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1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM NE A T
BA IMSIZ DENETÇ  RAPORU

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac k A. . Yönetim Kurulu’na

1. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac k A. . ve ba  ortakl klar n (“Grup”) 31 Aral k
2008 tarihi itibariyle haz rlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayn  tarihte
sona eren y la ait konsolide gelir tablosunu, konsolide özsermaye de im tablosunu
ve konsolide nakit ak m tablosunu, önemli muhasebe politikalar n özetini ve
dipnotlar  denetlemi  bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla lgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumlulu u

2. Grup yönetimi konsolide finansal tablolar n Sermaye Piyasas  Kurulu taraf ndan
kabul edilen finansal raporlama standartlar na göre haz rlanmas  ve dürüst bir
ekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tablolar n hata

ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl klar içermeyecek biçimde
haz rlanarak, gerçe i dürüst bir ekilde yans tmas  sa lamak amac yla gerekli iç
kontrol sisteminin tasarlanmas , uygulanmas  ve devam ettirilmesini, ko ullar n
gerektirdi i muhasebe tahminlerinin yap lmas  ve uygun muhasebe politikalar n
seçilmesini içermektedir.

Ba ms z Denetim Kurulu unun Sorumlulu u

3. Sorumlulu umuz, yapt z ba ms z denetime dayanarak bu konsolide finansal
tablolar hakk nda görü  bildirmektir. Ba ms z denetimimiz, Sermaye Piyasas
Kurulu taraf ndan kabul edilen ba ms z denetim standartlar na uygun olarak
gerçekle tirilmi tir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas  ve ba ms z denetimin,
konsolide finansal tablolar n gerçe i do ru ve dürüst bir biçimde yans p
yans tmad  konusunda makul bir güvenceyi sa lamak üzere planlanarak
yürütülmesini gerektirmektedir.

Ba ms z denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili
ba ms z denetim kan  toplamak amac yla, ba ms z denetim tekniklerinin
kullan lmas  içermektedir. Ba ms z denetim tekniklerinin seçimi, konsolide
finansal tablolar n hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan p
kaynaklanmad  hususu da dahil olmak üzere önemli yanl k içerip içermedi ine
dair risk de erlendirmesini de kapsayacak ekilde, mesleki kanaatimize göre
yap lm r. Bu risk de erlendirmesinde, i letmenin iç kontrol sistemi göz önünde
bulundurulmu tur. Ancak, amac z iç kontrol sisteminin etkinli i hakk nda görü
vermek de il, ba ms z denetim tekniklerini ko ullara uygun olarak tasarlamak
amac yla, Grup yönetimi taraf ndan haz rlanan konsolide finansal tablolar ile iç
kontrol sistemi aras ndaki ili kiyi ortaya koymakt r. Ba ms z denetimimiz, ayr ca
Grup yönetimi taraf ndan benimsenen muhasebe politikalar  ile yap lan önemli
muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tablolar n bir bütün olarak sunumunun
uygunlu unun de erlendirilmesini içermektedir.

Ba ms z denetim s ras nda temin etti imiz ba ms z denetim kan tlar n,
görü ümüzün olu turulmas na yeterli ve uygun bir dayanak olu turdu una
inan yoruz.



Görü

4. Görü ümüze göre, ili ikteki konsolide finansal tablolar, Hürriyet Gazetecilik ve
Matbaac k A. .’nin 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu,
ayn  tarihte sona eren y la ait konsolide finansal performans  ve konsolide nakit
ak mlar , Sermaye Piyasas  Kurulu taraf ndan kabul edilen finansal raporlama
standartlar  (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde do ru ve dürüst bir biçimde
yans tmaktad r.

Ba aran Nas Ba ms z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. .
a member of
PricewaterhouseCoopers

Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Ortak, Ba denetçi

stanbul, 8 Nisan 2009
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HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A. .

31 ARALIK TAR HLER BAR YLE KONSOL DE B LANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras  (“YTL”) olarak ifade edilmi tir.)

1

(Yeniden
Dipnot düzenlenmi )

referanslar 2008 2007

VARLIKLAR

Dönen varl klar 649.946.695 441.616.814

Nakit ve nakit benzerleri 5 370.325.965 137.938.512
Finansal yat mlar 6 - 2.093.720
Ticari alacaklar 186.925.592 222.307.498
   li kili taraflardan ticari alacaklar 32 35.893.074 27.439.824
   Di er ticari alacaklar 9 151.032.518 194.867.674
Di er alacaklar 10 16.693.096 6.231.594
Stoklar 11 23.450.512 26.186.912
Di er dönen varl klar 52.551.530 46.858.578
   li kili taraflara verilen avanslar 32 1.135.207 2.299.904
   Di er dönen varl klar 21 51.416.323 44.558.674

Duran varl klar 1.394.403.127 1.380.788.222

Ticari alacaklar 9 7.348.295 -
Di er alacaklar 10 300.753 123.718
Finansal yat mlar 6 4.995.077 6.186.438
Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar 12 316.468 4.380.092
Yat m amaçl  gayrimenkuller 13 21.976.902 12.692.088
Maddi duran varl klar 14 529.130.300 552.835.380
Maddi olmayan duran varl klar 15 581.187.362 558.636.995

erefiye 16 236.449.857 236.129.473
Ertelenmi  vergi varl 30 4.389.893 6.645.156
Di er duran varl klar 21 8.308.220 3.158.882

Toplam varl klar 2.044.349.822 1.822.405.036

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tablolar n tamamlay  parças  olu tururlar.
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31 ARALIK TAR HLER BAR YLE KONSOL DE B LANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras  (“YTL”) olarak ifade edilmi tir.)
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(Yeniden
Dipnot düzenlenmi )

referanslar 2008 2007

KAYNAKLAR

sa vadeli yükümlülükler 374.320.532 174.541.213

Finansal borçlar 7 275.661.409 59.744.251
Di er finansal yükümlülükler 8 13.686.315 -
Ticari borçlar 45.024.266 45.081.733
   li kili taraflara borçlar 32 6.211.157 6.662.436
   Di er ticari borçlar 9 38.813.109 38.419.297
Di er borçlar 10 15.568.257 21.125.928
Dönem kar  vergi yükümlülü ü 30 2.159.564 26.864.197
Borç kar klar 18 6.731.599 5.147.520
Di er k sa vadeli yükümlülükler 21 15.489.122 16.577.584

Uzun vadeli yükümlülükler 783.830.147 794.038.044

Finansal borçlar 7 627.937.892 605.195.883
Di er finansal yükümlülükler 8 6.043.151 17.850.192
Di er borçlar 10 189.038 145.588

dem tazminat  kar 20 11.744.969 10.115.141
Ertelenmi  vergi yükümlülü ü 30 137.530.974 159.929.926
Di er uzun vadeli yükümlülükler 21 384.123 801.314

ÖZKAYNAKLAR

Toplam özkaynaklar 886.199.143 853.825.779

Ana ortakl a ait özkaynaklar 753.057.582 743.243.325

Ödenmi  sermaye 22 460.000.000 421.000.000
Sermaye düzeltmesi farklar 22 77.198.813 77.198.813
Yabanc  para çevrim farklar 2 (2.949.588) (50.857.712)
Kardan ayr lan k tlanm  yedekler 22 27.310.182 22.516.607
Geçmi  y llar karlar 22 229.592.042 179.198.476
Net dönem (zarar )/kar (38.093.867) 94.187.141

Az nl k paylar 133.141.561 110.582.454

Toplam kaynaklar 2.044.349.822 1.822.405.036

31 Aral k 2008 tarihi ve bu tarihte sona eren y la ait konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu
taraf ndan, 7 Nisan 2009 tarihinde onaylanm r. Finansal tablolar ayr ca, 2008 y na ili kin olarak
yap lacak Genel Kurul’ da, irket ortaklar n onay na tabidir.

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tablolar n tamamlay  parças  olu tururlar.



HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A. .

31 ARALIK TAR HLER NDE SONA EREN YILLARA A T
KONSOL DE GEL R TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras  (“YTL”) olarak ifade edilmi tir.)
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(Yeniden
Dipnot düzenlenmi )

referanslar 2008 2007

Sürdürülen faaliyetler

Sat  gelirleri 23 998.446.338 897.576.820
Sat lar n maliyeti (-) 23 (595.814.088) (531.796.310)

Brüt kar 402.632.250 365.780.510

Pazarlama, sat  ve da m giderleri (-) 24 (118.789.807) (113.228.544)
Genel yönetim giderleri (-) 24 (204.550.093) (134.920.201)
Di er faaliyet gelirleri 26 22.668.854 7.970.255
Di er faaliyet giderleri (-) 26 (24.355.781) (15.013.826)

Faaliyet kar 77.605.423 110.588.194

Özkaynak yöntemiyle de erlenen
   yat mlar n zararlar ndaki paylar 12 (8.765.400) (20.902.969)
Finansal gelirler 27 106.896.257 132.790.291
Finansal giderler (-) 28 (264.470.597) (69.505.329)

Sürdürülen faaliyetler vergi
   öncesi (zarar )/kar (88.734.317) 152.970.187

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
Dönem vergi gideri 30 (24.396.599) (52.041.491)
Ertelenmi  vergi geliri 30 32.609.226 4.346.871

Sürdürülen faaliyetler
   dönem (zarar )/kar (80.521.690) 105.275.567

Durdurulan faaliyetler

Durdurulan faaliyetler
   vergi sonras  dönem kar /(zarar ) 29 59.189.456 (1.813.437)

Net dönem (zarar )/kar (21.332.234) 103.462.130

Net dönem (zarar )/kar n da

Az nl k paylar 16.761.633 9.274.989
Ana ortakl k paylar (38.093.867) 94.187.141

Hisse ba na (zarar)/kazanç (Yeni Kuru ) 31 (8,28) 20,48
Sürdürülen faaliyetlerden
   hisse ba na (zarar)/kazanç (Yeni Kuru ) (21,15) 20,87

Durdurulan faaliyetlerden
   hisse ba na kazanç/(zarar) (Yeni Kuru ) 12,87 (0,39)

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tablolar n tamamlay  parças  olu tururlar.



HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A. .
31 ARALIK TAR HLER NDE SONA EREN YILLARA A T
KONSOL DE ÖZKAYNAKLAR DE M TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras  (“YTL”) olarak ifade edilmi tir.)

4

Sermaye Yabanc  Kardan ayr lan
Ödenmi  düzeltmesi para çevrim tlanm  Geçmi  y l Net dönem Az nl k Toplam
sermaye farklar farklar yedekler karlar  kar /(zarar ) paylar  özkaynaklar

1 Ocak 2007 itibariyle bakiyeler (*)  416.742.560 77.198.813 501.968 18.464.156 85.615.226 104.157.463 111.140 702.791.326

Yabanc  para çevrim farklar - - (51.359.680) - - - (10.921.144) (62.280.824)
Transfer - - - 4.052.451 100.105.012 (104.157.463) - -

letme birle meleri - - - - - - 118.565.077 118.565.077
Sermaye art 4.257.440 - - - (4.257.440) - 1.593.296 1.593.296
Ba  ortakl klar n grup
   d na temettü ödemeleri - - - - (2.264.322) - (8.040.904) (10.305.226)
Net dönem kar - - - - - 94.187.141 9.274.989 103.462.130

31 Aral k 2007 itibariyle bakiyeler 421.000.000 77.198.813 (50.857.712) 22.516.607 179.198.476 94.187.141 110.582.454 853.825.779

1 Ocak 2008 itibariyle bakiyeler (*)  421.000.000 77.198.813 (50.857.712) 22.516.607 179.198.476 94.187.141 110.582.454 853.825.779

Yabanc  para çevrim farklar - - 47.908.124 - - - 10.869.131 58.777.255
Transfer - - - 4.793.575 89.393.566 (94.187.141) - -
Sermaye art 39.000.000 - - - (39.000.000) - 1.861.343 1.861.343
Ba  ortakl klar n grup
   d na temettü ödemeleri - - - - - - (6.933.000) (6.933.000)
Net dönem zarar - - - - - (38.093.867) 16.761.633 (21.332.234)

31 Aral k 2008 itibariyle bakiyeler 460.000.000 77.198.813 (2.949.588) 27.310.182 229.592.042 (38.093.867) 133.141.561 886.199.143

(*) Yeniden düzenlenmi tir. (Dipnot 2.1.5)

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tablolar n tamamlay  parças  olu tururlar.
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31 ARALIK TAR HLER NDE SONA EREN YILLARA A T
KONSOL DE NAK T AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras  (“YTL”) olarak ifade edilmi tir.)
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Dipnot
referanslar 2008 2007

Net dönem (zarar )/kar (37.580.216) 92.373.704
Ana ortakl k d  paylar 16.761.633 9.274.989
Durdurulan faaliyetlerden (kar)/zarar 29 (59.189.456) 1.813.437
Düzeltmeler:
Amortisman 13,14 57.907.135 53.423.143
tfa paylar 15 26.210.983 18.576.144

Maddi ve maddi olmayan varl k sat  zarar 1.012.799 1.682.812
Vergi 30 (8.212.627) 47.694.620

dem tazminat  ve izin kar klar 6.726.122 6.390.387
Gelir tahakkuklar (8.075.749) -
Faiz gelirleri 27 (38.590.488) (31.376.047)
Faiz giderleri 28 50.520.134 39.789.002
Kredilerden kaynaklanan kur fark  gideri/(geliri) 137.047.729 (87.794.024)
Yat m amaçl  gayrimenkul de er dü üklü ü/(iptali) 4.725.638 (995.185)
Ertelenen gelirler (2.074.651) 7.552.152
Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlardan
   gelen zararlar 12 8.765.400 20.902.969

erefiye ve maddi olmayan varl klar
   de er dü üklü ü kar 32.795.581 -
Kar k giderleri 12.399.389 3.211.693
Di er 1.451.032 2.851.543

letme varl k ve yükümlülüklerindeki de iklik öncesi
   i letme faaliyetlerinden sa lanan net nakit 202.600.388 185.371.339

letme varl k ve yükümlülüklerindeki net de im 35 8.677.962 (3.684.278)
Ödenen vergiler (49.038.339) (47.158.783)
Tahsil edilen üpheli kar k alacaklar 9 4.231.752 481.088
Ödenen k dem tazminatlar 20 (3.374.040) (2.171.014)

letme faaliyetlerinden sa lanan net nakit 163.097.723 132.838.352
Yat m faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar :
Yat m amaçl  gayrimenkul al mlar 13 (22.174.427) -
Maddi duran varl k al mlar 14 (32.347.357) (56.756.058)
Maddi olmayan duran varl k al mlar 15 (13.463.704) (7.735.197)
Maddi ve maddi olmayan duran varl k ve yat m
   amaçl  gayrimenkul sat ndan elde edilen nakit 14.931.695 6.477.659
Al nan faizler 37.684.336 28.756.770
Ba  ortakl k al mlar , net ödenen (631.162) (440.410.676)
Durdurulan faaliyetlerin sat ndan elde edilen nakit 66.141.473 -

tiraklerdeki ve finansal varl klardaki
   sermaye art 12 (5.063.838) (21.823.922)
Yat m faaliyetlerinde/den sa lanan/ kullan lan net nakit 45.077.016 (487.091.262)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar :
Ana ortakl k d  paylara sermaye hissesi
   ihrac ndan elde edilen nakitler 1.861.343 1.593.295
Ana ortakl k d  paylara ödenen temettüler (6.933.000) (6.940.706)
Ba  ortakl klar n Grup d na ödedikleri temettüler - (3.364.520)
Al nan banka kredileri 158.468.588 605.884.625
Ödenen banka kredileri (117.470.671) (157.054.100)
Tedarikçilere ödenecek borçlardaki de im 15.530.250 6.414.526
Ödenen faizler (43.910.201) (40.287.410)

Finansman faaliyetlerinden sa lanan net nakit 7.546.309 406.245.710
Nakit ve nakit benzeri de erlerdeki kur de imi etkisi 15.981.563 (5.518.301)
Nakit ve nakit benzeri de erlerdeki de im 231.702.611 46.474.499
Dönem ba  nakit ve nakit benzeri de erler bakiyesi 5 136.516.480 90.041.981
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri de erler 5 368.219.091 136.516.480

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tablolar n tamamlay  parças  olu tururlar.
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PNOT 1 - GRUP’UN ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac k A. . (“Hürriyet” veya “ irket”) 1960 y nda kurulmu  ve
Türkiye’de tescil edilmi tir. Gazetecilik, matbaac k, reklam, ilanc k ve internet yay nc  alanlar nda
faaliyet gösteren irket’in stanbul, Ankara, zmir, Adana, Antalya, Trabzon ve Almanya’da olmak üzere
7 tane bas m tesisi bulunmaktad r. irket, 29 Mart 2007 tarihinde Ba  Ortakl klar ’ndan Hollanda’da
yerle ik Hürriyet Invest B.V. vas tas yla, Trader Media East Limited (“TME”)’nin %67,30 hissesini sat n
alm r. TME, ba ta emlak, otomotiv ve insan kaynaklar  olmak üzere, ç kard  günlük ve haftal k
gazeteler, dergiler ve internet siteleri vas tas yla sektörel seri ilan yay nc  yapmakta olup; ba ta Rusya
ve Do u Avrupa (“DA”) ülkelerinde faaliyette bulunmaktad r. Hürriyet’in hisselerinin büyük bir
bölümü, Do an irketler Grubu Holding A. .’nin (“Do an Holding”) bünyesinde kurulmu  olan Do an
Yay n Holding A. .’ye (“Do an Yay n”) aittir (Dipnot 22).

irket merkezinin adresi a daki gibidir:

Hürriyet Medya Towers
34212 Güne li, stanbul
Türkiye

irket, Sermaye Piyasas  Kurulu (“SPK”) düzenlemelerine ve Sermaye Piyasas  Mevzuat na tabi olup;
hisseleri 1992 y ndan itibaren stanbul Menkul K ymetler Borsas ’nda (“ MKB”) i lem görmektedir.

irket sermayesinin %40’ MKB’de dola mda bulunmaktad r. TME’nin hisselerinin %25,02’si
Global Tevdi Makbuzlar (“GDR”) olarak Londra Borsas ’nda i lem görmektedir. GDR, genel olarak
bir irket hisselerinin kar n banka taraf ndan teminat alt na al narak, pazarl k sonucu devir
edilebilir sertifikalar n halka aç lmas  ve irket hisselerinden ba ms z olarak borsalarda i lem
görmesini ifade etmektedir.

Ba  Ortakl klar

irket’in ba  ortakl klar  (“Ba  Ortakl klar”), temel faaliyet konular  ve co rafi bölümleri a da
belirtilmi tir:

Tescil edildi i
Ba  Ortakl klar ülke Co rafi bölüm Faaliyet konusu

Hürriyet Medya Bas m Hizmetleri
   ve Ticaret A. . (“Hürriyet Medya Bas m”) Türkiye Türkiye Bas m ve idari hizmetler
Do an Ofset Yay nc k ve Matbaac k A. . (“Do an Ofset”) Türkiye Türkiye Dergi ve kitap bas m
Yenibiri nsan Kaynaklar  Hizmetleri
  Dan manl k ve Yay nc k A. . (“Yenibir”) Türkiye Türkiye nternet yay nc
Referans Yay n Da m ve Kurye Hizmetleri A.  (“Refeks”) Türkiye Türkiye Da m ve kurye hizmetleri
Do an Haber Ajans  A. . (“Do an Haber”) Türkiye Türkiye Haber
Do an Daily News Gazetecilik ve Matbaac k A. .
   (“Do an Daily News”) Türkiye Türkiye Gazete yay nc
Emlaksimum Elektronik Yay nc k ve Ticaret A. . (“Emlaksimum”) Türkiye Türkiye nternet yay nc
TME Teknoloji Proje Geli tirme ve Yaz m A. . Türkiye Türkiye Yaz m hizmetleri
Hürriyet Zweigniederlassung GmbH. (“Hürriyet Zweigniederlassung”) Almanya Avrupa Gazete bas m
Hürriyet Invest B.V. (“Hürriyet Invest”) Hollanda Avrupa Yat m
TME Jersey Avrupa Yat m
Oglasnik d.o.o. rvatistan Avrupa Gazete ve internet yay nc
Oglasnik Nekretnine d.o.o rvatistan Avrupa Gazete ve internet yay nc
TCM Adria d.o.o. rvatistan Avrupa Yat m
Internet Posao d.o.o. rvatistan Avrupa nternet yay nc
Expressz Magyarorszag Rt Macaristan Avrupa Gazete ve internet yay nc
Szuperinfo Magyarorszag Kft Macaristan Avrupa Gazete ve internet yay nc
International Ssuarts Holding B.V. Hollanda Avrupa Yat m
Mirabridge International B.V. Hollanda Avrupa Yat m
Trader Classified Media Croatia Holdings B.V. Hollanda Avrupa Yat m
Trader East Holdings B.V. Hollanda Avrupa Yat m
Siodemka Sp. Z.o.o. Polonya Avrupa Gazete ve internet yay nc
Ssuarts Holding GmbH Avusturya Avrupa Yat m
ZAO Pronto Akzhol Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto-Akmola Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
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PNOT 1 - GRUP’UN ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU (Devam )

Ba  Ortakl klar (Devam )

Tescil edildi i
Ba  Ortakl klar ülke Co rafi bölüm Faaliyet konusu

OOO Pronto Atyrau Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Aktobe Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Aktau Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
Informatsia Vilniusa Litvanya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Rostov Belarus Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
ZAO Avtotehsnab Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Novoprint Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
ZAO NPK Rusya Rusya ve DA Ça  merkezi
OOO Balt-Pronto Kaliningrad Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Delta-M Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Gratis Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Baikal Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto DV Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Ivanovo Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Kaliningrad Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Kazan Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Krasnodar Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Krasnojarsk Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Nizhnij Novgorod Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Novosibirsk Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Oka Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Petersburg Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Print Rusya Rusya ve DA Bask  hizmetleri
OOO Pronto Samara Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Stavropol Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto UlanUde Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Vladivostok Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Volgograd Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Moscow Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Rosprint Rusya Rusya ve DA Bask  hizmetleri
OOO Rosprint Samara Rusya Rusya ve DA Bask  hizmetleri
OOO Tambukan Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Utro Peterburga Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Partner-Soft Rusya Rusya ve DA nternet yay nc
Pronto Soft Rusya Rusya ve DA nternet yay nc
OOO Pronto Astrakhan Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Kemerovo Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Sever Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Smolensk Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Tula Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto TV Rusya Rusya ve DA Televizyon yay nc
OOO Pronto Voronezh Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
SP Belpronto OOO Belarus Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Tambov-Info Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
Impress Media Marketing LLC Rusya Rusya ve DA Yay nc k
OOO Pronto Obninsk Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Pronto Komi Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
OOO Rektcentr Rusya Rusya ve DA Yat m
Impress Media Marketing BVI Rusya Rusya ve DA Yay nc k
SP Pronto Kiev Ukrayna Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
Ssuarts Trading Ltd Ukrayna Rusya ve DA Yat m
E-Prostir Ukrayna Rusya ve DA nternet yay nc
Publishing House Pennsylvania Inc Amerika Birle ik Devletleri Rusya ve DA Yat m
OOO Optoprint Rusya Rusya ve DA Bask  hizmetleri
RU.com OOO Rusya Rusya ve DA nternet yay nc
SP Bel Pronto OOO BYR Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yay nc
Mojo Delo spletni marketing d.o.o Slovenya Avrupa nternet yay nc
Bolji Posao d.o.o. Serbia rbistan Avrupa nternet yay nc
Bolji Posao d.o.o. Bosnia Bosna-Hersek Avrupa nternet yay nc

irket Ba  Ortakl klar’  ve tirakler’i (“Grup”) a rl kl  olarak medya alan nda faaliyet göstermektedir.
Grup, 29 Mart 2007 tarihinde TME ve ba  ortakl klar  sat n alarak Türkiye d nda da yo un olarak
faaliyet göstermeye ba lam r. Bu sebeple finansal bilgiler bölümlere göre raporlaman n amac na
uygun olarak co rafi bölgelere göre raporlanmaya ba lanm r (Dipnot 4).
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PNOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR

2.1 Sunuma ili kin temel esaslar

2.1.1 Uygulanan muhasebe standartlar

SPK, Seri: XI, No: 29 say  “Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya li kin Esaslar Tebli i” ile
letmeler taraf ndan düzenlenecek finansal raporlar ile bunlar n haz rlanmas  ve ilgililere sunulmas na

ili kin ilke, usul ve esaslar  belirlemektedir. Bu Tebli , 1 Ocak 2008 tarihinden sonra ba layan hesap
dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlü e girmi  olup, SPK’n n
Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar  Hakk nda Tebli "i yürürlükten
kald lm r. Bu Tebli e istinaden, i letmelerin finansal tablolar  Avrupa Birli i taraf ndan kabul
edilen haliyle Uluslararas  Finansal Raporlama Standartlar  (“UMS/UFRS”)’na göre haz rlamalar
gerekmektedir. Ancak Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararas  Muhasebe
Standartlar  Kurulu (“UMSK”)  taraf ndan yay mlananlardan farklar  Türkiye Muhasebe Standartlar
Kurulu (“TMSK”) taraf ndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacakt r. Bu kapsamda,
benimsenen standartlara ayk  olmayan, TMSK taraf ndan yay mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal
Raporlama Standartlar  (“TMS/TFRS”) esas al nacakt r.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm  oldu u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK
taraf ndan kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartlar ”)
uygun finansal tablo haz rlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
enflasyon muhasebesi uygulamas n gerekli olmad  ilan etmi tir. Dolay yla finansal tablolarda,
1 Ocak 2005 tarihinden ba lamak kayd yla, UMSK taraf ndan yay mlanm  29 No’lu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standard  (“UMS 29”) uygulanmam r.

Finansal tablolar n haz rlan  tarihi itibariyle, Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin
UMSK taraf ndan yay mlananlardan farklar  TMSK taraf ndan henüz ilan edilmedi inden, konsolide
finansal tablolar SPK’n n Seri: XI, No: 29 say  Tebli i ve bu Tebli e aç klama getiren duyurular
çerçevesinde, UMS/UFRS’nin esas al nd  SPK Finansal Raporlama Standartlar ’na uygun olarak
haz rlanm r. Konsolide finansal tablolar ve bunlara ili kin dipnotlar SPK taraf ndan 17 Nisan 2008
ve 9 Ocak 2009 tarihli duyurular  ile uygulanmas  tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu

nan bilgiler dahil edilerek sunulmu tur. Bu kapsamda geçmi  dönem konsolide finansal
tablolar nda gerekli de iklikler yap lm r (Bak z Dipnot 2.1.5).

2.1.2 Yabanc  ülkelerde faaliyet gösteren Ba  Ortakl k ve tirak finansal tablolar

Yabanc  ülkelerde faaliyet gösteren Ba  Ortakl k ve tirak finansal tablolar , faaliyet gösterdikleri
ülkelerde geçerli olan mevzuata göre haz rlanm  olup Dipnot 2.1.1’de belirtilen finansal tablolar n
haz rlanma ilkelerine uygunluk aç ndan gerekli düzeltme ve s fland rmalar yans larak
düzenlenmi tir. Yabanc  Ba  Ortakl k ve tirak’in aktif ve pasifleri bilanço tarihindeki döviz
kurundan YTL’ye çevrilmi tir. Gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullan larak YTL’ye çevrilmi tir.
Kapan  ve ortalama kur kullan  sonucu ortaya ç kan kur farklar  özsermaye içerisindeki yabanc
para çevrim farklar  kalemi alt nda takip edilmektedir. Yurtd  operasyonlar n bir k sm  elden ç karsa
ya da sat rsa özsermayede takip edilmi  yabanc  para çevrim farklar  gelir tablosuna sat tan
kaynaklanan kar/zarar n bir parças  olarak yans r. Yabanc  bir kurulu un al ndan do an erefiye
ve makul de er düzeltmeleri, yabanc  kurulu un varl k ve yükümlülükleri olarak dü ünülür ve kapan
kurundan çevrilir.
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PNOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam )

2.1.3 Konsolidasyon esaslar

Konsolide finansal tablolar, a da (a)’dan (d)’ye kadar olan bölümlerde beyan edilen esaslar
çerçevesindeki ana irket, Hürriyet, Ba  Ortakl klar’ , ve tirakler’ine (tümü ‘Grup’ olarak ifade
edilmi tir) ait hesaplar  içerir. Konsolidasyon kapsam na dahil edilen irketlerin finansal tablolar n
haz rlanmas  s ras nda, tarihsel maliyet esas na göre tutulan kay tlar na Dipnot 2.1.1’de belirtilen
finansal tablolar n haz rlanma ilkelerine uygunluk ve Grup taraf ndan uygulanan muhasebe
politikalar na ve sunum biçimlerine uyumluluk aç ndan, gerekli düzeltme ve s fland rmalar
yap lm r.

(a) Ba  Ortakl klar

Ba  Ortakl klar, irket’in ya (a) do rudan ve/veya dolayl  olarak kendisine ait olan hisseler
neticesinde irketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakk n %50’den fazlas  kullanma yetkisi
kanal yla veya (b) oy kullanma hakk n %50’den fazlas  kullanma yetkisine sahip olmamakla
birlikte finansal ve i letme politikalar  üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle finansal ve

letme politikalar irket’in menfaatleri do rultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip oldu u
irketleri ifade eder. Ba  Ortakl klar, kontrolün Grup’a geçti i tarihten itibaren tam konsolidasyon

yöntemi kullan larak konsolide edilirler. Kontrolün ortadan kalkt  tarih itibariyle konsolidasyon
kapsam ndan ç kar rlar.

Grup taraf ndan ba  ortakl klar n sat n al m i lemlerinin muhasebele tirilmesinde sat n alma yöntemi
kullan r. Sat n al m maliyeti, al m tarihinde verilen varl klar n makul de eri, ç kar lan sermaye araçlar ,
de imin yap ld  tarihte varsay lan veya katlan lan yükümlülükler ve buna ilave sat n al mla
ili kilendirilebilecek maliyetleri içerir. Bir i letme birle mesinde al nan tan mlanabilir varl k,
yükümlülük ve arta ba  yükümlülükler sat n al m tarihinde, ana ortakl k d  paylara bak lmaks n,
makul de eriyle ölçülür. Grup sat n ald  net tan mlanabilir varl klar n makul de erinin sat n al m
maliyetini a an k sm  için erefiye kaydetmektedir. Sat n al m maliyeti, ba  ortakl n tan mlanabilir
net varl klar n makul de erinin alt ndaysa, fark yeniden irdeledikten sonra herhangi bir yanl k yok
ise gelir tablosuna yans r.

TME’nin sat n al  29 Mart 2007 tarihi itibariyle gerçekle ti i için gelir tablosu 31 Mart 2007
tarihinden itibaren konsolide gelir tablosuna dahil edilmektedir.
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PNOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam )

2.1.3 Konsolidasyon esaslar  (Devam )

(a) Ba  Ortakl klar (Devam )

da 31 Aral k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle Ba  Ortakl klar ve ortakl k oranlar  gösterilmi tir:

Hürriyet ve
 Ba  Ortakl klar ’n n Etkin ortakl k

oy haklar  (%) oranlar  (%)
2008 2007 2008 2007

Ba  Ortakl klar

Hürriyet Medya Bas m 99,99 99,99 99,99 99,99
Do an Ofset 99,89 99,89 99,89 99,89
Yenibir 100,00 100,00 100,00 100,00
Refeks 100,00 100,00 100,00 100,00
Do an Haber 50,01 50,01 50,01 50,01
Do an Daily News 94,25 94,25 94,25 94,25
Emlaksimum 98,41 98,41 98,41 98,41
Hürriyet Zweigniederlassung 100,00 100,00 100,00 100,00
Hürriyet Invest 100,00 100,00 100,00 100,00
TME 67,30 67,30 67,30 67,30
Oglasnik d.o.o. 100,00 100,00 67,30 67,30
Oglasnik Nekretnine d.o.o. 100,00 - 67,30 -
TCM Adria d.o.o. 100,00 100,00 67,30 67,30
Internet Posao d.o.o. 100,00 100,00 47,11 47,11
TME Management (France) SAS - 100,00 - 67,30
TME Teknoloji Proje Geli tirme ve
   Yaz m Anonim irketi 100,00 100,00 67,30 67,30
Expressz Garancia Kôzpont Kft (*) - 100,00 - 67,30
Expressz Magyarorszag Rt (*) 100,00 100,00 67,30 67,30
Kisokos Directory kereskedelmi
   Es Szolgaltato (*) - 100,00 - 67,30
Szuperinfo Magyarorszag Kft 100,00 100,00 67,30 67,30
Trader Hungary Tanascado Kft (*) - 100,00 - 67,30
International Ssuarts Holding B.V. 100,00 100,00 67,30 67,30
Mirabridge International B.V. 100,00 100,00 67,30 67,30
Trader Classified Media Croatia Holdings B.V. 100,00 100,00 67,30 67,30
Trader East Holdings B.V. 100,00 100,00 67,30 67,30
Siodemka Sp. Z.o.o. 100,00 100,00 67,30 67,30
Trader.com (Polska) Sp. Z.o.o. - 100,00 - 67,30
Ssuarts Holding GmbH 100,00 100,00 67,30 67,30
ZAO Pronto Akzhol 80,00 80,00 53,84 53,84
OOO Pronto-Akmola 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Pronto Atyrau 100,00 100,00 53,84 53,84
OOO Pronto Aktobe 80,00 80,00 43,07 43,07
OOO Pronto Aktau 100,00 100,00 53,84 53,84
Informatsia Vilniusa 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Pronto Rostov 100,00 100,00 67,30 67,30
ZAO Avtotehsnab 85,00 85,00 57,21 57,21
OOO Novoprint 100,00 100,00 67,30 67,30
ZAO NPK 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Balt-Pronto Kaliningrad 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Delta-M 55,00 55,00 37,02 37,02
OOO Gratis 90,00 90,00 60,57 60,57
OOO Pronto Baikal 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Pronto DV 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Pronto Ivanovo 86,00 86,00 57,88 57,88
OOO Pronto Kaliningrad 95,00 95,00 63,94 63,94
OOO Pronto Kazan 72,00 72,00 48,46 48,46
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PNOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam )

2.1.3 Konsolidasyon esaslar  (Devam )

(a) Ba  Ortakl klar (Devam )

Hürriyet ve
 Ba  Ortakl klar ’n n Etkin ortakl k

oy haklar  (%) oranlar  (%)
2008 2007 2008 2007

OOO Pronto Krasnodar 80,00 80,00 53,84 53,84
OOO Pronto Krasnojarsk 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Pronto Nizhnij Novgorod 90,00 90,00 60,57 60,57
OOO Pronto Novosibirsk 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Pronto Oka 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Pronto Petersburg 51,00 51,00 34,32 34,32
OOO Pronto Print 54,00 54,00 36,34 36,34
OOO Pronto Samara 89,90 89,90 60,50 60,50
OOO Pronto Stavropol 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Pronto UlanUde 90,00 90,00 60,57 60,57
OOO Pronto Vladivostok 90,00 90,00 60,57 60,57
OOO Pronto Volgograd 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Pronto Moscow 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Rosprint 70,00 60,00 47,11 40,38
OOO Rosprint Samara 59,50 59,50 40,04 40,04
OOO Tambukan 85,00 85,00 57,21 57,21
OOO Utro Peterburga 55,00 55,00 37,02 37,02
OOO Partner-Soft 100,00 90,00 67,30 60,57
Pronto Soft 90,00 - 60,57 -
OOO Pronto Astrakhan 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Pronto Kemerovo 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Pronto Sever 90,00 90,00 60,57 60,57
OOO Pronto Smolensk 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Pronto Tula 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Pronto TV 70,00 70,00 47,11 47,11
OOO Pronto Voronezh 100,00 100,00 67,30 67,30
SP Belpronto OOO 60,00 60,00 40,38 40,38
OOO Tambov-Info 100,00 100,00 67,30 67,30
Impress Media Marketing LLC 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Pronto Obninsk 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Pronto Komi 70,00 70,00 47,11 47,11
OOO Rektcentr 100,00 100,00 67,30 67,30
Impress Media Marketing BVI 100,00 100,00 67,30 67,30
SP Pronto Kiev 50,00 50,00 33,65 33,65
Ssuarts Trading Ltd 55,00 55,00 37,02 37,02
E-Prostir 50,00 50,00 33,65 33,65
Publishing House Pennsylvania Inc 100,00 100,00 67,30 67,30
OOO Optoprint 100,00 100,00 67,30 67,30
RU.com OOO 100,00 100,00 67,30 67,30
SP Bel Pronto OOO BYR 60,00 60,00 40,38 40,38
Moje Delo, spletni marketing, d.o.o 100,00 100,00 67,30 67,30
Bolji Posao d.o.o. Serbia 100,00 100,00 37,02 37,02
Bolji Posao d.o.o. Bosnia 100,00 100,00 37,02 37,02

(*) lgili Ba  Ortakl klar, yasal olarak Expressz Magyarorszag Rt. Ba  Ortakl  alt nda birle mi lerdir.

(**) TME Management (France) SAS, 2008 y  içerisinde faaliyetlerine son vererek, Trader East Holdings B.V. Ba
Ortakl  alt nda birle mi tir.
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PNOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam )

2.1.3 Konsolidasyon esaslar  (Devam )

(b) tirakler

tirakler özsermaye yöntemi ile konsolide edilmi tir. tirakler Grup’un %20 ile %50’si aras nda oy
hakk na ya da önemli etkiye sahip oldu u ancak kontrol etmedi i irketlerdir. Grup ve tirakler’i
aras ndaki i lemlerden do an gerçekle memi  karlar, Grup’un i tirak pay na paralel olarak silinmi tir;
gerçekle memi  zararlar da, transfer edilen varl kla ilgili herhangi bir de er dü üklü üyle ilgili kan t
sa lanamamas  durumunda silinmektedir. tirakler’in net varl klar ndaki art  veya azal lar Grup’un
pay na dü en k sm  gösterecek ekilde art larak veya azalt larak konsolide finansal tablolara yans r
ve konsolide gelir tablolar nda “Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar n zararlar ndaki paylar”
kaleminde gösterilir.

Grup, tirakler ile ilgili yükümlülük alt na girmedi i sürece, tirakler’in kay tl  de eri s r oldu unda
özsermaye yöntemi kullan lmas na son verir. tirak’in kay tl  de eri, yukar da bahsi geçen önemli
etkinin ortadan kalkt  tarihten itibaren, maliyet bedeli olarak kabul edilir.

da 31 Aral k tarihleri itibariyle tirakler ve ortakl k oranlar  gösterilmi tir:

2008 2007
Hürriyet ve Ba  Ortakl klar  Hürriyet ve Ba  Ortakl klar

taraf ndan do rudan ve taraf ndan do rudan ve
tirakler dolayl  pay (%) dolayl  pay (%)

Do an Media International GmbH (“Do an Media”) 42,42 42,26
Yaysat Yay n Sat  Pazarlama ve Da m A. . (“Yaysat”) 25,00 25,00
DYG lan ve Reklam Hizmetleri A. . (“DYG lan”) 20,00 20,00

(c) Makul de er de imleri gelir tablosuna yans lan sat lmaya haz r finansal varl klar

Grup’un do rudan ve dolayl  pay toplam  %20’nin alt nda olan, veya %20’nin üzerinde olmakla
birlikte Grup’un önemli bir etkiye sahip olmad  veya konsolide finansal tablolar aç ndan önemlilik
te kil etmeyen; te kilatlanm  piyasalarda i lem görmeyen ve makul de erleri güvenilir bir ekilde
belirlenemeyen makul de er de imleri gelir tablosuna yans lan sat lmaya haz r finansal varl klar,
maliyet bedelleri bilanço tarihi itibariyle enflasyon muhasebesi uygulanan dönemlerde, YTL’nin cari
al m gücüne göre düzeltilmi  ve YTL olarak konsolide finansal tablolara yans lm r (Dipnot 6).

(d) Ana ortakl k d  pay

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

Bir Ba  Ortakl k ile ilgili olarak ana ortakl k d  paya isabet eden zarar n tutar , Ba  Ortakl k’taki ana
ortakl k d  pay tutar  a abilir. Bu durumda, ana ortakl k d  pay sahiplerinin zarar  kar lamaya
yönelik herhangi bir ba lay  yükümlülü ünün olmamas  ve/veya zarar  kar lamak için gerekli ilave
yat mlar  yapabilme gücünün yeterli olmamas  halinde, söz konusu fazla k sm  ana ortakl n Ba
Ortakl k’taki pay ndan mahsup edilir. Konsolidasyona tabi ortakl n daha sonra kara geçmesi halinde,
daha önce mahsup edilen tutarlara ula ncaya kadar tüm karlar ana ortakl n pay na ilave edilir.
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PNOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam )

2.1.4 Netle tirme

çerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, konsolide finansal
tablolarda ayr  gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esaslar  veya fonksiyonlar  aç ndan birbirine
benzeyen kalemler itibariyle toplula larak gösterilir. lem ve olay n özünün mahsubu gerekli k lmas
sonucunda, bu i lem ve olay n net tutarlar üzerinden gösterilmesi veya varl klar n, de er dü üklü ü
dü üldükten sonraki tutarlar  üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kural n ihlali olarak
de erlendirilmez. Grup’un normal i  ak  içinde gerçekle tirdi i i lemler sonucunda, “Gelirler” ba kl

sm nda tan mlanan has lat d nda elde etti i gelirler, i lem veya olay n özüne uygun olmas art yla,
net de erleri üzerinden gösterilir.

2.1.5 Kar la rmal  bilgiler

Konsolide finansal tablolar ve bunlara ili kin dipnotlar SPK taraf ndan 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile
uygulanmas  tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu k nan bilgiler dahil edilerek
sunulmu tur (Dipnot 2.1.1). Bu kapsamda, 31 Aral k 2008 tarihli konsolide finansal tablolar n sunumu
ile uygunluk sa lamas  için geçmi  dönem finansal tablolar nda gerekli s fland rma i lemleri
yap lm r. Yap lan s fland rma de iklikleri, yukar da bahsi geçen uygulanmas  tavsiye edilen
formata uygunluk sa lamak amac yla yap lm  olup, detaylar  a da aç klanm r.

- Ticari alacaklar: 31 Aral k 2007 tarihli bilançoda “ li kili taraflardan alacaklar” içerisinde
gösterilen 27.439.824 YTL tutar ndaki kalemler 31 Aral k 2008 tarihli bilanço ile kar la rmal
sunulan finansal bilgiler içerisinde “Ticari alacaklar “ kalemi içerisinde gösterilmi tir.

- Di er alacaklar: 31 Aral k 2007 tarihli bilançoda “Ticari alacaklar” içerisinde gösterilen
1.529.700 YTL tutar ndaki verilen depozito ve teminatlar 31 Aral k 2008 tarihli bilanço ile
kar la rmal  sunulan finansal bilgiler içerisinde “Di er alacaklar“ kalemi içerisinde
gösterilmi tir.

- Di er dönen varl klar: 31 Aral k 2007 tarihli bilançoda “Di er alacaklar” içerisinde gösterilen
32.321.509 YTL tutar ndaki alacaklar, “ li kili taraflardan alacaklar” içerisinde gösterilen
2.299.904 YTL tutar ndaki alacaklar ve “Stoklar” içerisinde gösterilen 718.054 YTL tutar ndaki
hammadde al  için verilen avanslar, 31 Aral k 2008 tarihli bilanço ile kar la rmal  sunulan
finansal bilgiler içerisinde “Di er dönen varl klar“ kalemi içerisinde gösterilmi tir.

- Uzun vadeli di er alacaklar: 31 Aral k 2007 tarihli bilançoda “Ticari alacaklar“ içerisinde
gösterilen 123.718 YTL tutar ndaki “Verilen depozito ve teminatlar”, 31 Aral k 2008 tarihli
bilanço ile kar la rmal  sunulan finansal bilgiler içerisinde “Uzun vadeli di er alacaklar” kalemi
içerisinde gösterilmi tir.

- Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar: 31 Aral k 2007 tarihli bilançoda “Finansal varl klar”
içerisinde gösterilen 4.380.092 YTL tutar ndaki i tirakler 31 Aral k 2008 tarihli bilanço ile
kar la rmal  sunulan finansal bilgiler içerisinde “Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar”
kalemi içerisinde gösterilmi tir.

- Finansal yat mlar: 31 Aral k 2007 tarihli bilançoda “Finansal varl klar” içerisinde gösterilen
6.186.438 YTL tutar ndaki sat lmaya haz r finansal varl klar 31 Aral k 2008 tarihli bilanço ile
kar la rmal  sunulan finansal bilgiler içerisinde “Finansal yat mlar” kalemi içerisinde
gösterilmi tir.

- Di er duran varl klar: 31 Aral k 2007 tarihli bilançoda “Maddi duran varl klar” içerisinde
gösterilen 72.123 YTL tutar ndaki verilen avanslar, 31 Aral k 2008 tarihli bilanço ile
kar la rmal  sunulan finansal bilgiler içerisinde “Di er duran varl klar” kalemi içerisinde
gösterilmi tir.

- Finanslar borçlar: 31 Aral k 2007 tarihli bilançoda “Finansal kiralama i lemlerinden borçlar”
içerisinde gösterilen 2.489.272 YTL, “Ticari borçlar” içerisinde gösterilen 99.094.584 YTL ve
“Finansal kiralama i lemlerinden borçlar“ içerisinde gösterilen 5.256.664 YTL, 31 Aral k 2008
tarihli bilanço ile kar la rmal  sunulan finansal bilgiler içerisinde “Finanslar borçlar” kalemi
içerisinde gösterilmi tir.
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2.1.5 Kar la rmal  bilgiler (Devam )

- Ticari borçlar: 31 Aral k 2007 tarihli bilançoda “ li kili taraflara borçlar” içerisinde gösterilen
6.662.436 YTL tutar ndaki kalemler 31 Aral k 2008 tarihli bilanço ile kar la rmal  sunulan
finansal bilgiler içerisinde “Ticari borçlar”  kalemi içerisinde gösterilmi tir.

- Di er borçlar: 31 Aral k 2007 tarihli bilançoda “Ticari borçlar” içerisinde gösterilen 207.686 YTL
tutar ndaki al nan depozito ve di er k sa vadeli yükümlülükler içerisinde gösterilen
17.982.758 YTL tutar ndaki kalemler 31 Aral k 2008 tarihli bilanço ile kar la rmal  sunulan
finansal bilgiler içerisinde “Di er borçlar” kalemi içerisinde gösterilmi tir.

- Di er k sa vadeli yükümlülükler: 31 Aral k 2007 tarihli bilançoda “Al nan avanslar” içerisinde
gösterilen 223.470 YTL tutar ndaki kalemler, 31 Aral k 2008 tarihli bilanço ile kar la rmal
sunulan finansal bilgiler içerisinde “Di er k sa vadeli yükümlülükler” kalemi içerisinde
gösterilmi tir.

- Dönem kar  vergi yükümlülü ü: 31 Aral k 2007 tarihli bilançoda “Borç kar klar ” içerisinde
gösterilen 26.864.197 YTL tutar ndaki kalemler, 31 Aral k 2008 tarihli bilanço ile kar la rmal
sunulan finansal bilgiler içerisinde “Dönem kar  ve vergi yükümlülü ü”  kalemi içerisinde
gösterilmi tir.

- Di er borçlar: 31 Aral k 2007 tarihli bilançoda “Di er uzun vadeli yükümlülükler” içerisinde
gösterilen 145.588 YTL tutar ndaki kalemler, 31 Aral k 2008 tarihli bilanço ile kar la rmal
sunulan finansal bilgiler içerisinde “Di er borçlar”  kalemi içerisinde gösterilmi tir.

- dem tazminat  kar : 31 Aral k 2007 tarihli bilançoda “Borç kar klar ” içerisinde gösterilen
10.115.141 YTL tutar ndaki kalemler 31 Aral k 2008 tarihli bilanço ile kar la rmal  sunulan
finansal bilgiler içerisinde “K dem tazminat  kar ”  kalemi içerisinde gösterilmi tir.

- Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar n zararlar ndaki paylar: 31 Aral k 2007 tarihinde sona
eren y la ait konsolide gelir tablosunda “Di er faaliyetlerden gider ve zararlar” içerisinde
gösterilen 20.902.969 YTL tutar ndaki kalemler 31 Aral k 2008 tarihli konsolide gelir tablosu ile
kar la rmal  sunulan finansal bilgiler içerisinde “Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar n
zararlar ndaki paylar”  kalemi içerisinde gösterilmi tir.

- Finansal giderler: 31 Aral k 2007 tarihinde sona eren y la ait konsolide gelir tablosunda “Di er
faaliyetlerden gider ve zararlar” içerisinde gösterilen 29.878.220 YTL tutar ndaki kalemler,
31 Aral k 2008 tarihli konsolide gelir tablosu ile kar la rmal  sunulan finansal bilgiler içerisinde
“Finansal giderler” kalemi içerisinde gösterilmi tir.

- Finansal gelirler: 31 Aral k 2007 tarihinde sona eren y la ait konsolide gelir tablosunda “Di er
faaliyetlerden gelir ve karlar” içerisinde gösterilen 44.996.267 YTL tutar ndaki kalemler
31 Aral k 2008 tarihli konsolide gelir tablosu ile kar la rmal  sunulan finansal bilgiler içerisinde
“Finansal gelirler” kalemi içerisinde gösterilmi tir.

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup'un konsolide finansal
tablolar  önceki dönemle kar la rmal  haz rlanmaktad r. Grup, 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle
haz rlanm  bilançosunu 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle haz rlanm  bilançosu ile, 1 Ocak - 31 Aral k
2008 hesap dönemine ait gelir tablosu, nakit ak m tablosu ve özsermaye de im tablosunu da 1 Ocak -
31 Aral k 2007 hesap dönemine ait gelir tablosu, nakit ak m tablosu ve özsermaye degi im tablosu ile
kar la rmal  olarak düzenlemi tir.
Sat  gelirleri: 31 Aral k 2007 tarihinde sona eren y la ait konsolide gelir tablosunda “Pazarlama sat  ve
da m giderleri” içerisinde gösterilen 7.268.320 YTL tutar ndaki reklam ajanslar na verilen ciro primi,
31 Aral k 2008 tarihli konsolide gelir tablosu ile kar la rmal  sunulan finansal bilgiler içerisinde “Sat
gelirleri” kalemi içerisinde gösterilmi tir.
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2.1.5 Kar la rmal  bilgiler (Devam )

Grup, 30 Haziran 2008 tarihinde ald  karar ile Macaristan’da bulunan Ba  Ortakl klar ’ndan Kisokos
Directory Kereskedelmi es Szolgaltato Kft. (“Kisokos”)’nin durdurulan faaliyetler olarak

fland lmas na son vermi tir. 30 Haziran 2008 ve 31 Aral k 2007 tarihlerine ait geçmi  dönem
finansal tablolar nda s ras yla “sat  amac yla elde tutulan varl klar”, “sat  amac yla elde tutulan duran
varl klara ili kin yükümlülükler” ve “durdurulan faaliyetlere ili kin vergi sonras  dönem zarar ”
ba klar  alt nda birer kalem olarak gösterilen durdurulan faaliyetler, cari dönem ile tutarl k göstermesi
aç ndan s fland larak yeniden düzenlemi tir.

2.1.6 Standartlarda de ikler ve yorumlar

a) 2008 y nda yürürlü e giren ve Grup finansal tablolar  üzerinde etkisi olmayan de iklik ve
yorumlar

UFRYK  11,  “UFRS  2  -  Grup  ve  letmenin  Geri  Sat n  Al nan  Kendi  Hisselerine  li kin
lemler” (1 Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten sonra ba layan y ll k raporlama

dönemlerinde geçerlidir).
UFRYK 12, “Hizmet mtiyaz Anla malar ” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra
ba layan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir).
UFRYK 13, “Mü teri Ba k Programlar ” (1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten
sonra ba layan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir).
UFRYK 14, “UMS 19- Tan mlanm  Fayda Varl  Üzerindeki S rlama, Asgari Fonlama
Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Kar kl  Etkile imleri” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu
tarihten sonra ba layan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir).
UFRYK 16, “Yurtd ndaki letme ile lgili Net Yat n Finansal Riskten Korunmas ”
(1 Ekim 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra ba layan y ll k raporlama dönemlerinde
geçerlidir).

b) 2008 y nda henüz geçerli olmayan ve Grup taraf ndan geçerlilik tarihinden önce
uygulanmam  mevcut standartlarla ilgili de iklikler ve yorumlar:

i) 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan y ll k raporlama dönemlerinde
geçerli olanlar

UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”.
UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”
UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” Geri Sat n Alma Opsiyonlu Finansal Araçlar ve
Nakde Çevrilmelerinde Do acak Yükümlülüklerin Aç klanmas  Hakk nda De iklik
UMS 1, “Mali Tablolar n Sunumu” Do rudan Öz kayna a Kaydedilen Net Gelir
Tablosu Gereklili ine li kin Kapsaml  De iklikler
UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebele tirme ve Ölçme” Riskten Korunmaya Konu
Olabilecek Kalemlere lgili De iklikler
UFRS 1 (De iklik) “UFRS’nin lk Defa Uygulanmas na li kin lkeler”
UFRS 2 (De iklik), “Hisse bazl  ödemeler”
UFRYK 15, “Gayrimenkul aat Sözle meleri”
UMS 40 (De iklik), “Yat m Amaçl  Gayrimenkuller”
UMS 31 (De iklik), “Mü terek Yönetime Tabi Ortakl klar n Muhasebele tirilmesi”
UMS 28 (De iklik), “ tiraklerdeki Yat mlar”
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2.1.6 Standartlarda de ikler ve yorumlar(Devam )

ii) 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra ba layan y ll k raporlama dönemlerinde
geçerli olanlar

UMS 27 (De iklik), “Konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar”
UFRS 3 (De iklik), “ letme Birle meleri”
UFRS 5 (De iklik), “Sat  Amaçl  Elde Tutulan Duran Varl klar ve Durdurulan
Faaliyetler”

Grup yönetimi, yukar daki standart ve yorumlar n uygulanmas n gelecek dönemlerde Grup’un
finansal tablolar  üzerinde önemli bir etki yaratmayaca  görü ündedir.

2.2 Önemli muhasebe politikalar n özeti

2.2.1 li kili taraflar

Konsolide finansal tablolarda, Do an Holding ve Do an Yay n, ortaklar, irket üst düzey yönetimi ve
Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri taraf ndan kontrol edilen önemli etkinli e sahip
bulunulan irketler, “ li kili taraflar” olarak kabul edilirler (Dipnot 32).

2.2.2 Makul de er de imleri gelir tablosuna yans lan finansal varl klar

Makul de er de imi gelir tablosuna yans lan finansal varl klar piyasada k sa dönemde olu an fiyat
ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sa lama amac yla elde edilen veya elde edilme
nedeninden ba ms z olarak, k sa dönemde kar sa lamaya yönelik bir portföyün parças  olan menkul
de erlerdir. Makul de er de imi gelir tablosuna yans lan finansal varl klar, bilançoya, ilk olarak

lem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet de erleri ile yans lmakta ve kayda al nmalar  takip
eden dönemlerde makul de erleri ile de erlemeye tabi tutulmaktad r. Yap lan de erleme sonucu
olu an kazanç ve kay plar kar/zarar hesaplar na dahil edilmektedir.

2.2.3 Ticari alacaklar ve üpheli alacak kar klar

Grup taraf ndan bir al ya ürün veya hizmet sa lanmas  sonucunda olu an ticari alacaklar tahakkuk
etmemi  finansman gelirinden netle tirilmi  olarak ta rlar. Tahakkuk etmemi  finansman geliri
netle tirilmi  ticari alacaklar, orijinal fatura de erinden kayda al nan alacaklar n izleyen dönemlerde
elde edilecek tutarlar n etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplan r. Belirlenmi  faiz oran
olmayan k sa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oran n etkisinin önemli olmamas  durumunda,
fatura de erleri üzerinden gösterilmi tir (Dipnot 9).

Grup, ödenmesi gereken tutarlar  tahsil edemeyecek oldu unu gösteren bir durumun söz konusu
olmas  halinde ticari alacaklar içinde bir alacak risk kar  olu turur. Grup, ayr ca özel bir anla ma
veya teminat  olmayan ve 1 y  a an alacaklar na kar k ay rmaktad r. Söz konusu bu kar n
tutar , alaca n kay tl  de eri ile tahsili mümkün tutar aras ndaki farkt r. Tahsili mümkün tutar,
teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek tutarlar da dahil olmak üzere beklenen nakit
giri lerinin, ba lang çta olu an alaca n orijinal etkin faiz oran  esas al narak iskonto edilen cari
de eridir.

üpheli alacak tutar na kar k ayr lmas  takiben, üpheli alacak tutar n tamam n veya bir
sm n tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayr lan üpheli alacak kar ndan dü ülerek

di er gelirlere kaydedilir.
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2.2.4 Varl klarda de er dü üklü ü

UFRS erefiye ve faydal  ömrü belli olmayan maddi olmayan duran varl klar n amortismana tabi
tutulmas na olanak vermemektedir. letme birle mesi s ras nda olu an erefiye amortismana tabi
tutulmaz, bunun yerine her y l de er dü üklü ü için gözden geçirilir ve maliyet de erinden birikmi
de er dü üklü ü kar klar  dü üldükten sonraki de erleri ile bilançoda ta r. erefiye üzerindeki
ayr lan de er dü üklükleri iptal edilmez. Grup y ll k erefiye de er dü üklü ü tespit çal mas  y l
sonlar nda yapmaktad r.

Grup, erefiye d ndaki tüm varl klar  için her bilanço tarihinde, söz konusu varl a ili kin de er
kayb n oldu una dair herhangi bir gösterge olup olmad  de erlendirir. E er böyle bir gösterge
mevcutsa, o varl n kay tl  de eri, kullan m veya sat  yoluyla elde edilecek olan tutarlardan yüksek
olan  ifade eden net gerçekle ebilir de er ile kar la r. De er dü üklü ünün saptanmas  için
varl klar, ayr  tan mlanabilir nakit ak mlar  (nakit üreten birimler) olan en alt seviyede gruplan rlar.

er söz konusu varl n veya o varl n ait oldu u nakit üreten herhangi bir birimin kay tl  de eri, net
gerçekle ebilir de erden yüksekse, de er dü üklü ü meydana gelmi tir. De er dü üklü ü zararlar
konsolide gelir tablosunda muhasebele tirilir.

Nakit üreten birimlerin geri kazan labilir de eri sat  yoluyla elde edilecek olan tutarlar n
hesaplamalar  ile belirlenmi tir. Bu hesaplamalarda be  y ll k dönemi kapsayan finansal bütçeyi temel
alan vergi sonras  nakit ak m tahminleri esas al nm r ve FAVÖK (bütçelenmi  faiz, vergi,
amortisman ve itfa paylar , de er dü üklü ü kar klar  ve di er faaliyet d  giderler öncesi kar marj )
tahminleri bu hesaplamalarda önemli rol oynamaktad r. Be  y ll k dönemden daha sonraki tahmini
nakit ak mlar  için FAVÖK büyüme oranlar  ve iskonto oranlar  a da belirtilmi tir.

FAVÖK büyüme skonto
oran  (%) (*) oran  (%)

Rusya ve
   Ba ms z Devletler Toplulu u 3.90 14.3
Macaristan 2.36 12.6

rvatistan 2.17 13.2
Do u Avrupa 1.75 11.6

(*) Bütçe döneminden sonraki tahmini nakit ak mlar  hesaplamak için kullan lan FAVÖK büyüme oranlar n
rl kl  ortalamas .

2.2.5 Stoklar

Stoklar, sat  gerçekle tirme maliyetlerinden ar nd lm  makul de er ya da maliyet bedelinden dü ük
olan  ile de erlenir. Stoklara dahil edilen maliyeti olu turan unsurlar malzeme, i çilik ve genel üretim
giderleridir. Maliyet, a rl kl  ortalama metodu ile hesaplanmaktad r (Dipnot 11).

2.2.6 Yat m amaçl  gayrimenkuller

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullan lmak veya idari maksatlarla veya i lerin normal seyri esnas nda
sat lmak yerine, kira elde etmek veya de er kazanmas  amac yla veya her ikisi için tutulan araziler ve
binalar yat m amaçl  gayrimenkuller olarak s fland r. Yat m amaçl  gayrimenkuller sat n al m
de erlerinden birikmi  amortisman dü ülmesi suretiyle finansal tablolarda ta nmaktad r. Yat m
amaçl  gayrimenkuller (araziler hariç) do rusal amortisman metoduyla amortismana tabi tutulmu tur.
Yat m amaçl  gayrimenkullerin amortisman dönemleri, tahmin edilen faydal  ömürleri esas al narak,
50 y l olarak belirlenmi tir (Dipnot 13).
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PNOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam )

2.2.6 Yat m amaçl  gayrimenkuller (Devam )

Yat m amaçl  gayrimenkuller olas  bir de er dü üklü ü göstergesi olup olmad n tespiti amac yla
incelenir ve bu inceleme sonunda e er de er dü üklü üne ili kin göstergeler mevcut ise yat m amaçl
gayrimenkullerin geri kazan labilir de erleri belirlenir. Geri kazan labilir de er, ilgili yat m amaçl
gayrimenkulün mevcut kullan ndan gelecek net nakit ak mlar  ile sat  gerçekle tirme
maliyetlerinden ar nd lm  makul de erin yüksek olan  olarak kabul edilir. Geri kazan labilir de er
yat m amaçl  gayrimenkulün kay tl  de erinden daha dü ük ise, yat m amaçl  gayrimenkullerin
kay tl  de eri geri kazan labilir de erine kar k ayr lmas  suretiyle indirilir. De er dü üklü ü kar
ayn  dönem içerisinde gelir tablosuna yans r.

2.2.7 Maddi duran varl klar ve ilgili amortismanlar

Maddi duran varl klar sat n al m maliyet de erlerinden, birikmi  amortisman n dü ülmesi suretiyle
gösterilmektedir. Maddi duran varl klar do rusal amortisman metoduyla amortismana tabi tutulmu tur
(Dipnot 14). Maddi duran varl klar n amortisman dönemleri, tahmin edilen faydal  ömürleri esas
al narak, a da belirtilmi tir:

Binalar 25-50 y l
Makina ve teçhizatlar 3-15 y l
Mobilya ve demirba lar 3-15 y l
Motorlu araçlar 5 y l
Özel maliyetler 2-20 y l

Maddi duran varl klar olas  bir de er dü üklü ü göstergesi olup olmad n tespiti amac yla incelenir
ve bu inceleme sonucunda e er de er dü üklü üne ili kin göstergeler mevcut ise maddi varl n
kay tl  de erleri belirlenir. Geri kazan labilir de er, ilgili maddi varl n mevcut kullan ndan
gelecek net nakit ak mlar  ile sat  gerçekle tirme maliyetlerinden ar nd lm  makul de erin yüksek
olan  olarak kabul edilir. Geri kazan labilir maddi varl n kay tl  de erinden daha dü ük ise, maddi
varl n kay tl  de eri geri kazan labilir de erine kar k ayr lmas  suretiyle indirilir. De er dü üklü ü
kar  ayn  y l içerisinde gelir tablosuna yans r.

Maddi duran varl klar n sat  dolay yla olu an kar ve zararlar di er faaliyetlerden gelir/gider
hesaplar na dahil edilirler.

Bak m ve onar m giderleri gerçekle ti i tarihte gider yaz r. E er bak m ve onar m gideri ilgili aktifte
geni leme veya gözle görülür bir geli me sa yorsa aktifle tirilir (Dipnot 14).

2.2.8 Finansal kiralama

Tüm fayda ve risklerin üstlenildi i maddi duran varl klar n finansal kiralama yolu ile elde edilmesi
Grup taraf ndan finansal kiralama ad  alt nda s fland r. Finansal kiralamalar gerçekle tirildikleri
tarihte, kiralanan varl n piyasa de eri veya minimum finansal kiralama ödemelerinin bugünkü
de erinin dü ük olan ndan aktifle tirilirler. Kira ödemeleri anapara ve faiz içeriyormu  gibi i leme
konulur.

Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azalt r. Faiz ödemeleri ise,
finansal kiralama dönemi boyunca konsolide gelir tablosunda giderle tirilir. Finansal kiralama
sözle mesi ile elde edilen maddi duran varl klar, varl n faydal  ömrü boyunca amortismana tabi
tutulur.



HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A. .

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM NE A T
KONSOL DE F NANSAL TABLOLARA N AÇIKLAYICI D PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras  (“YTL”) olarak ifade edilmi tir.)

19

PNOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam )

2.2.9 erefiye ve ilgili itfa pay

Konsolide finansal tablolarda, iktisap edilen irketin net varl klar n makul de erindeki pay  ile sat n
alma fiyat  aras ndaki fark  gösteren erefiye ve negatif erefiye, 31 Mart 2004 tarihinden önce
gerçekle en sat n almalara ili kin ise aktifle tirilmi  ve do rusal amortisman yöntemi kullan larak faydal
ömrü üzerinden 31 Aral k 2004 tarihine kadar itfa edilmi tir. UFRS 3 - “ letme Birle meleri”
çerçevesinde 31 Mart 2004 tarihinden sonra gerçekle en sat n almalardan kaynaklanan erefiye için
amortisman muhasebesi uygulanmamakta, hesaplanan erefiye gözden geçirilerek varsa de er dü üklü ü
ayr lmaktad r. Yine ayn  tarihten sonra gerçekle en sat n almalara ili kin negatif erefiye söz konusu ise
bu tutar yeniden gözden geçirilir ve olu tu u dönemde gelir olarak kaydedilir. UFRS 3 çerçevesinde,
Grup, 31 Mart 2004 tarihinden sonra sona eren ilk y ll k hesap döneminin ba ndan itibaren (1 Ocak
2005), 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekle mi  i lemlerden do an erefiye tutar  itfa etmeyi
durdurmu tur. Grup, erefiye tutar na ili kin herhangi bir de er dü üklü ü olup olmad na yönelik testi

lsonlar nda yapmaktad r (Dipnot 16 ve 2.2.27).

2.2.10 Maddi olmayan duran varl klar ve ilgili itfa pay

erefiye d nda maddi olmayan duran varl klar ticari marka, mü teri listesi, bilgisayar yaz mlar ,
haklar, internet alan adlar  ve tan mlanm  di er maddi olmayan duran varl klardan olu maktad r.
Ticari marka, mü teri ili kileri ve internet alan adlar  i letme birle meleri ile ilgili yap lan ba ms z
de erleme çal malar  sonucunda belirlenmi tir. Ticari markalar içerisinde faydal  ömrü belirsiz olan
markalar bulunmaktad r. Faydal  ömrü belirsiz olan ticari markalar erefiye de oldu u gibi itfa edilmez
ve herhangi bir de er dü üklü ü olup olmad na yönelik olarak y ll k de erlendirmeye tabi tutulur.

rl  faydal  ömre sahip maddi olmayan duran varl klar n itfa dönemleri, tahmin edilen faydal
ömürleri esas al narak, a da belirtilmi tir:

Ticari marka 20 y l
Mü teri listesi 9 ve 18 y l
Bilgisayar yaz mlar  ve haklar 5 y l
nternet alan adlar 20 y l

Di er maddi olmayan duran varl klar 5 y l

Bilgisayar yaz m ve haklar  ile di er maddi olmayan duran varl klar, sat n al m maliyet de erlerinden
ta r ve do rusal olarak itfa edilirler (Dipnot 15).

rl  ömre sahip maddi olmayan duran varl klar olas  bir de er dü üklü ü göstergesi olup olmad n
tespiti amac yla incelenir ve bu inceleme sonucunda e er maddi olmayan varl n geri kazan labilir
de eri kay tl  de erinden daha dü ük ise maddi olmayan varl n kay tl  de eri geri kazan labilir
de erine kar k ayr lmas  suretiyle indirilir. De er dü üklü ü kar  ayn  dönem içerisinde gelir
tablosuna yans r.

2.2.11 Önemli muhasebe tahminleri ve kararlar

Finansal tablolar n haz rlanmas , bilanço tarihi itibariyle raporlanan varl klar ve yükümlülüklerin
tutarlar , arta ba  varl klar n ve yükümlülüklerin aç klamas  ve hesap dönemi boyunca
raporlanan gelir ve giderlerin tutarlar  etkileyebilecek tahmin ve varsay mlar n kullan lmas
gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsay mlar, irket yönetiminin mevcut olaylar ve i lemlere ili kin en
iyi bilgilerine dayanmas na ra men, fiili sonuçlar varsay mlardan farkl k gösterebilir. Grup’un varl k
ve yükümlülüklerin kay tl  de erleri ve faaliyet sonuçlar  aç ndan önemlilik arz eden tahmin ve
varsay mlar a da belirtilmi tir.
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PNOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam )

2.2.11 Önemli muhasebe tahminleri ve kararlar  (Devam )

Maddi olmayan duran varl klar n faydal  ömürleri

Dipnot 2.2.10’da aç kland  üzere Grup, baz  ticari markalar n faydal  ömürlerinin belirsiz
oldu unu tahmin etmektedir. Söz konusu maddi olmayan duran varl klar n faydal  ömürlerinin s rl
olmas  durumunda (20 y l olmas  durumunda) itfa paylar  14.574.695 YTL (2007: 10.501.834 YTL)
artacak ve vergi ve ana ortakl k d  paylar öncesi kar 14.574.695YTL (2007: 10.501.834 YTL )
azalacakt r.

Grup s rl  faydal  ömrü olan ticari markalar, mü teri listeleri ve internet alan adlar  üzerinden Dipnot
2.2.10’da belirtilen faydal  ömürleri dikkate alarak itfa pay  ay rmaktad r.

er ticari markalar, mü teri listeleri ve internet alan adlar n faydal  ömürleri yönetimin tahmininden
%10 oran nda farkl  gerçekle irse, finansal tablolara etkileri a daki ekilde olacakt r:

- er faydal  ömürler %10 yüksek olursa, itfa paylar  1.697.945 YTL azalacak ve vergi ve ana
ortakl k d  paylar öncesi kar 1.697.945 YTL artacak (2007: 1.243.629 YTL) veya

- er faydal  ömürler %10 dü ük olursa, itfa paylar  2.075.266 YTL artacak ve vergi ve ana
ortakl k d  paylar öncesi kar 2.075.266 YTL azalacakt r (2007: 1.519.991 YTL).

Varl klarda de er dü üklü ü

er Macaristan’da bulunan nakit üreten birimde nakit ak m tahminlerine uygulanan vergi sonras
iskonto oran , yönetimin tahmininden %1 daha fazla olursa, Grup maddi olmayan duran varl klar  için
4.049.877 YTL daha fazla de er dü üklü ü kar  finansal tablolara kaydedecek ve vergi ve ana
ortakl k d  paylar öncesi zarar 4.049.877 YTL artacakt r.

2.2.12 Kurum kazanc  üzerinden hesaplanan vergiler

Dönemin kar veya zarar  üzerindeki vergi yükümlülü ü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi
içermektedir. Cari dönem vergi yükümlülü ü, dönem kar n vergiye tabi olan k sm  üzerinden ve
bilanço tarihi itibariyle geçerli olan vergi oranlar  ile yürürlükteki vergi mevzuatlar  uyar nca
hesaplanan vergi yükümlülü ünü ve geçmi  y llardaki vergi yükümlülü ü ile ilgili düzeltme
kay tlar  içermektedir.

Ertelenen vergi, yükümlülük metodu kullan larak, varl klar n ve yükümlülüklerin indirilebilir vergi
matrah  ile bunlar n finansal tablolardaki kay tl  tutar  aras nda olu an geçici farklar üzerinden
hesaplanmaktad r. Ertelenen verginin hesaplanmas nda yürürlükte olan vergi oranlar  kullan lmaktad r.

Ba ca geçici farklar, gelir ve giderlerin Dipnot 2.1.1’de belirtilen finansal tablo haz rlama esaslar
çerçevesinde haz rlanan bu konsolide finansal tablolara göre ve vergi kanunlar na göre de ik
raporlama dönemlerinde muhasebele mesinden kaynaklanmaktad r.

Ertelenen vergi yükümlülü ü vergiye tabi tüm geçici farklar için hesaplan rken, indirilecek geçici
farklardan olu an ertelenen vergi varl klar , indirilecek geçici fark n kullan labilece i ileride
gerçekle mesi beklenen vergiye tabi karlar n olu mas  olas  görüldü ü sürece hesaplanmaktad r.

Ayn  vergi otoritesi taraf ndan belirlenen gelir vergileri ile ilgili olan ertelenen vergi varl klar  ve
yükümlülükleri, kar kl  olarak birbirinden mahsup edilir.
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PNOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam )

2.2.13 Finansal borçlar

Finansal borçlar, al nd klar  tarihlerde, al nan borç tutar ndan i lem giderleri ç kart ld ktan sonraki
de erleriyle kaydedilir. Finansal borçlar, müteakip tarihlerde, etkin faiz yöntemiyle hesaplanm
iskonto edilmi  de erleri ile konsolide finansal tablolarda takip edilirler. Finansal borç tutar  (i lem
giderleri hariç) ile geri ödeme de eri aras ndaki fark, konsolide gelir tablosunda borç süresince
muhasebele tirilir (Dipnot 7).

2.2.14 K dem tazminat  kar

Grup yürürlükteki Bas n Mesle inde Çal anlar Aras ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk ndaki
Kanun (medya sektörü çal anlar  için) ve di er kanunlara göre emeklilik dolay yla veya istifa ve 
Kanunu’nda belirtilen davran lar d ndaki sebeplerle istihdam  sona erdirilen çal anlara k dem
tazminat  ödemekle yükümlüdür. K dem tazminat  kar , Grup’un çal anlar n  Kanunu
uyar nca emekliye ayr lmas ndan do acak gelecekteki olas  yükümlülüklerinin tahmini toplam
kar n aktüeryal varsay mlar uyar nca imdiki zamana indirgenmi  de erini ifade eder
(Dipnot 20).

2.2.15 Kar klar

Grup, geçmi teki i lemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülü ünün bulunmas
ve yükümlülü ün yerine getirilmesi için kaynaklar n d a akmas n gerekli olabilece i ve tutar için
güvenilir bir tahminin yap labilece i durumlarda kar klar olu turur.

2.2.16 Sermaye ve temettüler

Adi hisseler, özsermaye olarak s fland r. Adi hisseler üzerinden da lan temettüler, beyan
edildi i dönemde kaydedilir. Al nacak temettüler ise temettü tahsil etme hakk n ortaya ç kt  tarihte
gelir olarak kaydedilir.

2.2.17 Yabanc  para cinsinden i lemler

Dönem içinde gerçekle en yabanc  para cinsinden i lemler, i lem tarihlerinde geçerli olan kurlar
üzerinden çevrilmi tir. Yabanc  para ile ifade edilen parasal varl k ve yükümlülükler, dönem sonunda
geçerli olan döviz kurlar  üzerinden çevrilmi tir. Yabanc  para ile ifade edilen parasal varl k ve
yükümlülüklerin çevrimlerinden do an kur fark  gelir ve giderleri, konsolide gelir tablosuna
yans lm r.

2.2.18 Gelirlerin kaydedilmesi

Gelir, Grup’un faaliyet sonucu, mal ve hizmet sat lar ndan ald  veya alaca  tutar n makul de eridir.
Net sat lar, mal veya hizmetin fatura edilmi  bedelinin, iskonto, indirim ve komisyonlar n dü ülmesi
suretiyle hesaplan r ve grup içi sat lar elimine edilerek gösterilir.

Kaydedilecek gelirin miktar  güvenilir olarak ölçülebildi inde ve i lemlerden kaynaklanan ekonomik
faydalar olu tu unda, gelirler ilk olarak elde edilecek ya da elde edilebilir tutar n makul de eriyle
kaydedilmektedir. Sat  i lemi bir finansman i lemini de içeriyorsa, sat  bedelinin makul de eri,
alacaklar n izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlar n etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesiyle
hesaplan r. skonto i leminde kullan lan faiz oran , alaca n nominal de erini ilgili mal veya hizmetin
pe in sat  fiyat na indirgeyen faiz oran r. Sat  bedelinin nominal de eri ile makul de er aras ndaki
fark, finansman geliri olarak ilgili dönemlere kaydedilir.
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2.2.18 Gelirlerin kaydedilmesi (Devam )

Reklam geliri:

Reklam gelirleri reklamlar n yay nland  tarihte faturalanm  de erler üzerinden tahakkuk esas na
göre kaydedilir. Yay nlanmayan k sm  ise ertelenmi  gelir olarak bilançoda muhasebele tirilir.

Gazete sat  geliri:

Gazete sat  gelirleri da m irketi taraf ndan gazetelerin bayilere sevk edildi i tarihte faturalanm
de erler üzerinden tahakkuk esas na göre kaydedilir.

Bas m gelirleri:

Bas m gelirleri, Grup’un sahip oldu u bas m tesisi kullan lmak suretiyle, Grup d ndaki irketlere
verilen bas m hizmetlerinden olu maktad r. lgili gelir, hizmetin verildi i dönemde, tahakkuk esas na
göre muhasebele tirilir.

Gazete sat  iadeleri:

Gazete sat  iadeleri geçmi  deneyimler ve di er ilgili veriler çerçevesinde kar k ayr lmas yla sat n
gerçekle ti i tarih itibariyle kaydedilir.

Faiz geliri:

Faiz geliri, etkin faiz getirisi yöntemi üzerinden hesaplanan tahakkuk esas na göre kaydedilir.

Kira geliri:

Kira gelirleri, tahakkuk esas na göre kaydedilir.

Di er gelirler:

Di er gelirler, tahakkuk esas na göre kaydedilir.

2.2.19 Takas (“Barter”) anla malar

Benzer özellikler ve de ere sahip servis veya mallar n takas edilmesi, has lat do uran i lemler olarak
tan mlanmaz. Farkl  özellikler ve de ere sahip servis veya mallar n takas edilmesi has lat do uran

lemler olarak tan mlan r. Has lat, transfer edilen nakit ve nakit benzerlerini de dahil etmek suretiyle
elde edilen mal veya hizmetin makul de eri olarak de erlenir. Elde edilen mal veya hizmetin makul
de erinin güvenilir bir ekilde belirlenemedi i durumlarda has lat, transfer edilen nakit ve nakit
benzerlerini de hesaba katmak suretiyle verilen mal veya hizmetlerin makul de eri olarak de erlenir
(Dipnot 19).
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2.2.20 Hisse ba na kazanç

Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse ba na kazanç, net dönem kar n, dönem boyunca
kar lm  hisselerin a rl kl  ortalama adedine bölünmesi ile bulunmu tur.

Türkiye’de irketler, sermayelerini hissedarlar na geçmi  y l karlar ndan da tt klar  “bedelsiz hisse”
yolu ile art rabilmektedirler (Dipnot 22). Bu tip “bedelsiz hisse” da mlar , hisse ba na kazanç
hesaplamalar nda, ihraç edilmi  hisse gibi de erlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullan lan

rl kl  ortalama hisse adedi, hisse da mlar n geçmi e dönük etkilerini de dikkate alarak
bulunmu tur (Dipnot 31).

Temettü da lmas n söz konusu olmas  durumunda hisse ba na dü ecek kazanç hisselerin a rl kl
ortalama adedi üzerinden de il, mevcut hisse adedi dikkate al narak belirlenecektir.

2.2.21 Nakit ve nakit benzeri de erler

Nakit ve nakit benzeri de erler, nakit, banka mevduatlar  ve tutar  belirli nakde kolayca çevrilebilen
sa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve de erindeki de im riski önemsiz olan vadesi 3 ay veya daha
sa olan yat mlar  içermektedir (Dipnot 5).

2.2.22 Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, kara ili kin herhangi bir duyuru veya di er seçilmi  finansal
bilgilerin kamuya aç klanmas ndan sonra ortaya ç km  olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun
yay  için yetkilendirilme tarihi aras ndaki tüm olaylar  kapsar.

Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar n ortaya ç kmas  durumunda, konsolide
finansal tablolara al nan tutarlar  bu yeni duruma uygun ekilde düzeltir.

2.2.23 Nakit ak n raporlanmas

Nakit ak m tablosunda, döneme ili kin konsolide nakit ak mlar  i letme, yat m ve finansman
faaliyetlerine dayal  bir biçimde s fland larak raporlan r.

letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar , Grup’un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
ak mlar  gösterir.

Yat m faaliyetleriyle ilgili nakit ak mlar , Grup’un yat m faaliyetlerinde (varl k yat mlar  ve
finansal yat mlar) kulland  ve elde etti i nakit ak mlar  gösterir.

Finansman faaliyetlerine ili kin nakit ak mlar , Grup’un finansman faaliyetlerinde kulland
kaynaklar  ve bu kaynaklar n geri ödemelerini gösterir.

Nakit ve nakit benzeri de erler, nakit ve banka mevduat  ile tutar  belirli nakde kolayca çevrilebilen
sa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha k sa olan yat mlar  içermektedir

(Dipnot 5).
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PNOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam )

2.2.24 Hisse senedi sat n al m opsiyonlar

Sat n alma anla malar n belli baz  hükümlerine göre Grup, konsolide olan ba  ortakl klardaki
az nl k hisselerini, az nl k hisse sahipleri talepte bulunduklar  takdirde sat n almay  taahhüt etmi tir.

Grup’un bu taahhüdü yerine getirme olas n yüksek olmas  sebebiyle, UMS 32, “Finansal Araçlar:
Kamuyu Ayd nlatma ve Sunum”, Grup’un bu yükümlülü ün bir k sm  nakit yerine kendi
hisseleriyle ödeme yetene ini dikkate almaks n bilançoda tahmini de erinin iskonto edilmi  tutar
üzerinden finansal yükümlülük olarak sunmas  gerektirmektedir. Ayr ca bu sat n alma opsiyonuna
konu olan az nl k pay  hisseleri konsolide bilançoda “az nl k pay ” kalemi yerine “di er finansal
yükümlülükler” kaleminde yer almaktad r. Grup ilk kayda al mda, sat n al m opsiyonunun muhtemel
gerçekle me de eri ile az nl k pay  aras ndaki fark tutar  ilk önce az nl k pay  azalt p, daha sonra
ilave erefiye olarak muhasebele tirmektedir. Sonraki dönemlerde iskonto tutar  gelir tablosunda
finansal gider olarak muhasebele tirilirken taahhüdün makul de er de imi erefiye kalemi alt nda
muhasebele tirilmektedir (Dipnot 16).

2.2.25 Sat  amaçl  elde tutulan duran varl klar ve durdurulan faaliyetler

Durdurulan faaliyetler, Grup’un elden ç kard  veya sat lmaya haz r de er olarak s fland rd
faaliyetleri ile nakit ak mlar , Grup’un bütününden ayr  tutulabilir bir bölümüdür. Durdurulan
faaliyetler; ayr  bir faaliyet alan  veya co rafi faaliyet bölgesini ifade eder, sat  veya elden ç karmaya
yönelik ayr  bir plan n parças r veya satma amac yla al nm  bir ba  ortakl kt r. Grup, sat  amaçl
elde tutulan duran varl klar  ve durdurulan faaliyetleri, durdurulan faaliyetlerin ilgili varl k ve
yükümlülüklerinin kay tl  de erleri ile elden ç karmak için katlan lacak maliyetler dü ülmü  rayiç
bedellerinin dü ük olan  ile de erlemektedir (Dipnot 29).

2.2.26 Web sayfas  geli tirme maliyetleri

Web sayfas  geli tirme safhas ndaki tüm do rudan giderler aktifle tirilmektedir ve faydal  ömürleri
süresince do rusal olarak itfa edilirler (Dipnot 15). Planlama safhas ndaki ve faaliyete geçtikten
sonraki tüm harcamalar giderle tirilmektedir. Web sayfalar n bak m ve onar  ile ilgili giderler
faaliyet giderleri alt nda muhasebele tirilir

2.2.27 letme birle meleri

letme birle meleri, UFRS 3 kapsam nda muhasebele tirilir. Sat n alma bedeli ile iktisap edilen
tan mlanabilir varl k, yükümlülük ve arta ba  yükümlülüklerin makul de eri aras ndaki sat n alma
bedeli lehine fark erefiye olarak muhasebele tirilir. Sat n alma i lemi öncesinde Grup’un pay na
isabet eden net varl klar n makul de er fark , ertelenen vergi etkisi netle tirilerek, fon olarak
özsermayede muhasebele tirilir. letme birle mesi s ras nda olu an erefiye amortismana tabi
tutulmaz, bunun yerine her y l de er dü üklü ü için gözden geçirilir ve maliyet de erinden birikmi
de er dü üklü ü kar klar  dü üldükten sonraki de erleri ile bilançoda ta r. erefiye üzerindeki
ayr lan de er dü üklükleri iptal edilmez. Grup erefiye de er dü üklü ü tespit çal mas

lsonlar nda yapmaktad r.

Sat n alma bedelinin, iktisap edilen tan mlanabilir varl k, yükümlülük ve arta ba  yükümlülüklerin
defter de erinden dü ük olmas  durumunda söz konusu fark yeniden irdelendikten sonra herhangi bir
yanl k yok ise gelir kaydedilir (Dipnot 3).
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2.2.28 Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas

Co rafi bölümler, Grup’un, belirli bir ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden, risk ve fayda
aç ndan ba ka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren di er bölümlerden farkl  özelliklere
sahip bölümlerdir. Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ili kili mal veya
hizmet grubunu sa lama veya risk ve fayda aç ndan Grup’un di er bölümlerinden farkl  özellikler
ta ma anlam nda Grup’un di er bölümlerinden farkl  özelliklere sahip bölümlerdir.

Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri aç klanmas  zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya co rafi
bölümdür. Bir endüstriyel bölümün veya co rafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi
için gereklilik; bölüm has lat n büyük bir ço unlu unun grup d  mü terilere yap lan sat lardan
kazan lmas  ve grup d  mü terilere yap lan sat lardan ve di er bölümler ile gerçekle tirilen i lemlerden
elde edilen bölüm has lat n, tüm bölümlere ili kin iç ve d  toplam has lat n en az %10’unu olu turmas
veya kar veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun, kar elde eden bölümlerin toplam sonuçlar  ile zarar
eden bölümlerin toplam sonuçlar n mutlak anlamda büyük olan n en az %10’una isabet etmesi veya
bölüm varl klar n, tüm bölümlerin toplam varl klar n en az %10’unu olu turmas r.

Grup’un risk ve fayda oranlar n özellikle co rafi bölümler baz ndaki bilgi farkl klardan etkilenmesi
sebebiyle; bölüm bilgilerinin raporlanmas na yönelik birincil format olarak co rafi bölümler
belirlenmi tir. Endüstriyel bölümler baz ndaki bilgiler, Grup’un faaliyetlerinin, konsolide finansal
tablolar genelinde ve parasal önemsellik kavram nda, endüstriyel bölümler aç ndan raporlanabilir
bölüm özelli i göstermedi inden dolay  ili ikteki konsolide finansal tablolarda ikincil format olarak
raporlanmam r.

2.2.29 Türev araçlar

Türev araçlar n, a rl kl  olarak yabanc  para ve faiz swaplar  ile vadeli döviz al m-sat m sözle melerinin,
ilk olarak kayda al nmas nda elde etme maliyeti kullan lmakta ve bunlara ili kin i lem maliyetleri elde
etme maliyetine dahil edilmektedir. Türev araçlar kayda al nmalar  izleyen dönemlerde makul de er ile
de erlenmektedir. Tüm türev araçlar makul de eriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ili kilendirilen finansal
varl klar olarak s fland lmaktad r. Türev araçlar n makul de erleri piyasada olu an makul
de erlerinden veya indirgenmi  nakit ak  modelinin kullan lmas  suretiyle hesaplanmaktad r. Tezgah
üstü vadeli kambiyo sözle melerinin makul de eri, orijinal vadeli kurun, ilgili para birimi için
sözle menin geri kalan k sm nda geçerli olan piyasa faiz oranlar  referans al narak hesaplan p,
31 Aral k 2008 tarihi itibariyle geçerli olan vadeli kurla kar la rmak yoluyla belirlenmektedir. Türev
araçlar makul de erin pozitif veya negatif olmas na göre bilançoda s ras yla varl k veya yükümlülük
olarak kaydedilmektedirler.

Yap lan de erleme sonucu makul de eriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ili kilendirilen finansal varl k
olarak s fland lan türev araçlar n makul de erinde meydana gelen farklar gelir tablosuna
yans lmaktad r.

Baz  türev araçlar  ekonomik olarak risklere kar  etkin bir koruma sa lamakla birlikte, muhasebesel
olarak UMS 39 kapsam nda bunlar “Makul de er de iklikleri gelir tablosuna yans lan finansal
varl klar” olarak muhasebele tirilmekte ve bunlar n makul de er de iklikleri dönemin gelir tablosuna
yans lmaktad r.

Vadeli döviz al m-sat m sözle melerindeki kazanç ve zararlar, sözle menin bilanço tarihinde geçerli olan
spot döviz kuru ile de erlenmesi ve bulunan tutar n sözle melerin ba lang nda geçerli olan spot döviz
kurunun kullan lmas yla do rusal yöntem üzerinden hesaplanan orijinal tutar n kar la lmas  ile
hesaplanm r. Riskten korunma amaçl  faiz oran  swap i lemlerindeki kazançlar ve zararlar, riskten
koruma amaçl  arac n ilgili geliri veya gideri ile ayn  esas üzerinden gelir veya gider olarak
tan nmaktad r. Faiz oran  swap i lemlerindeki kazanç ve zararlar faiz geliri veya faiz gideri olarak
kaydedilmi tir.
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PNOT 3 - LETME B RLE MELER

Grup’un 1 Ocak-31 Aral k 2008 hesap dönemi içerisinde önemli bir i letme birle mesi
bulunmamaktad r.

1 Ocak - 31 Aral k 2007 hesap dönemi:

Grup, TME hisselerinin %67,3’lük k sm  479.333.941 YTL’ye ve Slovenya’da faaliyet gösteren
Moje Delo d.o.o.’nun (“Moje Delo”) %55’lik k sm  2 milyon Avro ve buna ek olarak Moje
Delo’nun 31 Aral k 2007 tarihinde sona eren y la ait net dönem kar  baz alarak hesaplayaca  ilave
ödeme kar nda sat n alm r.

Sat n alma i lemi sonucunda sat n alma bedelinin iktisap edilen tan mlanabilir varl k, yükümlülük ve
arta ba  yükümlülüklerin makul de erini a an k sm  sat n alma tarihinden itibaren bilançoda pozitif
erefiye olarak kaydedilmi tir (Dipnot 16).

ktisap edilen ba  ortakl klar ile ilgili net varl klar ve ilgili pozitif erefiye a daki gibidir:

TME Moje Delo

Nakit ödenen 466.410.050 5.217.076
Sat n al mla ilgili do rudan maliyetler 12.923.891 -
Hisse senedi sat n al m opsiyonlar  makul de erleri - 6.049.430

Toplam sat n al m bedeli 479.333.941 11.266.506

Sat n al nan varl klar n makul de eri (239.097.290) (195.670)

erefiye 240.236.651 11.070.836

Grup taraf ndan, tan mlanabilir varl k, yükümlülük ve arta ba  yükümlülüklerin makul de er
tespitlerinin, iktisap maliyetinin da lmas  i leminin ve iktisap neticesinde olu abilecek pozitif veya
negatif erefiye tespitinin güvenilir bir ekilde yap labilmesi amac yla ba ms z de erleme irketleri de
atanarak gerekli çal malar tamamlanm r.

Sat n al nan i letmeler 1 Nisan-31 Aral k 2007 tarihleri aras ndaki hesap döneminde Grup’a
281.401.499 YTL sat  geliri ve 5.782.556 YTL net dönem kar  katk  yapm r. E er sat n almalar
1 Ocak 2007 tarihinde gerçekle mi  olsayd  Grup’un sat  geliri 993.579.225 YTL, net dönem kar  ise
89.496.025 YTL olacakt .
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PNOT 3- LETME B RLE MELER  (Devam )

TME hisselerinin sat n al nmas :

TME’nin tan mlanabilir varl klar n ve devral nan yükümlülüklerin belirlenen makul de erleri ve sat n
alma bedelleri a daki gibidir:

Makul de er Defter de eri

Haz r de erler 43.949.285 43.949.285
Menkul k ymetler (net) 4.068.535 4.068.535
Ticari alacaklar (net) 19.790.634 19.790.634
Stoklar(net) 4.820.689 4.820.689
Di er alacaklar 29.167.033 29.167.033
Finansal varl klar (net) 168.372 168.372
Maddi duran varl klar 43.815.415 32.174.271
Maddi olmayan duran varl klar 629.910.132 142.545.009
Ertelenen vergi varl klar 9.231.489 9.231.489
Di er duran varl klar 466.474 466.474
Finansal borçlar (180.755.837) (180.755.837)
Finansal kiralama i lemlerinden borçlar (net) (197.354) (197.354)
Ticari borçlar (32.773.235) (32.773.235)
Borç kar klar (1.747.208) (1.747.208)
Di er finansal yükümlülükler (14.123.943) (14.123.943)
Di er yükümlülükler (38.134.579) (38.134.579)
Ertelenen vergi yükümlülükleri (160.153.629) (43.079.822)
Ana ortakl k d  pay (118.404.983) (2.652.552)

Sat n al nan net varl klar 239.097.290 (27.082.739)

Sat n almadan kaynaklanan nakit ç n detay  a daki gibidir:

Nakit ödenen sat n alma bedeli 479.333.941
Sat n al nan ba  ortakl ktaki nakit ve nakde e de er varl klar (43.949.285)

Sat n almadan kaynaklanan nakit ç 435.384.656

Moje Delo hisselerinin sat n al nmas :

Grup, Slovenya’da faaliyet gösteren Moje Delo d.o.o.’nun (“Moje Delo”) %55’lik k sm
2 milyon Avro ve buna ek olarak Moje Delo’nun 31 Aral k 2007 tarihinde sona eren y la ait net dönem
kar  baz al narak hesaplanacak net kar primi kar nda sat n alm r.

Grup, ödeyece i net kar priminin üst limitini 1 milyon Avro olarak belirlemi  ve Eylül 2008’de
1 milyon Avro ödemi tir. Moje Delo, Slovenya’n n hem internet hem de gerçek ortamda faaliyet
gösteren i e al m irketidir. Moje Delo’nun “Bolji Posao Bosnia” ad nda Bosna Hersek’te “Bolji Posao
Serbia” ad nda ise S rbistan’da olmak üzere iki adet ba  ortakl  bulunmaktad r.

Grup, az nl k pay  sahiplerine 2009 y  Ocak ay ndan 2012 y  Ocak ay na kadar geçerli olmak üzere
sat n al m opsiyonu, 2011 y  Ocak ay ndan 2014 y  Ocak ay na kadar geçerli olmak üzere de ça
opsiyonu sunmu tur. Söz konusu opsiyonlar n makul de erleri Moje Delo’nun FAVÖK ve net finansal
borcu üzerinden yap lacak hesaplama ile belirlenecektir (Dipnot 19).
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PNOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

a) 1 Ocak - 31 Aral k 2008 hesap dönemine ait bölüm analizi:

Rusya ve
Türkiye DA Avrupa Toplam

Sat  gelirleri 583.475.736 321.915.554 93.055.048 998.446.338
Sat lar n maliyeti (383.625.514) (153.663.354) (58.525.220) (595.814.088)

Brüt esas faaliyet kar 199.850.222 168.252.200 34.529.828 402.632.250

Pazarlama, sat  ve da m giderleri (79.459.140) (26.132.164) (13.198.503) (118.789.807)
Özkaynak yöntemiyle de erlenen
   yat mlar n zararlar ndaki paylar (-) (8.765.400) - - (8.765.400)

Net bölüm sonucu 111.625.682 142.120.036 21.331.325 275.077.043

Genel yönetim giderleri (-)  (204.550.093)
Di er faaliyet gelirleri  22.668.854
Di er faaliyet giderleri  (24.355.781)
Finansman gelirleri  106.896.257
Finansal giderler (-)  (264.470.597)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zarar (88.734.317)

Dönem vergi gideri  (24.396.599)
Ertelenmi  vergi geliri  32.609.226

Sürdürülen faaliyetler dönem zarar (80.521.690)

b) 1 Ocak - 31 Aral k 2007 hesap dönemine ait bölüm analizi:

Rusya ve
Türkiye DA Avrupa Toplam

Sat  gelirleri 595.173.415 221.603.072 80.800.333 897.576.820
Sat lar n maliyeti (380.564.659) (97.842.746) (53.388.905) (531.796.310)

Brüt esas faaliyet kar 214.608.756 123.760.326 27.411.428 365.780.510

Pazarlama, sat  ve da m giderleri (95.186.628) (12.834.635) (5.207.281) (113.228.544)
Özkaynak yöntemiyle de erlenen
   yat mlar n zararlar ndaki paylar (-) (20.902.969) - - (20.902.969)

Net bölüm sonucu 98.519.159 110.925.691 22.204.147 231.648.997

Genel yönetim giderleri (-)  (134.920.201)
Di er faaliyet gelirleri 7.970.255
Di er faaliyet giderleri  (15.013.826)
Finansman gelirleri  132.790.291
Finansal giderler (-)  (69.505.329)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar 152.970.187

Dönem vergi gideri  (52.041.491)
Ertelenmi  vergi geliri 4.346.871

Sürdürülen faaliyetler dönem kar 105.275.567
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PNOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devam )

c) Bölüm varl klar

31 Aral k 2008 31 Aral k 2007

Türkiye 959.466.845 862.792.913
Rusya ve DA 762.622.969 722.459.862
Avrupa 279.831.253 193.725.652

2.001.921.067 1.778.978.427

Bölümle ili kilendirilemeyen varl klar 42.112.287 39.046.517
Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar 316.468 4.380.092

Konsolide finansal tablolara göre toplam varl klar 2.044.349.822 1.822.405.036

d) Bölüm yükümlülükleri

31 Aral k 2008 31 Aral k 2007

Türkiye 37.021.621 37.853.499
Rusya ve DA 23.869.382 26.751.545
Avrupa 30.617.363 36.977.294

91.508.366 101.582.338

Bölümle ili kilendirilemeyen yükümlülükler 1.066.642.313 866.996.919

Konsolide finansal tablolara göre toplam yükümlülükler 1.158.150.679 968.579.257

e) Maddi ve maddi olmayan duran varl klar ve yat m amaçl  gayrimenkul al mlar  ile
amortisman ve itfa paylar

Maddi ve maddi olmayan duran varl klar ve yat m amaçl  gayrimenkul al mlar  ( letme birle meleri
hariç):

31 Aral k 2008 31 Aral k 2007

Türkiye 53.324.230 40.923.913
Rusya ve DA 7.004.740 5.121.956
Avrupa 7.656.518 6.084.641

67.985.488 52.130.510

Amortisman ve itfa paylar :

31 Aral k 2008 31 Aral k 2007

Türkiye 46.001.620 45.824.057
Rusya ve DA 24.824.396 16.570.051
Avrupa 13.292.102 9.605.179

84.118.118 71.999.287
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PNOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devam )

f) Nakit ç  gerektirmeyen di er giderler:

31 Aral k 2008
Rusya ve

Türkiye DA Avrupa Toplam

erefiye ve maddi olmayan varl klar
   de er dü üklü ü kar - - 32.795.581 32.795.581

üpheli alacak kar klar  (Dipnot 9) 7.447.498 1.620.273 3.595.462 12.663.233
dem tazminat  ve izin yükümlülü ü 6.726.122 - - 6.726.122

Faiz giderleri reeskontu 5.560.775 1.200.192 96.423 6.857.390
Yat m amaçl  gayrimenkuller
   de er dü üklü ü kar 4.725.638 - - 4.725.638
Sat lmaya haz r finansal varl klar
   de er dü üklü ü kar 1.164.760 - - 1.164.760
Hukuki dava kar  (Dipnot 18) 128.676 - - 128.676

31 Aral k 2007
Rusya ve

Türkiye DA Avrupa Toplam

Faiz giderleri reeskontu 3.318.250 278.276 412.304 4.008.830
dem tazminat  ve izin yükümlülü ü 6.390.387 - - 6.390.387

üpheli alacak kar klar  (Dipnot 9) 2.139.813 484.221 587.659 3.211.693
Hukuki dava kar  (Dipnot 18) 1.689.579 - - 1.689.579

PNOT 5 - NAK T VE NAK T BENZERLER

31 Aral k tarihi itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin detay  a daki gibidir:

2008 2007

Kasa 994.054 692.277
Bankalar
   - vadesiz mevduatlar 20.827.847 29.848.056
   - vadeli mevduatlar 348.438.613 107.348.259
   - bloke mevduatlar 65.451 49.920

370.325.965 137.938.512

Grup’un 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle 65.451 YTL (2007: 49.920 YTL) bloke mevduat  mevcuttur.
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PNOT 5 - NAK T VE NAK T BENZERLER  (Devam )

31 Aral k tarihi itibariyle konsolide nakit ak m tablolar nda gösterilen nakit ve nakit benzeri de erler
da gösterilmi tir:

2008 2007 2006

Kasa ve bankalar 370.325.965 137.938.512 141.823.172
Eksi: Bloke ve üç aydan uzun
  vadeli banka mevduatlar (65.451) (887.160) (51.034.707)
Eksi: Faiz tahakkuklar (2.041.423) (534.872) (746.484)

Toplam 368.219.091 136.516.480 90.041.981

Vadeli mevduatlar n, bloke vadeli mevduatlar dahil, kalan vadelerine göre analizi a da gösterilmi tir:

2008 2007

0-1 ay 348.477.992 93.695.231
1-3 ay - 12.865.708
3-6 ay - -
6-12 ay - 837.240

348.477.992 107.398.179

Grup’un 31 Aral k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle banka mevduatlar  faiz oranlar  de ken de ildir.
31 Aral k 2008 tarihinde YTL vadeli mevduatlar n etkin faiz oran  %21,4’dir (2007: %17,9). Yabanc
para vadeli mevduatlar n etkin faiz oran  ABD Dolar  için %6,3, Avro için %6,8’dir.
(2007: ABD Dolar : %5,5, Avro: %4,1, Di er: %4,6).

PNOT 6 - F NANSAL YATIRIMLAR

31 Aral k tarihi itibariyle makul de er de imleri gelir tablosuna yans lan finansal varl klar n detay
daki gibidir:

2008 2007

Hazine bonolar  ve devlet tahvilleri - 2.093.720

- 2.093.720

Bilanço tarihleri itibariyle devlet tahvillerinin makul de erlerinin belirlenmesinde bilanço tarihindeki
MKB ikinci seans sonu itibariyle bekleyen güncel emirler aras ndaki en iyi al  fiyat  kullan lm r.

31 Aral k 2008 tarihi itibariyle Grup’un hazine bonosu veya devlet tahvili yoktur. 31 Aral k 2007 tarihi
itibariyle devlet tahvili ve hazine bonolar n etkin faiz oran  %20,2’dir.

31 Aral k tarihi itibariyle, makul de er de imleri gelir tablosuna yans lan finansal varl klar n kalan
vadelerine göre analizi a da gösterilmi tir.

2008 2007

181-365 gün - 2.093.720

- 2.093.720

31 Aral k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle bloke veya rehinli menkul k ymet bulunmamaktad r.
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PNOT 6 - F NANSAL YATIRIMLAR (Devam )

31 Aral k tarihi itibariyle sat lmaya haz r finansal varl klar n detay  a daki gibidir:

2008 2007

Sat lmaya haz r finansal varl klar 4.995.077 6.186.438

4.995.077 6.186.438

Pay % 2008 Pay % 2007

Do an Havac k Sanayi
   ve Ticaret A. . (“Do an Havac k”) 9,00 4.513.093 9,00 4.513.093
Do an Factoring
   Hizmetleri A. . (“Do an Factoring”) 5,00 736.422 5,00 736.422
Do an D  Ticaret ve
   Mümessillik A. . (“Do an D  Ticaret”) 2,00 346.038 2,00 346.038
Coats plik Sanayi A. . 0,50 257.850 0,50 257.850
Hür Servis Sosyal Hizmetler
   ve Ticaret A. . (“Hürservis”) 19,00 169.166 19,00 169.166
Di er - 137.268 - 163.869

6.159.837 6.186.438

Do an Havac k ile
  ilgili de er dü üklü ü kar  (Dipnot 26) (1.164.760) -

4.995.077 6.186.438

PNOT 7 - F NANSAL BORÇLAR

31 Aral k tarihi itibariyle finansal borçlar n detay  a daki gibidir:

sa vadeli finansal borçlar: 2008 2007

Banka kredileri 244.438.603 41.401.587
Tedarikçilere ödenecek finansal borçlar 28.530.162 15.853.392
Finansal kiralama borçlar 2.692.644 2.489.272

Toplam 275.661.409 59.744.251

Uzun vadeli finansal borçlar: 2008 2007

Banka kredileri 537.552.557 516.698.027
Tedarikçilere ödenecek finansal borçlar 86.094.672 83.241.192
Finansal kiralama borçlar 4.290.663 5.256.664

Toplam 627.937.892 605.195.883
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PNOT 7 - F NANSAL BORÇLAR (Devam )

Banka kredileri:

31 Aral k tarihi itibariyle banka kredilerinin detay  a daki gibidir:

Orijinal
 Etkin faiz oran  (%) yabanc  para YTL
2008 2007 2008 2007 2008 2007

sa vadeli banka kredileri
- YTL - - 1.799.088 1.621.336 1.799.088 1.621.336
- Avro 4,8 6,6 1.772.924 1.224.098 3.795.474 2.093.453
- USD 5,9 - 1.195.817 - 1.808.434 -
- sviçre frang 5,1 - 320.582 - 458.432 -

Ara toplam 7.861.428 3.714.789

Uzun vadeli banka kredilerinin k sa vadeli k sm
- ABD dolar 4,5 6,9 149.664.115 26.591.243 226.337.042 30.970.821
- Avro 4,9 5,8 2.953.910 2.141.477 6.323.731 3.662.354
- sviçre frang 5,1 4,8 2.738.742 2.972.476 3.916.402 3.053.623

Ara toplam 236.577.175 37.686.798

Toplam k sa vadeli banka kredileri 244.438.603 41.401.587

Uzun vadeli banka kredileri
- ABD dolar 4,7 7,3 305.472.521 418.885.476 461.966.094 487.875.914
- Avro 5,3 6,3 32.446.832 12.499.436 69.462.178 21.376.535
- sviçre frang 5,1 5,0 4.282.717 7.247.715 6.124.285 7.445.578

Toplam uzun vadeli banka kredileri 537.552.557 516.698.027
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PNOT 7- F NANSAL BORÇLAR (Devam )

Banka kredileri (Devam ):

Uzun vadeli banka kredilerinin geri ödeme plan  a da belirtilmi tir:

l 2008 2007

2009 - 180.866.303
2010 156.687.824 117.213.006
2011 176.681.512 121.833.893
2012 144.318.584 68.419.981
2013 58.879.869 27.578.152
2014 ve sonras 984.768 786.692

537.552.557 516.698.027

Grup’un, bilanço tarihi itibariyle, banka kredilerinin yeniden fiyatland rmaya kalan sürelerine ili kin
faize duyarl k da  a daki gibidir:

Dönem 2008 2007

6 ay ve daha k sa 778.576.974 484.966.299
6-12 ay 3.414.186 5.784.931
1-5 y l - 67.348.384

781.991.160 558.099.614

Banka kredilerinin defter de erleri ve makul de erleri, iskonto i leminin etkisinin önemli
olmamas ndan dolay  birbirine e it olarak al nm r.

Grup, dönem içerisinde sat n ald  TME hisselerinin finansman  amac yla 240.850.000 ABD Dolar
tutar nda uzun vadeli banka kredisi alm r. Bu kredi ile ilgili olarak bankaya kar  finansal
yükümlülükleri bulunmaktad r.

Grup’un bankaya kar  finansal yükümlülü ü, net borçlanma tutar n, son 12 aya ait konsolide
finansal tablolardaki ilgili bankan n tan mlam  oldu u FAVÖK oran n belli bir oran n alt nda
olmas eklindedir.

Ayr ca, Grup ve Grup’un ana orta , Grup’un Ba  Ortakl klar ’ndan TME’nin yap  ve faaliyet
konusunu de tirecek herhangi bir birle me, bölünme, yeniden yap lanma i lemine girmeyece ini
taahhüt etmi tir. Grup’un izin verilen birle me ve i lemler d nda yeni birle meler ve hisse sat n
almas , mü terek yönetime tabi ortakl k sözle melerine girmesi k tlanm r.

Grup, uzun vadeli banka kredileri ile ilgili olarak finansal kurulu lara Ba  Ortakl klar’ ndan
TME’nin %67,3’ünü temsil eden 33.649.091 adet hisse senedini teminat olarak vermi tir
(2007: 33.649.091 adet).
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PNOT 7 - F NANSAL BORÇLAR (Devam )

Banka kredileri (Devam ):

Ayr ca, Grup’un Ba  Ortakl klar ’ndan TME, 2007 y nda yat mlar  finanse etmek amac yla
200.000.000 ABD Dolar  tutar nda kredi anla mas  imzalam r. Grup, 2007 y nda ilgili kredinin
144.800.000 ABD Dolar  olan k sm , Ekim 2008 tarihinde geriye kalan 55.200.000 ABD Dolar
tutar ndaki k sm  kullanm r.

TME’nin kontrolünde de iklik olmas  ve sözle me artlar n yerine getirilmesi esnas nda kanuna
ayk k olmas  durumunda kredi sözle mesi iptal olur ve banka kredisi geri ödenir.

Ayr ca, TME’nin konsolide net aktiflerinin %10’unundan fazlas , elinden ç karmas  veya satmas
durumunda veya konsolide net aktiflerinin %10’u ile ilgili özsermaye hareketi olmas  durumunda
kredi olana  sona erer ve TME kredileri hemen geri ödemekle yükümlüdür.

Grup’un 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle, de ken faizle kulland  kredi miktar  682.526.838 YTL’dir
(2007: 474.489.322 YTL).

Finansal kiralama borçlar :

31 Aral k tarihi itibariyle finansal kiralama borçlar  a daki gibidir:

2008 2007

sa vadeli finansal kiralama borçlar 2.692.644 2.489.272
Uzun vadeli finansal kiralama borçlar 4.290.663 5.256.664

6.983.307 7.745.936

Uzun vadeli finansal kiralama borçlar n geri ödeme plan  a da belirtilmi tir:

l 2008 2007

2009 - 2.161.551
2010 2.687.916 1.980.440
2011 1.572.833 1.094.694
2012 29.914 19.979

4.290.663 5.256.664

Uzun vadeli finansal kiralama borçlar n etkin faiz oran  ABD Dolar  için %6,5, Avro için %5,0’dir
(2007: ABD Dolar : %6,5, Avro:%5,0).
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PNOT 7 - F NANSAL BORÇLAR (Devam )

Tedarikçilere ödenecek finansal borçlar:

Tedarikçilere ödenecek k sa ve uzun vadeli finansal borçlar, makine ve teçhizat al  ile ilgilidir.
Tedarikçilere ödenecek k sa ve uzun vadeli ticari borçlar n etkin faiz oran  ABD Dolar  için %3,4,
Avro için %4,5, sviçre frang  için %3,0’tür (2007: ABD Dolar :%5,5, Avro:%4,7, sviçre frang
%3,8).

Tedarikçilere ödenecek uzun vadeli finansal borçlar n geri ödeme plan  a da belirtilmi tir:

l 2008 2007

2009 - 20.329.886
2010 21.889.481 16.409.591
2011 21.985.081 16.070.114
2012 21.664.817 15.814.269
2013 18.633.226 13.467.886
2014 ve sonras 1.922.067 1.149.446

86.094.672 83.241.192

Grup’un 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle, tedarikçilere ödenecek de ken faizli uzun vadeli finansal
borçlar tutar  86.094.672 YTL’dir (2007: 79.104.465 YTL).

Grup’un, bilanço tarihi itibariyle, tedarikçilere finansal borçlar n faiz oranlar ndaki de im riski ve
sözle medeki yeniden fiyatlama tarihleri a daki gibidir:

Dönem 2008 2007

6 ay ve daha k sa 113.654.109 97.718.979
6-12 ay 970.725 353.742
1-5 y l - 1.021.863

114.624.834 99.094.584

Tedarikçilere ödenecek k sa ve uzun vadeli ticari borçlar n defter de erleri ve makul de erleri, iskonto
leminin etkisinin önemli olmamas ndan dolay  birbirine e it olarak al nm r.
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PNOT 8 - D ER F NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aral k tarihi itibariyle uzun vadeli di er finansal yükümlülükler a daki gibidir:

2008 2007

Hisse senedi sat n al m opsiyonu kar
   K sa vadeli (Dipnot 19) 13.686.315 -
   Uzun vadeli (Dipnot 19) 6.043.151 17.850.192

19.729.466 17.850.192

PNOT 9 - T CAR  ALACAK VE BORÇLAR

31 Aral k tarihi itibariyle ertelenmi  finansman gelirlerinden netle tirilmi  k sa vadeli ticari alacaklar
daki gibidir:

2008 2007

Ticari alacaklar 176.236.809 213.166.381
Alacak senetleri ve çekler 8.682.318 6.393.305
Kredi kartlar  alacaklar 312.739 441.690

185.231.866 220.001.376

Kazan lmam  finansman gelirleri (1.540.031) (1.934.126)

183.691.835 218.067.250

Eksi: üpheli alacaklar kar (32.659.317) (23.199.576)

sa vadeli ticari alacaklar 151.032.518 194.867.674

31 Aral k tarihi itibariyle ertelenmi  finansman gelirlerinden netle tirilmi  uzun vadeli ticari alacaklar
daki gibidir:

2008 2007

Uzun vadeli ticari alacaklar 8.342.790 -

Kazan lmam  finansman gelirleri (994.495) -

Uzun vadeli ticari alacaklar 7.348.295 -

Grup’un Do an Factoring ile imzalad  faktoring anla mas  uyar nca, Grup’a ait reklam ve yay nlarla
ilgili 105.416.417 YTL (2007: 142.885.075 YTL) tutar ndaki ticari alaca  Do an Factoring
taraf ndan takip edilmektedir. Grup’un Do an Factoring taraf ndan takip edilen ticari alacaklar n
ortalama vadesi 3 ila 4 ay aras ndad r (2007: 3 ay). Grup’un Do an Factoring taraf ndan takip edilen
alacaklar  için vadeli sat lardan kaynaklanan kazan lmam  finansman gelirleri tutar  1.879.645 YTL
(2007: 1.592.008 YTL) ve uygulanan etkin faiz oran  y ll k %19’dur (2007: %18).

Grup’un uzun vadeli ticari alacaklar , yeniden yap land lan alacaklar  ile ilgilidir.
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PNOT 9 - T CAR  ALACAK VE BORÇLAR (Devam )

üpheli alacaklara ayr lan kar klar n y l içindeki hareketleri a daki gibidir:

2008 2007

1 Ocak 23.199.576 12.901.857

l içinde ayr lan kar klar (Dipnot 26) 12.663.233 3.211.693
l içindeki tahsilatlar (4.231.752) (481.088)

Yabanc  para çevrim farklar 1.450.437 (395.594)
Ba  ortakl k (sat lar )/sat n al mlar (422.177) 7.962.708

31 Aral k 32.659.317 23.199.576

31 Aral k tarihi itibariyle ticari borçlar a daki gibidir:

2008 2007

sa vadeli ticari borçlar 38.813.109 37.557.565
Borç senetleri - 861.732

38.813.109 38.419.297
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PNOT 10 - D ER ALACAK VE BORÇLAR

31 Aral k tarihi itibariyle di er alacaklar a daki gibidir:

2008 2007

Vergi alacaklar  (*) 15.975.462 4.701.894
Verilen depozito ve teminatlar 717.634 1.529.700

16.693.096 6.231.594

(*) Grup’un vergi alacaklar , Dipnot 18’de detaylar  aç klanan, uzla ma sonucu vergi dairesinden (Türkiye)
alacaklar ile yine Grup’un Ba  Ortakl klar ’ndan OOO Pronto Moscow’un kazand  vergi davas
sonucu gelecek dönemlerde tahakkuk edecek vergilerden mahsup edilecek vergi alacaklar ndan
olu maktad r.

31 Aral k tarihi itibariyle uzun vadeli di er alacaklar a daki gibidir:

2008 2007

Verilen depozito ve teminatlar 300.753 123.718

300.753 123.718

31 Aral k tarihi itibariyle di er borçlar a daki gibidir:

2008 2007

Ödenecek vergi ve fonlar 5.851.429 10.337.433
Personele borçlar 5.498.759 7.314.876
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 3.026.814 3.265.933
Al nan depozito ve teminatlar 1.191.255 207.686

15.568.257 21.125.928

31 Aral k tarihi itibariyle uzun vadeli di er borçlar a daki gibidir

2008 2007

Verilen depozito ve teminatlar 189.038 145.588

189.038 145.588



HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A. .

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM NE A T
KONSOL DE F NANSAL TABLOLARA N AÇIKLAYICI D PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras  (“YTL”) olarak ifade edilmi tir.)

40

PNOT 11 - STOKLAR

2008 2007

Hammadde ve malzeme 18.589.869 20.831.846
Promosyon stoklar  (*) 3.769.347 4.450.920
Yar  mamül mallar 386.636 316.182
Mamül mallar ve ticari emtia 1.184.173 1.130.270

23.930.025 26.729.218

Promosyon stoklar  de er dü üklü ü kar (479.513) (542.306)

23.450.512 26.186.912

(*) Promosyon stoklar ; kitap, cd gibi promosyon malzemelerinden olu maktad r.

PNOT 12 - ÖZKAYNAK YÖNTEM YLE DE ERLENEN YATIRIMLAR

31 Aral k tarihi itibariyle özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar a daki gibidir:

Pay % 2008 Pay % 2007

Do an Media (*) 42,42 - 42,26 4.139.280
Yaysat 25,00 224.731 25,00 149.470
DYG lan 20,00 91.737 20,00 91.342

316.468 4.380.092

(*) Grup’un, tirakleri’nden Do an Media’n n toplam yükümlülüklerinin tutar  toplam varl klar n tutar
ndan dolay  özsermaye yöntemi kullan lmas na son verilmi tir.

31 Aral k 2008 tarihi itibariyle özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar n, finansal tablolar n
Grup pay na dü en k sm  ile ilgili özet bilgiler a daki gibidir:

Toplam Toplam  Net dönem
31 Aral k 2008 varl klar yükümlülükler Net sat  (zarar )/kar

Do an Media (**) 28.644.684 28.663.897 60.017.547 (8.841.057)
Yaysat 405.904 181.173 713.736 75.262
DYG lan 100.165 8.428 85.263 395

29.150.753 28.853.498 60.816.546 (8.765.400)

(**) Grup’un, tirakleri’nden Do an Media’n n net dönem zarar , Do an Media’n n Romanya’da yerle ik
ba  ortakl klar ndan Do an Media International SA’n n zararlar ndan olu maktad r.
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PNOT 12 - ÖZKAYNAK YÖNTEM YLE DE ERLENEN YATIRIMLAR (Devam )

31 Aral k 2007 tarihi itibariyle özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar n, finansal tablolar n
Grup pay na dü en k sm  ile ilgili özet bilgiler a daki gibidir:

Toplam Toplam Net dönem
31 Aral k 2007 varl klar yükümlülükler Net sat zarar

Do an Media 27.498.589 23.359.309 20.428.697 (20.173.952)
Yaysat 641.742 492.272 203.900 (729.735)
DYG lan 106.234 14.892 19.200 718

28.246.565 23.866.473 20.651.797 (20.902.969)

31 Aral k tarihi itibariyle sona eren y llara ait i tirak hareketleri a daki gibidir:

2008 2007

1 Ocak 4.380.092 4.683.331

tiraklerden gelen zararlar (8.765.400) (20.902.969)
Yabanc  para çevrim farklar (362.062) (1.224.192)
Sermaye art 5.063.838 21.823.922

31 Aral k 316.468 4.380.092

PNOT 13 - YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER

31 Aral k 2008 tarihinde sona eren y la ait yat m amaçl  gayrimenkuller ve ilgili amortismanlar nda
gerçekle en hareketler a daki gibidir:

De er
1 Ocak  dü üklü ü 31 Aral k

2008 laveler lar kar 2008

Maliyet:

Arsalar 9.565.495 - - - 9.565.495
Binalar 3.444.900 22.174.427 (8.090.520) (4.725.638) 12.803.169

13.010.395 22.174.427 (8.090.520) (4.725.638) 22.368.664

Birikmi  amortisman:

Binalar 318.307 73.455 - - 391.762

318.307 73.455 - - 391.762

Net kay tl  de eri 12.692.088  21.976.902
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PNOT 13 - YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER (Devam )

31 Aral k 2008 tarihinde yat m amaçl  gayrimenkullerin makul de eri yakla k 34.180.558 YTL
olarak tespit edilmi tir (2007: 24.802.407 YTL).

31 Aral k 2007 tarihinde sona eren y la ait yat m amaçl  gayrimenkuller ve ilgili amortismanlar nda
gerçekle en hareketler a daki gibidir:

De er
1 Ocak dü üklü ü 31 Aral k

2007 laveler lar kar  iptali 2007

Maliyet:

Arsalar, yeralt
   ve yerüstü düzenleri 9.565.495 - - - 9.565.495
Binalar 5.899.086 - (3.449.371) 995.185 3.444.900

Toplam 15.464.581 - (3.449.371) 995.185 13.010.395

Birikmi  amortisman:

Binalar 244.852 73.455 - - 318.307

Toplam 244.852 73.455 - - 318.307

Net kay tl  de eri 15.219.729 12.692.088
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PNOT 14 - MADD  DURAN VARLIKLAR

31 Aral k 2008 tarihinde sona eren y la ait maddi duran varl klar ve ilgili birikmi  amortismanlar nda gerçekle en hareketler a daki gibidir:

Yabanc
para çevrim  Ba  ortakl k

1 Ocak 2008 farklar laveler lar Transferler lar  31 Aral k 2008

Maliyet
Arsalar yeralt  ve yerüstü düzenleri 52.246.932 1.470.878 4.794.982 (5.903.392) - - 52.609.400
Binalar 258.805.088 5.049.487 1.000.168 - 177.703 - 265.032.446
Makine ve teçhizatlar 644.183.292 8.594.975 9.052.644 (495.982) 11.382.214 - 672.717.143
Motorlu araçlar 9.750.872 584.521 1.585.914 (609.047) - - 11.312.260
Mobilya ve demirba lar 92.068.472 1.179.925 7.489.884 (753.029) 17.114 (2.749.806) 97.252.560
Özel maliyetler 24.629.038 39.580 416.405 (12.971) 30.216 (66.246) 25.036.022
Di er duran varl klar 325.592 82.575 - - - - 408.167
Yap lmakta olan yat mlar 8.502.573 (101.363) 8.007.360 - (13.730.867) (84.648) 2.593.055

1.090.511.859 16.900.578 32.347.357 (7.774.421) (2.123.620) (2.900.700) 1.126.961.053

Birikmi  amortisman
Yer alt  ve yerüstü düzenleri 325.667 - 50.447 - - - 376.114
Binalar 51.139.088 762.566 5.748.780 - - - 57.650.434
Makine ve teçhizatlar 390.229.388 3.017.555 42.278.924 (243.364) - - 435.282.503
Motorlu araçlar 5.131.167 215.591 2.082.047 (416.223) - - 7.012.582
Mobilya ve demirba lar 68.536.761 940.643 7.315.546 (222.525) - (1.750.611) 74.819.814
Özel maliyetler 22.171.037 7.735 349.544 - - (28.216) 22.500.100
Di er duran varl klar 143.371 37.443 8.392 - - - 189.206

537.676.479 4.981.533 57.833.680 (882.112) - (1.778.827) 597.830.753

Net kay tl  de eri 552.835.380 529.130.300

31 Aral k 2008 tarihi itibariyle makine ve teçhizatlar grubu içinde yer alan ve finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varl klar n net kay tl  de eri
13.888.186 YTL (2007: 13.130.901 YTL)’dir.

31 Aral k 2008 tarihi itibariyle maddi duran varl klar üzerinde 6.559.411 YTL tutar nda rehin (2007: 13.421.650 YTL) ve 13.915.200 YTL tutar nda ipotek
vard r (2007: 11.116.300 YTL).
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PNOT 14 - MADD  DURAN VARLIKLAR (Devam )

31 Aral k 2007 tarihinde sona eren y la ait maddi duran varl klar ve ilgili birikmi  amortismanlar nda gerçekle en hareketler a daki gibidir:

Yabanc
 para çevrim letme

1 Ocak 2007 farklar laveler lar Transferler (*) birle meleri 31 Aral k 2007

Maliyet
Arsalar yeralt  ve yerüstü düzenleri 50.605.455 (623.141) 46.797 - - 2.217.821 52.246.932
Binalar 244.840.859 (2.574.271) 1.669.303 - - 14.869.197 258.805.088
Makine ve teçhizatlar 598.291.027 (4.007.091) 3.978.387 (13.145.515) 46.359.518 12.706.966 644.183.292
Motorlu araçlar 7.169.887 (379.425) 490.540 (337.253) - 2.807.123 9.750.872
Mobilya ve demirba lar 76.000.003 (152.186) 6.542.464 (1.242.756) 704.066 10.216.881 92.068.472
Özel maliyetler 24.252.212 30.330 247.306 (2.937) - 102.127 24.629.038
Di er duran varl klar 303.178 (23.106) 45.520 - - - 325.592
Yap lmakta olan yat mlar 3.947.828 (75.946) 31.374.996 (392.548) (27.270.904) 919.147 8.502.573

1.005.410.449 (7.804.836) 44.395.313 (15.121.009) 19.792.680 43.839.262 1.090.511.859

Birikmi  amortisman

Yer alt  ve yerüstü düzenleri 278.438 - 47.229 - - - 325.667
Binalar 46.027.032 (168.725) 5.280.781 - - - 51.139.088
Makine ve teçhizatlar 359.518.378 (614.680) 40.884.465 (9.558.775) - - 390.229.388
Motorlu araçlar 3.875.679 (12.757) 1.605.498 (337.253) - - 5.131.167
Mobilya ve demirba lar 63.625.743 899.399 5.033.130 (1.021.511) - - 68.536.761
Özel maliyetler 21.696.195 5.646 472.133 (2.937) - - 22.171.037
Di er duran varl klar 126.563 (9.644) 26.452 - - - 143.371

495.148.028 99.239 53.349.688 (10.920.476) - - 537.676.479

Net kay tl  de eri 510.262.421 552.835.380

(*) Transferler, “Di er duran varl klar” alt nda s fland lm  olan “Verilen avanslar”dan 19.792.680 YTL tutar nda yap lan transferleri ifade etmektedir.



HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A. .

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM NE A T
KONSOL DE F NANSAL TABLOLARA N AÇIKLAYICI D PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras  (“YTL”) olarak ifade edilmi tir.)

45

PNOT 15 - MADD  OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

31 Aral k 2008 tarihinde sona eren y la ait maddi olmayan duran varl klar ve ilgili itfa paylar nda gerçekle en hareketler a daki gibidir:

 Yabanc  para De er Ba  ortakl k
1 Ocak 2008 laveler lar çevrim farklar  dü üklü ü (*) lar  Transfer 31 Aral k 2008

Maliyet
Ticari marka ve lisanslar 289.768.125 552.565 (3.891) 27.485.638 - (1.964.070) - 315.838.367
Mü teri listesi 252.681.895 - - 22.041.963 - (310.375) - 274.413.483
Bilgisayar programlar  ve haklar 23.876.159 12.036.361 (1.142.490) 5.718.627 - (1.283.209) 1.865.599 41.071.047
nternet alan adlar 16.696.590 111.551 - 2.065.738 - (4.579.133) 256.826 14.551.572

Di er maddi olmayan varl klar 6.076.417 763.227 (749.724) 787.177 - - 1.196 6.878.293

589.099.186 13.463.704 (1.896.105) 58.099.143 - (8.136.787) 2.123.621 652.752.762

Birikmi  itfa paylar
Ticari marka ve lisanslar 915.911 1.294.041 - 30.421 12.370.420 - - 14.610.793
Mü teri listesi 11.833.877 17.583.612 - 219.539 - (215.913) - 29.421.115
Bilgisayar programlar  ve haklar 12.264.010 5.395.960 (184.716) 4.050.317 - (1.052.575) - 20.472.996
nternet alan adlar 650.523 775.054 - 22.698 - (408.997) - 1.039.278

Di er maddi olmayan varl klar 4.797.870 1.162.316 (749.724) 810.756 - - - 6.021.218

30.462.191 26.210.983 (934.440) 5.133.731 12.370.420 (1.677.485) - 71.565.400

Net kay tl  de eri 558.636.995 581.187.362

(**) De er dü üklü ü, Grup’un Macaristan’da faaliyet gösteren Ba  Ortakl klar ndan Expressz Magyarorszag Rt’nin finansal tablolar ndaki belirsiz faydal
ömüre sahip ticari marka ve lisanslar ile ilgilidir.
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PNOT 15 - MADD  OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devam )

31 Aral k 2007 tarihinde sona eren y la ait maddi olmayan duran varl klar ve ilgili itfa paylar nda gerçekle en hareketler a daki gibidir:

Yabanc  para letme
1 Ocak 2007 laveler lar çevrim farklar birle meleri 31 Aral k 2007

Maliyet
Ticari marka ve lisanslar - 25.326 - (31.882.248) 321.625.047 289.768.125
Mü teri listesi - - - (27.692.048) 280.373.943 252.681.895
Bilgisayar programlar  ve haklar 10.603.019 6.689.141 (231.620) (2.334.444) 9.150.063 23.876.159
nternet alan adlar - - - (1.200.547) 17.897.137 16.696.590

Di er maddi olmayan varl klar 4.451.878 1.020.730 (9.456) (250.677) 863.942 6.076.417

15.054.897 7.735.197 (241.076) (63.359.964) 629.910.132 589.099.186

Birikmi  itfa paylar
Ticari marka ve lisanslar - 938.268 - (22.357) - 915.911
Mü teri listesi - 12.096.176 - (262.299) - 11.833.877
Bilgisayar programlar  ve haklar 10.022.798 3.639.679 (231.379) (1.167.088) - 12.264.010
nternet alan adlar - 645.477 - 5.046 - 650.523

Di er maddi olmayan varl klar 3.852.429 1.256.544 - (311.103) - 4.797.870

13.875.227 18.576.144 (231.379) (1.757.801) - 30.462.191

Net kay tl  de eri 1.179.670 558.636.995
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PNOT 15 - MADD  OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devam )

31 Aral k 2008 tarihi itibariyle belirsiz faydal  ömüre sahip maddi olmayan duran varl klar n tutar
292.613.040 YTL’dir (2007: 274.117.489 YTL). Belirsiz faydal  ömüre sahip varl klar n, Grup
taraf ndan beklenilen kullan m süresi, içinde bulundu u sektörün istikrar  ve varl klardan sa lanan
ürün veya hizmetlere ili kin pazar talebindeki de iklikler, varl k üzerindeki kontrol süresi ve
kullan  ile ilgili yasal ve benzeri s rlamalar dikkate al narak belirlenmi tir.

31 Aral k 2008 tarihinde sona eren y la ait itfa giderinin 26.210.983 YTL’si (2007: 18.576.144 YTL)
faaliyet giderlerine dâhil edilmi tir.

PNOT 16 - EREF YE

erefiye’nin 31 Aral k tarihinde sona eren y llara ait hareket tablolar  a daki gibidir:

2008 2007

1 Ocak 236.129.473 11.332.183

laveler (Dipnot 3) 625.962 251.307.487
Yabanc  para çevrim farklar 24.553.549 (26.582.408)
Durdurulan faaliyet sat  (*) (191.961) -
De er dü üklü ü kar  (**) (20.425.161) -
Di er (***) (4.242.005) 72.211

31 Aral k 236.449.857 236.129.473

(*) Durdurulan faaliyet sat , dipnot 29’da bahsedilen Trader.com (Polska) Sp. Z.o.o. (“Trader.com”) sat  ile
ilgilidir.

(**) Global ekonomik krizin co rafi bölümler üzerindeki önemli etkilerinden dolay  Macaristan ve Do u Avrupa
bölümleri ile ili kilendirilen 20.425.161 YTL tutar ndaki erefiye de er dü üklü üne u ram r.

(***) Hisse senedi sat n al m opsiyonlar  makul de er de imini ifade etmektedir (Dipnot 2.2.24).

Grup, TME hisselerinin sat n alma i lemi sonucunda sat n alma bedelinin iktisap edilen tan mlanabilir
varl klar n, yükümlülüklerin ve arta ba  yükümlülüklerin makul de erini 240.236.651 YTL tutar nda

an k sm  bilançoda erefiye kalemi içinde muhasebele tirilmi tir (Dipnot 3).

Grup, erefiye tutar nda herhangi bir de er dü üklü ü olup olmad na yönelik olarak senede bir defa
lsonunda test ve de erlendirme yap p, varsa de er dü üklü ünü finansal tablolara yans tmaktad r.

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UFRS 3 - “ letme Birle meleri” gere ince, erefiyenin itfa edilmesi
durdurulmu  ve yukar da belirtildi i ekilde erefiye için de er dü üklü ü testi yap lmas  söz konusu
olmu tur.
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PNOT 17- DEVLET TE K VE YARDIMLARI

Grup, 9 Eylül 2004 tarih, 76844 say  Yat m Te vik Belgesi kapsam nda 103.647.819 ABD Dolar
ithal makine ve 1.779.817 YTL’lik yerli makine ve teçhizat yat  gerçekle tirmi tir. Belge
kapsam nda makine ithalat  Gümrük Vergisi, Toplu Konut Fonu’ndan muafiyet ve KDV istisnas ndan
faydalan lm r. Söz konusu belge Te vik Uygulama Genel Müdürlü ü’nün 16 May s 2008 tarihli
yaz  ile kapat lm r.

Grup, 23, 27 ve 31 Temmuz 2008 tarihlerinde; stanbul, Ankara, zmir, Adana, Antalya ve Trabzon
illerindeki bask  tesislerinin modernizasyonu için toplam 24.700.361 ABD Dolar  ithal makina ve
151.800 YTL'lik yerli makina için 6 adet Yat m Te vik Belgesi alm r. Belgedeki yat mlar n
tamamlama süresi 2 y l olup, söz konusu belgeler kapsam nda yap lacak makine ithalat  Gümrük
Vergisi ve KDV’den istisnad r.

PNOT 18 - KAR ILIKLAR, KO ULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aral k tarihi itibariyle k sa vadeli borç kar klar  a daki gibidir.

2008 2007

Dava ve tazminat kar klar 2.172.814 2.564.660
Kullan lmam  izin kar 4.558.785 2.582.860

6.731.599 5.147.520

Kullan lmam  izin kar n y l içindeki hareketi a daki gibidir:

2008

1 Ocak 2.582.860

l içindeki ilaveler 1.981.925
Daha önce ayr lan kar klar n iptali (6.000)

31 Aral k 4.558.785

Hukuki davalar için ayr lan kar klar n y l içindeki hareketleri a daki gibidir:

2008 2007

1 Ocak 2.564.660 6.240.306

l içindeki ilaveler (Dipnot 26) 128.676 1.689.579
Daha önce ayr lan kar klar n iptali (520.522) (5.365.225)

31 Aral k 2.172.814 2.564.660

irket Vergi Dairesi Ba kanl ’nca (“Vergi Dairesi”) muhtelif tarihlerde taraf na tebli  edilen vergi
ve ceza ihbarnamelerine ili kin olarak ilgili vergi mahkemeleri nezdinde iki adet dava açm
bulunmaktad r.
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PNOT 18 - KAR ILIKLAR, KO ULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devam )

irket her iki dava için tebli  edilen vergi ve ceza ihbarnamelerini ihtilaf n uzamas nda bir kamu
yarar  olmad  dikkate alarak ve Vergi Mahkemesi’nin nihai kararlar  beklemeksizin
29 Aral k 2004 tarihinde 13.752.185 YTL, 30 Aral k 2006 tarihinde 7.500.000 YTL, 14 Kas m 2007
tarihinde 5.543.000 YTL ve 27 Aral k 2007 tarihinde 715.111 YTL olmak üzere toplam 27.510.296
YTL ödeme yapm r. Ödemeler, Dan tay taraf ndan yürütmesi durdurulanlar hariç olmak üzere
Vergi Dairesi’nce hesaplanan tutarlar esas al narak ve gecikme faizleri ile birlikte yap lm r. Yap lan
ödemeler, ödemenin yap ld  dönemde söz konusu davalar için ayr lan kar ktan mahsup edilerek
muhasebele tirilmi tir.

Dan tay her iki dava için temyiz talebini k smen kabul ederek yerel mahkemenin karar  bozmu tur.
23 Aral k 2008 tarihinde T.C. Maliye Bakanl  Merkezi Uzla ma Komisyonu ile 5736 say  Uzla ma
Kanunu kapsam nda uzla maya var lm  ve var lan uzla ma kapsam nda söz konusu davalardan
feragat edilmi tir. Uzla ma sonucunda, önceki y llarda ödenerek gider kaydedilen vergi asl  ve
cezalar n 13.666.733 YTL tutar ndaki k sm  4 ubat 2009 tarihinde nakit olarak iade al nm r.
Geçmi  dönem konsolide finansal tablolar nda bu davalar için ayr lm  olan 479.402 YTL tutar ndaki
kar k iptal edilerek söz konusu tahsilat tutar  ile birlikte toplam 14.146.135 YTL tutar ndaki gelir
di er faaliyet gelirleri olarak muhasebele tirilmi tir (Dipnot 26). irket’e yap lan söz konusu ödeme
ile bahsi geçen davalar ve uzla ma ile ilgili süreç tamamlanm  olmaktad r.

PNOT 19 - TAAHHÜTLER

Yönetimin önemli zarar veya mükellefiyet beklemedi i taahhütler ve ar zi mesuliyetler a da
özetlenmi tir:

a) Verilen teminatlar:

Para Orijinal Orijinal
birimi döviz 2008 döviz 2007

Teminat mektuplar YTL 4.047.743 4.047.743 2.339.610 2.339.610
HUF 58.700.000 468.746 58.700.000 395.378

Munzam senetler YTL 202.223 202.223 202.223 202.223

Teminat senetleri YTL 1.714 1.714 1.714 1.714

Verilen kefaletler YTL 3.008.529 3.008.529 5.008.529 5.008.529
Avro 25.000 53.520 25.000 42.755

7.782.475 7.990.209

b) Verilen taahhütler:

31 Aral k 2008 tarihi itibariyle Grup’un, 65.451 YTL tutar nda blokeli banka mevduat  (2007:
49.920 YTL) (Dipnot 5) ve Almanya’daki faaliyetlerinden kaynaklanan 6.559.411 YTL tutar nda
makine rehini bulunmaktad r (2007: 13.421.650 YTL).

31 Aral k 2008 tarihi itibariyle maddi duran varl klar üzerinde 13.915.200 YTL tutar nda ipotek
bulunmaktad r (2007: 11.116.300 YTL) (Dipnot 14).

c) Takas anla malar :

Grup, medya sektöründe yayg n bir uygulama olan takas anla malar  yapm r. Bu anla malar mal ve
hizmetlerin herhangi bir nakdi ödeme veya tahsilat olmaks n de imini kapsamaktad r. 31 Aral k
2008 tarihi itibariyle, Grup’un bu anla malar çerçevesinde henüz kullan lmam  7.209.486 YTL
(2007: 4.289.130 YTL) tutar nda reklam taahhüdü ve 5.251.718 YTL (2007: 6.411.034 YTL) tutar nda
mal ve hizmet alma hakk  bulunmaktad r.
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PNOT 19 - TAAHHÜTLER (Devam )

d) Hukuki davalar:

Grup’a kar  aç lan hukuki davalar 31.493.679 YTL tutar ndad r (2007: 42.851.679 YTL). Grup,
geçmi teki i lemlerinin sonucunda olu an mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülü ünün bulunmas
ve yükümlülü ün yerine getirilmesi için kaynaklar n d a akmas n gerekli olabilece i ve tutar için
güvenilir bir tahminin yap labilece i durumlarda kar klar olu turur. Grup, bu analizler sonucunda
31 Aral k 2008 tarihi itibariyle hukuk davalar  için 2.172.814 YTL (2007: 2.085.258 YTL) tutar nda
kar k ay rm r. Ayr ca, Dipnot 18’de detayl  olarak aç klanan vergi davalar na ili kin olarak
kar k ayr lmam  (2007: 479.402 YTL) olup, 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle dava kar k tutar
2.172.814 YTL’dir (2007: 2.564.660 YTL).

2008 2007

Hukuki davalar 23.117.282 37.472.783
dari davalar 1.072.186 1.037.587

Ticari davalar 3.858.640 815.213
 davalar 2.514.224 2.019.740

Vergi davalar 926.347 1.506.356
Ceza davalar 5.000 -

31.493.679 42.851.679

e) Türev i lemler

i) Yabanc  para takas i lemleri

Grup, 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle Dipnot 7’de detayl  anlat lan 240.850.000 ABD Dolar  tutar nda
uzun vadeli banka kredisinin 2012 ve 2013’e isabet eden 80.283.333 ABD dolar  tutar ndaki son üç
taksitine ili kin Avro takas i lemi gerçekle tirmi tir. 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle yabanc  para takas

lemi sonucunda 8.194.034 YTL gelir kaydedilmi tir.

ii) Faiz aral  takas i lemleri

Grup, faiz riskinden korunma amac yla, 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle toplam tutar
83.000.000 ABD Dolar  olan on adet faiz aral  sabitleme anla mas  (collar) ile bir adet 37.000.000
ABD Dolar  tutar nda CAP sat n alm r. Anla mada sabit taban ve tavan faiz oranlar  yer almaktad r.
Anla ma do rultusunda, vade ba  ve vade sonu tarihleri aras nda ABD Dolar ’na ait LIBOR’un, taban
oran n alt nda olmas  halinde Grup taban oran ile geçerli oran aras ndaki fark  bankalara tazmin etmek
durumundad r. E er LIBOR tavan oran n üzerinde ise ilgili bankalar aradaki fark  Grup’a tazmin
etmek durumundad r.

31 Aral k 2008 tarihi itibariyle sabit taban ve tavan faiz oranlar  %2,8 ile %5,6 aras nda de mektedir
(2007: %3,9 -%6,9) ve ba ca de ken faiz oranlar  LIBOR’dur.

Bu anla malara istinaden y l içerisinde finansman gideri olarak kaydedilen tutar 367.003 YTL’dir
(2007: 354.412 YTL).
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PNOT 19 - TAAHHÜTLER (Devam )

f) Hisse senedi sat n alma opsiyonlar :

Grup’un ba  ortakl  OOO Pronto Moscow 2007 y n Ocak ay nda yapt  Impress Media
Marketing LLC sat n al yla ba lant  olarak, %31,5 oran ndaki az nl k pay  sahiplerinden zaman

rlamas  olmaks n, belli artlar n gerçekle mesi halinde hisse senedi sat n al m opsiyonu hakk na
sahiptir. Grup, ilgili sat n alma opsiyonun %5’lik k sm  y l içerisinde gerçekle tirmi tir. Grup
yönetimi, kalan %26,5 oran ndaki az nl k pay  hisselerinin %5,8 oran ndaki k sm  cari y lda
gerçekle ece ini tahmin ederek, k sa vadeli di er finansal yükümlülükler içerisinde s fland rm r.
Çe itli de erleme teknikleri ve varsay mlara göre 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle opsiyonun k sa
vadeye dü en k sm  1.218.914 YTL, uzun vadeye dü en k sm  4.405.330 YTL’dir (2007:
4.159.144 YTL).

Grup H rvatistan’da bulunan ba  ortakl  Oglasnik d.o.o’nun %70 hissesi sat n al yla ba lant
olarak, %30 oran ndaki az nl k pay  sahiplerinden hisse senedi sat n al m opsiyonu hakk na sahiptir.
Çe itli de erleme teknikleri ve varsay mlara göre, 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle bu opsiyonun de eri
12.467.401 YTL’dir ve k sa vadeli di er finansal yükümlülükler içerisinde s fland lm r
(2007: 7.445.927 YTL). Bu opsiyon, 2009 y  Temmuz ay na kadar geçerlili ini sürdürecektir.

Grup, Slovenya’da faaliyet gösteren Moje Delo d.o.o.’nun (“Moje Delo”) %55’lik k sm  sat n
alm r. Grup, ödeyece i net kar n üst limitini 1 milyon Avro olarak belirlemi  ve dönem içerisinde
ödemi tir. Grup, az nl k pay  sahiplerinden 2009 y  Ocak ay ndan 2012 y  Ocak ay na kadar geçerli
olmak üzere sat n al m opsiyonu hakk na sahiptir. Grup, ayr ca az nl k pay  sahiplerine 2011 y  Ocak
ay ndan 2014 y  Ocak ay na kadar geçerli olmak üzere de ça  opsiyonu sunmu tur. Söz konusu
opsiyonlar n makul de erleri Moje Delo’nun FAVÖK ve net finansal borcu üzerinden yap lacak
hesaplama ile belirlenecektir. 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle bu sat n alma opsiyonunun de eri
1.637.821 YTL’dir (2007: 6.245.121 YTL) ve uzun vadeli di er finansal yükümlülükler içerisinde

fland lm r.

PNOT 20 - KIDEM TAZM NATI KAR ILI I

31 Aral k tarihi k dem tazminat  kar  a daki gibidir:

2008 2007

dem tazminat  kar 11.744.969 10.115.141

11.744.969 10.115.141

Grup’un operasyonlar  yürüttü ü ülkelerden a da belirtilen Türkiye’de olan yasal yükümlülükler
haricinde, Grup’un herhangi bir emeklilik taahhüdü anla mas  bulunmamaktad r.

Türk  Kanunu’na göre irket, bir hizmet y  doldurmak kayd yla sebepsiz olarak i ine son verilen,
askere ça lan, vefat eden veya 25 y l (kad nlar için 20 y l) hizmetini tamamlad ktan sonra emekli olan
ve emeklilik ya na ula an (kad nlar için 58, erkekler için 60) personeline k dem tazminat  ödemek ile
yükümlüdür. Ödenecek tutar, 31 Aral k 2008 tarihinde, her hizmet y  için en fazla 2.173,18 YTL
(2007: 2.030,19 YTL) ile s rl  olmak üzere, bir ayl k maa a e ittir.

Di er taraftan Bas n Mesle inde Çal anlar Aras ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk ndaki Kanun’a
göre Grup bu kanuna tabi ve gazetecilik mesle inde en az 5 y l çal  her personeline herhangi bir
sebep dolay yla i  akdinin feshi halinde k dem tazminat  ödemekle mükelleftir. Ödenecek tazminat
çal lan her sene için 30 günlük ücret tutar  ile s rland lm r.
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PNOT 20 - KIDEM TAZM NATI KAR ILI I (Devam )

dem tazminat  kar  yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de ildir ve herhangi bir fonlama art
bulunmamaktad r.

dem tazminat  kar , Grup’un çal anlar n emekli olmas ndan do an gelecekteki olas
yükümlülü ün bugünkü de erinin tahmini üzerinden kay tlara yans lm r.

Dipnot 24’de belirtilen finansal tablolar n haz rlanma ilkeleri, k dem tazminat  kar  tahmin etmek
için aktüer de erleme yöntemlerinin geli tirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam kar n
hesaplanmas na yönelik a daki varsay mlar yap lm r.

2008 2007

skonto oran  (%) 6,26 5,71

Emeklilik olas n tahmini için devir h  oran  (%) 89 90

Temel varsay m, Türk  Kanunu’na tabi çal anlar için, enflasyon ile orant  olarak her y ll k hizmet
için 2.173,18 YTL (2007: 2.030,19 YTL) olan tavan kar n artmas r. Böylece uygulanan iskonto
oran  enflasyonun beklenen etkilerinden ar nd lm  gerçek oran  gösterir. Grup’un k dem tazminat
kar , Türk  Kanunu’na tabi çal anlar için k dem tazminat  tavan  her alt  ayda bir ayarland
için, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 2.260,05 YTL (1 Ocak 2008: 2.087,92 YTL) üzerinden
hesaplanmaktad r. Bas n Mesle inde Çal anlar Aras ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk ndaki
Kanun’a tabi çal anlar için ise 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle olan maa lar  esas al narak
hesaplanmaktad r.

dem tazminat  kar n y l içindeki hareketleri a daki gibidir:

2008 2007

1 Ocak 10.115.141 8.470.347

l içindeki art 4.744.197 3.807.527
Ba  ortakl k sat n al  nedeniyle ilaveler - 8.281

l içindeki ödemeler ve iptal edilen kar klar (3.374.040) (2.171.014)
Aktüeryal kazanç 259.671 -

31 Aral k 11.744.969 10.115.141

PNOT 21 - D ER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aral k tarihi itibariyle di er dönen varl klar a daki gibidir:

2008 2007

Pe in ödenen vergi ve fonlar (Dipnot 30) 19.476.471 18.038.010
Pe in ödenen giderler (*) 10.052.544 9.377.112
Gelir tahakkuklar  (**) 8.730.439 654.690
Personele verilen avanslar 4.134.020 3.354.129
Katma De er Vergisi (“KDV”) alaca 2.270.461 2.771.799

 avanslar 1.359.241 1.554.128
Sipari  avanslar 584.150 718.054
Di er 4.808.997 8.090.752

51.416.323 44.558.674
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PNOT 21 - D ER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devam )

31 Aral k tarihi itibariyle di er duran varl klar a daki gibidir:

2008 2007

Verilen maddi duran varl k al  ile ilgili avanslar 7.146.327 72.123
Pe in ödenen giderler (*) 710.168 2.520.624
Di er 451.725 566.135

8.308.220 3.158.882

(*) Pe in ödenen giderler, pe in ödenmi  kira giderlerinden olu maktad r.

(**) Gelir tahakkuklar n 8.194.034 YTL’si yabanc  para takas  i lemi ile ilgilidir (Dipnot 19.e.i)

31 Aral k tarihi itibariyle di er k sa vadeli yükümlülükler a daki gibidir:

2008 2007

Gelecek aylara ait gelirler 9.310.846 9.514.755
Ödenecek KDV 4.021.327 2.459.967
Gider tahakkuklar 1.074.257 3.254.384
Personele ödenecek 45.538 -
Di er 1.037.154 1.348.478

15.489.122 16.577.584

31 Aral k tarihi itibariyle di er uzun vadeli yükümlülükler a daki gibidir:

2008 2007

Di er uzun vadeli yükümlülükler 384.123 801.314

384.123 801.314

PNOT 22 - ÖZKAYNAKLAR

irket, SPK’ ya kay tl  olan irketlerin yararland  kay tl  sermaye sistemini benimsemi  ve nominal
de eri 1 YTL olan nama yaz  hisselerle temsil edilen kay tl  sermayesi için bir limit tespit etmi tir.
mtiyazl  hisse senedi bulunmamaktad r. irket’in 31 Aral k tarihi itibariyle taahhüt edilmi , tarihi ve

ödenmi  sermayesi a da gösterilmi tir:

2008 2007

kar lm  sermaye 460.000.000 421.000.000
Kay tl  sermaye limiti (tarihi) 800.000.000 800.000.000

Türkiye’deki irketler, mevcut hissedarlar na bedelsiz hisse senedi ihraç etti i takdirde kay tl
sermayesindeki s  a abilir.
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PNOT 22 - ÖZKAYNAKLAR (Devam )

Hissedarlar n yap  a da belirtilmi tir:

Pay Pay
2008 (%) 2007 (%)

Do an Yay n 305.624.000 66,44 253.484.100 60,21
Do an Holding 23.920.000 5,20 - -
Halka arz edilen 130.456.000 28,36 167.515.900 39,79

460.000.000 100 421.000.000 100

Sermaye düzeltmesi 77.198.813 77.198.813

Toplam sermaye 537.198.813 498.198.813

irket'in 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle 421.000.000 YTL olan sermayesi, tamam  2007 y  hesap
dönemine ait da labilir kardan kar lanmak suretiyle 39.000.000 YTL art larak 460.000.000 YTL'ye

kar lm r.

31 Aral k 2008 tarihi itibariyle, Grup’un ana orta  Do an Yay n toplam sermayedeki %6,44’lük pay
(2007: %0,21) ve nihai ana orta  Do an Holding’in %5,20’lik pay  halka arz edilen hisselerdendir.

Sermaye düzeltme farklar  ç kar lm  sermayeye yap lan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona göre
düzeltilmi  toplam tutarlar  ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarlar  aras ndaki fark  ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayr r. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, irketin ödenmi  sermayesinin
%20’sine ula ncaya kadar, kanuni net kar n %5’i olarak ayr r. kinci tertip yasal yedekler ise ödenmi
sermayenin %5’ini a an da lan kar n %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmi
sermayenin %50’sini geçmedi i sürece sadece zararlar  netle tirmek için kullan labilir, bunun d nda
herhangi bir ekilde kullan lmas  mümkün de ildir.

Yukar da bahis geçen tutarlar n SPK Finansal Raporlama Standartlar  uyar nca “Kardan Ayr lan
tlanm  Yedekler” içerisinde s fland lmas  gerekmektedir.

Grup’un ana orta  olan Hürriyet’in 31 Aral k tarihi itibariyle kardan ayr lan k tlanm  yedeklerinin
detay  a daki gibidir:

Kardan ayr lan k tlanm  yedekler: 2008 2007

1. Tertip yedek akçeler 23.067.690 18.274.115
2. Tertip yedek akçeler 4.242.492 4.242.492

27.310.182 22.516.607

SPK’n n 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyar nca enflasyona göre düzeltilen ilk
finansal tablo denkle tirme i leminde ortaya ç kan ve “geçmi  y llar zarar ”nda izlenen tutar n,
SPK’n n kar da na ili kin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmi  finansal
tablolara göre da labilecek kar rakam  bulunurken indirim kalemi olarak dikkate al nmaktayd .
Bununla birlikte, “geçmi  y llar zarar ”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem kar  ve da lmam
geçmi  y l karlar , kalan zarar miktar n ise s ras yla ola anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler,
özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye
yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktayd .
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PNOT 22 - ÖZKAYNAKLAR (Devam )

Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyar nca enflasyona göre düzeltilen ilk
finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal
Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola anüstü Yedek” kalemlerine bilançoda kay tl
de erleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmi  de erleri toplu halde özkaynak grubu
içinde “özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar ” hesab nda yer almaktayd . Tüm özkaynak
kalemlerine ili kin “özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar ” sadece bedelsiz sermaye art  veya
zarar mahsubunda, ola anüstü yedeklerin kay tl  de erleri ise, bedelsiz sermaye art ; nakit kar
da  ya da zarar mahsubunda kullan labilmekteydi.

1 Ocak 2008 itibariyle yürürlü e giren Seri: XI No: 29 say  tebli  ve ona aç klama getiren SPK
duyurular na göre “Ödenmi  Sermaye”, “Kardan Ayr lan K tlanm  Yedekler” ve “Hisse Senedi
hraç Primleri”nin yasal kay tlardaki tutarlar  üzerinden gösterilmesi gerekmektedir.

Söz konusu tebli in uygulanmas  esnas nda de erlemelerde ç kan farkl klar n (enflasyon
düzeltmesinden kaynaklanan farl klar gibi):

- “Ödenmi  Sermaye” den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemi se, “Ödenmi
Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere aç lacak “Sermaye Düzeltmesi Farklar ” kalemiyle;

- “Kardan Ayr lan K tlanm  Yedekler” ve “Hisse Senedi hraç Primleri”’nden kaynaklanmakta
ve henüz kar da  veya sermaye art na konu olmam sa “Geçmi  Y llar Karlar yla”,

ili kilendirilmesi gerekmektedir. Di er özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartlar
çerçevesinde de erlenen tutarlar  ile gösterilmektedir.

Sermaye düzeltmesi farklar n sermayeye eklenmek d nda bir kullan  yoktur.

Sermaye Piyasas  Kurulu’nun 8 ubat 2008 tarihli 4/138 say  karar  gere ince 1 Ocak 2008
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere paylar  borsada i lem gören anonim ortakl klar için, asgari kar
da m oran  %20 (2007: %20) olarak uygulanacakt r. Buna göre bu da n irketlerin genel
kurullar nda alacaklar  karara ba  olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç
edilecek paylar n bedelsiz olarak ortaklara da lmas na ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz
pay da lmas  suretiyle gerçekle tirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutar n mevcut
ödenmi /ç kar lm  sermayelerinin %5’inden az olmas  durumunda, söz konusu tutar n da lmadan
ortakl k bünyesinde b rak labilmesine imkan verilmi  ancak bir önceki döneme ili kin temettü
da  gerçekle tirmeden sermaye art  yapan ve bu nedenle paylar  "eski" ve "yeni" eklinde
ayr lan anonim ortakl klardan, 2007 y  faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem kar ndan temettü
da tacaklar n, hesaplayacaklar  birinci temettüyü nakden da lmalar  zorunlulu u getirilmi tir.

Ayr ca, 25 ubat 2005 tarih 7/242 say  SPK karar  uyar nca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net
da labilir kar üzerinden SPK’n n asgari kar da m zorunlulu una ili kin düzenlemeleri uyar nca
hesaplanan kar da m tutar n, tamam n yasal kay tlarda yer alan da labilir kardan
kar lanabilmesi durumunda, bu tutar n tamam , kar lanmamas  durumunda ise yasal kay tlarda yer
alan net da labilir kar n tamam  da lacakt r. SPK düzenlemelerine göre haz rlanan finansal
tablolarda veya yasal kay tlar n herhangi birinde dönem zarar  olmas  durumunda ise kar da
yap lmayacakt r.
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PNOT 22 - ÖZKAYNAKLAR (Devam )

Kar pay  da

Hisseleri MKB’de i lem gören irketler, SPK taraf ndan getirilen temettü art na a daki ekilde
tabidir:

Sermaye Piyasas  Kurulu’nun 9 Ocak 2009 tarihli karar  gere ince 2008 y  faaliyetlerinden elde
edilen karlar n da m esaslar  ile ilgili olarak paylar  borsada i lem gören anonim ortakl klar için,
asgari kar da m oran  %20 (2007: %20) olarak uygulanacakt r. SPK’n n halka aç k irketlerin kar
da m esaslar  düzenledi i Seri: IV, No: 27 Tebli ine göre bu da n irketlerin genel
kurullar nda alacaklar  karara ba  olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç
edilecek paylar n bedelsiz olarak ortaklara da lmas na ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz
pay da lmas  suretiyle gerçekle tirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutar n mevcut
ödenmi /ç kar lm  sermayelerinin %5’inden az olmas  durumunda, söz konusu tutar n da lmadan
ortakl k bünyesinde b rak labilmesine imkan verilmi  ancak bir önceki döneme ili kin temettü
da  gerçekle tirmeden sermaye art  yapan ve bu nedenle paylar  “eski” ve “yeni” eklinde
ayr lan anonim ortakl klardan, 2008 y  faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem kar ndan temettü
da tacaklar n, hesaplayacaklar  birinci temettüyü nakden da lmalar  zorunlulu u vard r.

Söz konusu 9 Ocak 2009 tarihli Kurul Karar  ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülü ü
bulunan i letmelerce da labilir kar n hesaplanmas nda konsolide finansal tablolarda yer alan kar
içinde görünen; ba  ortakl k, i  ortakl klar  ve i tiraklerden ana ortakl n konsolide finansal
tablolar na intikal eden, ancak genel kurullar nca kar da m karar  al nmam  olanlar n kar
tutarlar n dikkate al nmamas  ve bu tutarlar hakk nda finansal tablo dipnotlar nda aç klama
yap larak, ba ms z denetim raporunda ayr  bir aç klama paragraf nda bilgi verilmesi yönündeki
uygulaman n iptal edilmesine; irketlerin yasal kay tlar nda bulunan kaynaklar ndan kar lanabildi i
sürece, da tacaklar  kar tutar  Seri:XI No:29 Tebli i çerçevesinde haz rlay p kamuya ilan edecekleri
finansal tablolar nda yer alan net dönem karlar  dikkate alarak hesaplamalar na imkan tan nmas na
karar verilmi tir.

Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net da labilir kar üzerinden SPK’n n asgari kar
da m zorunlulu una ili kin düzenlemeleri uyar nca hesaplanan kar da m tutar n, tamam n yasal
kay tlarda yer alan da labilir kardan kar lanabilmesi durumunda, bu tutar n tamam , kar lanmamas
durumunda ise yasal kay tlarda yer alan net da labilir kar n tamam  da lacakt r. SPK
düzenlemelerine göre haz rlanan finansal tablolarda veya yasal kay tlar n herhangi birinde dönem zarar
olmas  durumunda ise kar da  yap lmayacakt r.

9 Ocak 2009 tarihli Kurul Karar  ile irketlerin yasal kay tlar nda bulunan geçmi  y l zararlar n
dü ülmesinden sonra kalan dönem kar  ve kar da na konu edilebilecek di er kaynaklar n toplam
tutar na Seri:XI, No:29 Tebli i çerçevesinde haz rlan p kamuya ilan edilecek finansal tablo
dipnotlar nda yer verilmesine karar verilmi tir.
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PNOT 23 - SATI LAR VE SATI LARIN MAL YET

Sat  gelirleri

2008 2007

Reklam gelirleri 709.596.398 619.235.053
Tiraj ve bask  gelirleri 225.564.717 228.358.706
Di er 63.285.223 49.983.061

Sat  gelirleri 998.446.338 897.576.820

Sat lar n maliyeti (595.814.088) (531.796.310)

Brüt kar 402.632.250 365.780.510

Sat lar n maliyeti

31 Aral k tarihlerinde sona eren y llara ait sat lar n maliyetinin detay  a da sunulmu tur.

2008 2007

Hammadde 274.141.266 244.826.028
   Ka t 176.836.679 168.984.838
   Bask  ve mürekkep 76.282.881 55.523.808
   Di er 21.021.706 20.317.382
Personel 177.298.712 142.492.260
Amortisman ve itfa paylar 44.528.987 42.621.115
Komisyonlar 30.134.808 24.787.371
Nakliye, depolama ve seyahat 9.001.936 8.265.661
Ajans haber alma giderleri 8.349.743 8.343.626
Yak t, elektrik, su ve ofis giderleri 6.912.865 6.964.135
Bak m ve onar m giderleri 6.842.193 6.809.029
Ambalaj giderleri 6.011.705 6.866.323
Haberle me 5.395.430 3.697.640
Kira giderleri 3.889.834 3.715.507
Hurda mal sat  maliyetleri 1.951.406 4.752.619
Sigorta giderleri 1.220.793 1.340.483
Di er 20.134.410 26.314.513

595.814.088 531.796.310
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PNOT 24 - ARA TIRMA VE GEL RME G DERLER , PAZARLAMA, SATI  VE
DA ITIM G DERLER , GENEL YÖNET M G DERLER

a) Pazarlama sat  ve da m giderleri

2008 2007

Reklam 53.994.233 43.030.403
Nakliye, depolama ve seyahat 29.071.540 28.695.224
Personel 11.112.118 7.251.188
Promosyon 9.188.905 19.769.798
Sponsorluk 2.222.147 4.694.115
Di er 13.200.864 9.787.816

118.789.807 113.228.544

b) Genel yönetim giderleri

2008 2007

Personel 55.248.169 46.417.148
Amortisman ve itfa paylar 39.239.302 29.049.040

erefiye ve maddi olmayan duran
  varl klar de er dü üklü ü kar 32.795.581 -
Dan manl k 21.976.583 19.260.259
Kira 15.405.586 7.720.374
Yak t, elektrik, su ve ofis giderleri 12.431.627 9.443.252
Nakliye, depolama ve seyahat 7.448.394 6.586.032
Haberle me 4.062.874 4.457.274
Bak m ve onar m 2.815.239 2.669.056
Di er 13.126.738 9.317.766

204.550.093 134.920.201

PNOT 25 - N TEL KLER NE GÖRE G DERLER

31 Aral k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle giderler fonksiyon baz nda gösterilmi  olup detaylar
Dipnot 23 ve Dipnot 24’da yer almaktad r.

PNOT 26 - D ER FAAL YETLERDEN GEL R/G DERLER

31 Aral k tarihlerinde sona eren y llara ait di er faaliyetlerden gelir ve karlar a daki gibidir:

2008 2007

Vergi uzla ma geliri (Dipnot 18) 14.146.135 -
Maddi duran varl k sat  kar 2.544.399 -
Kira ve verilen bina hizmet gelirleri 2.192.355 4.319.608
Konusu kalmayan kar klar 1.500.191 1.647.930
Di er 2.285.774 2.002.717

22.668.854 7.970.255
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PNOT 26 - D ER FAAL YETLERDEN GEL R/G DERLER (Devam )

31 Aral k tarihlerinde sona eren y llara ait di er faaliyetlerden gider ve zararlar a daki gibidir:

2008 2007

üpheli alacak kar k gideri 12.663.233 3.211.693
Yat m amaçl  gayrimenkuller
   de er dü üklü ü kar 4.725.638 -
Maddi duran varl k sat  zarar 3.557.198 1.682.812
Sat lmaya haz r finansal varl klar
   de er dü üklü ü kar 1.164.760 -
Ba  ve yard mlar 985.655 1.820.476
Ödenen ceza ve tazminatlar 745.963 3.583.255
Hukuki davalar için ayr lan kar klar 128.676 1.689.579
Di er 384.658 3.026.011

24.355.781 15.013.826

PNOT 27 - F NANSAL GEL RLER

31 Aral k tarihlerinde sona eren y llara ait finansal gelirler a daki gibidir:

2008 2007

Kur fark  gelirleri 65.131.305 100.509.516
Banka mevduat  faiz geliri 21.561.281 12.613.331
Vadeli sat lardan kaynaklanan
   vade fark  gelirleri 16.866.573 16.941.793
Makul de er de ikli i gelir tablosuna
   yans lan finansal yat m faiz geliri, net 162.634 1.820.923
Di er 3.174.464 904.728

106.896.257 132.790.291

PNOT 28 - F NANSAL G DERLER

31 Aral k tarihlerinde sona eren y llara ait finansal giderler a daki gibidir:

2008 2007

Kur fark  giderleri 199.412.147 23.166.554
Banka kredileri faiz giderleri 50.520.134 39.789.002
Banka komisyon ve faktoring giderleri 3.260.322 2.640.530
Di er 11.277.994 3.909.243

264.470.597 69.505.329
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PNOT 29 - SATI  AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLAR VE DURDURULAN
FAAL YETLER

Grup, 25 Haziran 2008 tarihinde tamam  satt  Ba  Ortakl  Trader.com (Polska) Sp. Z.o.o.
hisselerini durdurulan faaliyetler olarak s flam r. Durdurulan faaliyetler, 54.350.000 ABD dolar
bedel kar  66.508.000 YTL’ye sat lm r.

Durdurulan faaliyetler

2008 2007

Sat  gelirleri 6.188.464 8.734.085
Sat lar n maliyeti (3.860.170) (5.546.301)

Brüt kar 2.328.294 3.187.784

Operasyon giderleri (1.804.266) (4.429.354)
Di er faaliyet gelirleri 18.159 (409.974)
Finansman giderleri (28.536) (161.893)

Durdurulan faaliyetler dönem kar /(zarar ) 513.651 (1.813.437)

Durdurulan faaliyetlerin sat ndan
  elde edilen kar 58.675.805 -

Durdurulan faaliyetler
   vergi sonras  dönem kar /(zarar ) 59.189.456 (1.813.437)

Grup, ayr ca 30 Haziran 2008 tarihinde ald  Macaristan’da bulunan Ba  Ortakl klar ’ndan Kisokos’u
Macaristan’da bulunan di er Ba  Ortakl klar ’ndan biri ile birle tirme karar na istinaden, Kisokos’un
durdurulan faaliyetler olarak s fland lmas na son vermi tir. 30 Haziran 2008 ve 31 Aral k 2007
tarihlerine ait geçmi  dönem finansal tablolar nda s ras yla “sat  amac yla elde tutulan varl klar”, “sat
amac yla elde tutulan duran varl klara ili kin yükümlülükler” ve “durdurulan faaliyetlere vergi sonras
dönem zarar  ”ba klar  alt nda birer kalem olarak gösterilen durdurulan faaliyetler, cari dönem ile
tutarl k göstermesi aç ndan s fland larak yeniden düzenlemi tir.

PNOT 30 - VERG  VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

2008 2007

Ödenecek kurumlar ve gelir vergisi 2.159.564 26.864.197
Eksi: pe in ödenen vergiler (Dipnot 21) (19.476.471) (18.038.010)

Vergi yükümlülü ü, net (17.316.907) 8.826.187

Grup, ertelenen gelir vergisi varl k ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin Dipnot 2.1.1’de
belirtilen finansal tablolar n haz rlanma ilkeleri ve yasal finansal tablolar  aras ndaki farkl
de erlendirilmelerin sonucunda ortaya ç kan geçici farklar n etkilerini dikkate alarak hesaplamaktad r.
Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, Dipnot 2.1.1’de belirtilen finansal tablolar n
haz rlanma ilkeleri ve vergi kanunlar na göre de ik raporlama dönemlerinde muhasebele mesine yol
açar.
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PNOT 30 - VERG  VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER  (Devam )

31 Aral k 2008 tarihi itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren i letmeler için ertelenen vergi
hesaplamas nda kullan lan vergi oran  %20’dir (2007: %20).

31 Aral k 2008 tarihi itibariyle her bir ülkedeki yürürlükteki vergi mevzuatlar  dikkate al narak
ertelenen vergi hesaplamas nda kullan lan vergi oranlar  (%) a daki gibidir:

Vergi Vergi
Ülke oranlar Ülke oranlar

Almanya 28,0 Kazakistan 30,0
Avusturya 25,0 Macaristan 16,0
Belarus 24,0 Polonya 19,0
Rusya 24,0 Hollanda 25,5

rvatistan 20,0 Ukrayna 25,0

31 Aral k tarihi itibariyle geçici farklar ve ertelenmi  vergi varl /(yükümlülü ü)’nün aç klanan vergi
oranlar  kullan larak haz rlanan dökümü a daki gibidir:

Toplam Ertelenen vergi varl klar /
geçici farklar   (yükümlülükleri)
2008 2007 2008  2007

ndirilebilir mali zararlar (*) 52.161.867 48.997.067 9.986.699 5.565.017
Ticari alacaklar n kay tl  de eri ile vergi
   matrahlar  aras ndaki net fark 18.410.048 6.389.099 3.376.827 1.162.981

dem tazminat  ve izin
  yükümlülü ü kar klar 16.303.754 12.698.001 3.260.751 2.539.600
Finansal kiralama borçlar n kay tl  de eri
   ile vergi matrahlar  aras ndaki net fark 6.976.631 7.601.877 1.953.457 2.174.136
Ertelenmi  gelirler 1.250.152 1.472.706 250.031 294.541
Di er, net 2.328.594 3.027.788 465.719 2.950.099

Ertelenen vergi varl klar  19.293.484 14.686.374

Maddi ve maddi olmayan duran varl klar n
   kay tl  de eri ile vergi matrahlar
   aras ndaki net fark (688.508.892) (729.430.313) (148.228.187) (164.738.336)
Di er, net (20.228.274) (14.542.012) (4.206.378) (3.232.808)

Ertelenen vergi yükümlülükleri  (152.434.565) (167.971.144)

Ertelenen vergi yükümlülükleri, net  (133.141.081) (153.284.770)
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PNOT 30 - VERG  VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER  (Devam )

Ertelenen vergi varl klar : 2008 2007

Bir y ldan uzun sürede yararlan lacak 18.206.512 11.669.591
Bir y ldan k sa sürede yararlan lacak 1.086.972 3.016.783

Toplam 19.293.484 14.686.374

Ertelenen vergi yükümlülükleri: 2008 2007

Bir y ldan uzun sürede yararlan lacak (151.855.668) (166.504.022)
Bir y ldan k sa sürede yararlan lacak (578.897) (1.467.122)

Toplam (152.434.565) (167.971.144)

(*) Ertelenen vergi varl klar  tüm indirilebilir geçici farklar için yararlan labilecek düzeyde mali kar n
olu mas  muhtemel oldu u ölçüde kay tlara yans r. 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle ertelenen vergi
varl  hesaplanmayan mahsup edilebilecek mali zararlar 22.897.094 YTL’dir (2007: 38.318.965 YTL).

Mali zararlar n kullan labilecekleri y llar a da belirtilmi tir:
2008 2007

2011 313.083 1.330.418
2012 - -
2013 40.712.963 -
2014 ve sonras 11.135.821 47.666.649

52.161.867 48.997.067

31 Aral k tarihlerinde sona eren y llara ait net ertelenen vergi yükümlülüklerinin hareketi a da
belirtilmektedir:

2008 2007

1 Ocak 153.284.770 21.841.667

Konsolide gelir tablosundaki ertelenen
   vergi geliri (32.609.226) (4.346.871)
Ba  ortakl k (sat lar )/sat n al mlar (797.487) 151.127.958
Yabanc  para çevrim farklar 13.263.024 (15.337.984)

31 Aral k 133.141.081 153.284.770

31 Aral k tarihlerinde sona eren y llara ait net vergi gideri a da özetlenmi tir:

2008 2007

Cari 24.396.599 52.041.491
Ertelenen (32.609.226) (4.346.871)

(8.212.627) 47.694.620
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PNOT 30 - VERG  VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER  (Devam )

31 Aral k tarihlerinde sona eren y llara ait konsolide gelir tablosundaki cari dönem vergi gideri ile
konsolide vergi ve ana ortakl k d  paylar öncesi karlar üzerinden cari vergi oran  kullan larak
hesaplanan vergi giderinin mutabakat  a daki gibidir:

2008 2007

Sürdürülen faaliyetler
   vergi ve ana ortakl k d  paylar öncesi (zarar)/kar (88.734.317) 152.970.187

Ülkelerin farkl  etkin vergi oran ndan hesaplanan
   cari dönem vergi (geliri)/gideri (16.753.078) 33.759.582

Vergiye konu olmayan giderler 11.883.994 13.650.630
Vergi oran  de imi etkisi (18.240.156) -
Cari dönemde ortaya ç kan mali zararlar 9.523.590 9.391.263
Kullan lan geçmi  y l zararlar 293.510 (1.240.945)
Vergiye konu olmayan gelirler (492.895) (10.430.932)
Temettü da na ili kin stopaj 6.876.485 1.334.663
Di er, net (1.304.077) 1.230.359

Sürdürülen faaliyetler vergi (geliri)/gideri (8.212.627) 47.694.620

Türk vergi mevzuat , ana ortakl k olan irket’in Ba  Ortakl klar  ve tiraklerini konsolide etti i
finansal tablolar  üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tan mamaktad r. Bu sebeple bu
konsolide finansal tablolara yans lan vergi kar klar , tam konsolidasyon kapsam na al nan tüm
irketler için ayr  ayr  hesaplanm r.

Grup’un konsolide mali tablolar  aç ndan önemlilik arzeden irketlerin bulunduklar  ülkelerle ilgili
aç klamalar a daki gibidir:

Türkiye:

Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 say  yasa ile de mi tir. Söz konusu 5520
say  yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlü e girmi tir. Buna göre Türkiye’de kurumlar vergisi oran  %20’dir (2007:%20). Kurumlar vergisi
oran  kurumlar n ticari kazanc na vergi yasalar  gere ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave
edilmesi, vergi yasalar nda yer alan istisna (i tirak kazançlar  istisnas , yat m indirimi istisnas  vb.) ve
indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah na uygulan r. (GVK Geçici
61. madde kapsam nda yararlan lan yat m indirimi istisnas  olmas  halinde yararlan lan istisna tutar
üzerinden hesaplan p ödenen %19,8 oran ndaki stopaj hariç).

Türkiye’deki bir i yeri ya da daimi temsilcisi arac  ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de
yerle ik kurumlara ödenen kar paylar na (temettüler) stopaj uygulanmaz. Bunlar n d nda kalanlara
yap lan temettü ödemeleri %15 oran nda stopaja tabidir. Kar n sermayeye ilavesi, kar da
say lmaz.

irketler üçer ayl k mali karlar  üzerinden %20 (2007: %20) oran nda geçici vergi hesaplar ve o
dönemi izleyen ikinci ay n 10’uncu gününe kadar beyan edip 17’nci günü ak am na kadar öderler. Y l
içinde ödenen geçici vergi o y la ait olup izleyen y l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba ra men ödenmi  geçici vergi tutar  kalm
ise bu tutar nakden iade al nabilece i gibi devlete kar  olan herhangi bir ba ka mali borca da mahsup
edilebilir.
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PNOT 30 - VERG  VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER  (Devam )

30 Aral k 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yay mlanan, 5024 say  Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda De iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun (“5024 say
Kanun”), kazançlar  bilanço esas na göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin
finansal tablolar  1 Ocak 2004 tarihinden ba layarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmas
öngörmektedir. An lan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yap labilmesi son 36 ayl k kümülatif
enflasyon oran n ( D E TEFE art  oran n ) %100’ü ve son 12 ayl k enflasyon oran n (D E TEFE
art  oran n) %10’u a mas  gerekmektedir. 2006 y  için söz konusu artlar sa lanmad  için
enflasyon düzeltmesi yap lmam r.

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa lamak gibi bir uygulama
bulunmamaktad r. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand  ay  takip eden
dördüncü ay n 25 inci günü ak am na kadar ba  bulunulan vergi dairesine verilir.

Vergi incelemesine yetkili makamlar be  y l zarf nda muhasebe kay tlar  inceleyebilir ve hatal  i lem
tespit edilirse ödenecek yap lacak vergi tarhiyat  nedeniyle vergi miktarlar  de ebilir.

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

Kurumlar n tam mükellefiyete tabi bir ba ka kurumun sermayesine i tirakten elde ettikleri temettü
kazançlar  (yat m fonlar n kat lma belgeleri ile yat m ortakl klar  hisse senetlerinden elde edilen
kar paylar  hariç) kurumlar vergisinden istisnad r.

Anonim irketlerin kurulu lar nda veya sermayelerini art rd klar  s rada ç kard klar  hisse senetlerinin
itibari de erlerinin üzerinde elden ç kar lmas ndan sa lanan emisyon primi kazançlar  kurumlar
vergisinden istisnad r.

Kanuni ve i  merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited irket mahiyetindeki bir irketin
(esas faaliyet konusu finansal kiralama veya her nevi menkul k ymet yat  olanlar hariç)
sermayesine, kazanc n elde edildi i tarihe kadar devaml  olarak en az bir y l süreyle %10 veya daha
fazla oranda i tirak eden kurumlar n, bu i tiraklerin kanunî veya i  merkezinin bulundu u ülke vergi
kanunlar  uyar nca en az %15 oran nda (esas faaliyet konusu finansman temini veya sigortac k
olanlarda en az, Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oran nda) kurumlar vergisi benzeri vergi yükü
ta yan ve elde edildi i vergilendirme dönemine ili kin y ll k kurumlar vergisi beyannamesinin
verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer ettikleri i tirak kazançlar  kurumlar vergisinden
istisnad r.

Kurumlar n yurt d nda bulunan i  yerleri veya daimi temsilcileri (esas faaliyet konusu finansal
kiralama veya her nevi menkul k ymet yat  olanlar hariç) arac  ile elde ettikleri ve i  yeri veya
daimi temsilcinin bulundu u ülke vergi kanunlar  uyar nca en az %15 oran nda (esas faaliyet konusu
finansman temini veya sigortac k olanlarda en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oran nda)
kurumlar vergisi benzeri bir vergi yükü ta yan ve elde edildi i vergilendirme dönemine ili kin y ll k
kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer ettikleri
kazançlar  kurumlar vergisinden istisnad r.

Kurumlar n, en az iki tam y l süreyle aktiflerinde yer alan i tirak hisselerinin, gayrimenkullerinin,
rüçhan hakk , kurucu senedi ve intifa senetleri sat ndan do an kazançlar n %75’i kurumlar
vergisinden istisnad r. stisnadan yararlanmak için söz konusu kazanc n pasifte bir fon hesab nda
tutulmas  ve 5 y l süre ile i letmeden çekilmemesi gerekmektedir. Sat  bedelinin sat n yap ld  y
izleyen ikinci takvim y  sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.
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PNOT 30 - VERG  VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER  (Devam )

Uzun y llard r uygulanmakta olan ve en son mükelleflerin belli bir tutar  a an sabit k ymet al mlar n
%40’  olarak hesaplad klar  yat m indirimi istisnas na 30 Mart 2006 tarihli 5479 say  yasa ile son
verilmi tir. Ancak, sözkonusu yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 69. madde uyar nca
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 2006 tarihi itibariyle mevcut olup, 2006 y  kazançlar ndan
indiremedikleri yat m indirimi istisnas  tutarlar  ile;

a) 24 Nisan 2003 tarihinden önce yap lan müracaatlara istinaden düzenlenen yat m te vik
belgeleri kapsam nda, 193 say  Gelir Vergisi Kanununun 9 Nisan 2003 tarihli ve 4842 say
Kanunla yürürlükten kald lmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’nc  maddeleri çerçevesinde
ba lan lm  yat mlar  için belge kapsam nda 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapacaklar
yat mlar ,

b) 193 say  Gelir Vergisi Kanununun mülga 19’uncu maddesi kapsam nda 1 Ocak 2006
tarihinden önce ba lanan yat mlarla ilgili olarak, yat mla iktisadi ve teknik bak mdan
bütünlük arz edip bu tarihten sonra yap lan yat mlar ,

nedeniyle, 2006 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacaklar  yat m
indirimi istisnas  tutarlar , yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oran na ili kin hükümler
dahil) çerçevesinde sadece 2007, 2007 ve 2008 y llar na ait kazançlar ndan indirebilirler.
Dolay  ile ticari kar rakam  içinde yer alan yukar da say lan nitelikteki kazançlar kurumlar vergisi
hesab nda dikkate al nm r.

Kurumlar vergisi matrah n tespitinde yukar da yer alan istisnalar yan nda ayr ca Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 8, 9 ve 10. maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. madde hükmünde belirtilen
indirimler de dikkate al r.

Rusya Federasyonu

Rusya Federasyonu’nda yürürlükte bulunan kurumlar vergisi oran  %24’tür (2007: %24). 1 Ocak 2009
tarihinden geçerli olmak üzere, kurumlar vergisi oran  %20’ye dü mü tür.

Rusya’da vergi y  takvim y r ve takvim y  d ndaki mali y lsonlar na izin verilmemektedir.
Kazançlar üzerinden vergiler y ll k bazda hesaplan r. Vergi ile ödemeler ayl k, ya da beyanname
verenin seçimine ba  olarak de ik hesaplama yöntemleriyle üç ayl k ya da ayl k yap labilmektedir.

Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand  y  takip eden 28 Mart’a kadar verilir.

Rusya Federasyonu vergi sistemine göre mali zararlar, gelecekteki vergiye tabi gelirlerden mahsup
edilmek üzere 10 y l ileriye ta nabilir. 2007 y ndan sonra indirilebilir mali zararlara ili kin s rlama
kald lm r. Herhangi bir y lda mahsup edilebilecek azami tutar, ilgili y n vergiye tabi toplam
kar n %30’u (2007: %30) ile s rl r. Söz konusu dönemlerde mahsup edilmeyen zararlarla ilgili
haklar kaybedilir.

Vergi iadesi teknik olarak mümkün olmakla beraber genellikle vergi iadesi hukuki süreç soncu elde
edilmektedir. Ana ortakl k ve ba  ortakl klar n konsolide vergi raporlamas na ya da vergi
ödemesine izin verilmemektedir. Genellikle yabanc  ortaklara ödenen temettü ödemeleri %15 oran nda
stopaja tabidir. kili vergi anla malar na istinaden bu oran dü ebilmektedir.

Rusya Federasyonu’nda vergi mevzuatlar , farkl  yorumlara tabi olup, s k s k de ikli e
ramaktad r. TME’nin faaliyetleri ile ilgili olarak vergi makamlar  taraf ndan vergi mevzuat n

yorumlanmas , yönetim ile ayn  olmayabilir.
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PNOT 30 - VERG  VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER  (Devam )

Macaristan

Macaristan’da yürürlükte bulunan kurumlar vergisi oran  %16’d r (2007: %16).

Macaristan vergi sistemine göre mali zararlar n ta nmas nda genellikle süre s rlamas  yoktur.
irketin vergi öncesi zarar n bulunmas  ve net sat lar n sat lar n maliyeti ve operasyon giderleri

toplam n yar ndan az olmas  ya da irketin geçmi  iki y lda da mali zarar n olmas  durumlar nda,
mali zararlar n ta nmas  için vergi otoritesinden izin al nmas  gerektirmektedir.

1 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere, hisse sat lar ndan sa lanan sermaye kazançlar
hisselerinin sat ndan önce en az iki y l irket bünyesinde tutulmu  olma art yla vergiden muaft r.
1 Ocak 2008 tarihinden itibaren hisselerin irket bünyesinde iki y l tutulmu  olma art  bir y la
indirilmi tir. Kay tl  hisselerden, sermaye zararlar  ve de er dü üklü ü kar klar , kurumlar vergisi
hesaplamas nda, indirim olarak kabul edilmez.

1 Ocak 2004 tarihinden itibaren, faiz ve royalti ödemeleri stopaja tabi de ildir. 1 Ocak 2006 tarihinden
geçerli olmak üzere, temettü ödemeleri stopaja tabi de ildir.

rvatistan

rvatistan’da yürürlükte bulunan kurumlar vergisi oran  %20’dir (2007: %20).

rvatistan’da kurumlar vergisi ve KDV beyannameleri ile ibraz edilen son vergi yükümlülü ünün
onaylanmas nda yasal prosedürler yoktur. Vergi tahakkuklar  üç y l süre boyunca vergi incelemesine
tabidir. Üç y ll k s rland rma dönemi vergi beyanlar n ibraz edildi i y  takip eden y l ba lar. Üç

ll k bu dönem, vergi otoritelerinin vergi, faiz veya ceza toplamak için ba latt  bir faaliyetle tekrar
ba lar ve kesin s rland rma süresi olan alt  y l dolana kadar da devam eder.

Mali zararlar, 5 y  a mamak kayd yla dönem kurum kazanc ndan indirilebilirler.

Fikri haklar için yap lan ödemeler, pazar ara rma hizmet giderleri, vergi ve yönetim dan manl k
hizmeti giderleri, denetim hizmeti giderleri, yabanc  tüzel ki ilere ödenen faizler, %15 stopaja tabidir.

Polonya

Polonya’da yürürlükte bulunan kurumlar vergisi oran  %19’dur (2007: %19).

Kurumlar vergisi, hesap döneminin kapand  ay  takip eden üçüncü ay n sonuna kadar verilir. Vergi
ödemeleri ayl k pe in olarak, takip eden ay n 20. gününe kadar yap r. Y l içinde ödenen vergiler o

la ait olup izleyen y l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar
vergisinden mahsup edilir. Mahsuba ra men ödenmi  geçici vergi tutar  kalm  ise bu tutar nakden
iade al nabilece i gibi devlete kar  olan herhangi bir ba ka mali borca da mahsup edilebilir.

Mali zararlar, 5 y  a mamak kayd yla dönem kurum kazanc ndan indirilebilirler. Bir vergi
döneminde, toplam mali zarar n ancak %50’si mahsup edilebilir.

Temettü ödemeleri genel olarak, %19 oran nda stopaja tabidir.
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PNOT 31 - H SSE BA INA KAZANÇ

Hisse ba na kazanç miktar , net dönem kar n irket hisselerinin dönem içindeki a rl kl  ortalama
pay adedine bölünmesiyle hesaplan r. Hesaplamas  a daki gibidir:

2008 2007

Sürdürülen faaliyetler dönem (zarar )/kar (80.521.690) 105.275.567
Sürdürülen faaliyetlerden az nl k paylar na
   ait net dönem (kar )/zarar (16.761.633) (9.274.989)
Sürdürülen faaliyetlerden ana ortakl a dü en
   net dönem kar (97.283.323) 96.000.578

kar lm  adi hisselerin
   a rl kl  ortalama adedi (Beheri 1 YTL) 460.000.000 460.000.000

Hisse ba na (zarar)/kazanç (Yeni Kuru ) (21,15) 20,87

Durdurulan faaliyetler net dönem kar /(zarar ) 59.189.456 (1.813.437)
kar lm  adi hisselerin

   a rl kl  ortalama adedi (Beheri 1 YTL) 460.000.000 460.000.000

Hisse ba na kazanç/(zarar) (Yeni Kuru ) 12,87 (0,39)

Net dönem (zarar )/kar (38.093.867) 94.187.141
kar lm  adi hisselerin

   a rl kl  ortalama adedi (Beheri 1 YTL) 460.000.000 460.000.000

Hisse ba na (zarar)/kazanç (Yeni Kuru ) (8,28) 20,48

Hisse ba na kazanç ve seyreltilmi  hisse ba na kazanç aras nda hiçbir dönem için herhangi bir fark
bulunmamaktad r.

PNOT 32 -  TARAF AÇIKLAMALARI

i) li kili taraf bakiyeleri:

a) li kili taraflardan k sa vadeli alacaklar:

2008 2007

Do an Gazetecilik A. . (“Do an Gazetecilik”) 10.180.754 6.903.110
Ba ms z Gazeteciler Yay nc k A. . (“Ba ms z Gazeteciler”) 9.144.437 -
Do an Media 3.274.216 1.633.716
Medyanet A. . (“Medyanet”) 3.081.240 1.694
Do an Müzik Kitapç k A. . (“DMK”) 2.794.431 3.613.324
Do an Da m Sat  ve Pazarlama A. . (“Do an Da m”) 2.462.713 7.124.939
Milliyet Verlags und Handels GmbH (“Milliyet Verlags”) 1.151.197 3.067.743
Do an Burda Yay nc k ve Pazarlama A. . (“Do an Burda”) 1.099.608 1.117.789
Katalog Yay n Tan m Hizmetleri A. . (“Katalog”) 1.068.516 17.666
Do an Portal ve Elektronik Ticaret A. . (“Do an Portal”) 578.322 -
Di er 1.057.640 3.959.843

35.893.074 27.439.824
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PNOT 32 -  TARAF AÇIKLAMALARI (Devam )

b) li kili taraflara k sa vadeli borçlar:
2008 2007

l thalat hracat Mümessillik A. . (“I l thalat”) 2.148.488 -
Do an Yay n 1.960.599 1.200.104
Milta Seyahat Acentas letmecili i A. . (“Milta”) 624.053 603.533
Do an leti im Elektronik Servis Hizmetleri
   ve Yay nc k A. . (“Do an leti im”) 202.401 -
D-Market Elektronik Hizmetleri Ticaret A. . (“D Market”) 131.850 -
Petrol Ofisi A. . (“Petrol Ofisi”) 126.372 -
Do an D  Ticaret 125.040 -
DTV Haber ve Görsel Yay nc k A. . (“Kanal D”) 120.576 939.744
D Yap nsaat Sanayi Ticaret A.  (“D Yap ”) - 1.011.421
Medyanet - 1.082.940
Di er 771.778 1.824.694

6.211.157 6.662.436

c) li kili taraflara verilen avanslar:
2008 2007

Do an D  Ticaret 1.135.207 110.971
l thalat hracat - 2.188.933

1.135.207 2.299.904

ii) li kili taraflarla yap lan önemli i lemler:

a) li kili taraflara önemli hizmet ve ürün sat lar :

2008 2007

Do an Da m 77.623.544 79.846.152
Do an Gazetecilik 29.347.650 26.123.149
Do an Media 14.632.726 15.249.275
Do an Burda 6.827.813 7.667.120
Medyanet 4.331.672 1.591.198
Ba ms z Gazeteciler 4.154.839 -
Do an TV Holding A. . (“Do an TV”) 4.058.119 3.229.372
Do an Yay n 3.436.620 3.525.063
Milliyet Verlags 2.304.851 2.343.717
Turner Do an Prodüksiyon A.  (“Turner”) 2.166.278 -
Do an leti im 1.198.162 833.413
Do an ve Egmont Yay nc k ve Yap mc k
   Ticaret A. . (“Do an Egmont”) 1.094.271 1.051.693
Petrol Ofisi 1.089.030 1.947.313
DMK 1.061.063 1.150.583
Eko TV Televizyon ve Yay nc k A. . (“Eko TV”) 984.115 3.011.111
Di er 5.222.585 7.893.292

159.533.338 155.462.451
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PNOT 32 -  TARAF AÇIKLAMALARI (Devam )

b) li kili taraflardan önemli hizmet ve mamul al mlar :

2008 2007

l thalat (*) 79.707.841 84.304.146
Do an D  Ticaret (*) 66.605.335 73.649.603
Do an Da m (**) 22.477.037 23.217.856
Kanal D 12.277.460 9.704.904
Do an Yay n 11.051.886 11.774.889
Milta 7.789.260 7.510.423

l Televizyon Yay nc k A. . (“I l TV” veya “Star TV”) 1.966.729 5.668.387
Do an leti im 1.913.492 1.766.281
D Yap m Reklamc k ve
   Da m A. . (“D Yap m Reklamc k”) 1.834.785 2.085.013
Petrol Ofisi 1.643.972 1.599.043
Di er 7.146.909 8.753.169

214.414.706 230.033.714

(*) Grup ba ca hammaddelerini Do an D  Ticaret ve I l thalat’tan sat n almaktad r.

(**) Do an Da m, Grup’a gazete da m hizmeti sa lamaktad r. Do an Da m’dan al nan hizmet ve
mamuller tutar n içerisinde gazete iadeleri, da m ve nakliye hizmet giderleri yer almaktad r.

c) li kili taraflarla ilgili di er önemli i lemler:

Di er gelirler:
2008 2007

l thalat 813.176 950.825
Do an Da m 812.670 710.087
Do an D  Ticaret 751.435 812.062
Do an Burda 515.699 459.462
Do an Media 323.931 812.787
Do an Yay n 187.065 208.325
Do an leti im 134.752 120.371
Milliyet Verlags 24.352 129.351
Di er 615.919 498.655

4.178.999 4.701.925

Di er giderler:
2008 2007

Do an Factoring 910.454 1.214.182
Do an Gazetecilik 119.283 223.076
Di er 293.340 537.925

1.323.077 1.975.183

Maddi duran varl k al mlar :
2008 2007

D-Market 625.326 343.269
D Yap 228.428 1.611.107
Medyanet - 746.693
Di er 102.769 46.494

956.523 2.747.563
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PNOT 32 -  TARAF AÇIKLAMALARI (Devam )

Grup, üst düzey yönetim kadrosunu yönetim kurulu üyeleri ve icra kurulu üyeleri olarak belirlemi tir.
Üst düzey yöneticilere sa lanan faydalar ise ücret, prim, sa k sigortas  ve ula m gibi faydalardan
olu maktad r.

2008 2007

Yönetim kurulu 2.599.357 7.026.886
cra kurulu 852.793 576.426

3.452.150 7.603.312

PNOT 33 - F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL  VE
DÜZEY

33.1 Finansal Risk Yönetimi

(i) Faiz oran  riski

irket’in faiz oran na duyarl  finansal araçlar  gösteren tablo a daki gibidir:

31 Aral k 2008 31 Aral k 2007
Sabit faizli finansal araçlar

Finansal varl klar
 -Gerçe e uygun de er fark  kar zarara
   yans lan varl klar (*) 348.438.613 107.348.259

Finansal yükümlülükler 109.398.581 96.774.490

De ken faizli finansal araçlar

Finansal yükümlülükler 794.200.720 568.165.644

(*) Gerçe e uygun de er fark  kar zarara yans lan varl klar, vadesi üç aydan k sa, sabit faizli yabanc  para
ve YTL vadeli banka mevduatlar ndan olu maktad r.

Grup, yönetimi, faiz oran na duyarl  varl k ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle
olu an do al tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz do uran varl klar  k sa vadeli yat m
araçlar nda de erlendirmektedir. Ayr ca Grup, faiz takas  sözle melerinin s rl  kullan  ile de ken
faizli banka borçlar ndan kaynaklanan faiz riskinden kendini korumaktad r.

31 Aral k 2008 tarihinde ABD Dolar  ve Avro para birimi cinsinden olan kredilerin faizi 100 baz puan
yüksek/dü ük olsayd  ve di er tüm de kenler sabit kalsayd  de ken kredilerden olu an
yüksek/dü ük faiz gideri sonucu vergi ve ana ortakl k öncesi net dönem kar  1.088.091 YTL
(2007: 497.589 YTL) daha dü ük/yüksek olacakt .
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PNOT 33 -F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL  VE DÜZEY

(ii) Likidite riski

Grup’un finansal yükümlülüklerinden kaynaklanan likidite riskini gösteren tablo a daki gibidir:

Sözle me uyar nca
31 Aral k 2008 Defter de eri nakit ç lar toplam 3 aydan k sa 3-12 ay aras  1-5 y l aras  5 y ldan uzun

Türev olmayan finansal yükümlülükler

Finansal borçlar 903.599.301 983.127.947 146.187.880 159.073.025 674.442.779 3.424.263

Di er finansal yükümlülükler 19.729.466 20.567.280 - 14.215.620 6.351.660 -

Ticari borçlar
   - li kili taraf 6.211.157 6.211.157 6.211.157 - - -
   - Di er 38.813.109 38.813.109 38.813.109 - - -

Di er borçlar
  - li kili taraf - - - - - -
  - Di er 15.757.295 15.757.295 15.568.257 - 189.038 -

Sözle me uyar nca
31 Aral k 2007 Defter de eri nakit ç lar toplam 3 aydan k sa 3-12 ay aras  1-5 y l aras  5 y ldan uzun

Türev olmayan finansal yükümlülükler

Finansal borçlar 664.940.134 797.732.158 19.194.351 81.496.226 648.162.696 48.878.885

Di er finansal yükümlülükler 17.850.192 21.546.950 - - 21.546.950 -

Ticari borçlar
   - li kili taraf 6.662.436 6.662.436 6.662.436 - - -
   - Di er 38.419.297 38.419.297 38.419.297 - - -

Di er borçlar
   - li kili taraf - - - - - -
   - Di er 21.271.516 21.271.516 21.271.516 - - -
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PNOT 33 - F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL  VE
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(ii) Likidite riski (Devam )

htiyatl  likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul k ymet tutmay , yeterli miktarda kredi
lemleri ile fon kaynaklar n kullan labilirli ini ve piyasa pozisyonlar  kapatabilme gücünü ifade

eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say da ve yüksek
kalitedeki kredi sa lay lar n eri ilebilirli inin sürekli k nmas  suretiyle yönetilmektedir. Grup
yönetimi, 6 ayl k hammadde al  kar layacak miktarda nakit ve nakit benzeri varl  tutmay
hedeflemektedir.

Likidite tablosu, bilanço tarihi itibariyle kontrat n vade tarihine kadar olan geri kalan dönemi baz
alarak, Grup’un net finansal yükümlülüklerinin, uygun vade gruplamas  yaparak analizini sa lar.
Tabloda belirtilen tutarlar kontrata ba  iskonto edilmemi  nakit ak mlar r. Vadesi 12 aydan k sa
olan bakiyeler iskonto tutar n önemsiz düzeyde olmas  sebebiyle kay tl  de erlerine e ittirler.

Grup’un 31 Aral k 2008 tarihinde 1 y ldan uzun vadeli 537.552.557 YTL tutar nda finansal borcu
(2007: 516.698.027 YTL) ve 86.094.672 YTL tutar nda tedarikçilere ödenecek borcu bulunmaktad r
(2007: 83.241.192 YTL) (Dipnot 7). 31 Aral k 2008 tarihinde Grup’un 1 y ldan uzun vadeli menkul

ymeti bulunmamaktad r.( 2007: Yoktur) (Dipnot 6).

(iii) Kredi riski

Finansal aktiflerin mülkiyeti kar  taraf n sözle me artlar  yerine getirememe riskini beraberinde
getirir. Bu riskler her bir borçlu için kredi miktar n s rland lmas  ile kontrol edilir. Borçlu
taraflar n say ca çok olmas  dolay yla kredi riski büyük ölçüde da lmaktad r.

Ticari alacaklar için ya land rma analizi:

31 Aral k 2008 tarihi itibariyle 52.265.614YTL (2007: 56.515.126 YTL) tutar ndaki ticari alacak,
vadesi geçmi  olmas na ra men üpheli alacak olarak de erlendirilmemi tir. Grup, sektörün
dinamikleri ve artlar ndan dolay  bir aya kadar olan gecikmeler için herhangi bir tahsilat riski
öngörmemektedir. Grup, vadesi 1 ay geçmi  tahsil edemedi i alacaklar  için vade fark  uygulayarak
ticari alacaklar  yeniden yap land rmaktad r ve/veya ipotek, kefalet, teminat senedi gibi teminatlar
bulundurmas  sebebiyle herhangi bir tahsilat riski öngörmemektedir.

31 Aral k itibariyle vadesi geçmi  ancak de er dü üklü üne u ramam  ticari alacaklar n ya land rma
analizi a daki gibidir:

2008 2007
li kili taraflar Di er alacaklar li kili taraflar Di er alacaklar

0-1 ay aras 833.543 18.023.894 326.641 28.569.113
1-3 ay aras 316.044 10.937.072 1.127.173 8.488.767
3-6 ay aras 957.279 5.800.697 514.929 7.987.904
6-12 ay aras 5.915.327 2.327.315 1.316.787 6.670.401
1-2 y l aras  (*) 2.639.937 4.514.506 - 1.513.411
2-5 y l aras - - - -
5 y l ve üzeri - - - -

10.662.130 41.603.484 3.285.530 53.229.596

(*) Ba ms z Gazeteciler’in 31 Aral k 2007 tarihinde di er alacaklarda s fland lan vadesi geçmi  ancak
de er dü üklü üne u ramam  alacaklar , 2008 y  içerisinde Ba ms z Gazeteciler’in  ili kili taraf
olmas  nedeniyle 31 Aral k 2008 tarihinde ili kili taraflarda gösterilmi tir.
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PNOT 33 - F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL  VE
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(iii) Kredi riski (Devam )

31 Aral k itibariyle vadesi geçmi  ve de er dü üklü üne u ram  ticari alacaklar n ya land rma analizi
daki gibidir:

De er dü üklü üne u rayan 2008 2007

Vadesi 0 - 3 ay geçmi 2.873.413 170.046
Vadesi 3 - 6 ay geçmi 914.567 187.517
Vadesi 6 aydan fazla geçmi 28.871.337 22.842.013

Eksi: De er dü üklü ü kar (32.659.317) (23.199.576)

- -

31 Aral k itibariyle vadesi geçmi  ve de er dü üklü üne u ram  ili kili taraflardan alacak
bulunmamaktad r. De er dü üklü üne u rayan ve vadesi geçmemi  ticari alacak bulunmamaktad r.
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PNOT 33 - F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL  VE DÜZEY  (Devam )

31 Aral k 2008 ve 2007 tarihlerinde finansal araç türleri itibariyle Grup'un maruz kald  kredi risklerini gösteren tablo a daki gibidir:

Ticari alacaklar Di er alacaklar Bankalardaki Türev
31 Aral k 2008 li kili taraf Di er li kili taraf Di er mevduat araçlar

Raporlama tarihi itibariyle
   maruz kal nan azami kredi riski 35.893.074 158.380.813 - 16.993.849 369.331.911 -

   - Azami riskin teminat ile güvence
  alt na al nm  k sm - 32.336.169 - - - -

A. Vadesi geçmemi /de er dü üklü üne u ramam
    finansal varl klar n net defter de eri 25.230.944 116.777.329 - 16.993.849 369.331.911 -

B. Ko ullar  yeniden görü ülmü  bulunan, aksi takdirde
    vadesi geçmi  veya de er dü üklü üne u ram
    say lacak finansal varl klar n defter de eri - - - - - -

C. Vadesi geçmi  ancak de er dü üklü üne
    u ramam  varl klar n net defter de eri (Dipnot 9) 10.662.130 41.603.484 - - - -
    - Teminat ile güvence alt na al nm  k sm - 5.991.169 - - - -

D. De er dü üklü üne u rayan varl klar n
    net defter de erleri

    - Vadesi geçmi  (brüt defter de eri) - 32.659.317 - - - -
   - De er dü üklü ü (-) - (32.659.317) - - - -
   - Net de erin teminat ile güvence

alt na al nm  k sm - - - - - -

    - Vadesi geçmemi  (brüt defter de eri)
   - De er dü üklü ü (-) - - - - - -
   - Net de erin teminat ile güvence

alt na al nm  k sm - - - - - -

E. Bilanço d  kredi riski içeren unsurlar
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PNOT 33 - F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL  VE DÜZEY  (Devam )

31 Aral k 2008 ve 2007 tarihlerinde finansal araç türleri itibariyle Grup'un maruz kald  kredi risklerini gösteren tablo a daki gibidir:

Ticari alacaklar Di er alacaklar Bankalardaki Türev
31 Aral k 2007 li kili taraf Di er li kili taraf Di er mevduat araçlar

Raporlama tarihi itibariyle
   maruz kal nan azami kredi riski 27.439.824 194.867.674 - 6.355.312 137.246.235 -

   - Azami riskin teminat ile güvence
    alt na al nm  k sm - 18.353.457 - - - -

A. Vadesi geçmemi /de er dü üklü üne u ramam
    finansal varl klar n net defter de eri 24.154.294 141.638.078 - 6.355.312 137.246.235 -

B. Ko ullar  yeniden görü ülmü  bulunan, aksi takdirde
    vadesi geçmi  veya de er dü üklü üne u ram
    say lacak finansal varl klar n defter de eri - - - - - -

C. Vadesi geçmi  ancak de er dü üklü üne
    u ramam  varl klar n net defter de eri 3.285.530 53.229.596 - - - -
    - Teminat ile güvence alt na al nm  k sm

D. De er dü üklü üne u rayan varl klar n
    net defter de erleri - 5.303.457 - - - -

    - Vadesi geçmi  (brüt defter de eri) - 23.199.576 - - - -
   - De er dü üklü ü (-) (23.199.576) - - - -
   - Net de erin teminat ile güvence

alt na al nm  k sm - - - - - -

    - Vadesi geçmemi  (brüt defter de eri)
   - De er dü üklü ü (-) - - - - -
   - Net de erin teminat ile güvence

alt na al nm  k sm - - - - -

E. Bilanço d  kredi riski içeren unsurlar
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(iv) Döviz kur riski

Grup, döviz cinsinden borçlar n ve alacaklar n YTL’ye çevriminde kullan lan kur oranlar n
de imi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Bu risk yabanc  para pozisyonu analizi ile izlenmektedir.

Grup, yurt içindeki ve yurtd ndaki yat mlar  finanse etmek için al nan dövizli banka kredileri
nedeniyle borçlu bulunulan mebla lar n YTL’ye çevrilmesinden dolay  kur de iklerinden do an
döviz kuru riskine maruz kalmaktad r (Bu risk, yap lan düzenli toplant larda takip edilmektedir).
Bilanço kalemlerinden do an kur riskini en aza indirmek amac  ile at l nakit varl n bir k sm
yabanc  para yat mlarda de erlendirilmektedir.

Grup’un kur riski yönetim politikas  her bir para birimi için gerçekle ecek tahmini 3 ile 6 ayl k
hammadde al  ve kredi geri ödemelerini kar layacak kadar dövizli mevduat tutmak eklindedir.
Ancak bu politika, yönetimce gerekli görüldü ünde piyasa artlar  çerçevesinde revize edilebilecektir.

31 Aral k tarihi itibariyle Grup taraf ndan tutulan yabanc  para varl klar n ve borçlar n YTL
kar klar  a daki gibidir:

2008 2007

Varl klar 318.394.991 161.564.076
Yükümlülükler (964.275.645) (743.530.279)

Net bilanço yabanc  para pozisyonu (645.880.654) (581.966.203)

31 Aral k 2008 tarihi itibariyle aktif ve pasifte yer alan döviz bakiyeleri u kurlarla çevrilmi tir:
1,5123 YTL= 1 ABD Dolar  ve 2,1408 YTL=1 Avro (2007: 1,1647 YTL= 1 ABD Dolar  ve
1,7102 YTL=1 Avro).

31 Aral k 2008 31 Aral k 2007

Toplam ihracat tutar  (YTL) - -

Toplam ithalat tutar  (YTL) - -

Grup’un 31 Aral k 2008 itibariyle dövizli varl klar  ile yükümlülüklerinin birbirlerini dengelemesi
nda döviz riskinden korunma amac yla kulland  çe itli forward ve opsiyon sözle meleri

bulunmaktad r (Dipnot 19 ve 21) (2007: Yoktur). 31 Aral k 2008 itibariyle 318.394.991 YTL kar
tutar ndaki dövizli varl klar, 964.275.645 YTL kar  tutar ndaki dövizli yükümlülük bulunmas
nedeniyle %33 oran nda do al yöntemle korunmu  bulunmaktad r. 31 Aral k 2007 itibariyle
161.564.076 YTL kar  tutar ndaki dövizli varl klar, 743.530.279 YTL kar  tutar ndaki dövizli
yükümlülük bulunmas  nedeniyle %22 oran nda do al yöntemle korunmu  bulunmaktad r.
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(iv) Döviz kur riski (Devam )

daki tablo 31 Aral k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle Grup’un yabanc  para pozisyonu riskini özetlemektedir. Grup taraf ndan tutulan yabanc  para
varl klar n ve yükümlülüklerin kay tl  tutarlar  yabanc  para cinslerine göre a daki gibidir:

31 Aral k 2008
ABD Dolar Avro Di er

Orijinal tutar YTL Orijinal tutar YTL YTL Toplam

Varl klar:

Nakit ve nakit benzeri de erler 137.313.859 207.659.749 17.939.468 38.404.813 19.503.111 265.567.673
Ticari alacaklar 290.390 439.157 4.828.736 10.337.358 16.008.071 26.784.586
Di er alacaklar 833.000 1.259.746 27.983 59.905 24.276.952 25.596.603
Di er dönen varl klar - - 3.532 7.562 438.567 446.129

138.437.249 209.358.652 22.799.719 48.809.638 60.226.701 318.394.991

Yükümlülükler:

Uzun vadeli finansal
   borçlar n k sa vadeli k mlar 156.669.806 236.931.747 8.960.838 19.183.363 17.036.836 273.151.946
Ticari borçlar 1.962.371 2.967.695 3.826.839 8.192.497 11.527.070 22.687.262
Di er borçlar ve k sa vadeli yükümlülükler 1.205.000 1.822.322 357.051 764.374 31.484.573 34.071.269
Uzun vadeli finansal borçlar 315.354.463 476.910.554 44.617.768 95.517.718 55.509.621 627.937.893
Di er uzun vadeli yükümlülükler 1.140.000 1.724.022 - - 4.703.253 6.427.275

476.331.640 720.356.340 57.762.496 123.657.952 120.261.353 964.275.645

Net yabanc  para pozisyonu (337.894.391) (510.997.688) (34.962.777) (74.848.314) (60.034.652) (645.880.654)
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PNOT 33 - F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL  VE DÜZEY  (Devam )

31 Aral k 2007
ABD Dolar Avro Di er

Orijinal tutar YTL Orijinal tutar YTL YTL Toplam

Varl klar:

Nakit ve nakit benzeri de erler 45.934.071 53.499.412 7.770.066 13.288.367 25.300.255 92.088.034
Ticari alacaklar 15.294.186 17.813.139 8.636.637 14.770.377 16.109.758 48.693.274
Di er alacaklar ve dönen varl klar 535.000 623.115 1.760.385 3.010.610 17.149.043 20.782.768

61.763.257 71.935.666 18.167.088 31.069.354 58.559.056 161.564.076

Yükümlülükler:

Uzun vadeli finansal
   borçlar n k sa vadeli k mlar 31.952.428 37.214.993 9.674.722 16.545.710 3.053.624 56.814.327
Ticari borçlar 9.540.582 11.111.916 12.402.064 21.210.010 11.099.714 43.421.640
Di er k sa vadeli finansal yükümlülükler 1.845.000 2.148.872 907.884 1.552.664 18.956.657 22.658.193
Uzun vadeli finansal borçlar 432.197.548 503.380.484 27.271.318 46.639.408 51.855.986 601.875.878
Di er uzun vadeli finansal yükümlülükler 5.356.000 6.238.133 133.726 228.699 12.293.409 18.760.241

480.891.558 560.094.398 50.389.715 86.176.491 97.259.390 743.530.279

Net yabanc  para pozisyonu (419.128.301) (488.158.732) (32.222.627) (55.107.137) (38.700.334) (581.966.203)
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(iv) Döviz kur riski (Devam )

Grup, ba ca ABD Dolar , Avro ve sviçre Frang  cinsinden kur riskine maruz kalmaktad r.

31 Aral k 2008 Kar/Zarar

Yabanc  paran n de er kazanmas  Yabanc  paran n de er kaybetmesi

ABD Dolar ’n n YTL kar nda %10 de mesi halinde

ABD Dolar  net (yükümlülük)/varl (56.311.728) 56.311.728
ABD Dolar  riskten korunan k m - -
ABD Dolar  net etki-(gider)/gelir (56.311.728) 56.311.728

Avro’nun YTL kar nda %10 de mesi halinde

Avro net (yükümlülük)/varl (5.716.264) 5.716.264
Avro riskten korunan k m - -
Avro net etki-(gider)/gelir (5.716.264) 5.716.264

sviçre Frang ’n n YTL kar nda %10 de mesi halinde

sviçre Frang  net (yükümlülük)/varl (7.217.751) 7.217.751
sviçre Frang  riskten korunan k m - -
sviçre Frang  net etki-(gider)/gelir (7.217.751) 7.217.751

31 Aral k 2007 Kar/Zarar

Yabanc  paran n de er kazanmas  Yabanc  paran n de er kaybetmesi

ABD Dolar ’n n YTL kar nda %10 de mesi halinde

ABD Dolar  net (yükümlülük)/varl (42.289.134) 42.289.134
ABD Dolar  riskten korunan k m - -
ABD Dolar  net etki-(gider)/gelir (42.289.134) 42.289.134

Avro’nun YTL kar nda %10 de mesi halinde

Avro net (yükümlülük)/varl (3.331.538) 3.331.538
Avro riskten korunan k m - -
Avro net etki- (gider)/gelir (3.331.538) 3.331.538

sviçre Frang ’n n YTL kar nda %10 de mesi halinde

sviçre Frang  net (yükümlülük)/varl (5.028.525) 5.028.525
sviçre Frang  riskten korunan k m - -
sviçre Frang  net etki- (gider)/gelir (5.028.525) 5.028.525
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33.2 Finansal enstrümanlar n makul de eri

Makul de er, bir finansal enstrüman n zorunlu bir sat  veya tasfiye i lemi d nda gönüllü taraflar
aras ndaki bir cari i lemde, el de tirebilece i tutar olup, e er varsa kote edilen ve s  olmayan bir
piyasada belirlenmi  fiyat ile en iyi ekilde belirlenir.

Grup, finansal enstrümanlar n tahmini makul de erlerini, hali haz rda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
de erleme yöntemlerini kullanarak belirlemi tir. Ancak piyasa bilgilerini de erlendirip gerçek
de erleri tahmin edebilmek yorum gerektirmektedir. Sonuç olarak sunulan tahminler, her zaman,
Grup’un cari bir piyasa i leminde elde edebilece i de erlerin göstergesi olamayabilir.

daki yöntem ve varsay mlar, makul de eri belirlenebilen finansal enstrümanlar n makul
de erinin tahmininde kullan lm r:

(i) Parasal varl klar

lsonu kurlar yla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul de erlerinin, kay tl  de erlerine
yak n oldu u öngörülmektedir.

Nakit ve nakit benzeri de erler dahil, makul de erleri güvenilir bir ekilde bulunamayan baz  finansal
varl klar n, makul de erlerinin, k sa vadeli olmalar  ve alacak kay plar n ihmal edilebilir olmas
dolay yla kay tl  de erlerine yak n oldu u öngörülmektedir.

Ticari alacaklar n etkin faiz yöntemi kullan larak iskonto edilmi  maliyetleri üzerinden de erlenmekte
ve ilgili üpheli alacak kar klar yla beraber kay tl  de erlerinin makul de erlerine yakla  kabul
edilmektedir.

(ii) Parasal borçlar

Ticari borçlar n kay tl  de erlerinin, makul de erlerini yans tt  öngörülmektedir. Kredilerin
(Dipnot 7), tedarikçilere ödenecek borçlar n (Dipnot 7) ve di er uzun vadeli finansal yükümlülüklerin
(Dipnot 8) defter de erlerinin ve makul de erlerinin, iskonto i leminin etkisinin önemli olmamas ndan
dolay  birbirine yakla  kabul edilmektedir.

33.3 Sermaye risk yönetimi

Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefi, faaliyetlerin devam  sa layabilmek ve hissedarlar na fayda
sa lamak amac yla sermaye maliyetini en aza indirmek ve en uygun sermaye yap  temin etmektir.

Sermaye yap  korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenecek temettü tutar
SPK’n n öngördü ü düzenlemelere ve kar da m politikas na uygun ekilde belirlemekte, yeni
hisseler ç karabilmekte ve borçlanmay  azaltmak için varl klar  satabilmektedir.Grup, Dipnot 7’de
bahsi geçen banka kredileri ile ilgili olarak, ilgili bankan n sözle mede belirtti i net
borçlanma/özsermaye oran  belli bir oran n alt nda tutma yükümlülü ü vard r.
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PNOT 34 - B LANÇO TAR NDEN SONRAK  OLAYLAR

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk ndaki 5083 say  kanunun 1. maddesi uyar nca ve
4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 say  Bakanlar Kurulu Karar  gere ince, Yeni Türk Liras  ve Yeni
Kuru ta yer alan “Yeni” ibareleri 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kald lm r.
Buna göre bir önceki para birimi olan Yeni Türk Liras  de erleri TL’ye ve Kr'ye dönü türülürken
1 Yeni Türk Liras , 1 TL’ye ve 1 Yeni Kuru , 1 Kr'ye e it tutulmaktad r.

Hukuki sonuç do uran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki i lem, mahkeme karar , k ymetli evrak ve
her türlü belgenin yan  s ra ödeme ve de im araçlar nda Yeni Türk Liras ’na yap lan referanslar,
yukar da belirtilen dönü üm oran  ile TL cinsinden yap lm  say lmaktad r. Sonuç olarak, 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren TL, mali tablo ve kay tlar n tutulmas  ve gösterimi aç ndan Yeni Türk Liras ’n n
yerini alm  bulunmaktad r.

Do an Yay n Holding A. .’ye, Halkal  Vergi Dairesi Müdürlü ü taraf ndan iletilen vergi asl  ve ceza
ihbarnameleri nedeniyle, Do an Yay n Holding A. . nezdinde yürütülmekte olan mal varl
ara rmas n Grup’un mal varl  ve faaliyetleri ile bir ili kisi bulunmamaktad r. Söz konusu ihtiyati
haciz kapsam nda, Do an Yay n Holding A. .’nin Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac k A. .’nin
sermayesinde sahip oldu u ve Do an Gazetecilik A. . sermayesinin 2 Nisan 2009 tarihi itibariyle
%69,81’ini temsil eden Merkezi Kay t Kurulu u ile Arac  Kurum ihraçc /yat m hesaplar nda bulunan
hisse senetleri hareketsizle tirilmi  olup, devri k tlanm r.

Grup, Ola anüstü Genel Kurul toplant  20 Mart 2009’da Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözle me
hükümlerine uygun olarak yapm r. Grup, Ana Sözle mesinin 30'uncu maddesine uygun olarak;
Grup, kamuya aç klanan son bilançosu olan 30 Eylül 2008 ara hesap dönemine ait konsolide finansal
tablolar nda yer alan aktif toplam  tutar n %50'si oran nda üçüncü ki iler lehine ipotek, kefalet,
rehin, garanti gibi teminatlar n verilmesi hususlar nda, 2008 hesap ve i lemlerinin incelenece i Ola an
Genel Kurul toplant na kadar, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve bu tarihe kadar arada geçecek
süre içerisinde bu kapsamda gerçekle tirilen tüm i lemlerin onaylanmas  oy çoklu u ile kabul
edilmi tir. Ayr ca genel kurul; Grup’un 2005 y  kar n da nda eksik ayr lan 406.354 TL
tutar ndaki II.tertip yasal yedek akçenin tamamland  hususunda da bilgilendirilmi tir.

2 Nisan 2009 tarihi itibariyle halka arz edilen k sm ndan toplam sermayenin %9,81’i Grup’un ana orta
Do an Yay n ve %10,02’si nihai ana orta  Do an Holding taraf ndan tutulmaktad r.

PNOT 35 - NAK T AKIM TABLOSU

31 Aral k tarihlerinde sona eren y llara ait konsolide nakit ak m tablolar nda yer alan i letme varl k ve
yükümlülüklerindeki de imlerinin detay  a daki gibidir:

2008 2007

Bloke ve üç aydan uzun vadeli mevduatlardaki de im 821.709 50.147.547
Ticari ve ili kili taraflardan alacaklardaki de im 6.139.340 (12.665.052)
Menkul k ymetlerdeki de im 2.093.720 23.347.500
Stoklardaki de im (139.465) (3.075.547)
Di er dönen varl klardaki de im (14.309.336) 13.391.583
Ticari ve ili kili taraflara borçlardaki de im 2.719.160 (29.260.536)
Di er k sa vadeli yükümlülüklerdeki de im 16.990.557 (29.018.105)
Di er duran varl klardaki de im (5.664.314) (2.062.185)
Finansal kiralama borçlar ndaki de im 26.591 (14.489.483)

8.677.962 (3.684.278)

…………………


