tutulan binalar
“yatırım amaçlıgayrimenkuller” olarak sınıflandırılır. Yatırım amaçlıgayrimenkuller elde etme
maliyetinden birikmişamortisman ve varsa değer düşüklüğünün düşülmesi suretiyle gösterilmektedir.
Yatırım amaçlıgayrimenkuller doğrusal amortisman metoduyla 50 yıla kadar olan faydalıömürleri
üzerinden amortismana tabi tutulmuştur (Not 10).

Yatırım amaçlıgayrimenkuller olasıbir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme
sonunda yatırım amaçlıgayrimenkullerin kayıtlıdeğeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık
ayrılmak suretiyle geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili yatırım amaçlı
gayrimenkulün mevcut kullanımından gelecek net nakit akımlarıile satışmaliyeti düşülmüşgerçeğe
uygun değerinden yüksek olanıolarak kabul edilir.
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ö) Dönem vergi gideri ve ertelenen vergi

Dönemin kar veya zararıüzerindeki vergi yükümlülüğü cari dönem vergisi ve ertelenmişvergiyi
içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi kısmıüzerinden bilanço tarihi
itibariyle geçerli olan vergi oranıile yürürlükteki vergi mevzuatıuyarınca hesaplanan vergi
yükümlülüğünü ve geçmişyıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarınıiçermektedir.

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 yürürlükteki vergi
oranlarıkullanılmaktadır (Not 23).

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 (Not 23). Ertelenmişvergi varlık ve yükümlülükleri konsolide finansal
tablolarda uzun vadeli olarak sınıflandırılmıştır.

p) Çalışanlara sağlanan faydalar / Kıdem tazminatıkarşılığı

Kıdem tazminatıkarşılığı, Migros Ticaret’in, Türk İşKanunu ve BağlıOrtaklıkların faaliyet
gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanunlar uyarınca personelin emekliye ayrılmasından doğacak
gelecekteki olasıyükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder.
Türkiye’de geçerli olan çalışma hayatınıdüzenleyen yasalar ve Türk İşKanun’u uyarınca, Grup, en az
bir yıllık hizmetini tamamlayan, kendi isteği ile işten ayrılmasıveya uygunsuz davranışlar sonucu iş
akdinin feshedilmesi dışında kalan sebepler yüzünden işten çıkarılan, vefat eden veya emekliye ayrılan
her personeline toplu olarak kıdem tazminatıödemekle yükümlüdür. Tanımlanmışsosyal yardım
yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan karşılık aktüeryal tahminler uyarınca öngörülen
yükümlülük yöntemi kullanılarak hesaplanır. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar konsolide gelir
tablosunda muhasebeleştirilir (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).
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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 konsolide 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. Ayrıca, durdurulan faaliyetlerin işletme, yatırım ve
finansman faaliyetleriyle ilişkilendirilen net nakit akımlarıkonsolide dipnotlarda veya nakit akım
tablosunda belirtilir.

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) Türev finansal araçlar ve riskten korunma amaçlıaraçlar

Türev finansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında işlem maliyetleri de dahil olmak üzere elde etme
maliyeti ile, kayda alınmalarınıizleyen dönemlerde ise gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir.
Şirket’in türev finansal araçlarınıvadeli döviz alım-satım sözleşmeleri, faiz collar sözleşmeleri, cap
opsiyonlarıve corridor opsiyonlarıoluşturmaktadır.

Aktif piyasada işlem görmeyen finansal araçların gerçeğe uygun değeri, (örneğin vadeli döviz alım-
satım sözleşmeleri, faiz collar sözleşmeleri, cap opsiyonlarıve corridor opsiyonları) değerleme
teknikleri kullanılarak hesaplanır. Şirket, söz konusu değerleme işlemlerinde, o döneme ait erişilebilir
piyasa verilerinden faydalanmaktadır.
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u) Temettü

Temettü alacaklarıbeyan edildiği dönemde gelir olarak kaydedilir. Temettü borçlarıkar dağıtımının
bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak konsolide finansal tablolara yansıtılır.

ü) Ödenmişsermaye

Adi hisse senetleri özkaynaklarda sınıflandırılır. Yeni hisse senedi ve opsiyon ihracıyla ilişkili
maliyetler, vergi etkisi indirilmişolarak tahsil edilen tutardan düşülerek özkaynaklarda gösterilirler.

v) Hisse senedi ihraç primleri

Hisse senedi ihraç primi Grup’un elinde bulunan bağlıortaklık ya da özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımların hisselerinin nominal bedelinden daha yüksek bir fiyat üzerinden satılmasıneticesinde
oluşan farkıya da Grup’un iktisap ettiği şirketler ile ilgili çıkarmışolduğu hisselerin nominal değer ile
gerçeğe uygun değerleri arasındaki farkıtemsil eder (Not 17).

y) Ticari borçlar

Ticari borçlar, işletmenin olağan faaliyetleri için tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin
yapılmasızorunlu ödemeleri ifade etmektedir. Ticari borçlar, gerçeğe uygun değerleriyle deftere alınır ve
müteakip dönemlerde etkin faiz oranıkullanılarak iskonto edilmişdeğerleri ile muhasebeleştirilir.

z) Ertelenen finansman gelir/gideri

Ertelenen finansman gelir/gideri vadeli satışlar ve alımların üzerinde bulunan finansal gelirler ve
giderleri temsil eder. Bu gelirler ve giderler, kredili satışve alımların süresi boyunca, etkin faiz oranı
ile hesaplanır ve finansal gelirler ve giderler kalemleri altında gösterilir.

aa) Nakit ve nakit benzerleri

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

ab) 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 2009 tarihi itibariyle
hazırlanan konsolide bilançosunu, aynıtarihte sona eren yıla ait konsolide gelir, kapsamlıgelir, nakit
akım ve özkaynaklar değişim tablolarını31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide
bilançosu ve 19 Mart - 31 Aralık 2008 hesap dönemine ait ilgili konsolide finansal tablolar ile
karşılaştırmalıolarak düzenlemiştir.
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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 değer düşüklüğü tespit çalışmaları

Not 2.6.d’de belirtilen muhasebe politikasıgereğince, şerefiye Grup tarafından her yıl 31 Aralık
itibariyle değer düşüklüğü için gözden geçirilir. Söz konusu nakit üreten birimin geri kazanılabilir
değeri kullanım değeri hesaplamalarına göre tespit edilmiştir. Bu kullanım değeri hesaplamaları
iskonto edilmişvergi sonrasınakit akım projeksiyonlarınıiçermekte olup TL bazında tespit edilen bu
projeksiyonlar Migros Ticaret yönetimi tarafından onaylanan beşyıllık uzun vadeli planlara
dayanmaktadır. Beşyıllık dönemden daha sonraki tahmini nakit akımlarıherhangi bir büyüme oranı
dikkate alınmadan hesaplanmıştır. Kullanım değeri hesaplamalarında iskonto oranıyıllık %6,0 olarak
kullanılmıştır. Kullanılan iskonto oranıvergi sonrasıiskonto oranıolup Grup’a özgü riskleri de
içermektedir. Gündemdeki AlışverişMerkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanunu
TasarısıTaslağı, metrekareye göre ilgili belediyeler tarafından verilebilecek kuruluşizin şartları, iş
günü, hafta sonu, resmi tatil ve bayram günlerinde açılışve kapanışsaatlerine ve tedarikçilere
yapılacak olan ödemelerin vadelerini de içine alacak şekilde mevcut haliyle bünyesinde bulundurduğu
düzenlemelerin Türkiye perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansal sonuçlarına
muhtemel etkileri olabilir. Söz konusu kanun tasarısıkonsolide finansal tabloların hazırlanma tarihi
itibariyle henüz tartışma aşamasında olmasından ötürü, şerefiye değer düşüklüğü testinin yapılması
sırasında olasıetkileri Grup tarafından hazırlanan uzun vadeli planlara yansıtılmamıştır (Not 13).

(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 itfa edilmez. Bu varlıkların kayıtlıdeğerinde
herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığına yönelik değer düşüklüğü testi yapılır. Bu değer
düşüklüğü testi, Grup’un beşyıllık uzun vadeli planlarıçerçevesinde hesaplanan nakit akımlarının
bugünkü değerinin defter değeri ile karşılaştırılmasısuretiyle yapılmaktadır. Grup, maddi olmayan
duran varlıkların kayıtlıdeğeri için 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle bu kapsamda bir değer düşüklüğü
testi yapmışve herhangi bir değer düşüklüğü tespit etmemiştir (Not 12).



MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası(“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin
olarak belirtilmiştir.)

28

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

(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 2009 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 ek vergi,
ceza ve faiz ödemesine maruz bırakılabilir (Not 14.d). 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Grup, bağlı
ortaklıklarında doğabilecek muhtemel vergi cezalarınıgözden geçirmişve herhangi bir karşılık
ayrılmasına gerek görmemiştir.

(f) Türev finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve korunma işlemleri

Türev finansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında işlem maliyetleri de dahil olmak üzere elde etme
maliyeti ile, kayda alınmalarınıizleyen dönemlerde ise gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir.
Grup’un türev finansal araçlarınıvadeli döviz alım-satım sözleşmeleri, faiz collar sözleşmeleri, cap
opsiyonlarıve corridor opsiyonlarıoluşturmaktadır.

Aktif piyasada işlem görmeyen finansal araçların gerçeğe uygun değeri, (örneğin vadeli döviz alım-
satım sözleşmeleri, faiz collar sözleşmeleri, cap opsiyonlarıve corridor opsiyonları) değerleme
teknikleri kullanılarak hesaplanır. Grup, söz konusu değerleme işlemlerinde, o döneme ait erişilebilir
piyasa verilerinden faydalanmaktadır.
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NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Yönetim, faaliyet bölümlerini yönetim kurulu tarafından incelenen ve stratejik kararlar alınmasında etkili olan raporlara dayanarak belirlemiştir.

Yönetim Grup’un performansınıcoğrafi olarak; Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Kazakistan bölümlerine göre değerlendirmektedir. Raporlanabilir faaliyet bölümleri gelirleri,
öncelikle perakende satışları, kira gelirleri ve toptan satışlardan oluşmaktadır. Kira gelirleri ve toptan satışlar, yönetim kuruluna sunulan raporlarda detaylıolarak yer almadığıiçin
raporlanabilir faaliyet bölümleri olarak değerlendirilmemiştir. Yönetim kurulu, faaliyet bölümlerinin performanslarınıFaiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kar (“FVAÖK”) ile takip
etmektedir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle yönetim kuruluna sunulan faaliyet bölümü bilgileri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap dönemine ait bölüm analizi

Toplam Bölümler Arası
Türkiye Azerbaycan Bulgaristan Kazakistan Birleşik Eliminasyon Toplam

Grup dışından sağlanan gelirler 5.476.357 19.636 34.162 181.113 5.711.268 - 5.711.268
Bölümler arasıgelirler 8.948 - - - 8.948 (8.948) -

Gelirler 5.485.305 19.636 34.162 181.113 5.720.216 (8.948) 5.711.268

Satışların maliyeti (4.113.039) (14.114) (21.559) (137.946) (4.286.658) 8.948 (4.277.710)

Brüt esas faaliyet karı 1.372.266 5.522 12.603 43.167 1.433.558 - 1.433.558

Satışve pazarlama giderleri (925.535) (2.089) (2.362) (18.525) (948.511) - (948.511)

Genel yönetim giderleri (191.872) (3.312) (4.608) (19.213) (219.005) - (219.005)

İlave: Amortisman ve itfa payları 114.104 1.485 2.799 9.691 128.079 - 128.079

İlave: Kıdem tazminatı (1.516) - - - (1.516) - (1.516)

İlave: İzin karşılığı 4.716 - - - 4.716 - 4.716

FVAÖK 372.163 1.606 8.432 15.120 397.321 - 397.321

Bölümler arasısatışlar, piyasa koşullarına uygun olarak yapılmaktadır. Grup dışımüşterilerden elde edilen satışgelirleri, Yönetim Kurulu’na yapılan raporlamalarla tutarlıolarak
konsolide gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir.
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NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)

19 Mart - 31 Aralık 2008 hesap dönemine ait bölüm analizi

Toplam Bölümler Arası
Türkiye Azerbaycan Bulgaristan Kazakistan Birleşik Eliminasyon Toplam

Grup dışından sağlanan gelirler 2.993.722 12.067 18.497 108.943 3.133.229 - 3.133.229
Bölümler arasıgelirler 4.122 - - - 4.122 (4.122) -

Gelirler 2.997.844 12.067 18.497 108.943 3.137.351 (4.122) 3.133.229

Satışların maliyeti (2.265.950) (8.684) (11.277) (81.398) (2.367.309) 4.122 (2.363.187)

Brüt esas faaliyet karı 731.894 3.383 7.220 27.545 770.042 - 770.042

Satışve pazarlama giderleri (507.416) (769) (2.058) (14.152) (524.395) - (524.395)

Genel yönetim giderleri (104.803) (2.067) (2.911) (9.104) (118.885) - (118.885)

İlave: Amortisman ve itfa payları 61.989 870 1.824 6.588 71.271 - 71.271

İlave: Kıdem tazminatı (146) - - - (146) - (146)

İlave: İzin karşılığı 1.106 - - - 1.106 - 1.106

FVAÖK 182.624 1.417 4.075 10.877 198.993 - 198.993
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NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)

FVAÖK’nın vergi öncesi kar ile mutabakatıaşağıdaki gibidir:
2009 2008

Raporlanabilir faaliyet bölümlerine ait FVAÖK 397.321 198.993
Amortisman ve itfa payları (128.079) (71.271)
Kıdem tazminatı 1.516 146
İzin Karşılığı (4.716) (1.106)
Diğer faaliyet gelirleri 11.761 4.686
Diğer faaliyet giderleri (12.372) (3.778)

Faaliyet karı 265.431 127.670

Finansal gelirler 117.185 137.438
Finansal giderler (-) (247.969) (80.352)

Vergi öncesi kar 134.647 184.756

Coğrafi bölümlerde kullanılan varlıklar ve yükümlülükler

Yönetim kuruluna sunulan toplam varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin tutarlar konsolide finansal tablolar ile tutarlı
olarak ölçülmüştür. Bu varlıklar ve yükümlülükler, bölümün faaliyetlerine ve varlığın fiziki olarak bulunduğu yer
dikkate alınarak bölümlere dağıtılmışlardır.

2009 2008

Türkiye 4.539.533 4.300.582
Kazakistan 176.410 186.083
Bulgaristan 100.606 100.637
Azerbaycan 27.997 29.252

Bölüm varlıkları(*) 4.844.546 4.616.554

Bölümlerle ilişkilendirilmeyen varlıklar (*) 921.360 801.810

Eksi: Coğrafi bölümler arasıeliminasyon (123.439) (132.132)

Konsolide finansal tablolara göre toplam varlıklar 5.642.467 5.286.232

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

2009 2008

Türkiye 1.341.803 1.152.149
Kazakistan 24.809 29.293
Bulgaristan 6.521 5.653
Azerbaycan 2.901 3.846

Bölüm yükümlülükleri (**) 1.376.034 1.190.941

Bölümlerle ilişkilendirilmeyen yükümlülükler (**) 2.772.484 209.051

Eksi: Coğrafi bölümler arasıeliminasyon (1.920) (4.210)

Konsolide finansal tablolara göre toplam yükümlülük 4.146.598 1.395.782

(**) Bölüm yükümlülükleri genel olarak faaliyetle ilgili yükümlülüklerden oluşmaktadır. Vergi karşılığı,
ertelenmişvergi yükümlülükleri ve krediler bölümlerle ilişkilendirilmemiştir.
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NOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

2009 2008

Kasa 30.879 25.287
Bankalar

- vadesiz mevduat 78.403 51.850
- vadeli mevduat 905.972 799.595

Tahsilata verilen çekler 104 38
Kredi kartıalacakları 265.929 217.682

1.281.287 1.094.452

TL cinsinden vadeli mevduat hesaplarıile detaylarıNot 27’de verilen ABD Dolarıcinsinden vadeli
mevduat hesaplarıüzerindeki ağırlıklıortalama etkin faiz oranları, sırasıyla, yıllık %7,50
(2008: %21,29) ve %3,75’tir (2008: %4,90). DetaylarıNot 27’de verilen Euro cinsinden vadeli
mevduatlar üzerindeki ağırlıklıortalama etkin faiz oranı%3,07’dir (2008: %5,63).

Esas olarak bir aydan kısa (2008: bir aydan kısa) vadeye sahip kredi kartıslip alacakları
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle yıllık %7,19 (2008: %16,71) oranıkullanılarak iskonto edilmiştir.

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle vadeli mevduatların vadelerine göre dağılımıaşağıdaki
gibidir:

2009 2008

1 - 30 gün 893.666 799.595
180-360 gün 12.306 -

905.972 799.595

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle hazırlanan konsolide nakit akım tablosuna esas teşkil eden
nakit ve nakit benzerleri aşağıda gösterilmiştir:

2009 2008

Hazır değerler 1.281.287 1.094.452
Eksi: Faiz tahakkukları(-) (1.677) (2.850)

1.279.610 1.091.602
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NOT 5 - FİNANSAL YATIRIMLAR

2009 2008

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

Uzun vadeli finansal varlıklar 2.215 2.215

Kote edilmemişfinansal varlıklar:
2009 2008

Pay Oranı Tutar Pay Oranı Tutar

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

2.215 2.215

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 gösterilmişlerdir.

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

2008

19 Mart -

Bağlıortaklık satın alımından kaynaklanan
menkul kıymet ilaveleri 456.210

Bağlıortaklık satın alımından kaynaklanan
uzun vadeli finansal varlık ilaveleri 2.215

Menkul kıymet satışı (456.210)

31 Aralık 2.215
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NOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR

2009
Toplam

Yıllık ağırlıklıortalama ABD TL
etkin faiz oranı(%) Doları Euro Karşılığı

Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısmı
- Değişken faiz oranlı 4,90 23.805 17.771 74.234
- Sabit faiz oranlı 2,00 - 124 268

Uzun vadeli banka kredilerinin
kısa vadeli kısmı 23.805 17.895 74.502

Uzun vadeli banka kredileri
- Değişken faiz oranlı 4,90 - 1.158.532 2.502.777
- Sabit faiz oranlı 2,00 - 744 1.608

Uzun vadeli banka kredileri - 1.159.276 2.504.385

Banka kredileri toplamı 23.805 1.177.171 2.578.887

2008
Toplam

Yıllık ağırlıklıortalama ABD TL
etkin faiz oranı(%) Doları Euro Karşılığı

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

Uzun vadeli banka kredilerinin
kısa vadeli kısmı 28.935 124 44.024

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

Uzun vadeli banka kredileri 23.885 868 37.978

Banka kredileri toplamı 52.820 992 82.002

Grup’un finansal borçlarının yeniden fiyatlandırmaya kalan sürelerine ilişkin faize duyarlılık dağılımı
aşağıdaki gibidir:

2009 2008

3 aydan kısa 23.622 12.448
3-12 ay arası 50.880 31.576
1-8 yıl arası 2.504.385 37.978

2.578.887 82.002
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NOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle uzun vadeli banka kredilerinin bilanço tarihindeki TL karşılığı
değerleri ile geri ödeme planıaşağıdaki gibidir:

2009 2008

2010 - 36.387
2011 50.829 265
2012 101.389 265
2013 202.513 265
2014 354.196 265
2015 ve sonrası 1.795.458 531

2.504.385 37.978

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle toplam banka kredilerinin makul değeri 2.585.608 TL
(2008: 83.498 TL) olarak hesaplanmıştır.

NOT 7 - TİCARİALACAK VE BORÇLAR

Ticari Alacaklar:
2009 2008

Toptan satışlardan ve kiralama işlemlerinden alacaklar 48.151 34.027
Alacak senetleri 1.123 967
İlişkili taraflardan alacaklar (Not 25) 111 2.091

49.385 37.085

Eksi: Değer düşüklüğü karşılığı (11.100) (8.261)
Vadeli satışlardan kaynaklanan

tahakkuk etmemişfinansman geliri (238) (490)

Kısa vadeli ticari alacaklar, net 38.047 28.334

Ticari alacaklar genel olarak bir aydan kısa (2008: bir aydan kısa) vadeye sahiptir ve 31 Aralık 2009
tarihi itibariyle yıllık %7,19 (2008: %16,71) oranıkullanılarak iskonto edilmiştir.

Şüpheli alacak karşılıklarının hesap dönemleri içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

19 Mart 2008 -

Bağlıortaklık satın alımısebebiyle ilaveler 6.885
Cari dönemde ayrılan karşılıklar (Not 20) 1.555
Tahsilatlar ve iptal edilen karşılıklar (194)
Yabancıpara çevrim farkıetkisi 15

31 Aralık 2008 8.261

Cari dönemde ayrılan karşılıklar (Not 20) 4.236
Tahsilatlar ve iptal edilen karşılıklar (1.893)
Yabancıpara çevrim farkıetkisi 496

31 Aralık 2009 11.100
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NOT 7 - TİCARİALACAK VE BORÇLAR (Devamı)

Ticari Borçlar:
2009 2008

Satıcılar 1.247.981 1.064.934
İlişkili taraflara borçlar (Not 25) 1.840 148

1.249.821 1.065.082

Eksi: Vadeli alımlardan kaynaklanan tahakkuk
etmemişfinansman giderleri (9.245) (16.043)

Kısa vadeli ticari borçlar, net 1.240.576 1.049.039

Ticari borçlar genel olarak üç aydan kısa (2008: üç aydan kısa) vadeye sahiptir ve 31 Aralık 2009
tarihi itibariyle yıllık %7,68 (2008: yıllık %17,04) oranıkullanılarak iskonto edilmiştir.

NOT 8 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Diğer Alacaklar:

2009 2008

Personelden alacaklar 643 414
Verilen depozito ve teminatlar - 1

Kısa vadeli diğer alacaklar 643 415

2009 2008

Verilen depozito ve teminatlar 1.341 910

Uzun vadeli diğer alacaklar 1.341 910

Diğer Borçlar:

2009 2008

T. Garanti BankasıA.Ş. (“Garanti Bankası”)
kredi kartıtahsilat hesabı(*) 9.052 16.699

Kısa vadeli diğer borçlar 9.052 16.699

2009 2008

Alınan depozito ve teminatlar 4.863 4.408

Uzun vadeli diğer borçlar 4.863 4.408

(*) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Garanti Bankası’na olan borç, Garanti Bankasıadına Tansaş
mağazalarında yapılan kredi kartıtahsilâtlarından kaynaklanmaktadır ve bir aydan kısa vadeye sahiptir.
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NOT 9 - STOKLAR

2009 2008

İlk madde ve malzeme 2.794 1.712
Yarımamul 3.083 1.382
Mamul ve emtia 569.067 487.459
Diğer 1.774 1.421

576.718 491.974

Stoklar, maliyet bedelleri ile gösterilmektedir. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap döneminde satışların
maliyeti içerisinde giderleştirilen stok maliyeti 4.233.517 TL’dir (2008: 2.338.862 TL) (Not 19).

NOT 10 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Döviz
Açılış Transferler kurlarındaki Kapanış

1 Ocak 2009 İlaveler (Not 11) değişimin etkisi 31 Aralık 2009

Maliyet
Arazi ve binalar 73.462 81 (5.576) (1.433) 66.534

Birikmişamortisman
Arazi ve binalar (5.378) (6.161) 1.610 336 (9.593)

Net defter değeri 68.084 56.941

Bağlıortaklık
satın alımından Döviz

Kuruluş kaynaklanan Transferler kurlarındaki Kapanış
19 Mart 2008 ilaveler (Not 11) İlaveler değişimin etkisi 31 Aralık 2008

Maliyet
Arazi ve binalar - 56.084 15.109 69 2.200 73.462

Birikmişamortisman
Arazi ve binalar - - (933) (4.194) (251) (5.378)

Net defter değeri - 68.084

Dönemin amortisman giderleri genel yönetim giderleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir.

Yatırım amaçlıgayrimenkuller, Kazakistan’daki Ramstore Samal alışverişmerkezi ve Tastak
süpermarketi ile Makedonya’daki Üsküp alışverişmerkezinin çeşitli perakendecilere kiralanan
kısmından oluşmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle ortalama kiralanan alan Kazakistan ve
Makedonya için, sırasıyla, 7.349 ve 9.131 metrekaredir (2008: Kazakistan 7.651 metrekare,
Makedonya 9.131 metrekare).

Grup’un yatırım amaçlıgayrimenkullerinin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle net defteri değeri makul
değerini yansıtmaktadır. Söz konusu değer, gelir yöntemi ile desteklenmişmevcut piyasa değeri
kullanılarak belirlenmiştir.
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NOT 11 - MADDİDURAN VARLIKLAR

Yatırım amaçlı
gayrimenkullerden Döviz

Açılış Değer transferler kurlarındaki Kapanış
1 Ocak 2009 İlaveler Çıkışlar düşüklüğü (*) Transferler (Not 10) değişimin etkisi 31 Aralık 2009

Maliyet
Arazi ve binalar 458.714 3.892 - - 2.873 5.576 (4.831) 466.224
Özel maliyetler 326.885 49.196 - (5.354) 14.553 - (1.418) 383.862
Makine ve cihazlar 197.235 53.574 (13.678) - 16.902 - (2.395) 251.638
Demirbaşlar 99.861 20.609 (1.430) - 7.051 - (549) 125.542
Motorlu araçlar 470 209 (126) - 11 - (35) 529
Yapılmakta olan yatırımlar 5.178 39.214 (18) - (41.390) - (3) 2.981

1.088.343 166.694 (15.252) (5.354) - 5.576 (9.231) 1.230.776

Birikmişamortisman
Binalar (5.839) (9.629) - - - (1.610) 816 (16.262)
Özel maliyetler (28.414) (50.715) - 3.094 - - 188 (75.847)
Makine ve cihazlar (18.662) (35.716) 13.037 - - - 732 (40.609)
Demirbaşlar (6.459) (12.984) 1.256 - - - 22 (18.165)
Motorlu araçlar (85) (120) - - - - 6 (199)

(59.459) (109.164) 14.293 3.094 - (1.610) 1.764 (151.082)

Net defter değeri 1.028.884 1.079.694

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle maddi duran varlıklar üzerinde ipotek bulunmamaktadır.

(*) Net 2.260 TL tutarındaki değer düşüklüğü, 2009 yılında kapanan mağazalardaki taşınamayan özel maliyetlerden oluşmaktadır.
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NOT 11 - MADDİDURAN VARLIKLAR (Devamı)

Bağlıortaklık Yatırım amaçlı
satın alımından gayrimenkullerden Döviz

Kuruluş kaynaklanan Değer transferler kurlarındaki Kapanış
19 Mart 2008 ilaveler İlaveler Çıkışlar düşüklüğü Transferler (Not 10) değişimin etkisi 31 Aralık 2008

Maliyet:
Arazi ve binalar - 463.288 339 - - 145 (15.109) 10.051 458.714
Özel maliyetler - 268.655 36.693 (597) (326) 21.464 - 996 326.885
Makine ve cihazlar - 151.491 30.156 (3.285) - 15.453 - 3.420 197.235
Demirbaşlar - 85.477 10.074 (824) - 3.988 - 1.146 99.861
Motorlu araçlar - 416 6 (23) - 8 - 63 470
Yapılmakta olan yatırımlar - 10.332 35.894 - - (41.058) - 10 5.178

- 979.659 113.162 (4.729) (326) - (15.109) 15.686 1.088.343

Birikmişamortisman:
Binalar - - (5.674) - - - 933 (1.098) (5.839)
Özel maliyetler - - (28.670) - 296 - - (40) (28.414)
Makine ve cihazlar - - (20.589) 3.060 - - - (1.133) (18.662)
Demirbaşlar - - (6.665) 778 - - - (572) (6.459)
Motorlu araçlar - - (87) 17 - - - (15) (85)

- - (61.685) 3.855 296 - 933 (2.858) (59.459)

Net defter değeri - 1.028.884
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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:

2009 2008

Net defter değeri 2.292 7.572

NOT 12 - MADDİOLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Döviz
kurlarındaki

Açılış değişimin Kapanış
1 Ocak 2009 İlaveler etkisi 31 Aralık 2009

Maliyet
Marka değeri (*) 253.068 - - 253.068
Kira anlaşmaları(**) 32.982 - - 32.982
Haklar 10.558 4.932 (131) 15.359
Diğer maddi olmayan varlıklar (***) 10.297 18.486 - 28.783

306.905 23.418 (131) 330.192

Birikmişitfa payları
Kira anlaşmaları (3.349) (6.782) - (10.131)
Haklar (1.911) (3.384) (146) (5.441)
Diğer maddi olmayan varlıklar (293) (2.588) - (2.881)

(5.553) (12.754) (146) (18.453)

Net defter değeri 301.352 311.739

Marka değer düşüklüğü testi

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle markalar gelir yöntemi kullanılarak değer düşüklüğü testine tabi
tutulmuştur. Markaların değeri tespit edilirken, yönetim kurulu tarafından onaylanan, beşyıllık
dönemleri kapsayan finansal bütçeleri temel alan satıştahminleri esas alınmıştır. Beşyıllık dönemden
daha sonraki tahmini nakit akımlarıherhangi bir büyüme oranıdikkate alınmadan hesaplanmıştır.
Tahmini royalti gelirleri, satıştahminlerine %1,25 royalti oranlarıuygulanarak tespit edilmiştir. Söz
konusu yöntemle hesaplanan royalti gelirleri %8,3 oranıkullanılarak iskonto edilmiştir.
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NOT 12 - MADDİOLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı)

Bağlıortaklık Döviz
satın alımından kurlarındak

Kuruluş kaynaklanan değişimin Kapanış
19 Mart 2008 ilaveler İlaveler Çıkışlar etkisi 31 Aralık 2008

Maliyet:

Marka değeri (*) - 253.068 - - - 253.068
Kira anlaşmaları(**) - 32.982 - - - 32.982
Haklar - 8.053 2.218 (116) 403 10.558
Diğer maddi olmayan varlıklar (***) - - 10.297 - - 10.297

- 294.103 12.515 (116) 403 306.905

Birikmişitfa payları:

Kira anlaşmaları - - (3.349) - - (3.349)
Haklar - - (1.750) 116 (277) (1.911)
Diğer maddi olmayan varlıklar - - (293) - - (293)

- - (5.392) 116 (277) (5.553)

Net defter değeri - 301.352

(*) Grup, UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” gereğince, satın alma işlemi sonucunda iktisap eden tarafın satın alma maliyeti,
iktisap edilen tarafın tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlıyükümlülüklerine dağıtılmasıve bu dağıtımda
tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlıyükümlülüklerin makul değerlerinin dikkate alınmasıgerekmektedir.

Grup, tanımlanabilir maddi olmayan duran varlığıolarak tespit etmişolduğu Tansaşve Şok Marka Değerlerini
“Royaltiden Arındırma - Relief from Royalties” yöntemini kullanarak satın alım tarihi olan 30 Mayıs 2008 itibariyle
Tansaşiçin marka değerini 202.175TL, Şok için marka değeri 50.893TL olarak belirlemişve 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 yıl sonlarında olmak üzere her
yıl, yılın aynızamanında olmak üzere, değer düşüklüğü testi yapılmaktadır.

(**) Grup, Migros Türk’ün tanımlanabilir maddi olmayan duran varlığıolarak tespit etmişolduğu MMM ve Maxi
mağazalarının kira anlaşmalarından sağlanan faydanın bedelini 32.982 TL olarak belirlemişve bu tutar konsolide
finansal tablolarda maddi olmayan varlıklar içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Kira anlaşmalarısatın alım tarihindeki
makul değerleri ile kaydedilip kontrat süresi boyunca itfa edilmektedir.

(***) 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 tesisatlarınısatın almışve söz konusu
mağazaların kira sözleşmelerini devralmıştır. Satın alma bedelinin satın alınan varlıkların makul değerlerini aşan
10.297 TL tutarındaki kısmıdiğer maddi olmayan varlıklar olarak muhasebeleştirilmişolup bu tutar kira sözleşmesi
süresi boyunca itfa edilecektir.

Grup, 10 Mart 2009 tarihinde Gaziantep bölgesinde faaliyet gösteren yerel perakende zinciri Mak Gıda Pazarlama
San. ve Tic. A.Ş.’ye (“Mak Gıda”) ait 7 adet mağazanın toplam 9.592 metrekare satışalanına sahip mağazaların ve
12 Şubat 2009 tarihinde çoğunlukla Adana bölgesinde faaliyet gösteren yerel perakende zinciri Yonca Marketçilik ve
İnş. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’ye (“Yonca”) ait 21 adet mağazanın toplam 17.480 metrekare satışalanına sahip
mağazaların tüm demirbaşve tesisatınısatın almışve söz konusu mağazaların kira sözleşmelerini devralmıştır. Satın
alma bedelinin satın alınan varlıkların makul değerlerini aşan Mak Gıda için 601 TL tutarında ve Yonca için
17.885 TL tutarındaki toplam 18.486 TL diğer maddi olmayan varlık olarak muhasebeleştirilmişolup bu tutar kira
sözleşmeleri süresi boyunca itfa edilecektir.
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NOT 13 - ŞEREFİYE

Moonlight perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren Migros Türk hisselerinin %50,83259’una karşılık
gelen kısmınıKoç Holding’ten 30 Mayıs 2008 tarihinde satın almıştır. Hisse alımına ilişkin hisse devir
sözleşmesini Şubat 2008’de Moonlight adına Moonlight Capital SA imzalamıştır. Migros Türk tarafından
Koç Holding’e ödenen 53.626 TL tutarında nakit temettü hisse devir sözleşmesi’nde belirlenen satış
bedelinden düşülmüşve bu işlemler sonucu bulunan bakiye satışbedeli olan 1.923.740 TL kapanış
tarihinde peşin olarak ödenmiştir. %50,83259 oranındaki Migros Türk hissesinin alıcıMoonlight Capital
SA’nın yerine geçen Moonlight’a devri toplam 1.923.740 TL bedelle 30 Mayıs 2008 tarihinde
tamamlanmıştır. Hisse devir sözleşmesinde belirtilen fiyat ayarlamasısonucu, Moonlight lehine 1.300 TL
fiyat farkıtutarıgerçekleşmişve bu tutar Moonlight’a Ağustos ayıiçinde ödenmiştir.

Moonlight, Sermaye PiyasasıKurulu’nun Seri:IV, TebliğNo:8 sayılı“Halka Açık Anonim Ortaklıkların
Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve ÇağrıYoluyla Vekalet veya Hisse Senedi
Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca 6 Ekim 2008 - 20 Ekim 2008 tarihleri arasında gerçekleşen
çağrıöncesi Ağustos ayında Migros Türk’ün diğer ortaklarından 1.148.553 TL bedelle %30,76 oranında
Migros Türk hissesi satın almışolup, söz konusu çağrımükellefiyetini yerine getirerek 6 Ekim 2008 - 20
Ekim 2008 tarihleri arasında da 637.212 TL bedelle Migros Türk’ün %16,31 oranında hissesini satın
almıştır.

Yukarıda belirtilen tüm satın alma işlemleri şerefiye hesaplamasında toplu olarak dikate alınmıştır. Migros
Türk hisselerinin satın alınmasısonucunda iktisap edilen maddi duran varlıkların makul değerleri,
yönetimin en iyi tahmini doğrultusunda belirlenmişve konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.

Migros Türk ile iktisap edilen net varlıklar ve şerefiyenin hesaplanmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

İktisap tutarı 3.708.205
İktisap edilen net varlıklar (1.468.995)

Şerefiye 2.239.210

İktisap tutarıyukarıda belirtilen ödemeler dışında başka maliyet içermemektedir. İktisaptan kaynaklanan
varlık ve yükümlülüklerin satın alma tarihlerindeki makul değerleri aşağıdaki gibidir:

TL

Hazır değerler 385.393
Finansal yatırımlar 458.425
Stoklar 456.711
Maddi duran varlıklar 979.659
Yatırım amaçlıgayrimenkuller 56.084
Maddi olmayan duran varlıklar 294.103
Ticari ve diğer alacaklar 206.332
Finansal borçlar (145.690)
Karşılıklar (53.631)
Koşullu yükümlülükler (1.587)
Ticari ve diğer borçlar (1.026.773)
Ertelenmişvergi yükümlülüğü (125.489)

İktisap edilen net varlıklar 1.483.537
İktisap edilen net varlıkların azınlık paylarına düşen kısmı (14.542)

1.468.995
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NOT 13 - ŞEREFİYE (Devamı)

Grup, 27 Ekim 2008 tarihinde Migros Türk’ün %0,02’lik hissesini ana ortaklık dışıpaylardan 417 TL
bedelle satın almışve bu hisse alımıişlemi neticesinde Grup’un Migros Türk’teki etkin ortaklık payı
%97,92’ye ulaşmıştır. Hisse alım bedeli ile ana ortaklık dışıpaylardan alınan hisselerin defter değeri
arasındaki fark Grup’un özkaynaklar değişim tablosunda diğer sermaye yedekleri hesabına tahsis
edilmiştir.

Şerefiye değer düşüklüğü testi

Şerefiye Migros Türk’ün satın alımından kaynaklanmakta olup, Grup yönetimi yurtiçindeki önemli
pazar pozisyonunun yaratacağı sinerjiyi, şerefiyenin oluşmasındaki ana sebep olarak
değerlendirmektedir. Buna bağlıolarak Grup yönetimi tarafından, söz konusu şerefiye tutarını,
Türkiye’nin pazar payıve toplam cirosunun önemliliği göz önüne alınmak suretiyle nakit üreten
birimlerinden olan Türkiye ile ilişkilendirmiştir.

Söz konusu nakit üreten birimin geri kazanılabilir değeri iskonto edilmişnakit akım analizlerine göre
yapılan satışmaliyetleri düşülmüşgerçeğe uygun değer hesaplamalarına göre tespit edilmiştir. Bu
gerçeğe uygun değer hesaplamalarıvergi sonrasınakit akım tahminlerini içermekte olup, TL bazında
hazırlanan bu nakit akımlar Grup yönetimi tarafından onaylanan beşyıllık bütçelere dayanmaktadır.
Beşyıllık dönemden daha sonraki tahmini nakit akımlarıherhangi bir büyüme oranıdikkate
alınmadan hesaplanmış, analizlerde mevcut karlılık yapısının korunacağıöngörülmüştür.

Hesaplamalarda bilanço tarihi fiyatlıolarak hesaplanan ileriki nakit akışları%6.0 ile iskonto
edilmiştir.Kullanılan iskonto oranıvergi sonrasıiskonto oranıolup Grup’a özgü riskleri de
içermektedir. İskonto edilmişnakit akımlarının hesaplanmasında kullanılan vergi sonrasıiskonto
oranının %1 daha yüksek/düşük olması(%6,0 yerine %7,0 veya %5,0), söz konusu satışmaliyetleri
düşülmüşgerçeğe uygun değer hesaplamalarında 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 716.632 TL tutarında
düşüşe / artışa sebep olmaktadır.

Yukarıdaki varsayımlar kullanılarak yapılan değer düşüklüğü testleri sonucunda 31 Aralık 2009 tarihi
itibariyle şerefiye tutarında herhangi bir değer düşüklüğü tespit edilmemiştir. Söz konusu nakit üreten
birimin satışmaliyetleri düşülmüşgerçeğe uygun değeri, defter değerinden yüksek olduğundan Şirket
yönetimi kullanım değeri esasına göre geri kazanılabilir değer hesaplamasıyapmamıştır.
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NOT 14 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa vadeli borç karşılıkları:
2009 2008

Kullanılmamışizin karşılıkları 25.609 20.893
Dava ve tazminat karşılıkları 17.408 15.232

43.017 36.125

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.

Dönem içerisindeki dava karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir:

19 Mart 2008 -

Bağlıortaklık satın alımından kaynaklanan ilaveler 15.255
Dönem içindeki artış 1.013
Dönem içinde yapılan ödemeler (1.036)

31 Aralık 2008 15.232

Dönem içindeki artış 3.792
Dönem içinde yapılan ödemeler (1.616)

31 Aralık 2009 17.408

Grup’un 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle çalışanlarına karşıhak edilmişancak kullanılmamış25.609
TL (2008: 20.893 TL) tutarında izin yükümlülüğü bulunmaktadır. Grup yönetimi, her dönem sonunda
bu izin yükümlülüğünü ve finansal etkisini değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda gerekli
görülen karşılıklar ayrılmaktadır.

Dönem içerisindeki kullanılmamışizin karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir:

19 Mart 2008 -

Bağlıortaklık satın alımından kaynaklanan ilaveler 19.787
Dönem içindeki artış 8.221
Dönem içindeki ödeme (7.115)

31 Aralık 2008 20.893

Dönem içindeki artış 14.394
Dönem içindeki ödeme (9.678)

31 Aralık 2009 25.609
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NOT 14 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

Teminat, Rehin ve İpotekler:

Şirket’in 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin
tablolarıaşağıdaki gibidir:

2009 2008

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermişolduğu
TRİ’lerin toplam tutarı 37.830 26.648

B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen
ortaklıklar lehine vermişolduğu TRİ’lerin
toplam tutarı - -

C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla
vermişolduğu TRİ’lerin toplam tutarı - -

D. Diğer verilen teminatların toplam tutarı - -
i. Ana ortak lehine vermişolduğu TRİ’lerin

toplam tutarı - -
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen grup şirketleri

lehine vermişolduğu TRİ’lerin toplam tutarı - -
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler

lehine vermişolduğu TRİ’lerin toplam tutarı - -

Toplam teminat, rehin ve ipotekler 37.830 26.648

Şirket’in vermişolduğu TRİ’lerin özkaynaklara oranı %2,53 %0,68

Koşullu varlık ve yükümlülükler:

a) 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle verilen teminatlar aşağıdaki gibidir:

2009 2008

Verilen teminat mektupları 37.830 26.648

b) 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle alınan teminatlar aşağıdaki gibidir:

2009 2008

Müşterilerden alınan teminatlar 65.704 55.885
Müşterilerden alınan ipotekler 1.502 1.408

67.206 57.293
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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:

2009 2008

1 yıl içinde ödenecek 4.851 4.404
1 ile 2 yıl arasında ödenecek 2.472 3.351
2 ile 5 yıl arasında ödenecek 2.819 2.135

10.142 9.890

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, ilave vergi, ceza ve faiz
ödemesine maruz bırakılabilir. Kazak vergi makamlarınca hesapların yeniden gözden geçirilme
süresi beşyıldır.

e) Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş. (“Yeni Gimat”) tarafından Migros Ticaret’e kiraya verilen
taşınmazın 14 Haziran 2001 tarihinden dava tarihi olan 12 Haziran 2009 tarihine kadar geçen
dönemi kapsayan 38.583 TL tutarında eksik ödenen kira farklarının talebi ile ilgili alacak davası
açılmıştır. Grup yönetiminin 16 Şubat 2000 tarihli eklenen 2000 ve 2001 yıllarındaki kira
tutarlarının arttırılmasıile ilgili olarak belirlenen oranlarıdikkate alarak ilgili artışlarıyapmış
olmasından ve 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle iddia edilen eksik kira ödemelerinin ve gecikme
faizinin ödemekle yükümlü tutulmasının uzak bir olasılık olarak görülmesi sebebiyle 31 Aralık
2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
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NOT 15 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

2009 2008

Kıdem tazminatıkarşılığı 13.974 15.490

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 2009 tarihi itibariyle, 2.365,16 TL (2008: 2.173,19 TL) 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 aktüeryal varsayımlar yapılmıştır:

2009 2008

Yıllık iskonto oranı(%) 5,92 6,26
Kıdeme hak kazanım olasılığına ilişkin kullanılan oran (%) 83,00 84,80

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 2010 tarihinden itibaren geçerli olan 2.427,04 TL tavan tutarı(1 Ocak 2009: 2.260,04 TL)
üzerinden hesaplanmaktadır.

Dönem içerisindeki kıdem tazminatıkarşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir:

19 Mart 2008 -

Bağlıortaklık satın alımından kaynaklanan ilaveler 15.636
Dönem içindeki artış 3.399
Dönem içinde yapılan ödemeler (3.545)

31 Aralık 2008 15.490

Dönem içindeki artış 6.090
Dönem içinde yapılan ödemeler (6.913)
Aktüeryal kazanç (693)

31 Aralık 2009 13.974
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NOT 16 - DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Dönen Varlıklar: 2009 2008

Gelecek aylara ait giderler 26.666 19.526
Peşin ödenen vergi (Not 23) 5.557 -
Maddi duran varlık avansları 1.368 5.078
Diğer 5.008 3.758

38.599 28.362

Gelecek aylara ait giderler ağırlıklıolarak sigorta primleri ve mağaza kiralarınıkapsamaktadır.

Diğer Duran Varlıklar: 2009 2008

Peşin ödenen kredi kullanım gideri (uzun vadeli) 5.902 -
Gelecek yıllara ait giderler 2.516 2.040

8.418 2.040

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler: 2009 2008

Ödenecek diğer vergi ve fonlar 20.875 19.096
Personele borçlar 18.517 19.301
Çeşitli gider tahakkukları 10.111 14.083
Emtia bonosu 6.756 5.465
Ödenecek KDV 3.348 5.094
Diğer 3.025 1.931

62.632 64.970

Çeşitli gider tahakkukları, elektrik, su, iletişim, kira gibi gider karşılıklarından oluşmaktadır.

NOT 17 - ÖZKAYNAKLAR

ÖdenmişSermaye

Şirket’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle onaylanmışsermayesi her biri 1 Kr kayıtlınominal bedeldeki
17.803.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. Tüm hisseler ödenmişolup farklıhisse gruplarıve
hissedarlara verilen herhangi bir imtiyaz yoktur. Adi hisselerin hareketi aşağıdaki gibidir:

19 Mart 2008 - Kuruluş 5.000.000

Nakit karşılığıihraç edilen 17.427.334.000

31 Aralık 2008 17.432.334.000

Birleşme dolayısıyla ihraç edilen (Not 29) 370.666.000

31 Aralık 2009 17.803.000.000
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NOT 17 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)

Şirket’in 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerindeki hissedarlarıve sermaye içindeki paylarıtarihi
değerlerle aşağıdaki gibidir:

2009 2008
Hissedarlar Pay oranı% Tutar Pay oranı% Tutar

MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. 97,92 174.323 100,00 174.323
Halka açık kısım 2,08 3.707 - -
Diğer - - <0,1 <0,1

Toplam sermaye 100,00 178.030 100,00 174.323

Kardan Ayrılan KısıtlanmışYedekler

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. Öte yandan, net dağıtılabilir dönem
karının tamamının temettü olarak dağıtılmasına karar verilmesi durumunda, sadece bu durumda sınırlı
olmak üzere; ikinci tertip yasal yedek akçe net dağıtılabilir dönem karından ödenmiş/ çıkarılmış
sermayenin %5’ini aşan kısım için %9 oranında ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler
ödenmişsermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararlarınetleştirmek için kullanılabilir, bunun
dışında herhangi bir şekilde kullanılmasımümkün değildir. Bu tutarların SPK Finansal Raporlama
Standartları uyarınca “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” içerisinde sınıflandırılması
gerekmektedir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle kardan ayrılan kısıtlanmışyedeklerinin tutarı364.097
TL’dir (2008: Yoktur).

Şirket, 30 Temmuz 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda hissedarlara, gerekli
yasal ihtiyatlar ayrıldıktan sonra kanunen serbest hale gelmişyedeklerin kar dağıtım tahsisine ve bu
kaynaktan tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla kar payı
elde eden dar mükellef ve kurum olan hissedarlara 1 TL’lik hisseye brüt 14 TL (net 14 TL), diğer
hissedarlara vergi kanunlarında yer alan stopaj düşüldükten sonra bulunan 1 TL’lik hisseye net 11,90
TL olmak üzere %1.190 oranında olmak üzere %1.400 oranında toplam 2.492.420 TL nakit temettü
dağıtılmasına karar vermiştir. Söz konusu tutar 4 Ağustos 2009 tarihinde ödenmiştir.

Seri: XI No: 29 sayılıtebliğve ona açıklama getiren SPK duyurularına göre “ÖdenmişSermaye”,
“Kardan Ayrılan KısıtlanmışYedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”’nin yasal kayıtlardaki
tutarları üzerinden 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
Standartlarıçerçevesinde 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 27 Ocak 2010 tarih ve 02/51 sayılıkararıgereğince 2009 yılı
faaliyetlerinden elde edilen karların dağıtım esaslarıile ilgili olarak paylarıborsada işlem gören
anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım oranızorunluluğu uygulanmayacaktır (2008: %20). Söz
konusu Kurul Kararıve SPK’nın paylarıborsada işlem gören anonim ortaklıkların kar dağıtım
esaslarınıdüzenlediği Seri:IV, No: 27 Tebliği'nde yer alan esaslara, ortaklıkların esas sözleşmelerinde
bulunan hükümlere ve şirketler tarafından kamuya açıklanmışolan kar dağıtım politikalarına 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 verilmiştir.

Bunun yanında söz konusu Kurul Kararıile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan
işletmelerce yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar
tutarını, SPK’nın Seri:XI No:29 sayılıSermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net
dönem karlarınıdikkate alarak hesaplamalarına imkan tanınmıştır.

Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK’nın ilgili
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.

9 Ocak 2009 tarihli Kurul Kararıile şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan geçmişyıl zararlarının
düşülmesinden sonra kalan dönem karıve kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların toplam
tutarına Seri:XI, No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilecek finansal tablo
dipnotlarında yer verilmesine karar verilmişolup, Şirket için bu tutar 2.134.160 TL’dir. Bu
kaynakların 581.314 TL'lik kısmıtemettü olarak dağıtılmasıhalinde vergiye tabi olacak özkaynak
kalemlerine ilişkin enflasyon düzeltme farklarından ve iştirak satışkarlarından oluşmaktadır. Şirketin
UFRS kayıtlarına göre dağıtım konusu yapılabilecek özkaynak kalemi toplamıise 1.194.406 TL'dir.

Grup’un özkaynaklar tablosu 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

2009 2008

Sermaye 178.030 174.323
Hisse senetleri ihraç primleri 678.233 3.534.750
Diğer sermaye yedekleri (365) (365)
Kardan ayrılan kısıtlanmışyedekler

- Yasal yedekler 364.097 -
Yabancıpara çevrim farkları 7.010 18.873
Birleşmeye ilişkin ilave özsermaye katkısı 27.312 -
Geçmişyıllar karları 133.067 -
Net dönem karı 108.024 133.067

Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.495.408 3.860.648
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NOT 18 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

1 Ocak - 19 Mart -
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Yurtiçi satışlar 5.611.970 3.055.521
Yurtdışısatışlar 235.747 135.809

5.847.717 3.191.330

Diğer satışlar 2.073 5.759

5.849.790 3.197.089

Eksi: İndirim ve iadeler (138.522) (63.860)

Satışgelirleri - net 5.711.268 3.133.229

Satışların maliyeti (Not 19) (4.277.710) (2.363.187)

Brüt kar 1.433.558 770.042

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

1 Ocak - 19 Mart -
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Perakende satışlar 5.694.132 3.113.354
Kira gelirleri 90.872 48.588
Toptan satışlar 62.713 29.388

5.847.717 3.191.330
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NOT 19 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

1 Ocak - 31 Aralık 2009 19 Mart - 31 Aralık 2008
Pazarlama, Pazarlama,

Genel satışve Genel satışve
yönetim dağıtım yönetim dağıtım

giderleri giderleri Toplam giderleri giderleri Toplam

Personel 64.138 365.385 429.523 34.094 198.920 233.014
Kira 65 216.090 216.155 27 107.798 107.825
Amortisman ve itfa payları 128.079 - 128.079 71.271 - 71.271
Nakliye, hamaliye ve temizlik 581 113.390 113.971 - 69.020 69.020
Enerji 1.197 89.293 90.490 720 50.635 51.355
Tamir, bakım ve güvenlik 1.950 42.978 44.928 702 26.616 27.318
Reklam - 41.423 41.423 - 27.182 27.182
Depo işletme - 18.478 18.478 - 10.264 10.264
Vergi, resim ve harçlar 3.106 10.922 14.028 2.281 3.148 5.429
Mekanizasyon 3.529 8.139 11.668 1.844 7.162 9.006
İletişim 2.036 9.030 11.066 928 5.264 6.192
Diğer 14.324 33.383 47.707 7.018 18.386 25.404

219.005 948.511 1.167.516 118.885 524.395 643.280

1 Ocak - 31 Aralık 2009 ve 2008 hesap dönemlerinde satışların maliyeti içindeki giderlerin
niteliklerine göre dağılımıaşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 19 Mart -
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Satılan ticari mallar maliyeti 4.233.517 2.338.862
Hizmet maliyeti 44.193 24.325

4.277.710 2.363.187

Satılan ticari mal maliyeti satıcılardan alınan ciro primleri ve indirimlerini de içermektedir. Hizmet
maliyetleri Grup’un sahibi olduğu alışverişmerkezlerinin kira, enerji, reklam, temizlik, güvenlik ve
yönetim giderlerinden oluşmaktadır.
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NOT 20 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER

1 Ocak - 19 Mart -
Diğer faaliyet gelirleri: 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Mağaza tahliye geliri 2.750 -
İptal edilen karşılıklar 1.893 324
Hurda satışları 1.186 1.720
Maddi duran varlık satışkarları 705 689
Diğer 5.227 1.953

11.761 4.686

1 Ocak - 19 Mart -
Diğer faaliyet giderleri: 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Şüpheli alacaklar (Not 7) 4.236 1.555
Kapanan mağazalara ilişkin

maddi duran varlık değer düşüklüğü 2.260 30
Dava gideri 2.176 230
Maddi duran varlık satışzararı 877 515
Diğer 2.823 1.448

12.372 3.778

NOT 21 - FİNANSAL GELİRLER

1 Ocak - 19 Mart -
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Mevduat faiz geliri 67.993 62.750
Vadeli satışfaiz geliri 24.366 15.281
Kur farkıgeliri 18.997 33.245
Erken ödeme iskontosu 5.829 2.646
Menkul kıymet faiz geliri - 17.536
Kredi makul değer düşüklüğü - 5.980

117.185 137.438

NOT 22 - FİNANSAL GİDERLER

1 Ocak - 19 Mart -
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Vadeli alım faiz gideri 87.242 54.037
Kur farkıgideri 74.748 22.113
Banka kredileri faiz giderleri 57.133 2.998
Türev araçlar finansman gideri (Not 26) 27.953 -
Diğer 893 1.204

247.969 80.352
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NOT 23 - VERGİVARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2009 2008

Ödenecek gelir ve kurumlar vergisi 33.451 53.627
Eksi: Peşin ödenen kurumlar vergisi (39.008) (50.271)

(Peşin ödenen vergi) / vergi karşılığı, net (5.557) (*) 3.356

2009 2008

Ertelenmişvergi varlıkları 31.934 16.614
Ertelenmişvergi yükümlülükleri (147.078) (140.307)

Ertelenmişvergi yükümlülüğü, net (115.143) (123.693)

(*) Peşin ödenen vergilerin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle ödenecek kurumlar vergisini aşan kısmı,
diğer dönen varlıklar altında gösterilmiştir (Not 16).

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 oranı2009 yılıiçin %20’dir (2008: %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 (temettü) 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 (2008: %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.
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NOT 23 - VERGİVARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Devamı)

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.

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 %20, %10, %10, %22 ve %10’dur (2008: %30, %10, %10, %22 ve %10).
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NOT 23 - VERGİVARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Devamı)

Vergi giderleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

1 Ocak - 19 Mart -
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Cari dönem vergi gideri (33.451) (38.728)
Ertelenmişvergi gideri 8.499 2.299

Toplam vergi gideri (24.952) (36.429)

Hesap dönemlerine ait konsolide gelir tablolarında yer alan vergi giderinin mutabakatıaşağıdaki
gibidir:

1 Ocak - 19 Mart -
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Finansal tablolarda yer alan vergi öncesi kar 134.647 184.756

Ana ortaklık vergi oranına göre beklenen
vergi gideri (%20) (26.929) (36.951)

Bağlıortaklıklar vergi oranıfarkları 769 (524)

Grup’un beklenen vergi gideri (26.160) (37.475)

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergi etkisi (4.632) (5.989)
Vergiden istisna diğer gelirlerin vergi etkisi 78 1.186
Diğer farklar 5.762 5.849

Grup’un cari dönem vergi gideri (24.952) (36.429)

Ertelenmişvergiler

Grup, ertelenmişgelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Finansal
Raporlama Standartları ve vergi kanunlarına göre hazırlanan finansal tablolarında farklı
değerlendirilmeleri 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 2009 tarihleri itibariyle uygulanan oranlar
Türkiye, Kazakistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Makedonya için sırasıyla %20, %20, %10, %22 ve
%10’dur (2008: %20, %30, %10, %22 ve %10).
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NOT 23 - VERGİVARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Devamı)

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle toplam geçici farklar ve yasalaşmışvergi oranları
kullanılarak hesaplanan ertelenmişvergi varlıklarıve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

Toplam Ertelenmişvergi
geçici farklar varlığı/(yükümlülüğü)
2009 2008 2009 2008

Türev araçların makul değer değişimleri 78.455 - 15.691 -
Gider karşılıklarıve diğer karşılıklar 43.017 36.125 8.604 7.225
Stoklar 10.500 19.542 2.107 3.915
Kıdem tazminatıkarşılığı 13.974 15.490 2.795 3.098
Tahakkuk etmemişfaiz geliri 238 490 48 98
Diğer 13.436 11.404 2.689 2.278

Ertelenen vergi varlıkları 31.934 16.614

Türev araçların makul değer değişimleri 7.615 - 1.523 -
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 745.641 724.754 141.035 137.095
Tahakkuk etmemişfaiz gideri 9.245 16.043 1.849 3.209
Diğer 13.346 12 2.671 3

Ertelenen vergi yükümlülükleri 147.078 140.307

Ertelenmişvergi yükümlülüğü, net (115.143) (123.693)

2009 2008

Ertelenmişvergi varlıkları:

12 aydan uzun sürede yararlanılacak ertelenmişvergi varlıkları 15.793 3.098
12 aydan kısa sürede yararlanılacak ertelenmişvergi varlıkları 16.141 13.516

31.934 16.614

Ertelenmişvergi yükümlülükleri:

12 aydan uzun sürede gerçekleşecek ertelenmişvergi yükümlülükleri (142.557) (137.095)
12 aydan kısa sürede gerçekleşecek ertelenmişvergi yükümlülükleri (4.520) (3.212)

(147.077) (140.307)

Ertelenmişvergi yükümlülükleri, net (115.143) (123.693)
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NOT 23 - VERGİVARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Devamı)

Ertelenmişvergilerde dönem içerisindeki hareketler aşağıdakişekilde analiz edilebilir:

Ertelenmişvergi yükümlülüğü

19 Mart 2008 -

Bağlıortaklık satın alımından kaynaklanan ilaveler (125.489)
Cari dönem ertelenmişvergi geliri 2.299
Yabancıpara çevrim farkı (503)

31 Aralık 2008 (123.693)

Cari dönem ertelenmişvergi geliri 8.499
Yabancıpara çevrim farkı 51

31 Aralık 2009 (115.143)

NOT 24 - 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:

1 Ocak - 19 Mart -
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Ana ortaklığa ait net kar 108.024 133.067
Beheri 1 Kr nominal değerli hisselerin

ağırlıklıortalama adedi 17.683.168.252 2.439.959.443

Hisse başına kazanç (Kr) 0,61 5,45

Hisse başına esas ve nispi kazanç arasında hiçbir dönem için herhangi bir fark bulunmamaktadır.
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NOT 25 - İLİŞKİLİTARAF AÇIKLAMALARI

(i) İlişkili taraflar ile olan bakiyeler

İlişkili taraflardan alacaklar: 2009 2008

Sanal Merkez T.A.Ş. 88 2.071
Diğer 23 20

111 2.091

İlişkili taraflara borçlar:

2009 2008

Ortaklara temettü borçları 1.118 123
Şok Marketler Tic. A.Ş. 722 -
Diğer - 25

İlişkili taraflara borçlar toplamı 1.840 148

(ii) İlişkili taraflar ile yapılan önemli işlemler

Mal satışları: 1 Ocak - 19 Mart -
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Sanal Merkez T.A.Ş. - 1.285

Duran varlık alımları: 1 Ocak - 19 Mart -
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Sanal Merkez T.A.Ş. 98 3

Stok alımları: 1 Ocak - 19 Mart -
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Şok Marketler Tic. A.Ş. 2.500 180

Hizmet alımları: 1 Ocak - 19 Mart -
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Sanal Merkez T.A.Ş. 142 121
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NOT 25 - İLİŞKİLİTARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

Ödenen temettü: 1 Ocak - 19 Mart -
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

MH Perakendecilik A.Ş. 2.440.527 -
Diğer 51.893 -

2.492.420 -

Hisse senedi ihraç primlerinden dağıtılan temettü tutarıAğustos 2009’da ödenmiştir.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:

Grup, üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve genel müdür
yardımcılarıolarak belirlemiştir.

Üst düzey yöneticilerine sağladığıfaydaların detayıaşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 19 Mart -
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar 11.170 5.366
İşten ayrılma sonrasıfaydalar - -
İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar - -
Hisse bazlıödemeler - -
Diğer uzun vadeli faydalar 18 11

11.188 5.377

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar, ücret, prim, bireysel emeklilik primleri, araç kiralamaları,
SSK işveren hisselerini ve yönetim kurulu huzur haklarınıiçermektedir.



MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası(“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin
olarak belirtilmiştir.)

61

NOT 26 - TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR

Kısa vadeli türev finansal araçlar
2009 2008

Yükümlülükler

Vadeli döviz alım sözleşmeleri 13.463 -

Uzun vadeli türev finansal araçlar
2009 2008

Varlıklar

Corridor opsiyonları 5.519 -
CAP opsiyonları 2.096 -

7.615 -

Yükümlülükler

Vadeli döviz alım sözleşmeleri 40.855 -
Faiz collar sözleşmeleri 24.136 -

64.991 -

Grup, döviz kuru riskine karşıkoruma sağlayabilmek için bankalarla vadeli sözleşme imzalamıştır.
Vade tarihi itibariyle, önceden anlaşılmışişlem fiyatlarıüzerinden TL cinsinde satışve Euro cinsinde
ise alışyapmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 2013 tarihine kadar yayılan vadeli döviz alım
sözleşmelerinin gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:

Toplam Toplam Toplam
satın alınacak satılacak gerçeğe uygun

Euro tutarı TL tutarı değer (TL)

153.570 437.679 54.318

Grup, faiz riskine karşıkoruma sağlayabilmek için bankalarla faiz collar, cap ve corridor sözleşmeleri
imzalamıştır. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle anlaşmaların detaylarıve gerçeğe uygun değerleri
aşağıdaki gibi gruplanmıştır:

Gerçeğe
Anlaşma Valör Bitiş Türev ürün uygun
türü İşlem tarihi tarihi tarihi tutarı(EUR) değer (TL)

Collar 9 Temmuz 2008 28 Ağustos 2008 31 Mayıs 2011 190 milyon 15.696
Collar 6 Kasım 2008 27 Şubat 2009 31 Mayıs 2011 210 milyon 8.440

24.136

Corridor 26 Ağustos 2009 31 Mayıs 2011 30 Kasım 2012 300 milyon 5.519
Cap 26 Ağustos 2009 30 Kasım 2009 31 Mayıs 2011 200 milyon 151
Cap 26 Ağustos 2009 31 Mayıs 2011 30 Kasım 2012 125 milyon 1.945

7.615
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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 2009 tarihi itibariyle Grup’un faize duyarlıfinansal yükümlülüklerinin ağırlıklıortalama
etkin yıllık faiz oranı%4,90’dır (2008: yıllık %4,04). 31 Aralık 2009 tarihindeki TL, 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 karı2.560 TL (2008: 64 TL) daha düşük/yüksek
olacaktı.

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Grup’un faiz pozisyonu tablosu aşağıda belirtilmiştir:

2009 2008
Sabit faizli finansal araçlar

Vadeli mevduatlar 905.972 799.595
Finansal yükümlülükler 1.875 3.749

Değişken faizli finansal araçlar

Finansal yükümlülükler 2.577.012 78.253

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 2009 tarihinde bir yıldan uzun vadeli 2.504.385 TL tutarında finansal borcu bulunmaktadır
(2008: 37.978 TL) (Not 6).
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NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ(Devamı)

31 Aralık 2009 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 2.578.887 3.380.925 10.639 216.132 1.169.322 1.984.832
Ticari borçlar 1.240.576 1.249.821 1.245.421 4.400 - -
Diğer borçlar 9.052 9.052 9.052 - - -

3.828.515 4.639.7981.265.112 220.532 1.169.322 1.984.832

Türev finansal araçlar
Sözleşme

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

Türev nakit girişleri 7.615 7.615 - - 7.615
Türev nakit çıkışları (78.455) (130.059) - (18.988) (111.071)

Vadeli döviz işlemleri, net nakit girişi (70.840) (122.444) - (18.988) (103.456)

31 Aralık 2008 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 82.002 85.290 12.922 33.559 37.980 829
Ticari borçlar 1.049.006 1.065.082 1.055.090 9.992 - -
Diğer borçlar 16.699 16.699 16.699 - - -

1.147.707 1.167.071 1.084.711 43.551 37.980 829

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 - - - - -

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 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle kredi ve alacak riski detaylarıaşağıdaki gibidir. Tutarın
belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artışsağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.

Ticari ve Diğer Alacaklar Bankalardaki
2009 İlişkili Taraf Diğer Taraf Mevduat

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski (A+B+C+D) 111 39.921 984.375

Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmışkısmı - 14.022 -

A. Vadesi geçmemişya da değer düşüklüğüne
uğramamışfinansal varlıkların net defter değeri 111 36.787 984.375
teminat vs ile güvence altına alınmışkısmı - 13.626 -

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 - 2.738 -
teminat vs ile güvence altına alınmışkısmı - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri - 396 -
vadesi geçmiş(brüt defter değeri) - 11.496 -
değer düşüklüğü (-) - (11.100) -
net değerin teminat, vs ile güvence

altına alınmışkısmı - 396 -

Ticari ve Diğer Alacaklar Bankalardaki
2008 İlişkili Taraf Diğer Taraf Mevduat

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski (A+B+C+D) 2.091 27.567 851.445

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

A. Vadesi geçmemişya da değer düşüklüğüne
uğramamışfinansal varlıkların net defter değeri 2.091 26.689 851.445
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 - 558 -
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 -

Grup bugüne kadar tahsil edilemeyen, vadesi geçen, koşullarıyeniden görüşülen herhangi bir banka mevduatıve
kredi kartıslip alacaklarıbulunmadığından bu varlıklar ile ilgili herhangi bir kredi riskinin olmadığını
düşünmektedir. 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

2009 2008

Grup 1 2.877 1.880
Grup 2 31.907 25.962
Grup 3 2.114 938

36.898 28.780

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: 2009 2008

0-1 ay arası 437 308
1-3 ay arası 632 64
3-12 ay arası 1.542 186
1-5 yıl arası 127 -

2.738 558

c) Ticari ve diğer alacakların coğrafi bölge dağılımı

2009 2008

Türkiye 36.103 26.273
Diğer 3.929 3.385

40.032 29.658

Döviz kuru riski

Grup, ağırlıklıolarak yabancıpara cinsinden finansal borçlarısebebiyle yabancıpara cinsinden borçlu
bulunulan meblağların TL’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 2009 itibariyle ABD DolarıTL karşısında %5 oranında değer kazansaydıve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı, ABD Dolarıcinsinden ifade edilen varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur
farkıkarısonucu vergi öncesi dönem karı838 TL daha yüksek olacaktı.

31 Aralık 2009 itibariyle Euro TL karşısında %5 oranında değer kazansaydıve diğer tüm değişkenler
sabit kalsaydı, Euro cinsinden ifade edilen varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkıkarısonucu vergi
öncesi dönem karı86.518 TL daha düşük olacaktı.
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NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ(Devamı)

2009
Orijinal Bakiyeler

Toplam ABD Kazakistan Diğer TL
TL Karşılığı Doları Euro Tengesi Karşılığı

Varlıklar:

Nakit ve nakit benzeri değerler 888.577 36.575 376.378 934.086 10.936
Ticari alacaklar 4.409 553 12 122.870 2.304
Diğer dönen varlıklar 7.893 2.117 2 366.441 981
Dönen varlıklar 900.879 39.245 376.392 1.423.397 14.221

Diğer duran varlıklar 862 116 - 67.692 -
Duran varlıklar 862 116 - 67.692 -

Toplam varlıklar 901.741 39.361 376.392 1.491.089 14.221

Kısa vadeli finansal borçlar 74.502 23.805 17.895 - -
Ticari borçlar (net) 27.530 1.358 197 1.792.499 6.869
Diğer yükümlülükler 9.043 3.074 2 254.115 1.832
Kısa vadeli yükümlülükler 111.075 28.237 18.094 2.046.614 8.701

Uzun vadeli finansal borçlar 2.504.385 - 1.159.276 - -
Uzun vadeli yükümlülükler 2.504.385 - 1.159.276 - -

Toplam yükümlülükler 2.615.460 28.237 1.177.370 2.046.614 8.701

Net bilanço yabancıpara pozisyonu (1.713.719) 11.124 (800.978) (555.525) 5.520

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 (1.713.719) 11.124 (800.978) (555.525) 5.520

İhracat - - - - -
İthalat 39.693 25.611 - - -
Döviz hedge’i amaçlıfinansal

araçların toplam gerçeğe
uygun değeri 54.318 - - - -

Döviz varlıklarının hedge edilen
kısmının tutarı - - - - -

Döviz yükümlülüklerinin hedge
edilen tutarı 331.757 - 153.570 - -
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NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ(Devamı)

2008
Orijinal Bakiyeler

Toplam ABD Kazakistan Diğer TL
TL 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 - -
Ticari borçlar (net) 30.354 19 102 1.898.791 6.331
Diğer yükümlülükler 10.402 3.791 2 188.409 2.305
Kısa vadeli yükümlülükler 84.780 32.745 228 2.087.200 8.636

Uzun vadeli finansal borçlar 37.978 23.885 868 - -
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)

31 Aralık tarihleri itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi tablolarıaşağıda gösterilmiştir:

2009
Kar/Zarar Özkaynaklar

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

ABD Dolarıkurunun %5 değişmesi halinde
ABD Dolarınet varlık/yükümlülüğü 838 (838) 5.804 (5.804)
ABD Dolarıriskinden korunan kısım - - - -

ABD DolarıNet Etki 838 (838) 5.804 (5.804)

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

2009
Kar/Zarar Özkaynaklar

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

Euro kurunun %5 değişmesi halinde
Euro net varlık/yükümlülüğü (86.518) 86.518 - -
Euro riskinden korunan kısım - - - -

Euro Net Etki (86.518) 86.518 - -

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) - -

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.

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.
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NOT 27 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ(Devamı)

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle net borç/(özkaynaklar+net borç) oranıaşağıdaki gibidir:

2009 2008

Toplam yükümlülükler 4.146.598 1.395.782
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (1.281.287) (1.094.452)

Ertelenmişvergi yükümlülüğü (115.143) (123.693)

Net borç 2.750.168 177.637
Özkaynaklar 1.495.869 3.890.450
Özkaynaklar+net borç 4.246.037 4.068.087

Net borç/(Özkaynaklar+net borç) oranı %64,77 %4,37

Grubun net borç/(özkaynaklar+net borç) oranında 2009 yılında meydana gelen artış, yıl içerisinde
alınan kredilerden kaynaklanmaktadır (Not 6).

NOT 28 - FİNANSAL ARAÇLAR

Makul değer tahmini

Makul değer, bir finansal aracın hazır taraflar arasında, zorunlu satışya da tasfiye dışında, yürürlükteki
bir işlem ile değiştirilebileceği tutardır ve eğer mevcutsa, kote edilmişpiyasa fiyatıile en iyi şekilde
açıklanır.

1 Ocak 2009’dan itibaren geçerli olmak üzere, Grup, bilançoda gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen
finansal araçlar için UFRS 7’deki değişikliği uygulamıştır. Bu değişiklik, gerçeğe uygun değer
hesaplamalarının, aşağıdaki hesaplama hiyerarşisinde belirtilen aşamalar baz alınarak açıklanmasını
gerektirmektedir.

 Belirli varlık ve yükümlülükler için, aktif piyasalardaki kote edilmişfiyatlar (düzeltme
yapılmamış) (Seviye 1).

 Seviye 1 içinde yer alan kote edilmişfiyatlardan başka, varlık veya yükümlülükler için, ya direkt
(fiyat olarak) ya da dolaylı(fiyatlardan türetilerek) gözlenebilir girdiler (Seviye 2).

 Gözlenebilir bir piyasa datasıbaz alınarak belirlenemeyen varlık ve yükümlülükler için girdiler
(gözlenemeyen girdiler) (Seviye 3).

Bilançoda yer alan türev finansal araçlar makul değerleri ile değerlenen tek kalemdir. Türev finansal
araçların makul değeri Seviye 2 olarak dikkate alınabilecek değerleme yöntemiyle belirlenmiştir. Bunun
yanısıra, açıklama amaçlıolarak, bilançoda işlem masraflarıçıkartıldıktan sonraki değerleriyle taşınan
finansal borçlar makul değerleriyle sunulmuştur (Not 6). Açıklama amaçlıolarak hazırlanan finansal
borçların makul değerleri, gelecekteki kontrat bazlınakit akışlarının Grup için uygun olan ve Seviye 2
olarak sınıflandırılan benzer finansal araçlar için olan cari dönem piyasa faiz oranlarıile (Libor) iskonto
edilmesi yöntemiyle tahmin edilmiştir. Kısa vadeli olmalarından dolayı, ticari alacak ve borçların makul
değerleri, defter değerlerinden değer düşüklüğü karşılığının düşülmesiyle tahmin edilmektedir.
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NOT 29 - ORTAK KONTROLE TABİİŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ

Migros Türk’ün 28 Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar
doğrultusunda Migros Türk’ün mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Moonlight tarafından
devir alınmasısuretiyle Sermaye PiyasasıKurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 451. ve
diğer ilgili maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20. maddeleri hükümleri
çerçevesinde birleşilmesine karar verilmiştir. Söz konusu birleşme neticesinde Moonlight’ın
sermayesinin 174.323.340 TL’den 178.030.000 TL’ye artırılmasına karar verilmişolup Genel
Kurul’da onaylanan birleşme sözleşmesi doğrultusunda birleşme oranı0,97918 ve hisse değiştirme
oranı1,00 olarak tespit edilmiştir. Birleşme nedeniyle Moonlight tarafından ihraç olunan 3.706.660
TL tutarındaki nama yazılıpaylar Migros Türk’ün Moonlight dışındaki ortaklarına sahip oldukları
Migros Türk paylarıile değiştirilmek üzere kaydi olarak dağıtılmıştır.

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, Migros Türk 28 Nisan 2009 tarihli Olağan Genel Kurul kararının ve
birleşme sözleşmesinin 30 Nisan 2009 tarihinde tescil edildiğini 6 Mayıs 2009 tarih ve 7305 sayılı
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan etmiştir. Birleşme neticesinde Moonlight’ın ticaret unvanıMigros
Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Moonlight’ın 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle konsolide finansal tabloları, Migros
Türk’ün tüm aktif ve pasifleri Moonlight tarafından kontrol edilmesi ve bir bütün olarak Moonlight
tarafından devralınmasısebebiyle Moonlight ve Migros Türk’ün SPK Finansal Raporlama
Standartları’na uygun olarak hazırlanmışfinansal tablolarının birleştirilmesi suretiyle hazırlanmıştır.
Moonlight’ın Migros Türk’ün hisselerini 30 Mayıs 2008 tarihinde satın almasısebebiyle, 19 Mart -
31 Aralık 2008 dönemine ait konsolide gelir tablosu Migros Türk’ün satın alım sonrasındaki sürede
gerçekleşen faaliyetlerini içermektedir.

Bu birleşmenin sonucunda oluşan 27.312 TL tutarındaki fark, SPK’nın uygulanmasınızorunlu kıldığı
finansal tablo sunum formatında ilgili bir kalem olmamasısebebiyle, konsolide özkaynaklar altında
“Birleşmeye ilişkin ilave özsermaye katkısı” olarak gösterilmiştir.
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NOT 30 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE
ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİOLAN
DİĞER HUSUSLAR

Not 1 ve 29’da açıklandığıüzere 28 Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında
alınan karar doğrultusunda Migros Türk’ün mevcut tüm aktif ve pasifi bir kül halinde Moonlight
tarafından devir alınarak birleştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu birleşme neticesinde Migros
Ticaret’in 31 Aralık 2009 tarihli konsolide finansal tablolarında 19 Mart - 31 Aralık 2008 dönemine
ilişkin olan karşılaştırmalıbilgiler 30 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleşen %50,83 oranındaki satın alım
sonrasındaki sürede gerçekleşen faaliyetleri içermektedir.

Konsolide gelir tablosunda yer alan sayısal verilerdeki karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla Migros
Türk’ün 2008 yılına ait konsolide gelir tablosu ile Migros Ticaret’in 2009 yılına ait konsolide gelir
tablosu aşağıda sunulmuştur:

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Satışgelirleri (net) 5.711.268 5.073.746
Satışların maliyeti (-) (4.277.710) (3.766.990)

BRÜT KAR 1.433.558 1.306.756

Pazarlama, satışve dağıtım giderleri (-) (948.511) (837.561)
Genel yönetim giderleri (-) (219.005) (187.092)
Diğer faaliyet gelirleri 11.761 29.475
Diğer faaliyet giderleri (-) (12.372) (15.431)

FAALİYET KARI 265.431 296.147

Finansal gelirler 117.185 195.398
Finansal giderler (-) (247.969) (169.974)

VERGİÖNCESİKAR 134.647 321.571

Vergi Gideri (24.952) (60.039)
- Dönem vergi gideri (33.451) (58.150)
- Ertelenmişvergi geliri 8.499 (1.889)

NET DÖNEM KARI 109.695 261.532

FVAÖK hesaplamasıaşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

FAALİYET KARI 265.431 296.147

İlave: Amortisman ve itfa payları(-) 128.079 100.632
İlave: Kıdem tazminatı(-) (1.516) 1.425
İlave: İzin karşılığı(-) 4.716 -
Eksi: Diğer faaliyet gelirleri (11.761) (29.475)
İlave: Diğer faaliyet giderleri (-) 12.372 15.431

FVAÖK 397.321 384.160
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NOT 31 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİOLAYLAR

Grup yönetimi, 17 Şubat 2010 tarihinde değişik illerde franchise (bayi) olarak faaliyette bulunan
toplam 24 adet mağazanın şirketin bünyesine katılmasıyla ilgili karar almıştır:

(Tutarlar Türk Lirasıolarak ifade edilmiştir)

a) Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Yalova illerinde Migros ve Şok formatında 7 franchise mağaza ile
faaliyet gösteren Amaç Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş’e ait beheri 1 TL’lik 900.000 TL nominal
değerde 900.000 adet hissenin yüzde 99,9996’sına isabet eden 899.996 TL nominal değerde
899.996 adet hissesinin, fiyat ayarlamasına tabi olarak 3.399.985 TL bedelle satın alınmasına karar
verilmiştir.

b) Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Afyon ve Bilecik illerinde Migros ve Şok formatında 14
franchise mağaza ile faaliyet gösteren Ades Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye ait beheri 1 TL’lik
100.000 TL nominal değerde 100.000 adet hissenin yüzde 99,996’sına isabet eden 99.996 TL
nominal değerde 99.996 adet hissesinin, fiyat ayarlamasına tabi olarak 12.199.512 TL bedelle
satın alınmasına karar verilmiştir.

c) Denizli ilinde Migros ve Şok formatında 3 franchise mağaza ile faaliyet gösteren Egeden Gıda
Tüketim MallarıTicaret ve Sanayi A.Ş’ye ait beheri 1 TL’lik 176.000 TL nominal değerde
176.000 adet hissenin yüzde 99,998’ine isabet eden 175.996 TL nominal değerde 175.996 adet
hissesinin, fiyat ayarlamasına tabi olarak 4.099.907 TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.

Hisse devir bedellerinin fiyat ayarlamasına tabi tutulacak olup, devir işlemlerinin, Rekabet Kurumu
izninden ve diğer ön şartların gerçekleşmesinden sonra geçerli olacaktır.

………………………


