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1954 yılında İsviçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul 

Belediyesi’nin ortak girişimi ile İstanbul’da kurulan Migros, gıda ve 

tüketim maddelerini belediye kontrolü altında üreticiden sağlama-

yı ve bu ürünleri sağlığa uygun koşullarda ve uygun fiyatlarla İs-

tanbullulara ulaştırmayı amaçlamıştır. İlk mağazasını Beyoğlu Balık 

Pazarı’nda açan Migros’un çoğunluk hisseleri 1975 yılında Koç Gru-

bu tarafından devralınmış ve bu tarihten itibaren mağazalarının sayı-

sı ve marka değeri hızla artmıştır. Koç Topluluğu’nun perakende sek-

töründen çıkma kararı neticesinde, Şubat 2008’de Koç Holding A.Ş. 

tarafından Migros’un %50,83 oranındaki hissesinin, Moonlight Pe-

rakendecilik ve T.A.Ş.’ye devredilmesine ilişkin hisse devir sözleş-

mesi imzalanmış ve hisse devri 30 Mayıs 2008’de tamamlanmıştır. 

Migros Ticaret A.Ş. (Eski Unvanı: Moonlight Perakendecilik ve T.A.Ş.) 

ve Migros Türk T.A.Ş. 30 Nisan 2009’da birleşmiştir. Birleşik şirket 

01 Mayıs 2009 tarihi itibarıyla yoluna Migros Ticaret olarak devam 

etmektedir. Mevcut durumda Migros’un ana ortağı MH Perakendeci-

lik ve Ticaret A.Ş.’dir.

Migros, 2005 yılında ulusal perakende zinciri Tansaş’ı satın alarak 

yaratılan sinerji ile müşterilerine farklı formatlarda farklılaşan mar-

kalarla hizmet sunmaya başlamıştır.

2010 yılsonu itibarıyla yurtiçinde 7 coğrafi bölgede 166 M, 143 MM, 

53 MMM, 1.254 Şok, 11 5M, 264 Tansaş, 11 Macrocenter ve yurtdı-

şında iştirakleri aracılığıyla Azerbaycan’da 3, Kazakistan’da 22 ve 

Makedonya’da 5 Ramstore olmak üzere toplam 1.932 mağazaya 

ulaşmıştır. 

Migros müşterilerine mağazalarında verdiği hizmetlerini, alternatif 

alışveriş kanalları olan internet, telefon, kiosk, katalog ve cep telefo-

nu aracılığıyla sipariş verme ve adrese teslim olanaklarıyla da geniş-

letmiştir.

Türkiye’de modern perakende sektörünün öncüsü olan Migros, gü-

nümüzde çok geniş kullanım alanlarına sahip olan mağazalarında, 

gıda ve ihtiyaç maddelerinin yanı sıra kırtasiye, züccaciye, beyaz 

eşya, kitap, kaset ve konfeksiyon gibi bölümleriyle hemen hemen 

tüm müşteri gereksinimlerini karşılamaktadır.

Sahip olduğu insan kaynağına olan güvenin yanı sıra teknolojik ge-

lişmelerin faydasını müşterilerine sunma çabasında olan Migros, bil-

gi teknolojilerine verdiği önem ve yaptığı yatırımlar ile de sektörde 

her zaman bir adım önde olmaya devam etmektedir.

Kurulduğu günden itibaren müşteri beklentilerinin önünde ve talebe 

yakın duran Migros, perakendede yenilikçilik ve gelişimle anılmakta-

dır. Her geçen gün hizmet verdiği il sayısını yeni mağazalarla geniş-

leten Migros, 2010 yılında dünya perakendecileri listesinde 206. sı-

rada bulunmaktadır.

Kurumsal Profil
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Formatlarımız

MİGROS 
Alışverişin En Keyiflisi

Perakende sektörünün öncüsü 

Migros, 7 coğrafi bölgede 

60 ile yaydığı mağazalarıyla 

keyifli alışverişin, yenilikçiliğin 

ve kalitenin adresi olmaya 

devam etmektedir. Yıllardır 

rakiplerinden farklılaşan 

özelliklerini pekiştirerek, 

uygun fiyatlarla çeşitliliğini 

daha da artıran Migros, sürekli 

yenilikçilik felsefesi ve geniş 

ürün çeşidi ile kitlelere yayılarak 

müşterilerini yeni uygulamaları 

ve farklı hissettiren hizmet 

anlayışıyla karşılamaya devam 

etmektedir.

TANSAŞ 
Süppper marketim

Tazelikteki iddiası, tanzim 

satış fiyatları, güleryüzlü, cıvıl 

cıvıl ortamı ile müşterilerine 

yakın duran Tansaş, “Süppper 

marketim Tansaş” sloganıyla 

mahalleliye en iyi hizmeti 

sunmaktadır. Tansaş “Akıl 

Almaz Tüketici Hakları” ile 

sektöründe her zaman bir adım 

öndedir. Doğuş yeri İzmir olan 

Tansaş, yeni stratejisi gereği 

Ege ve Akdeniz bölgesine 

odaklanmıştır.

5M 
Hiper ucuzluk

5M hipermarketler, hiper 

ucuzluğu hiper eğlence ile 

bünyesinde barındırarak 

geniş müşteri kitlelerine hitap 

etmiş ve müşteriler tarafından 

benimsenmiştir. Türkiye’nin 

hiper ucuz marketi geniş ürün 

yelpazesinin yanı sıra tekstil, ev 

ürünleri, züccaciye, elektronik ve 

beyaz eşyadaki ürün çeşitliliği 

ile de fark yaratmaktadır.

SANAL MARKET 
Tek nokta

Alışverişe vaktiniz yoksa, 

Migros Sanal Market’i tıklayarak 

ihtiyaçlarınızın kapınıza kadar 

getirilmesini sağlayabilirsiniz. 

2010 yılında kapasitesini 

artırarak hizmet verdiği il 

sayısını da artıran Migros Sanal 

Market, elektronik siparişte 

gıda perakendecilikte önemli 

bir adrestir. Migros Sanal 

Market bulunduğunuz yerden 

market alışverişi yapabilmenizi 

sağlamakta ve ürünlerinizi 

kapınıza teslim etmektedir.

RAMSTORE 
Dünyaya açılan keyifli 
alışveriş

Türk perakende sektörünün 

öncü şirketi Migros, Kazakistan, 

Azerbaycan ve Makedonya’da 

2’si Alışveriş Merkezi olmak 

üzere toplam 30 mağazayla 3 

farklı ülkede Ramstore markası 

altında hizmet vermektedir. 

ŞOK 
Daha ucuzu yok

İndirim mağazacılığının öncüsü 

Şok Ucuzluk Marketleri temel 

ihtiyaç maddelerini müşterilerin 

evlerinin yanı başında 

sunmakta, “Daha Ucuzu Yok” 

sloganıyla uyguladığı her gün 

ucuz fiyatlarla ev bütçesine 

katkıda bulunmaktadır. Şok’lar 

yeni konseptiyle Türkiye’de 

hızla yayılmaya devam 

etmektedir.

MACROCENTER 
Size özel

Özel lezzetler konusunda öncü 

marka Macrocenter, hizmet 

standardı ve ürün seçkinliği 

ile fark yaratırken, hem 

Anadolu’nun çok özel yerel 

tatları hem de dünyadan özel 

seçkin tatlar ve sunumlardan 

oluşan çok çeşitli ürün yelpazesi 

ile referans noktası olmaya 

ve müşterilerine yenilenerek 

hizmet vermeye devam 

etmektedir. İstanbul’da hizmet 

veren Macrocenter özel hizmet 

anlayışını İstanbul dışına da 

taşımayı planlamaktadır.
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Stratejiler
Migros stratejilerini, misyonu doğrultusunda, 
perakendecilik standartlarını yukarı çekecek 
müşteri memnuniyeti anlayışı ile sürdürülebilir 
kalite, saygınlık ve sektörel liderliği sağlamak 
üzerine yapılandırır.

Migros’un ana stratejisi müşterilerine modern, 
güvenilir, ekonomik ve yüksek kalitede hizmet 
sunmaktır.

Vizyon
Modern perakendecilikte Türkiye ve çevre 

ülkelere yayılma ve tüketici beklentilerinin hep 
önünde olma stratejisiyle, farklı formatlarda 
hizmet vererek tüketiciye en yakın olmaktır.

Misyon
Türkiye perakende sektöründe öncü konumunu 

güçlendirmek ve faaliyet gösterdiği ülkelerde 
lider ya da ikinci konuma yükselerek, sektörde 

örnek gösterilen, güçlü bir bölgesel zincir 
olmaktır.
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1.  Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Birleşmeye ilişkin olarak T.C. Kadıköy 2. Asliye Ticaret 

Mahkemesinin görevlendirdiği bilirkişiler tarafından hazırlanan 

“Bilirkişi Raporu” ve Sermaye Piyasası Kurulu onayının Genel 

Kurul’un bilgisine sunulması,

3. Ades, Amaç ve Egeden’in mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül 

halinde Migros Ticaret A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle 

sözkonusu şirketlerle Türk Ticaret Kanunu’nun 451. maddesi 

ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 

20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri: I, No: 31 sayılı 

Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin Birleşmede Özellikli 

Durumlar Başlıklı 10/A maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri 

çerçevesinde birleşilmesi, birleşme hesabında esas alınan Migros 

Ticaret A.Ş.’nin 30.09.2010 tarihli konsolide mali tabloları ve Ades, 

Amaç ve Egeden’in 30.09.2010 tarihli mali tablolarının, Birleşme 

Sözleşmesi’nin ve diğer birleşme evraklarının onaylanması hakkında 

karar alınması,

4. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, 

Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız 

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin 

okunması ve müzakeresi, Yönetim Kurulu’nun 2010 yılı bilanço ve 

gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya 

reddi,

5.  Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçilerin, Şirketin 2010 yılı 

faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6. Yönetim Kurulu’nun 2010 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım 

tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya 

reddi,

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2011 yılı ve izleyen yıllara 

ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket Bilgilendirme 

Politikası hakkında bilgi verilmesi,

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin 

tespiti,

10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve 

derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul’un 

bilgisine sunulması,

11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye 

Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, 

Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 

yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı 

kararı gereği, verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul’un 

bilgisine sunulması,

13. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne şirket konusuna giren işleri bizzat 

veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere 

ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk 

Ticaret Kanunu’nun 334 - 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,

14. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın Genel Kurul adına Başkanlık 

Divanı’nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,

15. Dilekler.

MİGROS TİCARET A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU8

Genel Kurul Toplantı Gündemi Başlıca Göstergeler
Özet Konsolide Bilanço (bin TL)

  2010  2009 Değişim (%)

Varlıklar 

Dönen Varlıklar 1.745.344 1.940.870 -10,1

Duran Varlıklar 3.822.001 3.707.173 3,1

Toplam Varlıklar 5.567.345 5.648.043 -1,4

Yükümlülükler

Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.717.981 1.443.242 19,0

Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.502.211 2.704.471 -7,5

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 506 461 9,8

Ana Ortaklığı Ait Özkaynaklar 1.346.647 1.499.869 -10,2

Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler 5.567.345 5.648.043 -1,4

Özet Konsolide Gelir Tablosu (bin TL) 2010 2009 Değişim (%)

Net Satışlar 6.365.124 5.711.268 11,4

Satışların Maliyeti 4.781.403 -4.277.811 11,8

Brüt Kâr 1.583.721 1.433.457 10,5

Faaliyet Giderleri -1.357.853 -1.167.516 16,3

Diğer Faaliyet Gelirleri/Giderleri -7.571 -611 1.139,1

Faaliyet Kârı 218.297 265.330 -17,7

Diğer Gelir/Gider (net) -139.469 -130.784 6,6

Vergi Öncesi Kâr 78.828 134.546 -41,4

Vergiler -36.154 -24.932 45,0

Net Kar 42.674 109.614 -61,1

VAFÖK (EBİTDA) 357.443 397.220 -10,0

2009

2010

Konsolide Satışlar (milyon TL)

5.711

6.365

2009 2009

2010 2010

Konsolide Brüt Kâr (milyon TL) Konsolide Faaliyet Kârı (milyon TL)

1.433 265

1.584 218

26 Mayıs 2011 Perşembe saat: 10.00 Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Ataşehir-İstanbul



Migros; 7 coğrafi bölgede 

166 M, 143 MM, 53 MMM, 1.254 Şok, 

11 5M, 264 Tansaş, 11 Macrocenter ve 

yurtdışında 30 Ramstore olmak üzere toplam 
1.932 mağazaya ulaşmıştır.
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Sayın Ortaklarımız,
Şirketimizin 2010 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan 
Genel Kurul toplantısına hoşgeldiniz.

Değerli Ortaklarımız, global dünyada iletişim teknolojileri geliştikçe 
ve ülkeler daha fazla dışa açık hale geldikçe ülke ekonomileri 
birbirlerinden daha çok etkilenmektedirler. Aynı şekilde, ülkemiz 
ekonomisi de artan dış ticaret hacmi paralelinde zamanla dünyadaki 
diğer ekonomilere entegre olmakta ve dış gelişmelere karşı 
hassasiyeti artmaktadır. Bu çerçevede, 2009 yılında yaşanan 
ekonomik kriz dünyada ve Türkiye’de uzun yıllar hafızalardan 
çıkmayacak derin etkiler bıraktı. Gelişmiş ülkelerde 2010 yılında 
görülen yüksek işsizlik ve kamu borçlarıyla beraber hükümetlerin 
kontrol altına almakta zorlandıkları bütçe açıkları ile gelişmekte 
olan ülkelerin hız kesmeyen büyümesi ekonomi dinamiklerinin 
algılamasında geleceğin ezber bozacağına işaret etmektedir.  

Türkiye ekonomisi 2010 yılında %8,9 büyüdü. Bu büyüme oranı 
Avrupa ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüme oranlarından biri 
oldu. 2010 yılı sonunda elde edilen %6,40’lık enflasyon oranı 40 yılı 
aşkın süredir kaydedilen en düşük enflasyon oranı olarak kayıtlara 
geçti. Yılın ilk yarısında yüksek seyreden işsizlik oranı yılın ikinci 
yarısında kademeli olarak düşmeye başladı ve 2009 yılında %14,0 
olan işsizlik oranı 2010 yılında %11,9’a geriledi. İşsizlikte yaşanan 
düşüş önümüzdeki yıllar için umut verici olsada ülkemizde çok daha 
düşük işsizlik seviyeleri görmeyi arzu ediyoruz. Gıda perakende 
sektörünün öncü Şirketi olarak yeni yatırımlarımızla işsizliğin 
azalmasına kendi imkanlarımızla katkıda bulunuyoruz. 

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 
geçtiğimiz yıl %8,9 büyürken gıda ve içecek harcamaları sadece 
%2 büyüdü. Gıda perakendedeki sınırlı büyümeye karşın Migros 
olarak yatırımlarımızı kısmadık ve büyümeye devam ettik. 2010 
yılında yurtiçinde 438, yurtdışında da 12 yeni mağaza açarak toplam 
mağaza sayısını 1.932’ye çıkardık. Migros’un 2009 yılında 5.711 
milyon TL olan konsolide satışları 2010 yılında %11,4 artarak 6.365 
milyon TL’ye ulaştı. 2010 yılında geçen yıla göre %10,5 artan brüt 
kâr tutarı 1.584 milyon TL’ye yükseldi. Yeni yatırımlarda özellikle 
Şok indirim mağazası açılışlarına hız vererek son iki yılda Şok 
mağazaların sayısını iki katına çıkardık. Doğası gereği daha düşük 
marja sahip indirimli mağaza formatında daha hızlı büyümemize 
rağmen, Şirketin konsolide brüt kâr marjı 2010 yılında %24,9 olarak 
gerçekleşti ve geçen yıla göre hemen hemen aynı kaldı. Şirket’in 
faaliyet kâr marjı %3,4 olurken, konsolide faaliyet kârı 218 milyon 
TL oldu. VAFÖK (Vergi, Amortisman ve Faiz Öncesi Kâr-EBITDA), 
357 milyon TL, VAFÖK marjı ise %5,6 olarak gerçekleşti. 2010 
yılında Migros’un konsolide vergi öncesi kâr tutarı 79 milyon TL, 

konsolide net kârı ise 43 milyon TL oldu. 2010 yılında vergi öncesi 
kâr marjı %1,2, net kâr marjı ise %0,7 seviyesinde gerçekleşti.

Değerli Ortaklarımız, dünya gıda perakedensindeki gelişmelere 
paralel olarak, aynı zamanda Türkiye’de son dönemde giderek 
artan rekabet ortamında daha etkin faaliyet gösterebilmek ve 57 
yıllık bilgi ve donanımımızı geleceğe taşımak üzere son iki senede 
önemli stratejik kararlar aldık. Neredeyse tüm formatlarımızda 
yeniden yapılandırmaya gittik, bu süreç bazı formatlarımızda halen 
devam ediyor. Supermarket segmentinde Tansaş mağazalarını Ege 
Bölgesi çevresinde konumlandırıyoruz. Bu çerçevede Ege Bölgesi 
dışında kalan çok sayıda Tansaş mağazasını Migros’a dönüştürdük. 
Tansaş markası Ege’de güçlü bir marka ve biz bu markayı Ege’de 
büyüteceğiz. Macrocenter mağazalarının iç ve dış görünümünü 
tamamen yeniledik. İstanbul’da mağaza sayısını hızla arttırdık 
ve operasyonel anlamda da gayet olumlu sonuçlar elde etmeye 
başladık. Diğer taraftan, hipermarket formatına eskiye göre daha 
fazla ağırlık vermeye başladık, tüm konsepti tamamen yeniledik, 
mağaza sayısını artırdık. İndirimli mağazacılık formatımız Şok’da ise 
tam bir yeniden yapılandırmaya gittik. Ürün gamını baştan aşağı 
yeniledik, özgün markalı ürün sayısını arttırdık, ürün sunumunu 
değiştirdik. Karşılaştırılabilir ürünlerde, Türkiye’nin en ucuz indirimli 
mağazacılık formatını yarattık. 2010 yılının ikinci çeyreğinde 
başladığımız eski Şok mağazalarının yeni formata dönüşüm süreci 
halen de devam ediyor. Dönüşüm sürecini 2011 yılının ikinci 
yarısında tamamlayacağız. Bunun yanı sıra tüm formatlarımıza 
hizmet veren Türkiye çapındaki depo sayısını 6’dan 15’e çıkardık. 
Şirketin dağıtım zincirini büyümeye paralel güçlendirdik, 
satışlarımızın %65’i seviyesindeki merkezi dağıtım ağımızı 
%85’e çıkardık. Aynı şekilde fonksiyonel yapıda olan yönetim 
organizasyonunu format bazında yeniden yapılandırdık. Tüm bu 
dönüşüm süreçleri son iki yılda bize ek maliyetler getirmiş olup bu 
ek maliyetlerin bir kısmı 2011 yılına da yansıyacaktır. Buna karşın 
geleceğe hazırlık için önemli operasyonel adımlar tamamlanmış 
olacaktır.

Sayın Ortaklarımız, tüm bu yeniden yapılandırma çalışmalarını, 
artan rekabet ortamında Şirketimizin gelecekteki büyümesini ve 
karlılığını korumak ve desteklemek için yapıyoruz. İş ortaklarımız 
ve sektörünün en iyisi olan çalışanlarımızla Migros için daha iyi bir 
gelecek kurmayı hedefliyoruz.

Genel Kurulumuza katılmak suretiyle göstermiş olduğunuz ilgiye ve 
güvene teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.

F. Bülend Özaydınlı
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan mesajı
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Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Fevzi Bülent Özaydınlı’nın Başkan; Antonio Belloni, 

Nicholas Stathopoulos, Stefano Ferraresi, Cedric Brice Dubourdieu, Ev-

ren Rıfkı Ünver, Ömer Özgür Tort, Pedro Miguel Stemper, Giovanni 

Maria Cavallini, Sharifa Salim Mohamed Al Busaidy ve Carlo Francesco 

Frau’nun üye olarak yer aldığı 11 kişilik bir heyetten oluşmuştur.

Şirketimizin 20 Mayıs 2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul top-

lantısında;

Fevzi Bülent Özaydınlı, Antonio Belloni, Nicholas Stathopoulos, Ste-

fano Ferraresi, Cedric Brice Dubourdieu, Evren Rıfkı Ünver, Ömer 

Özgür Tort, Pedro Miguel Stemper, Giovanni Maria Cavallini, Sharifa 

Salim Mohamed Al Busaidy ve Carlo Francesco Frau’nun Şirket esas 

mukavelesinde belirtildiği üzere 3 yıl süre ile vazife yapmak üzere 

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine karar verilmiştir.

Migros’un 20 Mayıs 2010 tarihli olağan genel kurul toplantısında alı-

nan karar gereği, Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt ücret ödenme-

mesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme ile genel ku-

rula verilen yetkiler dışında kalan tüm işler hakkında karar almaya 

yetkilidir.

Ana sözleşmenin 17. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyeleri seçil-

dikleri genel kurulda daha kısa bir süre saptanmamışsa 3 yıl için se-

çilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Ge-

nel kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiş-

tirebilir.

Üst Yönetim
Üst Yönetim; Genel Müdür Ömer Özgür Tort, Genel Müdür Yardımcı-

ları Ahmet Fuat Yanar, Erkin Yılmaz, Demir Aytaç, Cem Lütfi Rodos-

lu, Mustafa Hocaoğlu, Hakan Şevki Tuncer ve Direktörler Tarık Karlı-

dağ ve Mustafa Murat Bartın olmak üzere 9 kişilik bir ekipten oluş-

maktadır.

Şirket Üst Yönetimi, ana sözleşmeye göre Yönetim Kurulu tarafın-

dan seçilerek göreve atanır.

Denetçiler
Denetçilerin görev, yükümlülük ve sorumlulukları ile denetçiliğe iliş-

kin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Aynı kanunun 275. madde hükümleri saklıdır. Denetçiler ana sözleş-

menin 22. maddesine göre genel kurul tarafından en fazla 3 yıl için 

seçilirler.

20 Mayıs 2010 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan karar 

gereği, denetçilere aylık brüt 500 TL ücret ödenmiştir.

Şirketimizin 20 Mayıs 2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul top-

lantısında,

Mustafa Bilgutay Yaşar, Yüksel Toparlak ve Recep Bıyık’ın Şirket 

esas mukavelesinde belirtildiği üzere 3 yıl süre ile vazife yapmak 

üzere denetçi seçilmelerine karar verilmiştir. 

Denetimden Sorumlu Komite
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X No. 22 sayılı tebliği gereği ku-

rulan Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Stefano Ferraresi ve 

Evren Rıfkı Ünver seçilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla yapılan de-

netim çalışmalarını ve bağımsız denetim raporunu incelemiştir. Buna 

göre, SPK Seri: XI No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca, SPK tara-

fından yayımlanmış muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan kon-

solidasyon sonrası mali tabloların, Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihinde-

ki gerçek mali durumu ile anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını 

doğru bir biçimde yansıttığı görüşü Yönetim Kurulumuza iletilmiştir.

Ana Sözleşme Değişikliği
Yıl içinde ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

Sermaye
Şirketimizin sermayesi 178.030.000 TL’dir. 178.030.000 TL’lik öden-

miş sermayenin %10’undan fazlasına sahip olan ortakların adları, 

paylarının miktarları ve sermayeye oranları şöyledir:

Yönetim Kurulu Raporu
Yönetim Kurulu

Fevzi Bülent Özaydınlı  Başkan ve Murahhas Üye

Antonio Belloni  Üye

Nicholas Stathopoulos  Üye

Stefano Ferraresi  Üye

Cedric Brice Dubourdieu  Üye

Evren Rıfkı Ünver  Üye

Ömer Özgür Tort  Üye ve Genel Müdür

Pedro Miguel Stemper  Üye

Giovanni Maria Cavallini  Üye

Sharifa Salim Mohamed Al Busaidy  Üye

Carlo Francesco Frau  Üye

Denetçiler

Mustafa Bilgutay Yaşar  Denetçi

Yüksel Toparlak  Denetçi

Recep Bıyık  Denetçi

Üst Yönetim 

Ömer Özgür Tort  Genel Müdür

Ahmet Fuat Yanar  Genel Müdür Yardımcısı (Migros, 5M ve Macrocenter Operasyonları)

Erkin Yılmaz  Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)

Demir Aytaç  Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri)

Cem Lütfi Rodoslu  Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama)

Mustafa Hocaoğlu  Genel Müdür Yardımcısı (Şok Operasyonları)

Hakan Şevki Tuncer  Genel Müdür Yardımcısı (Tansaş Operasyonları)

Tarık Karlıdağ Direktör (İnşaat)

Mustafa Murat Bartın Direktör (Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme)

 Migros Ticaret A.Ş.

Adı Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL)

MH Perakendecilik ve Tic. A.Ş. 97,92 174.323.336

Halka Açık Kısım 2,08 3.706.664

Toplam 100,00 178.030.000
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Not: Ana ortağımız MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. (“MH”) 06.04.2011 ve 
08.04.2011 tarihli borsaya yaptığı özel durum açıklamalarında belirttiği üzere 
31.000.000 TL nominal değerli Migros hissesini satmaya karar vermiştir. His-
se devir/takas işlemleri 18.04.2011 tarihinde tamamlanmış olup, son durum 
itibariyle sermaye yapısı aşağıda verilmiştir.

Yıl İçinde Ödenmiş Sermayedeki Değişiklikler
Yıl içinde ödenmiş sermayede değişiklik yapılmamıştır.

Migros’un Sektördeki Yeri ve 2010 Yılı Yatırımları
Gıda ve ihtiyaç sektöründe faaliyet gösteren Migros Ticaret A.Ş., her 
türlü gıda ve tüketim mallarının perakende ve perakende tüketimine 
yönelik toptan satışını yapmaktadır. Ayrıca Şirket, yurtiçinde ve bağ-
lı ortaklıkları vasıtasıyla yurtdışında alışveriş merkezi işletmeciliği 
faaliyetlerini de sürdürmektedir.

Şirketimiz, 2010 yılsonu itibarıyla yurtiçinde 7 coğrafi bölgede top-
lam 1.932 mağazaya ulaşmıştır. Migros, yurtiçinde 166 M, 143 MM, 
53 MMM, 11 5M, 1.254 Şok, 128 Mini, 91 Midi, 45 Maxi ve 11 Mac-
rocenter; yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla Azerbaycan’da 3, 
Kazakistan’da 22 ve Makedonya’da 5 Ramstore mağazasına sahiptir.

Migros 2010 yılında yurtiçinde 46 Migros (24 M, 19 MM ve 3 MMM), 
26 Tansaş (12 Mini, 11 Midi ve 3 Maxi), 4 5M, 2 Macrocenter ve 360 
Şok mağazası hizmete açmıştır. Yurtdışında ise, Kazakistan’da 10 ve 
Makedonya’da 2 Ramstore mağazası açılmıştır. Böylelikle, 2010 yılı 
içinde toplam 450 yeni yatırım hizmete girmiştir.

 

Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtım 
Önerisi ve Sonuç

Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

Faaliyet sonuçlarımız UMS/UFRS’nin esas alındığı SPK Finansal Ra-

porlama Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır. 

Migros’un 2009 yılında 5.711 milyon TL olan konsolide satışları, 2010 yı-

lında %11,4 artarak 6.365 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2010 yılında geçen 

yıla göre %10,5 artan konsolide brüt kâr tutarı 1.584 milyon TL’ye yük-

selmiştir. Şirketin konsolide brüt kâr marjı 2010 yılında %24,9 olarak 

gerçekleşmiştir. Şirket’in faaliyet kar marjı %3,4 olurken, konsolide fa-

aliyet kârı 218 milyon TL olmuştur. VAFÖK (Vergi, Amortisman ve Faiz 

Öncesi Kâr-EBITDA), %5,6 marj ile 357 milyon TL olarak gerçekleşmiş-

tir. 2010 yılında Migros’un konsolide vergi öncesi kâr tutarı 79 milyon TL, 

konsolide net karı ise 43 milyon TL olmuştur. 2010 yılında vergi öncesi 

kâr marjı %1,2, net kâr marjı ise %0,7 seviyesindedir.

Toplam yükümlülüklerin pasifler içindeki oranı %76’dır. Aktif top-

lamının %31’i dönen varlıklara, %69’u ise duran varlıklara tahsis 

edilmiştir. Bu oranlar geçen yıl sırasıyla, %73, %34 ve %66’dır.

Kâr Dağıtım Önerisi ve Sonuç

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) hisse senetleri İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası (İMKB)’nda işlem gören şirketlerin kar dağıtımına ilişkin 

27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı doğrultusunda, SPK’nın Seri: IV, No: 

27 sayılı Tebliği’nde yer alan esaslar ile ortaklığımızın esas sözleşmesinde 

bulunan hükümler ve şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kar 

dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, SPK düzenlemelerine göre 

hazırlanan 2010 yılı konsolide mali tablolarında 42.674.000  TL net dönem 

karı bulunmaktadır. Dönem karının olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına 

ve 2010 yılı için kar dağıtımı yapılmaması hususlarının Olağan Genel 

Kurul’a önerilmesine karar verilmiştir. Yasal sınır olduğundan, 1. tertip 

yasal yedek akçe ayrılmasına gerek bulunmamaktadır.

Sayın Ortaklarımız,

2010 yılı çalışmalarımızı ve elde edilen neticeleri bilgilerinize 

sunmuş bulunmaktayız.

31 Aralık 2010 tarihli konsolide bilanço ve gelir tablosunu onayınıza 

arz ederiz.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

KONSOLİDASYONA TABİ DENETÇİ RAPORU

Migros Ticaret A.Ş.

Genel Kurulu’na

Şirket’in 2010 yılı hesap dönemi ile ilgili murakabe çalışmalarımızın sonuçları aşağıda yüksek görüşlerinize sunulmuştur.

1. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesi içinde yürüttüğü faaliyet konularında başarılı bir dönem geçirmiştir.

2. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince tutulması zorunlu defter ve kayıtların kanunların icaplarına uygun bir şekilde tutulduğu ve 

kayıtları tevsik edici belgelerin muntazam bir şekilde muhafaza edildiği görülmüştür.

3. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış muhasebe ilkelerine göre hazırlanan ekli 

31.12.2010 tarihi itibariyle düzenlenmiş konsolide mali tablolar Şirket’in anılan tarihteki gerçek mali durumu ile anılan döneme ait gerçek fa-

aliyet sonuçlarını doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

4. Şirket yönetimi ile ilgili kararların usulüne uygun şekilde tutulan karar defterine geçirildiği görülmüştür.

Netice olarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış bulunan raporda özetlenen Şirket çalışmaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uy-

gun olarak düzenlenen konsolidasyon sonrası mali tablolar ile Yönetim Kurulu’nun kârın dağıtımı ile ilgili önerilerinin tasvibini ve Yönetim 

Kurulu’nun aklanması hususunu Genel Kurul’un yüksek görüşlerine sunarız.

İstanbul, 21 Mart 2011

Saygılarımızla,

Mustafa Bilgutay Yaşar    Yüksel Toparlak   Recep Bıyık

 Migros Ticaret A.Ş.

Adı Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL)

MH Perakendecilik ve Tic. A.Ş. 80,51 143.323.336

Diğer 19,49 34.706.664

Toplam 100,00 178.030.000
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Migros, Türkiye’nin öncü 

perakendecisi olarak 2010 yılında 

dünya perakendecileri 

listesinde 206. 
sırada bulunmaktadır.
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Ekonomik değerlendirme ve perakende sektörü
2010 yılında, Türkiye ekonomisi 2009 sonunda yapılan tahminlerin 

çok üzerinde bir performans göstererek %8,9 büyümüştür. 

Hükümetin Orta Vadeli Plan’ında 2011 senesi için yaklaşık %4,5 

büyüme öngörülmektedir. Gıda perakende sektörü, doğası gereği 

genel ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmektedir. 2010 

senesi, özellikle işlenmiş gıda ürünleri enflasyonunun düşük 

seyretmesi, hala nispeten yüksek seyreden işsizlik ve gıdadışı bazı 

ürünlerdeki yüksek enflasyon rakamları neticesinde ortaya çıkan 

ikame etkisi sebebiyle, perakendecilerin satış artış potansiyellerinin 

genelde baskı altında tutulduğu bir yıl olmuştur. Alışveriş Merkezleri 

ve Perakendeciler Derneği (AMPD) verilerine göre Aralık 2010’da 

gıda ve gıdadışı metrekarelerinin sırası ile %14 ve %15 artmasına 

karşın, enflasyondan arındırılmış reel ciro artışları organize gıda 

perakende sektöründe %2 , gıdadışında ise %8 olmuştur. 

2010 sonu itibari ile Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 12 ayda 

%6,40 artmıştır. İşlenmiş ve işlenmemiş gıda enflasyonu sırası 

ile %5,68  ve %8,52 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının başında 

baz etkisi ile TÜFE’de ciddi düşüşler yaşanmıştır. Fakat emtia 

fiyatlarındaki hareketlilik Üretici Fiyat Endeksi’ni (ÜFE) Nisan 2011 

sonu itibari ile bir önceki yılın aynı ayına göre %8,21 seviyelerine 

çıkartmıştır. Gecikmeylede olsa, ÜFE’deki artışın TÜFE’ye yansıması 

beklenmektedir.

Cari açıkla mücadele kapsamında Merkez Bankası’nın aldığı bir dizi 

tedbir, Türk Lirasının değer kaybetmesinde etkili olmuştur. Global 

olarak artan emtia fiyatlarının etkisi, petrol fiyatlarındaki artışlar 

gibi, kur etkisi ile birleşince Türkiye’de çok daha fazla hissedilmiştir. 

İşsizlik yılın ikinci yarısında kademeli olarak düşüşe geçmekle 

beraber, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Aralık ayında 

%11,9 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Hala yüksek 

seyreden ve özellikle genç nüfus üzerinde etkili olan işsizlik, en 

önemli makroekonomik sorunların başındadır.   

2011 senesine, global emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar ve 

bölgesel politik istikrarsızlıkların tetiklediği bir belirsizlik ortamı 

içinde girilmiştir. Türkiye ekonomisinin bu global belirsizliğin 

etkilerinden ister istemez nasibini alabileceği ya da bölgesinde 

ender rastlanan istikrarlı ülkelerden birisi olarak bunu fırsata 

çevirebileceği ihtimaller arasındadır. Tüketici güven endeksleri son 

bir senedir artışlarına devam etmektedir. 
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Migros 2010 Yılı Yatırım Faaliyetleri

Şirketimiz Migros, Şok, Tansaş, Macrocenter, 5M, Ramstore, Sanal 

Market ve toptan satış olmak üzere farklı formatlarda müşterilerine 

hizmet vermektedir. Şirket 2010 yılında bir taraftan yurtiçinde yeni 

mağaza açılışlarıyla büyümesine devam ederken diğer taraftan yurt-

dışında özellikle Kazakistan operasyonlarında büyüme göstermiştir.

Migros 2010 yılında yurtiçinde 50 Migros (24 M, 19 MM, 3 MMM ve 4 

5M), 26 Tansaş (12 Mini, 11 Midi ve 3 Maxi), 2 Macrocenter ve 360 Şok 

mağazası açmıştır. Yurtdışında ise, Kazakistan’da 10 ve Makedonya’da 

2 Ramstore mağazası açılmıştır. Böylelikle, 2010 yılı içinde toplam 450 

yeni yatırım hizmete girmiştir (2007: 162, 2008: 251, 2009: 436).

2010 yılsonu itibarıyla, Migros, yurtiçinde 7 coğrafi bölgede 166 M, 

143 MM, 53 MMM, 11 5M, 1.254 Şok, 128 Mini, 91 Midi, 45 Maxi ve 

11 Macrocenter, yurtdışında ise Azerbaycan’da 3, Kazakistan’da 22 ve 

Makedonya’da 5 Ramstore olmak üzere toplam 1.932 mağazaya ulaş-

mıştır (2007: 953, 2008: 1.191, 2009: 1.586). Faaliyette olduğumuz il sa-

yısı, yeni girilen 3 il ile 74’e ulaşmıştır (2007: 57, 2008: 63, 2009: 71).

Şirket yurtiçinde 4, yurtdışında ise 2 (Kazakistan ve Makedonya) 

alışveriş merkezini yönetmektedir. Migros’un yurtiçi net satış alanı, 

açılan yeni mağazaların katkısıyla, 2009 yılına göre %17 artış gös-

tererek 917.475 m2’ye ulaşmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı toplam net satış 

alanı ise %19 artışla 977.301 m2 olmuştur.

Migros 2010 yılı içinde Türkiye’nin tüm bölgelerinde mağaza açılışla-

rını sürdürmüştür. 

Operasyonel anlamda, 2010 yılı formatların yeniden yapılandırılması 

ve tedarik zinciri yönetimi konularında önemli stratejik kararların 

hayata geçirildiği bir yıl olmuştur. Şirket, Migros, Tansaş ve Mac-

rocenter olmak üzere 3 marka ile faaliyet gösterdiği supermarket 

segmentinde, Tansaş markasını bölgesel bazda konumlandırma 

kararı almıştır. Bu çerçevede, Ege ve Akdeniz Bölgesi dışındaki 

Tansaş mağazaları Migros formatına dönüştürülmeye başlanmış 

olup dönüşüm süreci 2011 yılının Nisan ayında tamamlanmıştır. 

Diğer taraftan, Şok formatının indirimli mağazacılık segmentinde 

yeniden konumlandırılmasına başlanmıştır. Bu değişim, üç ana 

adımda hayata geçirilmektedir. İlk adım büyüme olup son iki yılda 

Şok mağazalarının sayısı yaklaşık iki katına çıkarılmıştır. İkinci adım 

büyümeyi destekleyici olarak dağıtım zincirinin güçlendirilmesi 

olup, Şirket genelinde son iki yılda 9 yeni dağıtım merkezi açılarak 

dağıtım merkezi sayısı 6’dan 15’e çıkarılmıştır. 3. adımda, mağaza 

içi tasarımın yenilenmesi ve ürün portföyünün güncellenmesidir. Bu 

kapsamda, ürün sayısının (SKU) azaltılması ve portföydeki özgün 

markalı ürün payının arttırılması sağlanmıştır. Şok mağazalarının 

yeniden yapılandırılma çalışmalarının 2011 yılının ikinci yarısına 

kadar tamamlanması planlanmaktadır. 5M Hipermarket ve Macro-

center formatlarında ise büyüme yeni mağaza açılışları ile devam 

etmektedir. Diğer taraftan, Şirket organizasyon yapısı da mevcut sin-

erjileri içinde barındıracak şekilde format bazında yönetim mantığı 

ile yeniden yapılandırılmıştır.

Türkiye ekonomisi 2010 yılında, 2009 
sonunda yapılan tahminlerin üzerinde 

bir performans göstermiştir. Perakende 
sektörü de doğası gereği genel ekonomik 

dalgalanmalardan daha az etkilenmektedir. 
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2010 Yılı Net Satış Alanı Dağılımı (%)

%43

%25

%18

%7

%6

Migros

Şok

Tansaş

%1  Macrocenter

Ramstore

5M
Net Satış Alanı (Bin m2)

 2008  2009  2010 

SPM 512 565 609

İndirim 118 173 239

HPM 39 44 70

Y.içi 669 783 917

Y.dışı 29 39 60

Toplam 698 822 977

Mağaza Sayısı (Yurtiçi)

 2008  2009  2010 

SPM 517 579 637

İndirim 652 980 1.254

HPM 6 7 11

Toplam 1.175 1.566 1.902

Yurtdışı İştirakler

 2008  2009  2010 

Azerbaycan 3 4 3

Makedonya 2 3 5

Kazakistan 10 12 22

Kırgızistan 1 1 -

Toplam 16 20 30

Toplam Mağaza Sayısı

 2008  2009  2010 

Toplam 1.191 1.586 1.932

360 Şok mağazası

Adana (3) Bursa (11) İzmir (14) Nevşehir (1)

Adıyaman (2) Çanakkale (4) Kahramanmaraş (1) Niğde (1)

Afyon (4) Çankırı (6) Karabük (1) Ordu (4)

Ağrı (2) Çorum (2) Kars (3) Osmaniye (2)

Aksaray (4) Denizli (5) Kastamonu (5) Rize (4)

Amasya (2) Edirne (3) Kayseri (12) Sakarya (22)

Ankara (16) Elazığ (5) Kırıkkale (1) Samsun (6)

Antalya (24) Erzincan (1) Kırklareli (1) Sinop (4)

Artvin (2) Erzurum (7) Kırşehir (3) Sivas (7)

Aydın (8) Eskişehir (3) Kilis (2) Şanlıurfa (1)

Balıkesir (12) Gaziantep (3) Kocaeli (5) Tekirdağ (7)

Bartın (4) Giresun (2) Konya (6) Tokat (4)

Bayburt (1) Gümüşhane (3) Kütahya (1) Trabzon (3)

Bilecik (1) Hatay (5) Malatya (1) Uşak (4)

Bingöl (1) Iğdır (3) Manisa (2) Yalova (3)

Bolu (3) Isparta (3) Mersin (10) Yozgat (4)

Burdur (2) İstanbul (51) Muğla (2) Zonguldak (5)

12 Ramstore 

Kazakistan (10)   

Makedonya (2)

50 Migros mağazası

M  MM  MMM  5M 

24 adet 19 adet 3 adet 4 adet

Adana (1) Ağrı (1) Hatay (1)  Afyon (1)

Ankara (3)  Ankara (1)  İstanbul (1) Ankara (1)

Antalya (1) Antalya (1)  Sakarya (1) İstanbul (2)

Aydın (1)  Bursa (2)   

Bursa (1)  Diyarbakır (1)   

Hatay (1) İstanbul (6)   

İstanbul (6)  İzmir (2)  

İzmir (3) Mersin (1)   

Kocaeli (1)  Muğla (2)   

Muğla (3) Sakarya (2)   

Ordu (1)   

Rize (1)   

Sakarya (1)

26 Tansaş mağazası

Mini Tansaş  Midi Tansaş  Maxi Tansaş  

12 adet 11 adet 3 adet 

Adana (1) Antalya (2)  Antalya (1)  

Afyon (1)  Balıkesir (1)  Bartın (1)  

Ankara (1) Hatay (1)  Kütahya (1)  

Aydın (1)  İstanbul (2)   

Balıkesir (1) İzmir (1)  

İstanbul (2)  Kayseri (2)   

İzmir (1)  Muğla (1)   

Konya (1) Osmaniye (1)   

Muğla (1)    

Sakarya (1)    

Tokat (1) 

  

2 Macrocenter mağazası

İstanbul (2) 

2010 yılı yeni yatırımlarımız:

Mağaza Sayısı ve Net Satış Alanı

  2009  2010  Değişim (%) 

Türkiye 1.566 1.902 21,5

5M 7 11 57,1

M 112 166 48,2

MM 110 143 30,0

MMM 46 53 15,2

Şok 980 1.254 28,0

Mini 146 128 -12,3

Midi 97 91 -6,2

Maxi 59 45 -23,7

Macrocenter 9 11 22,2

Yurtiçi Net Satış Alanı (m2) 783.147 917.475 17,2

Yurtdışı 20 30 50,0

Kazakistan 12 22 83,3

Azerbaycan 4 3 -25,0

Makedonya 3 5 66,6

Kırgızistan 1 - -100,00

Yurtdışı Net Satış Alanı (m2) 38.980 59.826 53,5

Migros 2010 yılında 50 Migros, 26 Tansaş, 
2 Macrocenter, 360 Şok ve 12 Ramstore 

mağazası hizmete açmıştır. 
Yurtiçi ve yurtdışı toplam net satış alanı bir 

önceki yıla göre %19 artarak 
977. 301 m2’yi bulmuştur.
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Migros Ticaret A.Ş.’nin Ades, Amaç ve 
Egeden’i Devralma Yoluyla Birleşmesine 
İlişkin Bilgi

Migros Ticaret A.Ş. (“Migros”), Ades Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi (“Ades”), Amaç Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 

(“Amaç”) ve Egeden Gıda Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi Anonim 

Şirketi (“Egeden”)’nin hisselerini 31 Temmuz 2010 tarihinde devir 

almıştır. 

Migros, Ades, Amaç ve Egeden Yönetim Kurulları 17 Aralık 2010 

tarihli Yönetim Kurulu Toplantılarında birleşmeye karar vermişlerdir. 

Birleşme, Ades, Amaç ve Egeden’in Migros’a katılarak tasfiyesiz 

infisahı ve Ades, Amaç ve Egeden’in 30 Eylül 2010 tarihli mali 

tablolarında bulunan bütün aktif ve pasifi ile vergisiz olarak ve 

kül halinde Migros tarafından “devir” alınması suretiyle Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun Seri: I, No: 31 sayılı, Birleşme İşlemlerine İlişkin 

Esaslar Tebliği, Türk Ticaret Kanunu’nun devralma yolu ile birleşmeyi 

düzenleyen 451. maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Kurumlar Ver-

gisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddelerine istinaden gerçekleştirilecektir. 

Migros; Amaç, Ades ve Egeden’de %99,9’un üzerindeki oran-

larda pay sahibi olduğundan birleşme işlemleri Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Seri: I, No: 31 sayılı “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar 

Tebliği”nin “Birleşmede Özellikli Durumlar” başlıklı 10/A mad-

desi çerçevesinde yürütülecek olup, birleşme işlemi için bağımsız 

denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve yönetim kurulu raporu 

aranmamaktadır.

Birleşme işleminde, Migros’un 30 Eylül 2010 tarihli konsolide 

finansal tabloları ve Ades, Amaç ve Egeden’in 30 Eylül 2010 tarihli 

finansal tabloları esas alınacaktır. Birleşmeye ilişkin olarak Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun Seri: I, No 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin 

Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca T.C. Kadıköy 2. Asliye Ticaret 

Mahkemesi’nin görevlendirdiği bilirkişiler tarafından “Bilirkişi 

Raporu” hazırlanmıştır. 

Bilirkişi Raporu’nda Özkaynak Yöntemi esas alınarak inceleme 

yapılmıştır. Özkaynak Yöntemi uyarınca birleşme oranı 1,00 olarak 

tespit edilmiş olup, Migros’un sermaye artırımı yapmayacağı tespit 

edilmiştir. 

Bu devir işlemi dolayısı ile Migros sermayesini arttırmayacak ve 

Ades, Amaç ve Egeden’in Migros haricindeki ortaklarına işbu devir 

nedeniyle pay verilmeyecektir. 

Birleşme işlemleri ile ilgili SPK onayı, SPK’nın 24 Mart 2011 tarihli 

toplantısında alınmış olup, birleşmeye ilişkin duyuru metni 22 Nisan 

2011 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Dünya gazetesi, Sa-

karya Yenigün gazetesi, IMKB KAP sistemi ve Migros’un kurumsal 

internet sitesinde (www.migroskurumsal.com) yayınlanmıştır.

Birleşme tarafların 26 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak Olağan Genel 

Kurul Toplantılarında hissedarların onayına sunulacaktır.

MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.’nin Hisse 
Satışı Hakkında
Ana ortağımız MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. (“MH”) 06.04.2011 

ve 08.04.2011 tarihli borsaya yaptığı özel durum açıklamalarında 

belirttiği üzere 31.000.000 TL nominal değerli Migros hissesini sat-

maya karar vermiştir. Hisse devir/takas işlemleri 18.04.2011 tarihinde 

tamamlanmış olup, son durum itibariyle sermaye yapısı aşağıda 

verilmiştir.

Migros Ticaret .A.Ş.

Adı  Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL)

MH Perakendecilik ve T.A.Ş. 80,51 143.323.336

Diğer  19,49 34.706.664

Toplam  100,00 178.030.000
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Pazarlama ve Satış Aktiviteleri
Money Club ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

Türkiye’nin en büyük sadakat programı olan Migros Club, 2010 yılı-

nın Mart ayında “Money Club” ismi ile yeniden lanse edilmiştir. Üye 

işyerlerindeki alışverişleri daha kazançlı hale getiren ve alışveriş 

yaptıkça kazandıran Money Club, Türkiye’nin en hızlı büyüyen ka-

zanç kulübü olmuştur. Money Club üye sayısı, 2010 yılında %59 ar-

tarak 8,3 milyonu bulmuştur.

Money Club, 2010 yılının Haziran ayında Türkiye’nin en büyük ve en 

geniş katılımlı kişiye özel kampanyasını hayata geçirerek, müşteri-

lerinin maksimum kazanç elde etmesini sağlayan “kişiye özel pera-

kende kampanyaları” dönemini başlatmıştır. Orta vadede taklit edil-

mesi mümkün olmayan bu kampanya mekanizması ile sektörde 

kampanyalara farklı bir bakış açısı getirilmiştir.

Migros’un 12 yıllık sadakat programı tecrübesi, uzmanlığı ve tekno-

lojik altyapısının kullanıldığı bu kampanya ile müşterilere ulaşabile-

cekleri kişisel harcama hedefleri verilerek küçük büyük bütün market 

alışverişlerini Migros Grubu’ndan yapmaları durumunda, alışverişle-

rinin bütününden kazanç elde etmeleri sağlanmıştır.  

Kampanya çerçevesinde tüm müşterilerin alışverişleri detaylı olarak 

incelenerek, her müşteri için ayrı bir harcama hedefi oluşturulmuş 

tur. Kampanya dönemi boyunca, müşterilerin alışverişleri ayrı ayrı takip 

edilerek, müşterilere fiş üzerinden ve birebir iletişimle bilgi verilmiştir.

Money Club’ın kapsama alanı 2010 yılında genişlemiştir. Müşteri-

ler sadece Migros formatındaki alışverişlerinden değil, bütün format-

lardaki alışverişlerinden puan kazanma, puanlarını bütün formatlarda 

kullanabilme, indirimlerden yararlanma ve kendi alışveriş alışkanlıkla-

rına uygun kişiye özel fırsatlardan yararlanma imkanına kavuşmuştur.

Money Club programı geliştirilirken, müşterilere Migros Grubu dışın-

da da sıklıkla alışveriş yaptıkları sektörlerde artı fayda sağlanma-

sı amaçlanmıştır. Bu kapsamdaki ilk işbirliği yıl içinde, Türkiye akar-

yakıt sektörünün önde gelen şirketlerinden Shell&Turcas ile gerçek-

leştirilmiştir. Bu işbirliği sayesinde Money Club üyeleri, Shell istas-

yonlarında Money Club kartları ile puan kazanmaya, puanlarını hem 

market hem akaryakıt alışverişlerinde kullanmaya ve Shell istasyon-

larında geçerli kampanyalardan yararlanmaya başlamıştır.

Money Club’ın kredi kartlı versiyonu olan “Money Card”ın ismi 2010 yılı 

içerisinde “Money Visa” olarak değiştirilmiştir. Yapılan özel kampanya ve 

çalışmalarla Money Visa kart sahibi müşteri sayısı 400.000’e ulaşmıştır. 

Yürütülen fiyatlandırma politikası sayesinde 2010 yılında da tüketicilere ucuz ve rekabetçi 
fiyatlar sunulmuştur. Migros fiyat değişimlerinin, %8,57 olan 12 aylık ortalama TÜFE 

enflasyonunun altında kalması sağlanmıştır.

Ürün Yönetimi

Migros olarak önceliğimiz, müşterilerimize kaliteli ve sağlıklı ürünleri 

her zaman en uygun fiyatlarla sağlayabilmektir. Bu anlayış içerisin-

de yürütülen fiyatlandırma politikası sayesinde 2010 yılında da tü-

keticilere ucuz ve rekabetçi fiyatlar sunulmuştur. 

Uygun fiyatların yanı sıra düzenlenen kampanyalarla da müşterile-

rin en çok ihtiyaç duydukları ürünleri, en uygun fiyatlarla almaları-

na yardımcı olunmuş ve bütçelerine katkıda bulunulmuştur. Kadınlar 

Günü, 23 Nisan, Hayvanları Koruma Günü gibi günlerde tedarikçiler-

den alınan desteklerle düzenlenen kampanyalar müşterilerden yo-

ğun ilgi görmüştür. Kataloglar ve haftasonu indirimleri başta olmak 

üzere çeşitli kampanyalar da yıl içerisinde devam etmiştir. 

Müşterilerine her zaman yenilikçi ürünler sunma konusunda sektö-

re liderlik eden Migros, pek çok ürünü Türk tüketicilerinin beğenisi-

ne sunan ilk marka olmuştur. Bu gelenek her zaman olduğu gibi bu 

yıl da devam etmiştir. Migros standartlarına uygun popüler yöre-

sel ürünler araştırılmış ve ithalat kanalı kullanılarak birçok yeni ürün 

müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur. 

2010 yılı başında hayata geçirilen İyi Tarım Uygulamaları, et ve süt 

ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Migros ve Macro-

center formatlarının ardından diğer formatlarda da sertifikalı ürün-

lerin satışına başlanmıştır. 2.700 üreticinin sertifikalı üretime geç-

tiği program sayesinde müşterilerimize, üretimi her aşamada Ta-

rım Bakanlığı’nın belirlediği kriterler ile denetlenmiş sağlıklı ve taze 

ürünler sunulmuştur.

Ayrıca yıl içinde, hızla yaygınlaşan dağıtım merkezleri aracılığıyla, 

taze gıdaların mağazalara doğrudan sevkine başlanmıştır. Bu saye-

de mağazalarda bulunurluk seviyesi artarken, müşteri memnuniye-

tinde de belirgin iyileşme gözlemlenmiştir. 
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Özgün Markalar

Özgün markalar, 2010 yılında yapılan çalışmalarla büyümesini devam 

ettirmiştir. 2010 yılsonu itibari ile bütün formatlarda  toplam özgün mar-

kalı ürün sayısı 1.175’e ulaşmıştır.  Özellikle Şok formatının yıl içinde 

yeniden yapılandırılması, özgün markalı ürün gelişimine önemli katkıda 

bulunmuştur. Şok Ucuzluk Marketleri yeni konseptine uygun olarak, 400 

yeni ürünü 73 farklı özgün marka ile tüketicilerle buluşturmuştur. 

Migros mağazalarında 2009 yılında lanse edilen, “M Selection” ve 

“M Life” markalarının portföyleri de 2010 sonu itibarıyla toplam 50 

ürüne ulaşmıştır. 

Migros’un elektronik ürün markalarına, ısıtıcı grubunda Fire-X mar-

kası ve küçük ev aletleri grubunda Touch Me markası eklenmiştir. 

Tekstil ve gıda dışı ürün kategorilerinde bulunan mevcut markalar da 

yıl içerisinde yenilenmiştir. 

Özgün markalı ürünlerin sayısı 2010 yılı 
içerisinde de artmaya devam ederek  1.175’e 

ulaşmıştır. Özellikle Şok formatının yıl 
içinde yeniden yapılandırılması, özgün 

markalı ürün gelişimine önemli katkıda 
bulunmuştur.

Çağrılarını titizlikle cevaplayarak kayıt altına alan Migros Çağrı Merkezi, 2010 yılında 
613.000 müşteriye hizmet vermiştir.

Müşteri Hizmetleri Hattı 
444 10 44
Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için haftanın 7 günü 

08.30 - 22.00 saatleri arasında 444 10 44 müşteri hizmetleri hattın-

dan hizmet veren Migros Çağrı Merkezi, tüm formatlara ait çağrıları 

titizlikle cevaplayarak kayıt altına almaktadır.

Tüm formatlara ait çağrıları %90 servis seviyesi ile karşılayan ve 

kayıt altına alan çağrı merkezi, müşterilerin her türlü sorununa çö-

züm getirmekte, anında çözüme kavuşturulamayan çağrıları ilgili de-

partmanlara iletmektedir.

Migros Çağrı Merkezi, 2010 yılında 613.000 müşteriye hizmet ver-

miştir. Migros Club programının “Money Club” ismi ile relanse edile-

rek tüm Migros Grubu formatlarına yaygınlaşması ve daha fazla sa-

yıda müşteriye ulaşması, 2009 yılında 350.000 olan çağrı sayısının 

önemli düzeyde artmasına yol açmıştır. 

Büyük bir hızla hizmet vermeyi ilke edinen çağrı merkezi, yılsonu iti-

barıyla gelen çağrıların %92’sini 48 saat içerisinde sonuçlandırmış-

tır. Geri kalan %8’lik kısım, kalite kontrol departmanının detaylı in-

celeme ve analiz süreçlerinden geçerek, müşterilerimize sonuçlara 

yönelik ürün bazlı bilgiler verilmiştir.
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Kolay Vezne uygulaması ile müşterilerimiz 150’den fazla kuruma ait faturalarını 
mağazalarımızdaki toplam 7.000 kasadan ödeyebilmektedirler. Garanti Bankası işbirliği 

ile gerçekleştirilen proje sayesinde doğalgaz, elektrik, su, telefon ve internet gibi her çeşit 
fatura ödemesi kolayca yapılabilmektedir.

Bilgi Teknolojileri Projeleri
Müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve iş süreçlerinin verimliliğini 

artırmak amacıyla bilgi teknolojilerine yaptığımız yatırımlar kesin-

tisiz sürmektedir. Bu doğrultuda 2010’da odaklandığımız yatırımlar 

şunlar olmuştur: 

Kolay Vezne

Hayata geçirilen Kolay Vezne uygulaması ile müşterilerimiz 

150’den fazla kuruma ait faturalarını mağazalarımızdaki toplam 

7.000 kasadan ödeyebilmektedir. Garanti Bankası işbirliği ile ger-

çekleştirilen proje sayesinde doğalgaz, elektrik, su, telefon ve in-

ternet gibi her çeşit fatura ödemesi kolayca yapılabilmektedir. Bu-

nun yanında Garanti Bankası’na ait ve Garanti Bankası işbirliği ile 

piyasaya sürülmüş tüm kredi kartlarının ekstreleri de kasalarımız-

dan ödenebilmektedir.

Jet Kasa

13 ildeki 51 mağazamızda bulunan ve müşterilerimizin kasalar-

da sıra bekleme sürelerini azaltan Jet Kasa’lardan bugüne kadar 6 

milyona yakın müşterimiz yararlanmıştır. Nakit ödemeye de imkan 

sağlayan yeni Jet Kasa’larla birlikte toplam kasa sayısı 178’e ula-

şırken, Jet Kasa’sı olan mağazalarda toplam kredi kartlı işlemlerin 

ortalama %30’u Jet Kasa’larda yapılmıştır.

Mobil Market

1997’de Türkiye’nin ilk sanal market uygulamasını gerçekleştiren Mig-

ros, bu alandaki öncülüğünü yeni bir boyuta taşıyarak, Mobil Market 

uygulamasını hayata geçirmiştir. Turkcell’le birlikte gerçekleştirilen 

ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Mobil Market uygulaması ile 

müşterilerimiz satın almak istedikleri ürünün barkodunu I-Phone mar-

kalı cep telefonlarına okutarak ya da ürünleri uygulama üzerinden se-

çerek istedikleri yerden istedikleri zamanda sipariş verebilmektedirler. 

Sistem ile Mobil Market portalını kullanarak internete bağlı herhangi 

bir cep telefonundan da sipariş verilebilmektedir.

Migros Sanal Market
www.sanalmarket.com.tr

Türkiye’de internet üzerinden alışverişin önde gelen sitelerinden 

olan Migros Sanal Market, bir Migros mağazasında bulunabilecek 

tüm ürün ve hizmetleri, aynı fiyat ve avantajlar ile 7 gün 24 saat 

müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. Migros Sanal Market, ayda 

ortalama 350.000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Hizmetlerini internet ve telefonun yanı sıra akıllı telefon ve PDA’ler 

ile de çeşitlendiren Migros Sanal Market, 2010 yılında da hızlı büyü-

mesine devam etmiştir. Operasyonlarını 61 satış mağazasına yayan 

Migros Sanal Market’in, sezonluk dağıtım noktaları ile hizmet verdiği 

mağaza sayısı 65’e ulaşmıştır.  

Migros Sanal Market 2010 yılında, iPhone üzerindeki ilk “Mobil 

Market” uygulaması ile teknolojik bir yeniliğe öncülük etmiştir. Mobil 

Market uygulaması ile tüketiciler artık istedikleri ürünün kutusundaki 

barkodu, kasalarda olduğu gibi, cep telefonlarının kamerasına okuta-

bilmekte ve alışveriş sepetlerini istedikleri şekilde, istedikleri yerden 

doldurabilmektedirler. Ayrıca tüm cep telefonlarından erişilebilen 

Mobil Market, Migros mağazalarındaki tüm ürün ve kampanyaları 

aynı fiyat ve avantajlarla cebe taşımaktadır.

www.sanalmarket.com.tr ile tam uyumlu olarak çalışan Mobil Mar-

ket ile barkod okutarak sipariş dışında, reyonlar arasında dolaşarak 

arama fonksiyonu ya da eski siparişler arasından kolayca ürün seçi-

mi yapılabilmektedir. Mobil Market’in en önemli özelliklerinden birisi 

de, bilgisayarda başlanan siparişin telefondan ya da telefondan baş-

lanan siparişin bilgisayardan tamamlanabilmesidir.

2010 yılı içerisinde Migros Sanal Market, Facebook ve Twitter’da 

kendi sayfalarını oluşturarak sosyal medya ağını da etkin olarak 

kullanmaya başlamıştır. Müşteriler Facebook ve Twitter sayfası 

üzerinden kampanya ve yenilikleri anında takip etme, bu kampan-

ya ve yenilikleri arkadaşlarıyla paylaşabilme ve Facebook Sanal Mar-

ket uygulamasını yükleyerek özel kampanya ve avantajlardan yararla-

nabilmektedirler.

Migros mağazalarında uygulanan kampanyalar Migros Sanal Mar-

ket ile entegredir. Böylelikle müşteriler Migros Sanal Market’de yap-

tıkları alışverişlerde de kampanyalardan yararlanabilmektedir.

Sanal mağazacılık alanında uygulamaya alınan en son yenilik ise 

“Macroonline” hizmetidir. Hizmet standardı ve ürün seçkinliği ile 

farklılık yaratan ve “Size özel” tarzıyla zincir butik mağazacılığının 

temsilcisi olan Macrocenter, 2010 yılında “Macroonline” hizmeti ile 

internet üzerinden İstanbul ili dahilinde belirlenen semtlerde hizmet 

vermeye başlamıştır. Macroonline, profesyonel sipariş hazırlama ve 

dağıtım ekibi, klimalı ve özel taşıma bölmeli araçlar ile sipariş edilen 

ürünleri 10.30’dan 21.00’e kadar istenilen zaman diliminde adrese 

teslim etmektedir. 

2009 yılında kullanıma açılan www.dahaucuzuyok.com.tr internet si-

tesi de elektronik, bilgisayar ve beyaz eşya ürünlerini uygun fiyat 

ve hızlı teslimat koşullarında tüketicilerinin beğenisine sunmaya de-

vam etmektedir.
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Hizmetlerini internet ve telefonun yanı sıra 
akıllı telefon ve PDA’ler ile de çeşitlendiren 

Migros Sanal Market, 2010 yılında ayda 
ortalama 350.000 kişi tarafından ziyaret 

edilmiştir.
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Başarılı şirketlerin temelini başarılı çalışanlar 
oluşturur. Migros da bu bilinçle çalışanların 

gelişimine katkıda bulunan programları 
desteklemektedir. Gelişim planlama ve 

kariyer yönetimi süreçleri tüm formatlarımızda 
ve bütün kademelerimizde yürütülmektedir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim
En önemli stratejik hedeflerimizden biri donanımlı, müşteri ve süreç 

odaklı, fark yaratan ve dinamik insan kaynağını şirket içinde geliştir-

mektir. Bu hedef doğrultusunda insan kaynakları politikamız, şirketi-

mizin vizyon, misyon ve stratejilerine paralel olarak, “Rekabet Avan-

tajı Yaratacak Çalışanlar Yaratmak” temeli üzerine kurulmuştur. Sü-

rekli eğitim ile mesleki ve kişisel gelişime verdiğimiz önem her za-

man bu rekabetçi ortamda bir adım önde olmamızı sağlamaktadır. 

Şirket’in fiziksel büyümesine paralel olarak, 2010 yılında yurtiçinde 

6.165 yeni istihdam yaratılmıştır. Yeni işe alımlarla 2010 yılı ortala-

ma çalışan sayımız 18.945’e ulaşmıştır. Bu dönemde Migros’a yapı-

lan iş başvurusu ise 300.000 olmuştur.

Yeni insan kaynağı havuzunu oluşturmak amacıyla, 2010 yılında da 

üniversiteler ve özellikle perakende bölümü bulunan ticaret meslek 

liseleri ve üniversiteler ile yakın işbirliği devam etmiştir. Türkiye İş 

Kurumu (İŞKUR) ile 2010 yılında yaptığımız işbirliği kapsamında, İz-

mir Üniversitesi İstanbul Sürekli Eğitim Merkezi’nde teorik eğitim 

alan katılımcılar, Migros mağazalarında uygulama eğitimlerine katıl-

mışlardır. Eğitimlerin sonunda, girilen sınavda başarılı olan katılım-

cılar, Migros ailesinin birer üyesi olarak mağazalarımızda görevleri-

ne başlamışlardır.

Çalışan Yaş Ortalaması                        Beyaz Yaka Ortalama Kıdem

Tedarik Zinciri Yönetimi
Ürün güvenliğinde dünya standartlarını kendisine kılavuz edinen 

Migros, tüm ürünlerini müşterilerinin koşulsuz güvenini sürekli kıl-

mak için sağlıklı ortamda sunmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğ-

rultusunda ürünler, satın almadan nihai tüketiciye ulaşana kadarki 

tüm aşamalarda titizlikle kontrol edilmektedir. 

“Sürdürülebilir Kalite” anlayışının bir parçası olan bu süreçte teda-

rikçi firmalardan ürünlere ait uluslararası kabul görmüş sertifikalar 

ve analiz raporları alınarak değerlendirilmektedir. Gerekli görüldüğü 

takdirde ürünler akredite olmuş dış kurumlara analize gönderilmek-

tedir. Satış sürecinde de ürünler örnekleme ile raftan seçilerek ana-

liz edilmektedir. 

Migros Kalite Yönetim Sistemi gereği, periyodik olarak yapılan kali-

te ve gıda güvenliği denetimlerinde el terminali kullanımına başlan-

mıştır. Bu sayede mağaza yöneticileri denetim sonuçlarına aynı gün 

içinde ulaşma ve iyileştirmeleri hızla yapma olanağına kavuşmuş-

lardır.

Migros 2010 yılında mağazalarına taze gıda sevkıyatını Dağıtım 

Merkezlerinden yapmaya başlamıştır. Bu süreç, ISO 9001 Kalite Yö-

netim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi’nin başarılı bir 

entegrasyonuyla gerçekleştirilmiştir. Taze gıda sevkıyat süreci baş-

layan dağıtım merkezlerinde gıda güvenliğinin teminatı olan tüm 

kritik noktalar kontrol edilmektedir. Migros ayrıca, taze gıda sevkı-

yat sürecinde gıda güvenliğinin daha kontrollü sağlanmasına katkı-

da bulunmaktadır. 

Avrupa Birliği ülkelerinde EuropeGap adı ile başlayan, ardından Glo-

balGap adını alan tarım standartları Türkiye’de Tarım Bakanlığı tara-

fından “İyi Tarım Uygulamaları” (ITU) adı altında hayata geçirilmiş-

tir. Migros bu uygulamayı benimseyerek, meyve sebze tedarikçile-

rinden yönetmeliğe uygun İTU sertifikalı ürün tedariğini başlatmıştır. 

Sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirilen İyi Tarım Uygula

maları sürecinin temeli 2009’da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na su-

nulan proje ile atılmıştır. Migros, kendi adıyla ilk İTU grubunu 19 

üretici ile oluşturmuş ve ilk İTU sertifikasını 2009’da almıştır. 2010 

yılında 2.700 üretici sayısına ulaşılmıştır. Ayrıca 70 adet Tarım Kredi 

Kooperatifi ile İTU ürün tedariği konusunda çalışılmaya başlanmıştır. 

İyi Tarım Uygulamaları için kendi personelimize ilave olarak taşeron 

firmalarda görev yapan yüzlerce çalışana da eğitim verilmektedir. 

Migros, İyi Tarım Uygulamaları Projesine dahil olan üreticilerin ta-

rımsal üretimine yön vermiş, çiftlik düzenlemelerine yardımcı olmuş, 

tarımda çalışanların sosyal hak ve iş güvenliğine katkıda bulunmuş 

ve yeteri kadar tarımsal girdi kullanılmasını gerçekleştirerek üretici-

lerin maliyetlerini düşürmüştür. Katılım sağlanan seminer ve fuar-

larda da 3.000’i aşkın üreticiye, gerek görsel gerekse sözel olarak İyi 

Tarım Uygulamaları açıklanmıştır. 

Tüketiciler Migros kalite güvencesiyle insan sağlığına uygun, son 

kullanma tarihi belli, üreteni ile paketleyeni bilinen, kalitede ve teda-

rikte devamlılığı olan ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca verilen res-

mi sertifikalı taze meyve sebzeyi Macrocenter ve Migros mağazala-

rından, diğer meyve sebzelerden farklı bir fiyatlandırma yapılmadan 

satın alabilmektedir.
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Migros Kalite Yönetim Sistemi gereği, 
periyodik olarak yapılan kalite ve gıda 

güvenliği denetimlerinde el terminali 
kullanımına başlanmıştır. Bu sayede mağaza 

yöneticileri denetim sonuçlarına aynı gün 
içinde ulaşma ve iyileştirmeleri hızla yapma 

olanağına kavuşmuşlardır.

28 8,8
yıl

2010 yılı sonu itibarıyla kadromuzda 473 özürlü çalışanımız bulun-

maktadır. Şirketimiz, en çok özürlü personel çalıştıran firma olarak, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSÖM tarafından, ödüle layık gö-

rülmüştür. Ayrıca Şirketimiz, Kariyer.net’in “İnsana Saygı Ödülü”nü 

iki yıl üst üste almaya hak kazanmıştır. 

*Beyaz yaka çalışanlar

Ön Lisans 109
%5

Lisans Öğrencisi 149
%7

Doktora
Lisansüstü 147

%7

Lisans 1.543
%71

Lise 232
%10

Part Time 4.118
%22

Full Time 14.827
%78

*2009 yılında çalışanlarımızın 

12.694’ü tam zamanlı, 3.690’ı yarı zamanlıdır.

Cinsiyet Dağılımı

Çalışma Süresi 

Eğitim Düzeyi*

Kadın 

Erkek

%5
%7

%10

%71

%7

%22

%78

%38

%62
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İnsan kaynakları politikamız, şirketimizin vizyon, misyon ve stratejilerine paralel olarak, 
“Rekabet Avantajı Yaratacak Çalışanlar Yaratmak” temeli üzerine kurulmuştur. Sürekli 
eğitim ile mesleki ve kişisel gelişime verdiğimiz önem her zaman bu rekabetçi ortamda 

bir adım önde olmamızı sağlamaktadır. 

su” projemiz çerçevesinde oluşturulan ilk koru İzmir’in Çeşme ilçe-

sindedir. 6.000 fidandan oluşan korunun fidan dikimi için düzenlenen 

tören, şirketimizden birçok çalışanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Başarılı şirketlerin temelini başarılı çalışanlar oluşturur. Migros da 

bu bilinçle çalışanların gelişimine katkıda bulunan programları des-

teklenmektedir. Gelişim planlama ve kariyer yönetimi süreçleri tüm 

formatlarımızda ve bütün kademelerimizde yürütülmektedir.

Bu doğrultuda hayata geçirilen “Migros Gelişim ve Öğrenme 

Stratejisi”nin temeli, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda bugünkü ve 

gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak donanımlı, dinamik, güvenilir 

ve etkin insan kaynağını kurum içinde geliştirmeye dayanmaktadır.

Çalışanlarımızın gelişimi amacıyla geniş bir yelpazede sunulan 

eğitim programlarına, çalışanlarımızın yoğun katılımı sürmektedir. 

Eğitimlerde Mağazacılık, Yönetim Geliştirme, Hizmette Mükem-

mellik, Perakende Sektörü için Tamamlayıcı Uzmanlık Programları, 

Mesleki ve Yetkinlik Gelişimi Programları gibi perakende tabanlı 

özgün eğitimlere ağırlık verilmektedir. Çalışanlarımıza 2010 yılında 

işbaşı, sınıf ve uzaktan eğitim yöntemleriyle 170.104 gün eğitim 

verilmiştir. (2009: 132.201)

Kendi çalışan ailemizi sürekli geliştirerek, yönetici kadrolarımızı ön-

celikli olarak kendi içimizden yetiştirmek şirketimizin en önemli gele-

nekleri arasında yer almaktadır. 

Bu alandaki en etkin araçlarımızdan biri 20.000’i aşkın çalışanımızın 

günün her saati internete ulaşabildiği her yerden eğitim alabilmesi-

ni sağlayan AkadeMig eğitim portalıdır. Akademig, Migros Peraken-

de Akademisi çatısı altında bulunan Meslek Yüksek Okulu, Mağaza 

Yönetimi Fakültesi ve İdari Birimler Fakültesi tüm çalışanların mesle-

ki gelişimini destekleyecek programları içerecek şekilde geliştirilmiş-

tir. Daha canlı, daha hızlı ve daha aktif bir Akademig, 2011 yılının ilk 

çeyreğinde kullanıma açılacaktır.

Eğitim ve gelişim çalışmaları doğrultusunda Türkiye’nin saygın 

kurumlarıyla yürüttüğümüz işbirliği de artarak devam etmektedir. 

Koç Üniversitesi Migros Yönetici Geliştirme Merkezi KÜMPEM’de 

uygulanan 216 saatlik perakende sektörüne özel ön-MBA niteliği 

taşıyan Migros Yönetici Geliştirme Programı’ndan 2010 yılında 23, 

toplamda 155 orta kademe yöneticimiz mezun olmuştur. 

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi işbirliğiyle, çalışanları-

mızın şirket içi kariyer gelişimlerini desteklemek ve fırsat eşitliği ya-

ratmak adına akademik eğitimlerini alabilecekleri, Migros’a özel ola-

rak oluşturulan lisans ve önlisans programı faaliyetlerine devam 

edilmiştir. Çalışanlarımıza kariyer yapmanın önündeki eğitim engeli-

ni aşmak için sunulan bir fırsat olan “Migros Perakendecilik Önlisans 

Sertifika Programı” ve “Migros Perakendecilik Lisans Programı”nda 

toplam 226 kayıtlı çalışanımız bulunmaktadır.

Geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimiz ile bağlarımızı güç-

lendirmek adına üniversite öğrencileri ile bir araya gelinen etkinlik 

ve organizasyonların desteklenmesine devam edilmiştir. Bu çer-

çevede İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrenci 

Sempozyumu’na (EMÖS) ana sponsor olunmuştur. Yıl içinde Sabancı 

ve Bilkent Üniversiteleri’nin işbirliği ile gerçekleştirilen MBA Forum’a 

sponsor olunarak destek verilmiştir. Ayrıca çeşitli illerdeki üniver-

sitelerin düzenlemiş olduğu kariyer günlerine katılarak öğrencilerle 

bir araya gelinmiştir. Meslek liselerinden mezun olacak gençlere iş 

olanağı yaratmak ve perakendecilik alanında eğitim almış çalışanları 

istihdam edebilmek amacıyla, ticaret meslek liselerinde perakende 

bölümü açılmasına yönelik çalışmalarda etkin olarak yer alınmıştır. 

Çalışanlarımızın memnuniyeti bizim için önem taşıyan konulardan 

biridir. Çalışanlarımızın memnuniyet düzeyini ölçmek ve iyileştir-

meye yönelik faaliyet planları oluşturmak amacıyla her yıl “Çalışma 

Hayatını Değerlendirme Araştırması” yapılmaktadır. Araştırma so-

nucunda çalışanlarımızdan alınan geribildirimlerin değerlendirilmesi 

için “Sizin Sesiniz” platformu oluşturulmuştur. Düzenlenen çeşitli ça-

lıştaylar aracılığıyla da gelişim alanları tespit edilmiştir. Bu öneriler 

öncelik sırasına göre projelendirilerek hayata geçirilmektedir. 

Çalışan değerlendirme sistemlerimiz adil, takip edilebilir ve şeffaftır. 

Bu doğrultuda Migros olarak en yeni teknolojilerin ve en etkili metot-

ların öncü kullanıcısıyız.

Performans Yönetim Sistemi ile amacımız:

• Şirket strateji ve hedeflerinin çalışanlar arasında yayılımını ve 

paylaşımını sağlamak,

• Çalışanların performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir 

şekilde değerlendirerek yönetmek,

• Değerlendirme sonuçları doğrultusunda kariyer gelişimi / yedekle-

me, gelir paketi ve kişisel gelişim politikalarına yön vermek,

• Hedeflerinin gerçekleşmesinde performans gösteren çalışanların 

motive edilmesi ve nitelikli çalışanların elde tutulmasını sağlamak,

• Beklenen ve/veya yüksek performans gösteren çalışanlarımızı za-

manında ödüllendirmektir.

Bunun yanı sıra iki yılda bir çalışanlarımızın kendi yetkinliklerinin 

farkına varması ve gelişime açık yönlerinin tespit edilerek gelişim 

planlarının oluşturulabilmesi için, 360 derece yöntemiyle yetkinlik 

değerlendirmeleri gerçekleştirilmektedir. Bu değerlendirmelerin 

sonuçları ile bir üst pozisyon için potansiyel çalışanlarımız belirlen-

mekte, potansiyel havuzu oluşturulmakta ve çalışanlarımızın kariyer 

planları şekillendirilmektedir.

Migros olarak çalışanlarımızla ve çalışanlarımızın sevdikleriyle birlikte 

büyük ve güçlü bir aile olduğumuzun bilincindeyiz. “Ailem ve Ben” uy-

gulaması sayesinde çalışanlar anlaşmalı kurumlardan şahsi mal ve hiz-

met alımlarında önemli avantajlardan faydalanabilmektedirler.

Çalışanlarımız arasındaki iletişim, işbirliği ve dayanışma ruhunu güç-

lendirmek amacıyla başlatılan çalışmalar da aralıksız sürmektedir. 

Bu doğrultuda Türkiye genelindeki çalışanlarımızın katılımıyla Mig-

ros Spor Şenlikleri düzenlenmektedir. 2010 yılında ikincisi yapılan 

şenlik, yaklaşık 700 çalışanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Festi-

val havasında geçen şenliklerde futbol, basketbol, voleybol, tenis ve 

satranç branşlarında müsabakalar düzenlenerek, başarılı olan 108 

çalışanımıza çeşitli ödüller verilmiştir. 

Müşterilerimizle el ele çevreye verdiğimiz desteğin uzantısı olarak, 

Ege Orman Vakfı işbirliği ile başlattığımız “Migros Çalışanları Koru-
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Yurtdışı iştiraklerimiz 2010 yılında ciddi bir 

büyüme gerçekleştirmiştir. Yıl içinde 

faaliyet gösterdiğimiz üç ayrı ülkede  12 
mağaza açılmış ve mağaza sayısı 30‘a 

yükselmiştir. 
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Yurtdışı iştiraklerimiz, her yıl olduğu gibi 2010 yılında da konsoli-

de satışlarımıza ve karlılığımıza azımsanmayacak bir katkı sağla-

mıştır. Gıda perakende sektörü açısından tüm dünyada zor bir sene 

olan 2010 yılında, yurtdışı iştiraklerimizin toplam satışlarındaki artış 

%15,1 olmuştur. Vergi, amortisman ve faiz öncesi karımız toplam 

satışların %8,8’i olarak gerçekleşmiştir. 

Yurtdışı iştiraklerimiz 2010 yılında ciddi bir büyüme gerçekleştirmiş-

tir. Yıl içinde, faaliyet gösterdiğimiz üç ayrı ülkede toplam 12 mağa-

za açılmış ve mağaza sayısı 30’a yükselmiştir. Satış alanı da bir ön-

ceki yıla göre %53,5 artarak 59.826 m2’ye ulaşmıştır.

Yurtdışı büyümemizin arkasındaki en önemli etken Ramstore Kaza-

kistan olmuştur. Ramstore Kazakistan 2010 yılında 3’ü Almaata’da, 

2’si Astana’da, 1’i Uralsk’da, 2’si Aktau’da ve 1’i de Atrau’da olmak 

üzere 9 süpermarket ve Almaata’da 1 hipermarket olmak üzere top-

lam 10 yeni mağaza açmıştır. Böylece Şirket 2010 sonu itibarıy-

la toplam 7 şehirde, 2’si hipermarket, 20’si süpermarket olmak üze-

re toplam 22 mağazaya ulaşmıştır. Sahip olunan satış alanı da bir 

önceki yıla göre %72,40 artarak, 2010 yılı sonunda toplam 49 .164 

m2’ye ulaşmıştır. 

Kazakistan ekonomisinin sağlam makroekonomik göstergeleri ve or-

ganize gıda perakendenin nispeten az gelişmiş olması, gelecek se-

neler için umut vaat etmektedir.

Ramstore Makedonya 2010 yılında Tetova’da Kalkandelen Ata ma-

ğazasını, Üsküp’te ise Novo Lisice mağazasını açarak Üsküp’te 3, 

Tetova’da 2 mağaza ile hizmet vermeye başlamıştır. Açılan yeni ma-

ğazalarla birlikte, 2010 sonu itibarıyla Makedonya’daki toplam satış 

alanı 7. 442 m2’ye ulaşmıştır. Bu 5 mağaza, 2010 yılı içerisinde 2,1 

milyon müşteriye hizmet vermiştir. 

2010 sonu itibarıyla 3.220 m2  satış alanına sahip 3 mağaza ile faa-

liyetlerini sürdüren Ramstore Azerbaycan MMC hisselerinin tama-

mının, 2011 yılının Şubat ayında Dubai’de mukim “Intersun Holding 

FZCO” Şirketine satılmasına karar verilmiş ve bu hususta hisse devir 

sözleşmesi imzalanmıştır.

Yurtdışı İştirakler
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Yurtdışı büyümemizin arkasındaki en önemli 
etken Ramstore Kazakistan olmuştur. 
Ramstore Kazakistan 2010 yılında 3’ü 

Almaata’da, 2’si Astana’da, 1’i Uralsk’da, 2’si 
Aktau’da ve 1’i de Atrau’da olmak üzere 9 
süpermarket ve Almaata’da 1 hipermarket 

olmak üzere toplam 10 yeni mağaza 
açmıştır.
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Migros, yılsonu itibariyle yurtiçi ve yurtdışında toplam 1.932 mağa-

zada 977.301 m2 net satış alanıyla hizmet vermektedir. Migros’un 

2009 yılında 5.711 milyon TL olan konsolide satışları, 2010 yılın-

da %11,4 artarak 6.365 milyon TL’ye ulaşmıştır. Konsolide brüt kar 

%10,5 artışla 1.584 milyon TL’ye yükselmiştir. Migros’un fiyat artış-

ları geçmiş yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da genel enflasyon dü-

zeyinin altında kalmıştır. Diğer taraftan, Şirketin konsolide brüt kâr 

marjı 2010 yılında %24,9 olarak gerçekleşmiştir. Migros’un 2010 

yılında açtığı mağazalarının büyük çoğunluğu indirimli mağazacı-

lık segmentinde faaliyet gösteren Şok formatında olmasına rağmen, 

şirket genelinde konsolide brüt kar marjı geçen yıla göre hemen he-

men aynı kalmıştır. Şirket’in konsolide faaliyet kar marjı %3,4 olur-

ken, konsolide faaliyet kârı 218 milyon TL olmuştur. Bununla birlikte, 

VAFÖK (Vergi, Amortisman ve Faiz Öncesi Kâr-EBITDA), %5,6 marj 

ile 357 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında Migros’un kon-

solide vergi öncesi kar tutarı 79 milyon TL ve konsolide vergi öncesi 

kar marjı %1,2, konsolide net karı 43 milyon TL ve konsolide net kar 

marjı %0,7 olarak gerçekleşmiştir. 

Migros’un 2010 yılında dağıtılan temettü ve hızlı yatırım progra-

mı neticesinde nakit ve nakit benzerleri geçen yıla göre %31 azalış 

göstererek 884 milyon TL olmuştur. Hızlı büyüme stratejisine para-

lel olarak, 46 Migros, 4 5M, 26 Tansaş, 2 Macrocenter, 360 Şok ve 12 

Ramstore mağazası açılan 2010  yılı geçmiş yıllara göre en fazla ma-

ğaza açtığımız yıllardan biri olmuştur.

Migros 2009 yılında konsolide bazda 68 milyon TL mevduat ve men-

kul kıymet faiz geliri ile 19 milyon TL kur farkı geliri kaydetmiştir. 

2010 yılında ise mevduat ve menkul kıymet faiz geliri 25 milyon TL, 

kur farkı geliri ise 133 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2009 ve 2010 sene sonu Euro-TL kur farkı neticesinde, Euro baz-

lı borçlardan, 132,5 milyon TL kur geliri yazılırken, elimizde bulunan 

Euro bazlı mevduattan da 58,2 milyon TL kur zararı oluşmuştur.

Şirket satışlarının %95,8’i yurtiçinde gerçekleşmiştir. 2009 yılında 

5.476 milyon TL olan yurtiçi satışlar %11,3 artarak 2010’da 6.095 

milyon TL olmuştur. Geçen yıl 1.372 milyon TL olarak gerçekleşen 

ve satışlara oranı %25,1 olan yurtiçi brüt kâr bu yıl %10,5 artarak 

1.517 milyon TL olmuştur. Yurtiçi brüt kar marjı 2010 yılında %24,9 

olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçi VAFÖK 334 milyon TL ve yurtiçi VA-

FÖK marjı %5,5 seviyesindedir. 

Migros’un %100 hissesine sahip olduğu Ramstore Kazakistan 2010 

yılında hızlı bir büyüme sürecine girerek 10 yeni mağaza açmış 

ve mağaza sayısını 22’ye çıkarmıştır. 2009 yılı sonunda bir alışve-

riş merkezi ve iki mağaza ile faaliyet gösteren Ramstore Makedon-

ya ise 2 yeni mağaza açmış ve mağaza sayısını 5’e çıkarmıştır. Yurt-

dışındaki yatırımların hızla artması satışlara da olumlu yansımış ve 

2010 yılında yurtdışı satışlar %15,1 artarak 270 milyon TL’yi aşmış-

tır. 2009’da 61 milyon TL olan yurtdışı brüt kar 2010’da %9,5 arta-

rak 67 milyon TL olmuştur. Yurtdışı brüt kar marjı ise %24,8 merte-

besindedir. Konsolide VAFÖK’ün %6,7’sini oluşturan yurtdışı VA-

FÖK 24 milyon TL olmuştur. Yurtdışı VAFÖK marjı ise %8,8’dir.

2010 senesi verimlilik yatırımlarına hız verdiğimiz ve planladığımız 

şekilde hızla büyüdüğümüz bir yıl olmuştur. Verimlilik yatırımlarının 

geri dönüşlerini 2011 yılı ve sonrasında görmeyi hedefliyoruz. Bu 

kapsamda, 2011 yılında da çizdiğimiz büyüme odaklı strateji çerçe-

vesinde ilerleyeceğiz. Bunu yaparken Migros açısından verimlilik her 

zaman olduğu gibi ön planda olmaya devam edecektir. Ayrıca Mig-

ros, önceki yıllarda olduğu gibi, uygun şartlar oluşması halinde, inor-

ganik büyüme fırsatlarını da değerlendirmeye devam edecektir.

Finansal Sonuçlar ve DeğerlendirmelerFinansal Sonuçlar ve Değerlendirmeler
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Konsolide Sonuçlar

Özet (bin TL)  2010  %  2009 % Değişim (%) 

Satışlar 6.365.124 100,0 5.711.268 100,0 11,4

Brüt Kar 1.583.721 24,9 1.433.457 25,1 10,5

Faaliyet Karı 218.297 3,4 265.330 4,6 -17,7

VAFÖK (EBİTDA) 357.443 5,6 397.220 7,0 -10,0

Vergi Öncesi Kar 78.828 1,2 134.546 2,4 -41,4

Net Kar 42.674 0,7 109.614 1,9 -61,1

Yurtiçi Sonuçlar

Özet (bin TL)  2010  %  2009 % Değişim (%) 

Satışlar 6.094.720 100,0 5.476.357 100,0 11,3

Brüt Kar 1.516.602 24,9 1.372.164 25,1 10,5

VAFÖK (EBİTDA) 333.585 5,5 372.061 6,8 -10,3

Yurtdışı Sonuçlar

Özet (bin TL)  2010  %  2009 % Değişim (%) 

Satışlar 270.404 100,0 234.911 100,0 15,1

Brüt Kar 67.119 24,8 61.292 26,1 9,5

VAFÖK (EBİTDA) 23.858 8,8 25.158 10,7 -5, 2



Üst üste layık görüldüğü en beğenilen 

şirket konumlandırması, uygulandığı 

ilk günden beri Etik Hesap 
Verebilirlik değerlendirilmesinde 

ilk 10 içinde yer alması ve dünya perakende 

ligi sıralamasında her seferinde yükselerek 

ilerlemesi Migros’un doğru yolda olduğunu 

göstermektedir. 
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Sadece faaliyet gösterdiği gıda perakende sektöründe değil tüm iş dünyası genelinde 
adı ilklerle ve yenilikçilikle anılan Migros, içinde yaşadığı toplumun ihtiyaçlarına ve 
beklentilerine duyarlı yaklaşımını yarım asrı geçen faaliyet hayatı boyunca titizlikle 

sürdürüyor.

Türkiye’de önemli uygulamalara imza atmakta, kaynakların verimli 

ve tasarruflu kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Ege’de 330.000 Fidana Ulaşıldı...

Egeli müşterilerinin sesine kulak veren Tansaş, Ege Orman Vak-

fı işbirliği ile 2006 yılında Urla için 100.000 fidanla başlattığı sos-

yal sorumluluk projesini yıllar itibariyle artan müşteri duyarlılığı sa-

yesinde 330.000 fidana ulaştırmıştır. Müşterilerimizden gelen des-

tekle Dikili’ye 78.000, Torbalı’ya 21.160, Selçuk-Şirince’ye 38.316, 

Çeşme’ye 30.000 ve Seferihisar’a 60.000 fidan dikilerek, toplamda 

330.000 fidanla, yanan ve tahrip olan ormanlarımızın yeniden yeşer-

tilmesi sağlanmaktadır. 

2008 yılında başlayan sosyal sorumluluk projesi ile Ege bölgesinde-

ki Tansaş mağazalarında satışa sunulan Ege Orman Vakfı’nın yetiş-

tirdiği zeytinlerin satışı, tüm Tansaş mağazalarına yayılmıştır. Mağa-

zalarda satışa sunulan zeytinler ile hem yerel bir zenginlik ekonomi-

ye kazandırılmakta hem de her bir kavanoz zeytin ile 1 fidan dikile-

rek ormanlık alan yaratılmaktadır. 

Migros bu yıl da çalışanları ile doğaya katkıda bulunmaya devam et-

miştir. Ege Orman Vakfı işbirliği ile başlatılan ”Migros Çalışanları 

Korusu” projesi çerçevesinde oluşturulan ilk koru İzmir’in Çeşme il-

çesinde oluşturulmuştur. 6.000 fidandan oluşan korunun fidan dikimi 

için düzenlenen törene, şirketimizden birçok çalışan katılmıştır. 

“Doğada Çözünen Poşet” bugün bir sektör standardı...

Çevre dostu yaklaşımıyla bir “ilk”e daha imza atan ve “Doğada Çö-

zünen Poşet” uygulamasını hayata geçiren Migros’un çağrıları, müş-

terilerinden ve toplumun tüm kesimlerinden ilgi ve hassasiyetle ya-

nıt bularak bugün bir sektör standardı haline gelmiştir.  

Normal bir plastiğin doğada çözünebilmesi en az 100 yıl sürerken, 

“Oxo-bio çözünür” teknolojisi ile üretilen plastikler, üretim aşama-

sında ilave edilen özel bir katkı maddesinden dolayı, 24 ay gibi kısa 

bir sürede %100 çözünerek doğaya dönmektedir. 

İlerici Adım: Bez Çanta 

Migros, doğada çözünen poşet uygulamasının tamamlayıcısı olarak 

bez çantalarla müşterisine yeni bir çevreci seçenek daha sunmakta-

dır. Üzerlerinde ”Çevreyi Korumak Benim Elimde” yazan ve müşte-

rilerin günlük alışverişlerinde defalarca kullanabilecekleri bez çan-

talara olan ilgi her geçen gün artmaktadır. 2010 yılında müşteri ba-

şına düşen poşet miktarında %7 oranında azalma sağlanması, Bez 

Çanta’nın başarısını göstermektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)

Birlikte geliştiği toplum, hizmet sunduğu müşterileri, çalışanları ve 

tüm iş ortakları için değer yaratan, iyi bir kurumsal vatandaş olma 

hedefiyle faaliyetlerine devam eden Migros’un kurumsal sosyal so-

rumluluk çalışmalarındaki temel hedefi; sürdürülebilir proje ve uy-

gulamalarla, toplumun ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarına cevap ver-

mek ve geniş kitlelerde sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaşması 

için iyi bir rol model olmaktır. Migros, bu hedef doğrultusunda yap-

tığı işle topluma dokunan, iş yapış şekliyle verimlilik odaklı çalışan, 

bireylere fayda sağlama yükümlülük ve sorumluluğuna sahip bir ku-

rumsal anlayışla yoluna devam etmektedir.

Tüm iş yapış süreçlerinde, üzerinde yaşadığımız dünyanın kaynakla-

rının sınırsız olmadığı bilinciyle hareket eden Migros; gelecek kuşak-

lara daha yaşanır bir dünya ve çevre bırakma sorumluluğunun ge-

rektirdiği uygulamaları hayata geçirmektedir. Bununla birlikte Mig-

ros, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını sadece çerçevesi çizilmiş 

projeler ve bu projeler için aktarılan kaynaklarla sınırlandırmamakta-

dır. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde sürdürülebilirlik ilkesi-

ni esas alan Migros, topluma dokunan, iz bırakan, toplumdaki bir ih-

tiyacı karşılarken diğer yandan da o ihtiyacın varlığı ve çözümü ile il-

gili geniş bir kitle için rol model oluşturan projelerin kurgulanmasın-

da rol almayı tercih etmektedir.

İyi bir kurumsal vatandaş olarak her gün mağazalarından içeri giren 

yüz binlerce kişinin sağlıklı ve güvenilir ürünlere, güler yüzlü ve iyi 

hizmetle erişimi de sosyal sorumluluk anlayışının bir gereği olarak 

görülmektedir. Bu anlayış; rafına koyduğu ürünün hijyen ve güveni-

lirliğinden, mağazada müşteriyi karşılayan çalışanının ve iş ortakla-

rının mutluluğuna kadar geniş bir yelpazede ”duyarlılık ve sorumlu-

luk” sahibi olmayı gerektirmektedir. 

Migros, projelere çalışanlarının gönüllü katılımını da teşvik etmekte-

dir. Migros’un yarım asrı aşan bir sürede elde ettiği başarıda birin-

cil rol çalışanlarınındır. Migros’ta insan kaynakları uzun soluklu bir 

strateji, büyük bir ölçek ve kuşaklarla değişimi ifade etmekte ve in-

san, bir değer olarak ele alınmaktadır. Migros faaliyetlerini evrensel 

değerlere ve yasalara saygılı bir kurum olarak çalışanlarının tüm öz-

lük haklarına saygılı, çalışanları arasında ayrımcılık yapmayan, onla-

rın bireysel ve mesleki gelişimi için kaynak ve zaman ayıran, güven-

li ve sağlıklı bir çalışma ortamını taahhüt eden bir anlayış içinde sür-

dürmektedir. 

Şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve adil olma gibi kurumsal 

yönetimin önemine ve gerekliliğine inanan tüm kurumların rehber 

edindiği ilkeler, Migros’un da geçmişten bu yana büyüme rotasın-

daki yolunu aydınlatmıştır. Bu çerçevede Migros; tüm iş ortaklarıyla 

da karşılıklı fayda ve etik kurallar çerçevesinde uyumlu bir birliktelik 

sergilemeye özen göstermektedir. 

Üst üste layık görüldüğü en beğenilen şirket konumlandırması, uy-

gulandığı ilk günden beri Accountability (Etik Hesap Verebilirlik) de-

ğerlendirmesinde ilk 10 içinde yer alması ve dünya perakende ligi 

sıralamalarında her seferinde yükselerek ilerlemesi Migros’un doğru 

yolda olduğunu kanıtlamaktadır.

Migros’un Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Toplumsal duyarlılık bilinci doğrultusunda çevre, kültür-sanat, spor, 

eğitim ve sosyal yardımlar olmak üzere birçok alanda farklı projele-

ri yürütmekte olan Migros, hayata geçirdiği işbirlikleriyle de kurum-

sal sosyal sorumluluk projelerindeki faydayı üst düzeye çıkarmak-

tadır. Türkiye’de sivil toplum bilincinin gelişmesi ve sivil toplum ku-

rumlarının etkinliğinin artması için, bu kuruluşlar tarafından gelişti-

rilen projelere de destek veren Migros, 2010 yılında sosyal yardım 

amacıyla vakıf ve derneklere toplam 757.073,02 TL tutarında bağış-

ta bulunmuştur.

Çevre 

Geliştirdiği çevreci projeleri hayata geçirerek öncü olan Migros, çev-

re bilinci oluşturulması, farkındalık yaratılması ve gelecek nesille-

rin gereksinimlerinin ön planda tutularak doğanın korunması için 
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şulsuz güvenliğini sürekli kılmak için sağlıklı ortamlarda sunmayı he-

def olarak belirlemiştir. Bu nedenle,  ürünlerin satın alma aşamasın-

dan tüketiciye sunumuna kadarki süreçlerinde Migros Kalite Yöneti-

mi tarafından tanımlanmış adımlarla kontrolleri sürmektedir.

Ürün güvenliğinde dünya standartlarını kendisine kılavuz edinen 

Migros, “Sürdürülebilir Kalite” anlayışı çerçevesinde ürünlerin rafa 

çıkmadan önce kimyasal ve fiziksel kontrollerini yapmaktadır. Bu sü-

reçte tedarikçi firmalardan ürünlere ait uluslararası kabul görmüş 

sertifikalar, analiz raporları alınarak değerlendirilmekte ve gerekli 

görülen parametrelerde ürünler akredite olmuş dış kurumlara anali-

ze gönderilmektedir. Satış sürecinde de ürünler raftan seçilerek ana-

liz edilmektedir.  

Gıda güvenliği ve kalite yönetimi şartlarını titizlikle uygulayan 

Migros’un müşteri memnuniyetine ve gıda güvenliğine verdiği 

önem, bu kapsamda aldığı belgeler ile de kanıtlanmış ve bu anlayış 

çerçevesindeki uygulamalar tüm formatlara yayılmıştır. 2005 yılında 

alınan “ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi” ve 2006 yılında alı-

nan “ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” belgelerinin deva-

mı için 2009 yılında tüm format ve dağıtım merkezleri denetimlerden 

geçmiş ve belgeler Türk Standartları Enstitüsü tarafından yenilen-

miştir. 2010 yılında Migros “Taze Gıda Sevkiyat Süreci”ni,  ISO 9001 

Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemlerinin 

başarılı bir entegrasyonuyla gerçekleştirmiştir.

İyi Tarım Uygulamaları (İTU)

Migros, İTU uygulamalarındaki öncülüğü ile Türkiye Ziraatçılar Der-

neği tarafından 2010 yılı Tarımsal Ticaret Ödülü’ne layık görülmüş-

tür. Migros’un İyi Tarım Uygulamaları, Türkiye gıda perakendesinde 

bir standart yaratmıştır. Dünyanın gelişmiş pazarlarındaki gibi tüke-

ticinin ilaç kalıntısız, tamamen sağlıklı üretilen sebze meyveyi tüket-

me hakkı için Tarım Bakanlığı’nın İyi Tarım uygulamalarında öncülük 

üstlenen Migros, reyonlarına İyi Tarım standardı olmayan hiçbir seb-

ze meyveyi koymamayı taahhüt etmiştir. Toprak, su, ilaç ve hormon 

analizlerinin sistematik olarak takip edildiği bu üretim için bölgelerde 

çiftçilerle toplantılar yaparak onlara bu standartlardaki üretimleri için 

alım garantisi sağlamış ve hem müşterilerimizin hem de çiftçilerimi-

zin kazanmasına aracı olunmuştur. Yalnızca bir yıl içerisinde anlaşı-

lan sertifikalı çiftçi sayısı 2.700’e ulaşmıştır.

“İyi Tarım Uygulamaları” kapsamında, tarım ürünlerinin Migros müş-

terilerine en yüksek besin ve hijyenik değerde ulaşabilmesi için 236 

farklı kriter yerine getirilmektedir. Buna göre üretim aşamaları ka-

yıt altına alınırken, üreticinin tarlaya atılacak tohumunun seçiminden, 

toprakta üretimin yapılmasının çevreye olası etkisine, kullanılacak 

Çevreci Kiosk

Migros’un çevreci yaklaşımı, mağazalardaki geri dönüşüm kiosku 

ile yayılarak devam etmektedir. Müşterilerimiz boş ambalajları 

barkotlarını okutarak kağıt, cam, plastik, metal ve pil için ayrı ayrı 

hazırlanmış kutulara atmakta ve atık ambalajlarını geri dönüşüme 

kazandırırken puan kazanmaktadırlar. Çevreye duyarlı müşteriler, 

kazandıkları ”Çevre Puan”larını o ay yapacakları alışverişlerinde 

kullanabilmektedirler. Mağazalarda toplanan ambalajlarla her yıl 

700 hanenin 1 aylık elektrik sarfiyatına denk gelecek geri dönüşüm 

sağlanmaktadır.

Migros 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çocukların çevre 

konusunda bilinçlendirilmesi için ÇEVKO ile işbirliği yapmış, ilköğ-

retim öğrencilerini mağazalarında ağırlamış ve öğrencilerin getirdi-

ği ambalaj atıklarının çevreci kiosklar aracılığı ile geri dönüşümü için 

aracı olmuştur.  

TEMA Vakfı tarafından 23 Nisan İstanbul etkinlikleri dahilinde, 

kuraklık ve çölleşmeyle mücadelede en etkin yolun ağaçlandırma 

olduğu bilincinin çocuklara aktarılması için düzenlenen ağaçlandırma 

çalışmasına destek verilmiştir.

ÇEVKO üyesi olan Migros, geri kazanım ve değerlendirme konuların-

daki çalışmalara maddi kaynak sağlayarak, doğadaki atıkların kulla

nım için dönüştürülmesine öncülük etmektedir. Bu çerçevede 3.152 

ton markalı ambalaj atığı toplanarak ÇEVKO’ya ödenek aktarılmıştır.

Migros çevre bilinci ile hareket ederek atıklarını geri dönüşüm için 

değerlendirme merkezinde toplamaktadır. 2010 yılında mağaza ve 

yönetim birimlerinden toplanan 15.171 ton kağıt, karton, ambalaj ve 

metal atık geri dönüşüm için değerlendirilmiştir.

Enerji kaynaklarını verimli kullanmak amacı ile şirket içinde, mağa-

zalarda ve yönetim birimlerinde teknoloji yardımı ile aydınlatma ve 

ısı kontrolü yapılmakta ve kaynakların verimli kullanımı sağlanmak-

tadır.

Geri dönüşüme verilen destek çerçevesinde elektronik atıklar değer-

lendirilmektedir. Bu doğrultuda 43.668 kg. elektronik hurdanın çevre-

ye zarar vermeden değerlendirilmesi ve geri dönüşümü sağlanmış-

tır. Bu miktarın %72,5’i değerli metallerin ayrıştırılması sonucu tek-

rar hammadde olarak kullanıma kazandırılmış, %25’i termik değer-

lendirme dahilinde enerjiye çevrilmiş, %2,5’i ise doğaya zarar ver-

meyecek şekilde tamamen yok edilmiştir.

Sağlık

Migros, gıda ve gıdadışı olmak üzere tüm ürünleri, müşterilerinin ko
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dirmeyi ve çeşitli illerdeki gençlerden ve çocuklardan spor takımları 

oluşturup, değişik illerdeki TEGV eğitim parklarında amatör takımlar 

yetiştirmeyi amaçlayan Migros, TEGV’in eğitim parklarındaki mevcut 

futbol sahalarını yenileyip, futbol takımları oluşturmaya başlamış ve 

gençler için kaynak yaratmıştır.

Bu proje kapsamında toplam 11 adet eğitim parkında 2.944 çocuğa, 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan sertifikalarla eği-

tim verilmesi sağlanmaktadır.

5 milyon müşterimizin değerli desteğiyle yürütülen Özel Olimpi-

yatlar Türkiye kampanyası, her geçen yıl daha çok zihinsel engelli 

gencimize ulaşarak hayatlarına dokunmaya devam etmektedir. 

Özel Olimpiyatlar Türkiye 7’nci yılında da Migros ve P&G işbirliği 

ile yürütülmektedir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi özel sporcuların 

yetişmesine imkan tanınarak, toplamda 3 bin 500 engelli çocuk ve 

gencimize ulaşılmıştır. Bu yıl Varşova’da gerçekleşen olimpiyatlarda 

ülkemizi temsil eden 23 özel sporcu, 27 madalya kazanarak bizleri 

gururlandırmıştır.

İlk defa 2009 yılında düzenlenen Migros Spor Şenlikleri bu yıl futbol, 

basketbol ve satranç sporlarının yanı sıra, voleybol ve tenis sporla-

rıyla da zenginleştirilerek sürmüştür. Adana, Ankara, Antalya ve İz-

mir şubelerinden İstanbul’daki finallere katılan Migros çalışanları, 

sporun getirdiği heyecan, coşku ve mutluluğu turnuva boyunca bir 

arada yaşamışlar ve centilmence yarışmışlardır.

Eğitim

Migros, geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin gelişimlerini 

destekleyerek onların gelecekte topluma yararlı bireyler olarak ye-

tişmelerine katkıda bulunacak öncü projeler tasarlamakta ve hayata 

geçirmektedir. Aynı zamanda, eğitim ile ilgili faaliyet gösteren sivil 

toplum kuruluşlarının yürüttüğü projelere kaynak aktarılmaktadır.

Migros, mağazalarında satışa sunulan özgün markalardan elde edi-

len gelirin bir kısmını kaynak olarak Türkiye Eğitim Gönüllüleri 

Vakfı’na aktarmaya 2010 yılında da devam etmiştir.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsamında, çalışanları-

mızın gönüllü desteğiyle 13 ildeki 17 okula Meslek Lisesi Koçluğu 

yapılarak proje desteği sağlanmıştır.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara güzel bir bayram 

hediyesi verme fırsatı sunularak Migros, Tansaş, 5M ve Macrocenter 

mağazalarında 23-25 Nisan tarihleri arasında tüm oyuncak ve çocuk 

kitaplarında fiyatlar yarıya indirilmiştir. Ayrıca, müşteriler indirimli 

aldıkları bu ürünleri TEGV vasıtası ile çocuklara armağan edebilmiş-

lerdir. 

reçeteli ilaç ve gübrenin standardından, tarlada çalışan işçilerin sağ-

lığına kadar çok sayıda kritere uygun hareket edilmektedir. Böyle-

ce toprağın verimi ve bereketi korunarak, gelecek nesiller için sağlık-

lı bir çevre sağlanmaktadır. Meyve sebzede toprak ve su analizi gibi 

kayıtları zorunlu bir standart haline getiren ve bu doğrultuda dene-

timler gerçekleştiren İTU, böylece denetimli ve kayıtlı üretimi sertifi-

kalandırmaktadır. 

LÖSEV

Lösemi ve kan hastası olan çocukların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçla-

rının giderilmesine yardımcı olmak amacıyla mağazalara konan LÖ-

SEV yardım kumbaraları ile müşterilerin desteğinin LÖSEV’e ulaş-

masına yardımcı olunmaya devam edilmiştir. Ayrıca Kanserle Savaş 

Derneği’ne destek olmak amacı ile mağazalarda yardım kumbarala-

rı bulunmaktadır. 

Kültür-Sanat

Çocukların geleceğine önem veren Migros, “El Ele Geleceğe” sloga-

nına olan inancıyla geleceğe yürüyüşlerinde çocuklara eşlik etmek-

tedir. Kültür ve sanatla büyüyen yaratıcı çocuklar yetiştirmek ve ço-

cukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak için onları tiyatroy-

la buluşturmaya devam eden Migros, tiyatroya verdiği desteği sür-

dürmektedir. 

Migros bugüne kadar 700.000 çocuğu çeşitli mesajlar içeren farklı 

tiyatro oyunları ile buluşturmuştur. Çocuklara tiyatro sevgisini aşıla-

mak amacıyla her yıl yeni bir oyunla perdelerini açan Migros Çocuk 

Tiyatrosu, 2010 yılı boyunca 11 ilde Enis Fosforoğlu yönetmenliğinde 

sevgi ve barış odaklı mesajlar içeren toplam 86 oyun sahnelemiştir. 

Şimdiye kadar Türkiye’nin doğusundan batısına 39 farklı ilde perde 

açan Migros Çocuk Tiyatrosu aracılığı ile çocuklar ücretsiz olarak 

tiyatro izleme olanağı bulmuştur.

Migros ve Devlet Tiyatroları işbirliği ile 17 yıldır düzenlenen “23 

Nisan Tiyatro Şenliği”, 23 Nisan’ı kapsayan iki haftalık süreçte 

Migros’un bulunduğu çeşitli şehirlerde çocuk oyunlarını sahneleme-

ye devam etmiştir. Migros mağazalarını ziyaret eden herkesin ücret-

siz edinebileceği davetiyelerle çocuklara bayram sevinci ve tiyatro 

heyecanı aynı anda yaşatılmış, çeşitli illerde farklı oyunlarla birçok 

temsil gerçekleştirilmiştir.

Spor

Migros’un spora verdiği destek artarak devam etmektedir...

2008 yılında yepyeni bir misyon ile sporun bir yaşam tarzı olarak 

benimsenmesini sağlamak üzere TEGV ile işbirliğine giden Migros, 

büyük önem verdiği bu projeye katkılarını sürdürmektedir. 

“Genç Formalar” projesiyle 11-12 yaş grubu çocuklara sporu sev-
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile yapılan işbirliği çerçe-

vesinde “Migros Perakendecilik Önlisans ve Lisans Sertifika Progra-

mı” oluşturulmuştur. Kariyer yolunda çalışanlara fırsat eşitliği yarat-

mayı amaçlayan programa 226 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Uygulama;

• Hem kurum içinde çalışıp hem de aynı anda okunması ve kurum 

tarafından desteklenmesi bakımından bir ilk niteliği taşımaktadır.

• Tüm çalışanlara açıktır ve fırsat eşitliği yaratmaktadır.

• Şirket ve çalışanlarının birlikte daha hızlı ve etkin bir şekilde yarın-

lara ulaşabileceği, büyük ölçekli ve uzun soluklu stratejik bir uygula-

madır.

• Perakende sektörüne eğitimli, kaliteli ve tecrübeli insan kayna-

ğı kazandırılarak, sektör standartlarının yükselmesine destek olmak-

tadır.

Yenilikçi Migros Hayatı Kolaylaştırıyor

Türk perakende sektörünün öncü şirketi Migros, çağdaş perakende-

de müşterinin hayatını kolaylaştıracak en yeni uygulamaları, tekno-

lojinin imkanlarından yararlanarak Türk tüketicisinin hizmetine sun-

maktadır.  

Jet Kasa

Türkiye’de bir ilk olarak 2009 yılında Migros tarafından kullanılma-

ya başlanan Jet Kasa uygulaması, 2010 yılında müşteri beğenisiy-

le yaygınlaştırılmış ve Nakit Jet Kasalar da devreye alınmıştır. Jet 

Kasa’lar müşterilerin bekleme sürelerini kısaltmış, verimliliğe katkı 

sağlarken müşterilerin de hayatını kolaylaştırmıştır.

Kolay Vezne

Kolay Vezne uygulaması ile müşteriler doğalgaz, elektrik, su, te-

lefon, internet ve kredi kartı gibi akla gelebilecek her türlü fatu-

ra ödemelerini Migros Grubu mağazalarında gerçekleştirebilmek-

tedirler.

Mobil Market

Türkiye’nin ilk Sanal Market uygulamasını başlatan Migros, 2010 yı-

lında da bu altyapı ile tüketicinin evinden veya bulunduğu her yer-

den cep telefonu aracılığı ile ürün barkodunu okutarak Migros’a sipa-

riş vermesini sağlayacak ”Mobil Market” kavramını Türk perakende 

sektörü ve tüketicilerle tanıştırmıştır.

ATM

Mağaza içine yerleştirilen ATM’ler sayesinde müşterilerimiz tüm 

banka kartları ile ATM hizmetlerinden yararlanmaya başlamışlardır.

Sosyal Yardımlar

2010 yılında da “Türkiye’nin En Beğenilen Perakende Şirketi” ödülü-

nü alan Migros, bu gurur verici ödüle layık olmaya ve her konuda ör-

nek teşkil etmeye çalışmaktadır. Türk toplumunda sosyal sorumluluk 

ve dayanışma kültürünün gelişmesine öncü olacak sosyal yardımları 

gerçekleştiren Migros, bu projelerde, çalışanları, iş ortakları ve müş-

terileriyle birlikte, öncülük misyonuyla örtüşen bir duyarlılık içinde 

hareket etmektedir.

Kurban Bayramı’nda, Migros mağazaları ve Sanal Market aracılığı ile 

Darüşşafaka Cemiyeti, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Ko-

ruma Vakfı (ZİCEV), İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Daya-

nışma Vakfı (İZEV) ve Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği’ne 

bağış olanağı sunulmuştur.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin, kültürü geleceğe taşıma vizyonu 

çerçevesinde, Babıali’yi yaşatma projesi olarak düzenlediği Babıali 

Şenlikleri’ne destek sağlanmıştır.

Samsun Tahnal İlköğretim Okulu’na beş adet bilgisayar bağışı yapı-

larak çocukların eğitim ve geleceğine katkı sağlanmıştır. 

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında tüm pet grubu 

ürünlerde %50 indirim sağlanmıştır. 
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Gelişme gerektiren noktaları tespit eder ve sürekli gelişme felsefesiyle Migros’u bu konuda örnek bir kurum yapabilmek hususunda Şirket 

üst yönetimine destek olur.  Şirketimiz ile ilgili bilgi almak isteyen tüm pay sahipleri yatirimci@migros.com.tr adresine mail göndererek bilgi 

taleplerini iletebilirler. Ayrıca diğer tüm iletişim kanalları pay sahiplerinin kullanımına açıktır.

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı: Erkin Yılmaz

Adres: Turgut Özal Caddesi No: 12 34758 Ataşehir / İSTANBUL

Telefon: 0216 579 30 00

Finans Grup Müdürü: Ferit Cem Doğan

Telefon: 0216 579 30 00

Yatırımcı İlişkileri Müdürü: Dr. Affan Nomak

Telefon: 0216 579 30 00

Hisse senedi kaydileştirme işlemleri Migros adına Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tarafından gerçekleştirilmektedir.Yıl içinde, bedelsiz 

sermaye artırımlarına süresinde iştirak etmemiş ve/veya hak ettiği temettüyü almamış olan toplam 138 Migros ve 12 Tansaş hissedarının 

geriye dönük işlemleri Şirket merkezinden yapılmıştır. Ayrıca, bilgi almak üzere telefonla başvuran 565 hissedara bilgi verilerek, haklarını 

kullanabilmeleri için Yapı Kredi Bankası şubelerine yönlendirilmiştir.

 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

Bilgilendirme

Yatırımcı İlişkileri Departmanı, Şirket hakkında gelen bilgi taleplerini, hissedarlar arasında ayrım yapmadan ve olabilecek en hızlı şekilde 

cevaplar. Hissedarların şirketimiz hakkındaki bilgilere aynı anda ve kolayca ulaşabilmesi amaçlanmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme 

hakları gözönünde bulundurularak, şirketimizle ilgili yapılan tüm açıklamalar web sitemizde de yayınlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Departmanı, 

mümkün olan tüm iletişim fırsatlarıyla Migros pay sahiplerini ve Şirket’e yönelik rapor hazırlayan aracı kuruluş analistlerini Şirket hakkında 

bilgilendirmektedir.

Denetim

Migros ana sözleşmesine göre Genel Kurul, “gerek hissedarlar arasından, gerek hariçten en çok 3 sene için 3 denetçi seçer.” 

Migros Genel Kurulu 2010 yılı için, Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından seçilen 

“DRT Bağımsız Denetim  ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu International) Bağımsız 

Denetçi olarak görev yapmasına karar vermiştir.

Şirketimizin 30 Mart 20011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de önerisi 

doğrultusunda 2011 yılı hesap dönemi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (a member of Deloitte 

Touche Tohmatsu International) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve kararın Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Migros Ticaret A.Ş., SPK tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni benimsemektedir. Migros bu ilkelerin uygulanmasının, 

Şirketimize, menfaat sahiplerine ve nihayetinde ülkemize getireceği faydaların bilincindedir. Amacımız bu hususta örnek bir şirket olmak olup, 

uygulamalarımız sürekli olarak gözden geçirilmekte ve gerekli iyileştirilmeler yapılmaktadır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim’in ana prensipleri olan;

a) Adillik

b) Şeffaflık

c) Sorumluluk

d) Hesap Verebilirlik

ilkelerini benimsemiştir. Şirketimiz bünyesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi 2007 yılında kurulmuştur. Nicholas Stathopoulos, Ömer Özgür 

Tort, Erkin Yılmaz ve Affan Nomak, 14 Haziran 2010 tarihinde alınan kararla Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmiştir.

Paydaşlarımızın Şirketimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olması için kurumsal web sitemiz (www.migroskurumsal.com) sürekli 

güncellenmektedir. Ayrıca her formatımız için ayrı bir web sayfası paydaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır.

Migros Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’na, faaliyet raporunun yanı sıra Şirketimizin kurumsal web sayfasındaki Yatırımcı İlişkileri 

Bölümü’nden de erişilebilmektedir. (www.migroskurumsal.com)

BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri

Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı’na bağlı olarak oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Departmanı, pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili bilgi taleplerini 

karşılamaktadır. Genel Kurul, sermaye artırımları ve temettü dağıtımı ile ilgili süreçlerin yönetimi ve pay sahiplerinin bu konularla ilgili tüm 

talep ve işlemlerinin yerine getirilmesi Yatırımcı İlişkileri Departmanı’nın sorumluluğundadır.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank gibi 

kurumlar nezdinde temsili ve irtibatı Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından sağlanmaktadır. Departmanın diğer faaliyet konuları arasında, 

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarına ilişkin kayıtların tutulması, SPK Seri: VIII No: 54 tebliği gereğince gerekli özel durum açıklamalarının 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) yapılması ve şirketin bilgilendirme politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili tüm süreçlerin takibi 

yer almaktadır. Ayrıca Genel Kurul Toplantılarında hissedarların yararlanabileceği dokümanların hazırlanması ve hissedarların bu dokümanlara 

kolayca ulaşmasının sağlanması da bu departmanın görevleri arasındadır. Migros Yatırımcı İlişkileri, konusuyla ilgili yasal düzenlemelerin ve SPK 

tebliğlerinin takibini yapar ve Şirket’in uyum göstermesi gereken konu ve hususlar ile ilgili olarak üst yönetimi bilgilendirir.

Yatırımcı İlişkileri mümkün olan tüm iletişim fırsatlarıyla (birebir görüşme, konferanslara katılım, toplantılar, kurumsal Internet sitesi, telefon, 

e-posta, yatırımcı bültenleri, yatırımcı sunumları vb.) Migros hissedarlarını ve Şirket’e rapor hazırlayan aracı kuruluş analistlerini şirket 

hakkında bilgilendirir. Şirket faaliyet raporlarının hazırlanmasının yanı sıra Kurumsal Yönetim’e yönelik çalışma ve faaliyetleri koordine eder. 
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Genel Kurul Toplantılarında, oy hakkına sahip kişiler oylarını bizzat kullanabilecekleri gibi, şirkette pay sahibi olan/olmayan birini de vekil 

olarak atayabilirler. Toplantıya bizzat katılamayacak hissedarlar için hazırlanması gereken vekaletname örneği kurumsal web sitemizde 

(www.migroskurumsal.com), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve günlük gazetelerde ilan edilmektedir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket’in kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kâr dağıtımı yasal süreler içinde yapılmakta olup, dağıtım tarihi Genel Kurul tarafından 

belirlenmektedir. Kar dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde ve Genel Kurul Toplantılarını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.

Kâr payı dağıtımı Migros için, ortaklarının menfaati açısından her zaman önem verilen bir unsurdur. Şirketimizin büyüme stratejileri ve kâr payı 

dağıtımı arasındaki hassas denge titizlikle yönetilmektedir.

Buna göre, Şirketimiz uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve kârlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine 

istinaden Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Genel Kurul’un onayına sunulan tutarda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya 

belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir. Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada 

yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

7. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Ana sözleşmeye göre, İdare Meclisi itibari değerinin üzerinde 

hisse senedi çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

SPK’nın Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 54) kapsamında yer alan hususlar gözetilerek kamu doğru 

ve zamanında bilgilendirilir. Bunun yanı sıra, pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin kararlarını etkileyebilecek nitelikte her türlü önemli 

bilgi kamuya açıklanır. Kamuya açıklanan bilgilerin hissedarlar için kolay erişilebilir olması açısından bu bilgiler kurumsal web sitemizde de 

ilan edilmektedir. Ayrıca kamunun aydınlatılması ile ilgili bir bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Faaliyet raporunda 

ve kurumsal web sitemizde yer alan kar dağıtım politikası, Genel Kurul Toplantılarında da hissedarların bilgisine sunulmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı, Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde, pay sahipleri tarafından Şirket’e yöneltilen sorulara doğru, eksiksiz 

ve eşitlik ilkesini gözeterek cevap vermekle sorumludur.

Migros’un, bilgilendirme politikası ticari sır niteliği taşımayan ve açıklandığında üçüncü kişi ya da kurumlara Migros karşısında rekabet avantajı 

sağlamayacak ve bu kapsamda Şirket faaliyetlerine olumsuz etkiler yaratmayacak nitelikte her türlü bilginin talep edildiğinde paylaşılmasını 

gerektirmektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları

2010 yılı içinde, 32 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan bu bildirimlere ilişkin yada basında çıkan haberler nedeniyle İMKB  

tarafından açıklama talep edildiğinde, Şirketimiz ivedilikle ek açıklamalarda bulunmuştur. Özel durum açıklamaları 01.06.2009 tarihinden 

itibaren KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Migros Yönetim Kurulu, iki kişiden oluşan bir Denetimden Sorumlu Komite kurmuştur. Yönetim Kurulumuzun 14 Haziran 2010 tarihli 

toplantısında Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Stefano Ferraresi ve Evren Rıfkı Ünver seçilmişlerdir.

Şirketimizin iç denetim faaliyetleri ise Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul gündem maddeleri belirlenirken mevzuat gereği görüşülmesi gereken tüm konuların kapsanmasına dikkat edilir.

Genel Kurul Toplantıları tüm menfaat sahiplerinin ve medyanın katılımına açıktır.

Genel Kurul Toplantılarında, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddesi yazılı işlemleri yapabilmeleri 

hususunda izin verilmektedir. 

Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Migros Ticaret Anonim Şirketi’nin 2009 yılı faaliyet ve hesaplarının incelendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mayıs 2010 tarihinde saat 

11:00’de, Turgut Özal Caddesi No:12 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında İstanbul İl Sanayi 

ve Ticaret Müdürlüğü’nün 18 Mayıs 2010 tarih ve 30751 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet Ali Köse gözetiminde 

yapılmıştır.

2009 yılına ait bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetçi raporları ve yıllık kazancın dağıtımı 

ile ilgili teklif 03 Mayıs 2010 tarihinden itibaren Şirketimizin idare merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmuştur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket’in toplam 178.030.000 TL’lik sermayesine tekabül eden 17.803.000.000 adet hissenin 174.323.342,853 

TL’lik sermayesine tekabül eden 17.432.334.285,3 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmaktadır. 

Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli toplantının hemen akabinde İMKB’ye bildirilmiştir. Bunun yanı sıra, Genel Kurul toplantı 

tutanağı, 28 Mayıs 2010 tarih 7573 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiş olup, talep eden ortaklarımıza ayrıca faks ve e-posta 

yoluyla iletilmiştir. 

Migros Ticaret A.Ş. 20 Mayıs 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlara, 31.500.000 TL’si cari yıl karından kalan 164.333.000 

TL’si enflasyon düzeltmesi hariç olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere, toplam 195.833.000 TL brüt nakit temettü dağıtmaya karar vermiş 

ve temettü dağıtımı 28 Mayıs 2010’da başlamıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Migros’un ana sözleşmesinde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Her ortak, Genel Kurul’da hissesi oranında oy hakkına 

sahiptir. Karşılıklı iştirak içinde olunan ortak yoktur. Hissedarların oy haklarını kullanmasını zorlaştırıcı her türlü uygulamadan kaçınılmaktadır.
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11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Migros Ticaret A.Ş. ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Adı        Pay Oranı (%)   Pay Tutarı (TL)

MH Perakendecilik ve Tic. A.Ş.     97,92    174.323.336

Halka Açık Kısım       2,08    3.706.664

Toplam        100,00    178.030.000

Not: Ana ortağımız MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. (“MH”) 06.04.2011 ve 08.04.2011 tarihli borsaya yaptığı özel durum açıklamalarında belirttiği üzere 
31.000.000 TL nominal değerli Migros hissesini satmaya karar vermiştir. Hisse devir/takas işlemleri 18.04.2011 tarihinde tamamlanmış olup, son durum 
itibariyle sermaye yapısı aşağıda verilmiştir.

Adı        Pay Oranı (%)   Pay Tutarı (TL)

MH Perakendecilik ve Tic. A.Ş.     80,51    143.323.336

Diğer        19,49    34.706.664

Toplam        100,00    178.030.000

İmtiyazlı pay yoktur.

Yıl içinde sermaye yapısında olan değişiklikler 2010 yılı faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

SPK’nın Seri: VIII No: 54 tebliği kapsamında, Şirketimizin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, ortaklıkta önemli 

karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişiler ve sermayenin veya toplam oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha 

fazlasına sahip ortaklarının veya söz konusu kişilerle birlikte hareket edenlerin Migros hisse senetlerini almaları ya da satmaları durumunda 

özel durum açıklaması yapmaları gerekmektedir. 

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri ve üst yönetimde görev alan kişilerin isimleri ile yıl içinde üst yönetimde yapılan değişiklikler 

faaliyet raporunda yer almaktadır.

Fevzi Bülent Özaydınlı     Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye

Antonio Belloni      Yönetim Kurulu Üyesi

Nicholas Stathopoulos     Yönetim Kurulu Üyesi

Stefano Ferraresi      Yönetim Kurulu Üyesi

Cedric Brice Dubourdieu     Yönetim Kurulu Üyesi

Evren Rıfkı Ünver      Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Özgür Tort      Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür

Pedro Miguel Stemper     Yönetim Kurulu Üyesi

Giovanni Maria Cavallini     Yönetim Kurulu Üyesi

Sharifa Salim Mohamed Al Busaidy   Yönetim Kurulu Üyesi

Carlo Francesco Frau    Yönetim Kurulu Üyesi

Kamuya yapılan açıklamalar kurumsal web sitemizde de yer almakta ve İngilizce versiyonu eşzamanlı olarak web sitemizin İngilizce bölümünde 

yabancı yatırımcılar için bulundurulmaktadır.

Periyodik mali tablolar, dipnotlar, yıllık/ara dönem faaliyet raporları şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanarak 

kamuya duyurulur. Mali tablolar, SPK tebliğleri kapsamında, ulusal/uluslararası muhasebe standartlarına uygun ve konsolide olarak 

hazırlanmaktadır. Uygulanan muhasebe politikalarına mali tablo dipnotlarında yer verilmektedir. Faaliyet raporlarımız şirketimiz hakkında 

bilgi sahibi olmak isteyen herkesin gerekli bilgilere ulaşmasını sağlayacak kadar detaylı hazırlanmakta ve her dönemde mevzuata/ihtiyaçlara 

göre güncellenmektedir.

Şirketimiz her yıl bağımsız denetim şirketi seçmekte ve bu bağımsız denetim şirketini gerekli sürelerde rotasyona tabi tutmaktadır. Bağımsız 

denetim hizmeti alınan şirketten danışmanlık hizmeti alınmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kurumsal web sitemiz (www.migroskurumsal.com) ilk olarak 1997 yılında müşterilerin ve hissedarların hizmetine sunulmuştur.

Kurumsal web sitemiz (www.migroskurumsal.com), Ağustos 2009’da yenilenmiş ve içerik zenginleştirmesi yapılmıştır. Ayrıca her formatımız 

için ayrı bir web sitesi oluşturulmuş ve paydaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Kurumsal web sitemizde, “Hakkımızda, Markalarımız ve 

Mağazalarımız, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kalite ve Ürün Güvenliği, Yatırımcı İlişkileri ve İnsan Kaynakları” ana bölümleri ve bunlara 

bağlı alt bölümlerle hizmet verirken, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan hususları (II. Bölüm, Madde 1.11.5) ve daha birçok konuyu 

bünyesinde barındırmaktadır.

Kurumsal web sitemizin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında, “Migros Kurumsal, Finansal Raporlar, Sermaye Artırımı ve Kar Payı Bilgileri, Genel 

Kurul Bilgileri, Özel Durum Açıklamaları, Ortaklarımıza Duyurular, Sıkça Sorulan Sorular ve Bize Ulaşın” ana bölümleri bulunmaktadır. Bu ana 

bölümlere bağlı alt bölümlerde, yatırımcılarımız Migros hakkında detaylı bilgi bulabilmektedirler. Yatırımcı İlişkileri sayfamız gerektiğinde 

güncellenmekte ve yatırımcılarımızın güncel bilgiye kolayca ulaşması sağlanmaktadır.

İnternet sitemizde, ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı gibi kamuya açıklanması gereken bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak yer almaktadır. 
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2- Her ne amaçla olursa olsun, kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamaz. Migros, bir ürünü veya hizmeti satın alma kararını 

saptanmış ve paylaşılmış kriterler doğrultusunda verir.

3- İş ortaklarının, faaliyetlerinde Migros’un imaj ve saygınlığına gölge düşürmemeleri ve kanıtlanmış iş değerlerine önem vermeleri, Migros 

için önemlidir.

4- Migros, başka kuruluşlardan aldığı sürekli hizmetlerin, yasalara uygun olmasını kontrol eder ve gerekli takibi yapar.

5- Migros, kendisine hizmet veren şirketlerin özel bilgilerini onlardan izinsiz üçüncü şahıslarlarla paylaşmaz.

Migros’un topluma karşı sorumlulukları
1- Migros, müşterilerinin kendisinden beklediği hizmet standartlarına ulaşmak için gayret gösterir.

2- Migros, vergi ve diğer yasal yükümlüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi, topluma örnek olmayı hedefler.

3- Migros, diğer kurum ve kuruluşlar, ürün ve kişiler hakkında küçümseyici, alaycı veya rencide edici ifadeler kullanmaz.

4- Migros, faaliyetlerinde doğanın korunmasına, tarihi dokunun zarar görmemesine, örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya özen gösterir 

ve bu konudaki tüm yasal düzenlemelere uyar.

5- Migros, kendi sektöründe iş etiğini savunarak bu ilkelerin yerleşmesi, yaygınlaşması ve benimsenmesi için çaba gösterir.

Çalışanların Şirket’e karşı sorumlulukları
1- Migros çalışanları, sorumluluk alanları içindeki faaliyetleri yürütürken bu faaliyetlere yön verme amacıyla 3. şahıslardan gelebilecek maddi 

ve manevi teklifleri kesinlikle reddeder.

2- Migros çalışanları, yakın aile bireylerinin çalıştığı, ortak veya sahibi olduğu şirketlerle birebir iş ilişkisinde bulunurken, bir üst yöneticisinin 

bilgisi dahilinde hareket eder. 

3- Çalışanlar verilen görevi yerine getirirken, azami ölçüde dikkat ve özen gösterir ve yapılan işin daha kaliteli, hızlı ve ekonomik olabilmesi 

için gayret sarf ederler.

4- Çalışanlar Şirket’in imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaçınır ve mesai saatleri içinde Şirket yönetimince 

önceden belirlenmiş veya genel kabul görmüş giyim-kuşam tarzının ve davranış biçiminin dışına çıkmazlar.

5- Migros çalışanları Şirket menfaatlerine aykırı durumlar karşısında duyarsız ve tepkisiz kalmayarak ilgili birimleri bilgilendirirler.

6- Migros çalışanları Şirket’in tüm demirbaş, alet ve edevatını amacına uygun kullanarak, israftan kaçınırlar. Çalışanlar Şirket’in sağladığı 

imkanları özel işleri için kullanmazlar.

7- Çalışanlar, pozisyonun veya yapılan işin gereği olarak öğrenilen gizli ve özel bilgileri Şirket dışına sızdırmazlar, Şirket yönetiminin onayı 

olmadan görsel veya yazılı medya kuruluşlarına röportaj, demeç veya beyanat vermezler.

Çalışanların çalışanlara karşı sorumlulukları
Çalışanlar, yapılan iş gereği Şirket çalışanları hakkında edindikleri özel bilgileri iş gereği dışındakilerle paylaşmazlar.

Genel maddeler
Yukarıda belirtilenler ile ilişkilendirilemeyen sorunlara Şirket’in kendi bünyesinde kurmuş olduğu “Migros İş Etiği Kurulu” açıklık getirmekle 

yükümlüdür.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Migros’un İş Etiği İlkeleri’nin “Şirketin Çalışanlarına Karşı Sorumlulukları” bölümüne ait 7. maddesi, “Migros, çalışanlar ile ilgili konularda, 

Şirket’in geleceğini ilgilendiren kararlara mümkün olduğunca çalışanların fikirlerini de dahil eder” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda Migros yönetimi, gereken hassasiyeti göstermektedir. Migros çalışanları, iş yapış şeklimizin bir parçası olarak, çalışma konularıyla 

Mustafa Bilgutay Yaşar     Denetçi

Yüksel Toparlak      Denetçi

Recep Bıyık      Denetçi

 

Ömer Özgür Tort      Genel Müdür

Ahmet Fuat Yanar      Genel Müdür Yardımcısı

Erkin Yılmaz      Genel Müdür Yardımcısı

Demir Aytaç      Genel Müdür Yardımcısı

Cem Lütfi Rodoslu      Genel Müdür Yardımcısı

Mustafa Hocaoğlu      Genel Müdür Yardımcısı

Hakan Şevki Tuncer     Genel Müdür Yardımcısı

Tarık Karlıdağ     Direktör

Mustafa Murat Bartın    Direktör

Yönetim Kurulu 2010 yılında, Fevzi Bülent Özaydınlı’nın Başkan; Antonio Belloni, Nicholas Stathopoulos, Stefano Ferraresi, Cedric Brice 

Dubourdieu, Evren Rıfkı Ünver, Ömer Özgür Tort,  Pedro Miguel Stemper, Giovanni Maria Cavallini, Sharifa Salim Mohamed Al Busaidy ve 

Carlo Francesco Frau’nun üye olarak yer aldığı onbir kişilik bir heyetten oluşmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ilgili değişiklikler ve buna ilişkin bilgiler Faaliyet Raporu’nun Yönetim Kurulu ile ilgili bölümünde detaylı olarak 

açıklanmıştır.

BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Migros kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti 

altına alır. Şirketin çalışanları, ortakları, iştirakleri ve iş ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü şahıs ya da kurumlar bu konulardaki önerilerini ya da 

ihlalleri doğrudan Şirket yöneticilerine iletebilirler. Bu konuda Şirket’e yapılacak başvurular değerlendirilmekte ve başvuru sahiplerine gerekli geri 

dönüş sağlanmaktadır. Migros, kurumsal web sitesinde yapmış olduğu düzenleme ile Şirket bölüm yöneticilerinin isimlerini ve iletişim bilgilerini 

sunmaktadır. Bu sayede menfaat sahipleri, ilgilendikleri konuların yöneticisi ile doğrudan iletişim kurma imkanına sahip olmakta ve taleplerini birinci 

elden iletebilme imkanına kavuşmaktadırlar. Sunulan bu imkan ile Şirket ve menfaat sahipleri arasında daha şeffaf ve sağlam bir iletişim modeli 

oluşturulması hedeflenmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı, ortakları ve ilgili diğer tarafları Şirket hakkında kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirmektedir.

Migros İş Etiği İlkeleri’nin çalışanlar ile ilgili olan kısmı Etik Kurallar bölümünde sunulmuş olup, diğer ilkeler aşağıdadır:

Migros’un diğer şirketlere karşı sorumlulukları

1- Migros tüm faaliyetlerinde yasal kurallara uygun hareket eder.
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İnsan Kaynakları Temsil Gücü:
Şirketimizde insan kaynakları süreçlerinin ve çalışanlarla ilişkilerin, belirlenmiş insan kaynakları politikalarına ve ilkelerine uygun olarak 

yönetimi, İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcılığı’nın uhdesinde, yönetmeliklerle ve kurum iş etiği esasları ile açıkça 

tanımlanmış ve taahhüt edilmiştir.

Katılımcılık ve Şeffaflık:
Migros’ta yöneticiler ve çalışanlar, insan kaynakları uygulamalarının ayrılmaz parçalarıdır. Çalışanlar, insan kaynakları uygulamalarına ilişkin 

rol ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilir ve bu sorumluluklarını gerçekleştirmelerinde kendilerine yol gösterilir.

İnsan kaynakları politika ve süreçleri, kurumun tüm iletişim kaynakları kullanılarak (intranet, e-posta, uzaktan eğitim ve toplantı 

organizasyonlarıyla) çalışanlarla sürekli paylaşılır. Çalışanlar kendileri ile ilgili tüm değerlendirmelere ulaşabilir, uygulamalar hakkında eğitim 

ve bilgi alabilir, bireysel sonuçlarını takip edebilirler.

Rekabetçilik:
Migros, çalışanlarının, mesleki gelişimlerini sadece kurum içinde değil tüm mesleki platformlarda rekabetçi düzeyde tutabilecek, bulunduğu 

ekonomiye, çevre ve topluma müspet değerler yaratacak şekilde planlar ve yönetir.

Ortak Değerlere Bağlılık:
Şirket kültürümüzün temelini ortak değerler oluşturur. Bu ortak değerler;

1- Güvenilirlik

2- Liderlik

3- Duyarlılık

4- Müşteri Odaklılık

5- Verimlilik

6- Yenilikçilik’tir.

Çalışanların, kurumun ortak değerlerine aykırı davranışları ihtar ve ikaz sistemleri ile disiplin kurulu prosedürüne uygun ve tarafsız olarak 

değerlendirilir. Migros’ta, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek, Endüstri İlişkileri Departmanı’nın ana fonksiyonudur. Bu departmanın amacı, 

ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatların şirketimizde eksiksiz uygulanmasının sağlanması, çalışanların yasal ve sözleşme gereği edinilmiş 

haklarının takibi ve uygulanması, çalışma barışının korunmasını sağlayacak ve yasal yükümlülükleri yerine getirecek şekilde özlük haklarının 

yönetilmesidir. 

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Müşterisini ve pazarı iyi tanıyıp takip ederek proaktif davranması ve değişime öncü olması Migros’un yenilikçi tarzının önemli bir parçasıdır. 

Bu nedenle perakende sektöründe daha 1960-1970’li yıllarda tüketici hakları gibi pek çok “İlk” Migros’ta uygulama bulduktan sonra sektörde 

yerleşmeye başlamıştır. Migros, müşterisini daha iyi tanıyarak, farklılaşan hizmetler için Türk perakende sektöründe ilk kez 1998 yılında 

Migros Club sistemini kurmuş, veri analizi ile müşterilerine kitlesel olduğu kadar bireysel yaklaşabilme imkanına da kavuşmuştur. Migros 

sahip olduğu farklı formatlardaki mağazaları ile müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı hedeflemektedir.

Perakende sektöründe mağazalarda görülen her şey kısa zamanda kopyalanabilir, fakat elde edilen tecrübenin yanında Şirket kültüründe 

yenilikçilik olgusunun yerleşmiş olması ve bu olguyu destekleyen teknolojik yatırımların varlığı, müşteri ilişkilerinde kısa sürede 

kopyalanamayacak bir farklılaşma sağlamaktadır.

ilgili karar alma süreçlerinde yer almaktadırlar. Çalışanlar, yeni fikir, öneri ve taleplerini Şirketin üst düzey yöneticilerine ve Yönetim Kurulu 

Üyelerine doğrudan ya da şirket içi iletişim platformu intranet üzerinde kurulan yapı sayesinde elektronik ortamda iletme imkanına sahiptirler.

15. İnsan Kaynakları Politikası
Migros İnsan Kaynakları, Şirket stratejilerinin gerçekleştirilmesinde, rekabet avantajı yaratacak insan kaynağının sürekli gelişimini, motive 

edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemler geliştirmeyi ve bu sistemleri kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı hedefler. En önemli 

sermayemiz, insan kaynağımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesi ile başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü 

kurumumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini 

artırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak kurumumuzun kuşaklar boyu 

devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

İlkelerimiz

İnsan Kaynağının Stratejik Önemde Değerlendirilmesi:
Migros’ta İnsan Kaynakları Yönetimi, insana verilen değeri, insanı stratejik öneme sahip kılarak ön plana çıkarır ve ayrıcalıklı bir unsur olarak 

değerlendirilmesi için farkındalık yaratır. İnsan Kaynakları Stratejileri, rekabet ortamında Migros’un sektördeki öncü konumunu sürdürebilmesi 

için güvenilir, hızlı hareket eden ve proaktif bir organizasyonel yapıyı sağlamak ve geliştirmek için yapılandırılır. Çalışanlar, tecrübe ve 

yaratıcılıklarının, gelişen rekabet koşullarına ve girilen yeni pazarlara hızlı uyumun sağlanması ve liderlik konumuna gelinmesinde itici güç 

olacağı inancı ile stratejik bir kaynak olarak değerlendirilir.

Üstün İş Ahlakı ve Dürüstlük:
Çalışanlarımız ile tüm ilişkilerimizde adil, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına uymak temel ilkemizdir. 

Güvenilirlik:
Migros, çalışanlarına her türlü yükümlülüğünü yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştireceği konusunda güvence verir.

Migros Ticaret A.Ş.’de çalışanların işyerlerinde güvenle çalışabilmeleri için, İş Kanunu ve İş Güvenliği ile İlgili Kanun, Yönetmelik ve Tüzüklerin 

gereksinimleri yerine getirilirken, ergonomi ve çalışma ortamının geliştirilmesi ile ilgili sektör standartları da karşılanır. Ülkemizde büyük önem 

arz eden sivil savunma faaliyetleri de, sorumlu kamu kuruluşları ile işbirliği içinde tatbikat ve eğitim organizasyonları ile gerçekleştirilir.

Fırsat Eşitliği:
Migros, Türkiye’de ve yurtdışı iştiraklerinde muhtelif dil, din ve ırktan çok sayıda ulusa mensup çalışanları ile hizmet vermektedir. Seçme 

yerleştirmeden ücretlendirmeye kadar tüm insan kaynakları karar verme süreçleri, ayrıntılı tanımlanmış pozisyon profilleri uyarınca çalıştırılır. 

Migros kurmuş olduğu insan kaynakları değerlendirme sistemleri ile çalışanların yetkinlik, beceri ve performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde 

objektif bir şekilde izler ve değerlendirir. Değerlendirme sonuçları uyarınca, Migros, Entegre İnsan Kaynakları sistemleri ile çalışanlarına 

eğitim, gelişim, kariyer ve ücret kaynaklarının kullanımında fırsat eşitliği sağlar.
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17. Sosyal Sorumluluk
Migros Etik Kuralları içinde topluma karşı olan sorumluluklarını aşağıdaki maddelerle tanımlamıştır:

1- Migros, müşterilerinin kendisinden beklediği hizmet standartlarına ulaşmak için gayret gösterir.

2- Migros vergi ve diğer yasal yükümlüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi, topluma örnek olmayı hedefler.

3- Migros, diğer kurum ve kuruluşlar, ürün ve kişiler hakkında küçümseyici, alaycı veya rencide edici ifadeler kullanmaz.

4- Migros, faaliyetlerinde doğanın korunmasına, tarihi dokunun zarar görmemesine, örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya özen gösterir 

ve bu konudaki tüm yasal düzenlemelere uyar.

5- Migros, kendi sektöründe iş etiğini savunarak bu ilkelerin yerleşmesi, yaygınlaşması ve benimsenmesi için çaba gösterir.

Şirketimizin 50 yılı aşkın süredir geliştirdiği kurum kültürü; toplum sağlığına ve hijyene verdiği önemi, toplum ihtiyaçlarını takip ederek taşıdığı 

duyarlılığı, toplumsal gelişim için gerekli eğitim, kültür ve spor faaliyetlerini ve sosyal açıdan örnek faaliyetler geliştirmeyi ve bunlara katılımı, 

“Dürüst Satıcı” kimliğini ve çevre duyarlılığını içermektedir.

Migros, kurumsal sosyal anlayışı gereği tüketicilere sunduğu tüm hizmetlerde kanunlara, ahlak standartlarına ve insan haklarına uyumlu 

faaliyet göstermekte, ülke kaynaklarının zenginleşerek topluma geri dönen kayıtlı ekonomiyi yaygınlaştırmak için üzerine düşen sorumlulukları 

yerine getirmekte ve yasal çalışan hakları ile istihdama katkıda bulunmaktadır. Şirket, sosyal sorumluluk bilincini sosyal paydaşları olan 

çalışanları, tedarikçileri, iştirakleri, yatırımcıları ve tüketicileri gibi geniş kitlelerle de paylaşarak, gelişim için değer katan öncü uygulamaları 

destekleyerek, bu uygulamaların yaygınlaşmasına önem vermektedir.

Migros, itibarın bir anda kaybedileceği bilinci ile hareket eder. Her yaptığı uygulamada etiğe ve dürüstlüğe önem verir. Güvenin kolayca satın 

alınamayacağını, günlük, yıllık kavramlar ve sloganlarla değil, zaman içinde giderek gelişen, büyüyen, müşteri ile Şirket arasında uzun zamana 

dayalı oluşan bir bağ olduğunun bilincini taşır. Migros, 1954 yılından beri müşterisinin sağlığını ve hakkını korumaktadır. Türk tüketicisini 

alışveriş alışkanlıkları ve bilinçli tüketim konusunda birçok “İlk”le tanıştıran Migros’un uygulamaları zamanla sektörde uygulamaya konmuş, 

bir kısmı kanuni zorunluluk haline gelmiştir.

Sosyal sorumluluk kapsamında yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak Faaliyet Raporu’nun ilgili bölümlerinde anlatılmıştır. 

BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Migros Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un seçtiği 11 üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu
Fevzi Bülent Özaydınlı    Başkan ve Murahhas Üye
Antonio Belloni     Üye
Nicholas Stathopoulos    Üye
Stefano Ferraresi     Üye
Cedric Brice Dubourdieu    Üye
Evren Rıfkı Ünver     Üye
Ömer Özgür Tort     Üye
Pedro Miguel Stemper    Üye
Giovanni Maria Cavallini   Üye
Sharifa Salim Mohamed Al Busaidy  Üye
Carlo Francesco Frau   Üye

Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında, Fevzi Bülent Özaydınlı Başkan olarak görev yapmaktadırlar.

Migros, 1990’lı yıllarda barkod sistemini yaygınlaştırarak, bugün sektörde süreleri ve maliyetleri azaltan elektronik kasalara daha o günlerde 

yön vermiştir. Bugün de tedarikçileri ile birlikte B2B sistemini kurarak, hem lojistikten hem de maliyetlerden çok taraflı kazanç sağlamıştır. Bu 

süreçten, başta müşterilerimiz olmak üzere tüm menfaat sahipleri kazançlı çıkmaktadır.

Migros, Müşteri Memnuniyeti Anketi’ni 1994 yılından itibaren sürekli yapmakta olup 2010 yılında farklı formatlarımızdan alışveriş yapan 9.550 

müşterimize fikirleri sorulmuştur. Anket üzerinden yapılan analizler hem bugüne hem de yarının beklentilerine ışık tutmaktadır. Genel Müşteri 

Memnuniyeti Anketi yanısıra, zaman zaman mağaza içindeki kiosklardan yapılan özel konularla ilgili anketlerle de müşteri beklentileri izlenmektedir.

Migros Club verileri analiz edilerek yapılan Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulamaları ve çalışanlarımızın davranışlarının geliştirilmesine 

yönelik yapılan Gizli Müşteri Araştırması Migros’a özel, kalite bazlı bir performans aracıdır.

Yukarıda açıklanan hususlar dışında, müşteri memnuniyeti sağlamaya yönelik çalışmalardan belli başlıları aşağıda sunulmuştur:

• Migros, Ağustos 2005’te, ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır.

• Migros, Aralık 2006’da Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almıştır. 

Belgenin kapsamı, perakende, toptan ve internet ortamında satış hizmetleri ile organizasyonel ve lojistik destek hizmetlerinin tasarımı ve 

sunumudur. Ayrıca Şirketimiz daha önce almış olduğu TS EN ISO 9001-2000 belgesinin kapsamına, Tansaş ve Macrocenter mağazalarını da 

dahil etmiştir. Migros 2007 yılında, Şok mağazalarını hem ISO 9001, hem de ISO 22000 belgelerinin kapsamına dahil etmiştir. Bu gelişme ile 

Migros kaliteyi, Ucuzluk Mağazacılığına da taşımıştır

• Migros, ürün satın aldığı her tedarikçisini titizlikle seçmektedir. Belirli dönemlerde tedarikçi firmalar yetkin dış kurumlar tarafından 

denetlenmekte ve ürünlerin periyodik olarak kalite kontrol analizleri yapılmaktadır. Ayrıca bu kapsamda, Migros markalı ürünler de kontrol 

sürecine dahil edilmektedir.

• Migros’ta satışa sunulacak her yeni ürün bir ön kalite kontrol sürecine tabi tutulmaktadır. 

• Tedarikçi firmalardan alınan ürünler depolara girmeden önce “gıda mühendisleri” tarafından duyusal, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik 

olarak kalite kontrol testlerine tabi tutulmakta ve kalite şartlarını sağlamayan ürünler geri çevrilmektedir.

• Mağaza, depo ve raflardaki ürünler veteriner hekimler tarafından düzenli olarak kontrol edilmekte ve ürünlerin gıda güvenliği sağlanmaktadır.

• Mağazalarda çalışan personel, hijyen konusunda bilgilendirme eğitimlerine tabi tutulmakta ve bu suretle ürünlerin gıda güvenliği 

sağlanmaktadır.

• Aksiyon adını verdiğimiz uygulama ile on beş (15) günlük fiyat indirimi taahhüt edilen ürünler, stok sınırı olmaksızın tüm mağazalarımızda 

satışa sunulmaktadır.

• Mağazalarımızdan veya Çağrı Merkezimizden gelen her türlü öneri değerlendirilmekte ve sonucu en kısa süre içinde müşterilerimize 

ulaştırılmaktadır. Müşterilerimizin uyarıları için daha kolay ve pratik bir kanal oluşturmak amacıyla, Migros mağazalarındaki yöneticiler, 

ücretsiz müşteri hattı ve yönetimdeki her makama kolayca ulaşılabilen e-posta sistemi bulunmaktadır.

• Migros, teknolojik önderlik ve yeniliklerle hayatı kolaylaştırma hedefi doğrultusunda ‘jet kasa’ uygulamasını ilk kez Türk müşterisi ile 

tanıştırmıştır. Jet kasalar dileyen müşterinin kasa sırasına girmeden 3 basit adımda kendi kendine yürüteceği işlemlerle kasadan geçmesini 

sağlamaktadır. Jet kasalar müşteriler tarafından gün geçtikçe daha çok benimsenmektedir. Jet kasaların bulunduğu mağaza sayısı giderek 

artmaktadır.

Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar Faaliyet Raporu’nun ilgili bölümünde sunulmuştur.
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• Şirket varlıklarının teyidi, 

• Operasyonların verimliliği ve etkinliği,

• Şirket yönetimince onaylanmış süreç dokümanlarına ve idari talimatlara uyulması,

Önceden tespit edilmiş ve raporlanmış risk unsuru içeren faaliyet ve işlemlerin, yönetimce uygun görülmüş öneriler çerçevesinde ne derecede 

bertaraf edildiğini ya da kontrol altına alındığını, araştırma ve inceleme gerekli durumlarda denetim faaliyetini tekrarlama denetim departmanın 

temel faaliyetleri arasında yer almaktadır. 

Çeşitli denetim çalışmaları sırasında ortaya çıkartılan usülsüz işlemler, gerekli tedbirlerin alınmasına olanak sağlamak üzere detaylı olarak 

araştırılmakta, tespit edilen şirket kaybının giderilmesine yönelik  önerilerde bulunulmaktadır. Benzer olayların tekrarlanmaması için 

gerçekleştirilmesi gereken süreç değişiklikleri bu çalışmaların  temel odaklarındandır.  

Bu bağlamda, İç Denetim Departmanı, 2010 yılında yapılan risk analizi ve yıllık iç denetim planı doğrultusunda çeşitli departmanları ve süreçleri 

içeren finansal ve operasyonel denetimler gerçekleştirmiştir. Denetimler sonucu ortaya çıkan değerlendirme ve öneriler hazırlanan denetim 

raporları ile Şirket üst yönetimine sunularak, sürekli gelişme felsefesiyle iyileştirme noktaları işaret edilmiştir. İç Denetim Departmanı finansal 

ve operasyonel denetimlerin yanında, önceden tespit edilerek üst yönetime bildirilen ve alınacak tedbirler hakkında mutabakata varılmış 

hususların kontrol denetimlerini de gerçekleştirmiştir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkilerine açıkça yer verilmiştir. Şirket ana sözleşmesine kurumsal web 

sitemizden erişilebilir (www.migroskurumsal.com).

Yönetim Kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereğince Genel Kurul’un devredemeyeceği yetkilere bağlı hususlar dışında 

tüm kararları almaya yetkilidir.

23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulumuz 2010 yılı içinde çeşitli konularda 25 adet karar almıştır. Bu toplantıların tamamına asgari yedi (7) üye katılmıştır. Toplantı 

öncesi ve sonrası faaliyetlerin organizasyonu görevli sekreterya vasıtasıyla yürütülmektedir. Sekreterya tarafından düzenli bir biçimde tutulan 

kayıtlar Yönetim Kurulu Karar defterine geçirilmekte ve Yönetim Kurulu Üyelerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 

Migros Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin tek bir oy hakkı vardır. Üyelere ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri Şirket’le işlem gerçekleştirmemiş olup, Şirket ile rekabet edecek bir faaliyet içerisine girmemişlerdir.

25. Etik Kurallar
Migros İş Etiği İlkeleri,

• Şirketin çalışanlarına karşı sorumlulukları,

• Çalışanların Şirket’e karşı sorumlulukları,

• Şirket’in şirketlere karşı sorumlulukları,

• Şirketin topluma karşı sorumlulukları,

• Genel maddeler

ana bölümlerinden oluşmaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirket’in tüm Yönetim Kurulu üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklere 

sahip olmakla birlikte, sahip oldukları bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeleriyle gerek sektörde gerekse iş dünyasında örnek alınacak nitelikte 

profesyonellerdir.

20. Şirket’in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirketimizin vizyonu, modern perakendecilikte Türkiye ve çevre ülkelerde yaygınlığı ve tüketici beklentilerinin hep önünde olma stratejisiyle, 

farklı formatlarda hizmet vererek tüketiciye en yakın olmaktır.

Şirketimizin misyonu, Türkiye perakende sektöründe öncü konumunu güçlendirmek ve faaliyet gösterdiği ülkelerde lider ya da ikinci konuma 

yükselerek, sektörde örnek gösterilen, güçlü bir bölgesel zincir olmaktır.

Migros stratejilerini, misyonu doğrultusunda, faaliyet gösterdiği ülkelerin perakendecilik standartlarını yukarı çekecek müşteri memnuniyeti 

anlayışı ile sürdürülebilir kalite, saygınlık ve sektörel liderliği sağlamak üzerine yapılandırır.

Yönetim Kurulumuzca belirlenen vizyon ışığında, hedeflenen misyona ulaşmak için, Şirket üst yönetimi stratejilerimizi geliştirmektedir. 

Bu doğrultuda ana stratejimiz müşterilerimize, modern, güvenilir, ekonomik ve yüksek kalitede hizmet sunmaktır. Belirlenen stratejileri 

gerçekleştirmeye yönelik hedefler oluşturulmakta ve bu hedefler organizasyonun tüm birimlerine yaygınlaştırılarak hazırlanan iş 

planlarıyla desteklenmektedir. Kurulmuş olan Kurumsal Performans Yönetim Sistemi ile hedefler ve gerçekleşen iş sonuçları takip edilerek 

değerlendirilmekte, hedef ve stratejilerin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa revize edilmesi sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulu’nun planlama, organize etme ve kontrol gibi temel yönetim fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için, yıllık, üç aylık ve aylık 

bilgilendirme yapıları kurulmuştur. 

Her yıl güncellenen 5 yıllık uzun vadeli planların Yönetim Kurulu’na sunulduğu toplantılar, yıllık bütçe ve gözden geçirme toplantıları ve 

Şirketimizin iş sonuçlarının her ay sunulduğu ve Yönetim Kurulu’ndan geri bildirim alınan toplantılarla üyeler bilgilendirilmektedir. Bunun yanı 

sıra, her ay düzenli olarak hazırlanan detaylı raporlar Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmaktadır. Bu sayede, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 

Şirket’in hedeflerine ulaşma yönündeki faaliyetlerini izleyebilmekte ve gerektiğinde derhal yönlendirmelerde bulunabilmektedirler.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Migros iç denetim sisteminin amacı, şirket yönetimine denetimi yapılan süreç yada birimlerin fonksiyonel, operasyonel ve finansal performansları 

hakkında bağımsız bilgi vererek, tespit edilen veya öngörülen risklerin yönetilmesini, gerekli kontrol mekanizmalarının sistematik bir şekilde 

kurulmasını ve işlemesini sağlamaktır.

Denetim Departmanı, bir plan çerçevesinde yapmış olduğu finansal ve operasyonel denetimlerde faaliyetlerini şu esaslara göre 

gerçekleştirmektedir. 

• Şirket varlıklarının etkin ve ekonomik kullanılması,

• Operasyonlar ve faaliyetler üzerindeki iç kontrol mekanizmalarının etkinliği,

• Mali tabloların güvenilirliği,
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Şirketimiz çalışanlarına karşı olan sorumluluklarını yukarıdaki ana başlıklarda tanımlamış olup, İş Etiği İlkeleri’nin diğer bölümlerine ilişkin 

bilgiler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun diğer ilgili bölümlerinde sunulmuştur.

Şirketimiz, çalışanlarını günümüz zor piyasa koşullarında sahip olduğu en büyük değerlerden biri olarak görmektedir. Rekabetteki en büyük 

avantajlarımızdan biri iş tecrübemiz ve çalışanlarımızın sahip oldukları ve sürekli geliştirdikleri nitelikleridir.

Migros’un çalışanlarına karşı sorumlulukları

1- Migros, tüm çalışanlarına karşı yasal yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirir, yasaların uygulamaya yeterli açıklama getirmediği 

durumlarda, konu hakkında uzmanlaşmış kişilere danışır.

2- Yasaların yetersiz kaldığı durumlarda iş etiği kuralları çerçevesinde Migros, çalışanlarının haklarını gözetir.

3- İşe alma, terfi ve tayinlerde ölçü olarak, göreve uygunluk vasıflarını dikkate alır, çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratır.

4- Çalışanlarına ait özel bilgilere ve çalışanların özel yaşantısına müdahale etmez, çalışanlar hakkındaki her türlü bilgiyi saklı tutar.

5- Çalışanların iş ve kişisel gelişimini sağlayacak konularda eğitimler düzenler.

6- Çalışanlara yönelik uygulamalarda cinsiyet, yaş, etnik köken ve dini inanca yönelik ayrım yapmaz.

7- Çalışanlar ile ilgili konularda, Şirket’in geleceğini ilgilendiren kararlara mümkün olduğunca çalışanların fikirlerini de dahil eder.

8- Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve imkanlar nispetinde geliştirmeye çalışır.

9- Çalışanlar hakkında çeşitli kanallardan elde edilebilinecek kişiye ait özel bilgileri (sağlık bilgileri, alışveriş detayları, ekonomik veriler vs. 

gibi) saklı tutar ve paylaşmaz.

26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulumuzun 14 Haziran 2010 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Stefano Ferraresi ve Evren Rıfkı Ünver 

seçilmişlerdir. Denetimden Sorumlu Komite yılda dört kez toplanmakta ve iki üyeden oluşmaktadır. Bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla 

komitede yer almamasına özen gösterilmektedir.

Migros Yönetim Kurulu, şirketteki Kurumsal Yönetim uygulamalarının takibi ve Yatırımcı İlişkileri departmanının çalışmalarının koordine 

edilmesi için dört kişiden oluşan bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurmuştur. Yönetim Kurulumuzun 14 Haziran 2010 tarihli toplantısında 

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Nicholas Stathopoulos, Ömer Özgür Tort, Erkin Yılmaz ve Affan Nomak seçilmiştir.

27. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar
Migros Genel Kurulu 20 Mayıs 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt ücret ödenmemesine karar 

vermiştir.
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Migros Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu’na

Migros Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklarının (“Grup”) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla 
ait konsolide gelir tablosu ile konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide öz kaynak değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe 
politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu
İşletme yönetimi, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde 
sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırla-
narak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların 
gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

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

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

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

Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Migros Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte 
sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve 
dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Diğer Husus
Grup’un 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimi başka bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapıl-
mıştır. Önceki bağımsız denetim kuruluşu, 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolar ile ilgili olarak 8 Nisan 2010 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş 
bildirmiştir.

Sonucu etkilememekle birlikte, Not 2’de detaylı olarak açıklandığı üzere, Grup stoklarının değerlemesine ilişkin önceki dönemlerde kabul ettiği muhasebe poli-
tikasını yeniden gözden geçirmiş ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlemiştir.

İstanbul, 21 Mart 2011
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Dipnotlar

  
31 Aralık 

2010 

  
Yeniden  

Düzenlenmiş 
31 Aralık 

2009 

  
Yeniden  

Düzenlenmiş 
1 Ocak 
2009 

 KAYNAKLAR 

 Kısa vadeli yükümlülükler 
 Finansal borçlar 7  61.122  74.502  44.024 
 Türev finansal araçlar 27  43.417  13.463  - 
 Ticari borçlar 8  1.463.546  1.240.576  1.049.039 
    - İlişkili taraflara borçlar 26  2.260  1.840  148 
    - Diğer borçlar  1.461.286  1.238.736  1.048.891 
 Diğer borçlar 9  16.169  9.052  16.699 
 Dönem karı vergi yükümlülüğü 24  1  -  3.356 
 Borç karşılıkları 15  48.197  43.017  36.125 
 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 17  85.529  62.632  64.970 

 Toplam kısa vadeli yükümlülükler  1.717.981  1.443.242  1.214.213 

 Uzun vadeli yükümlülükler 
 Finansal borçlar 7  2.327.261  2.504.385  37.978 
 Türev finansal araçlar 27  41.856  64.991  - 
 Diğer borçlar 9  3.811  4.863  4.408 
 Kıdem tazminatı karşılığı 16  10.269  13.974  15.490 
 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 24  119.014  116.258  124.829 

 Toplam uzun vadeli yükümlülükler  2.502.211  2.704.471  182.705 

 Toplam yükümlülükler  4.220.192  4.147.713  1.396.918 

 ÖZKAYNAKLAR 

 Ana ortaklığa ait özkaynaklar  1.346.647  1.499.869  3.865.190 
 Sermaye 18  178.030  178.030  174.323 
 Hisse senetleri ihraç primleri 18  678.233  678.233  3.534.750 
 Diğer sermaye yedekleri 18  (365)  (365)  (365)
 Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 18  385.856  364.097  - 
 Yabancı para çevrim farkları 18  7.040  7.010  18.873 
 Birleşmeye ilişkin ilave  
   özsermaye katkısı 18  27.312  27.312  - 
 Geçmiş yıllar karları 18  27.960  137.609  - 
 Net dönem karı 18  42.581  107.943  137.609 
 Kontrol gücü olmayan paylar  506  461  29.802 

 Toplam özkaynaklar  1.347.153  1.500.330  3.894.992 

 Toplam kaynaklar  5.567.345  5.648.043  5.291.910 

 Koşullu varlıklar ve yükümlülükler 15

                        Dipnotlar

  
31 Aralık 

2010 

  
Yeniden  

Düzenlenmiş 
31 Aralık 

2009 

  
Yeniden  

Düzenlenmiş 
1 Ocak 
2009 

 VARLIKLAR 

 Dönen varlıklar 

 Nakit ve nakit benzerleri 5  884.180  1.281.287  1.094.452 

 Ticari alacaklar 8  49.920  38.047  28.334 

    - Diğer alacaklar  49.897  37.936  26.243 

    - İlişkili taraflardan alacaklar 26  23  111  2.091 

 Diğer alacaklar 9  24.641  6.200  415 

 Stoklar 10  746.590  582.294  497.652 

 Diğer dönen varlıklar 17  40.013  33.042  28.362 

 Toplam dönen varlıklar  1.745.344  1.940.870  1.649.215 

 Duran varlıklar 

 Diğer alacaklar 9  1.475  1.341  910 

 Finansal yatırımlar 6  2.215  2.215  2.215 

 Türev finansal araçlar 27  4.627  7.615  - 

 Yatırım amaçlı gayrimenkuller 11  52.193  56.941  68.084 

 Ertelenmiş vergi varlığı 24  603  -  - 

 Maddi duran varlıklar 12  1.193.891  1.079.694  1.028.884 

 Maddi olmayan duran varlıklar 13  304.786  311.739  301.352 

 Şerefiye 14  2.251.427  2.239.210  2.239.210 

 Diğer duran varlıklar 17  10.784  8.418  2.040 

 Toplam duran varlıklar  3.822.001  3.707.173  3.642.695 

 Toplam varlıklar  5.567.345  5.648.043  5.291.910 

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.



(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.) 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.) 

Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu

Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle Konsolide Gelir Tablosu

 1 Ocak -  1 Ocak - 

 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

 Net dönem karı  42.674  109.614 

 Diğer kapsamlı gelir / (gider): 

 Yabancı para çevrim farkları  (18)  (11.856)

 Diğer kapsamlı gelir / (gider)  (18)  (11.856)

 Toplam kapsamlı gelir  42.656  97.758 

 Toplam kapsamlı gelirin dağılımı: 

 Ana ortaklık payları  42.611  96.080 

 Azınlık payları  45  1.678 

 42.656  97.758 

Dipnotlar

 1 Ocak -  1 Ocak - 

 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER 

 Satış gelirleri (net) 4,19  6.365.124  5.711.268 

 Satışların maliyeti (-) 4,19  (4.781.403)  (4.277.811)

 BRÜT KAR 4,19  1.583.721  1.433.457 

 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 20  (1.139.517)  (954.486)

 Genel yönetim giderleri (-) 20  (218.336)  (213.030)

 Diğer faaliyet gelirleri 21  10.574  11.761 

 Diğer faaliyet giderleri (-) 21  (18.145)  (12.372)

 FAALİYET KARI 4  218.297  265.330 

 Finansal gelirler 22  177.553  117.185 

 Finansal giderler (-) 23  (317.022)  (247.969)

 VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR 4  78.828  134.546 

 Vergi Gideri 24  (36.154)  (24.932)

    - Dönem vergi gideri 24  (34.057)  (33.451)

    - Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 24  (2.097)  8.519 

 NET DÖNEM KARI /ZARARI  42.674  109.614 

 Net dönem karının dağılımı: 

 Ana ortaklık payları  42.581  107.943 

 Kontrol gücü olmayan paylar  93  1.671 

 42.674  109.614 

 Hisse başına kazanç/kayıp (Kr) 25  0,24  0,61 

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.



(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.) 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.) 

Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle Sona Eren Yıla Ait Konsolide Nakit Akım Tablosu

Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle Sona Eren Yıla Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu

 Yeniden  
Düzenlenmiş 

 1 Ocak -  1 Ocak - 

Dipnotlar  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlar:

Ana ortaklığa ait net dönem karı  42.581 107.943

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin 

   net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:

Ana ortaklık dışı paya ait net kar  93  1.671 

Amortisman ve itfa payları 11,12,13  129.533  128.079 

Kıdem tazminatı karşılığı 16  6.211  5.397 

Kullanılmamış izin karşılığı 15  19.898  14.394 

Dava karşılığı 15  4.650  3.792 

Şüpheli alacak karşılığı 8  2.456  4.236 

Vergi gideri 24  24.990  24.933 

Geçmiş dönem vergi gideri 24  11.164  - 

Faiz geliri 22  (44.985)  (92.359)

Faiz gideri 23  197.585  144.375 

Maddi varlık satış zararı/(karı) - net 21  (2.475)  172 

Maddi varlık değer düşüklüğü 12  5.130  2.260 

Türev araçlar gerçeğe uygun değer kayıpları 27  59.343  27.953 

Gerçekleşmeyen kur farkı gideri/(geliri) - net  (131.601)  72.922 

Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı 324.573 445.768

İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:

Ticari alacaklar 8  (14.634) (13.949)

Stoklar 10  (164.212) (84.644)

Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar 9,17  (7.708) (4.907)

Diğer duran varlıklar 9,17  (2.500) (6.809)

Kısa vadeli ticari borçlar 8  214.908 191.537

Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler 9,15,17  15.991 (9.985)

Diğer uzun vadeli borçlar 9  (1.052)  455    

Ödenen kıdem tazminatı 16  (10.125) (6.913)

Ödenen izin ücreti 15  (13.942) (9.678)

Ödenen gelir vergileri 24  (40.393) (42.364)

Ödenen dava ve tazminatlar 15  (5.426)  (1.616)

İşletme faaliyetlerinde sağlanan net nakit 295.480 456.895
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Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.



(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.) 
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.) 

Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle Sona Eren Yıla Ait Konsolide Nakit Akım Tablosu

NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Migros Ticaret A.Ş., eski adıyla Moonlight Perakendecilik ve Ticaret Anonim Şirketi (“Moonlight”), (“Migros Ticaret” veya “Şirket” olarak anılacaktır), 19 Mart 

2008 tarihinde kurulmuş ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İstanbul, Türkiye’de tescil edilmiştir.

Moonlight, Koç Holding A.Ş.’nin (“Koç Holding”) sahip olduğu %50,83 oranındaki Migros Türk Ticaret A.Ş. (“Migros Türk”) hisselerini 30 Mayıs 2008 tarihinde 

gerekli izinlerin Rekabet Kurumu’ndan alınmasını takiben 1.922.440 TL bedel karşılığında satın almıştır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Moonlight’ın Migros’taki 

hisse oranı çeşitli tarihlerde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndan yaptığı alımlar sonucunda %97,92’ye ulaşmıştır (Not 14).

Migros Türk’ün 28 Nisan 2009 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda Migros Türk’ün mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül 

halinde Moonlight tarafından devir alınması suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri 

ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20. maddeleri hükümleri çerçevesinde birleşilmesine karar verilmiştir. Söz konusu birleşme neticesinde Moonlight’ın serma-

yesinin 174.323.340 TL’den 178.030.000 TL’ye (Tutarlar Türk Lirası olarak ifade edilmiştir) artırılmasına karar verilmiş olup Genel Kurul’da onaylanan birleşme 

sözleşmesi doğrultusunda birleşme oranı 0,97918 ve hisse değiştirme oranı 1,00 olarak tespit edilmiştir. Birleşme nedeniyle Moonlight tarafından ihraç olunan 

3.706.660 TL (Tutarlar Türk Lirası olarak ifade edilmiştir) tutarındaki nama yazılı paylar Migros Türk’ün Moonlight dışındaki ortaklarına sahip oldukları Migros 

Türk payları ile değiştirilmek üzere kaydi olarak dağıtılmıştır. 

Tarafların birleşmeye ilişkin 28 Nisan 2009 tarihinde yapılan genel kurul toplantıları 30 Nisan 2009 tarihinde tescil edilmiş olup birleşme hukuken bu tarihte 

gerçekleşmiştir. Birleşme neticesinde Moonlight’ın ticaret ünvanı Migros Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir (Not 30).

Şirket ve bağlı ortaklıkları birlikte “Grup” olarak anılacaktır. Grup’un ana ortağı MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. (“MH Perakendecilik”) olup, nihai ortaklık payı 

%97,92’dir.

Grup’un 31Aralık 2010 tarihi itibariyle yıllık ortalama personel sayısı 20.272 (2009:17.609) ’dir.

Şirket’in ana faaliyet konusu, yiyecek ve içecekler ile dayanıklı tüketim mallarının, sahibi bulunduğu Migros, 5M, Şok, Tansaş ve Macrocenter mağazaları, alış-

veriş merkezleri, yurtdışındaki Ramstore’lar ve internet üzerinden satışını kapsamaktadır. Şirket aynı zamanda diğer ticari şirketlere alışveriş merkezlerinde 

yer kiralamaktadır. Grup, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle toplam 977.301 (2009: 822.127) metrekare perakende satış alanına sahip toplam 1.932 (2009: 1.586) 

mağazada faaliyet göstermektedir. Perakendecilik, Grup’un ana iş koludur ve brüt satışların yaklaşık % 97,2 ’ini (2009 Aralık  %97,3) oluşturmaktadır.

Şirket merkezi aşağıdaki adreste bulunmaktadır: 

Migros Ticaret A.Ş.

Turgut Özal Caddesi No: 12

34758 Ataşehir İstanbul

Finansal tablolar 21 Mart 2011 tarihinde şirket Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmak üzere onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Ö.Özgür Tort 

ve Genel Müdür Yrd. (Mali İşler) Erkin Yılmaz tarafından imzalanmıştır. Yasal finansal tablolar yayımlandıktan sonra Genel Kurul’da şirket ortakları tarafından 

kabule tabi olup şirket ortaklarının yasal finansal tablolarla ilgili yayımlandıktan sonra Genel Kurul’da değişiklik isteme yetkileri vardır.

Yeniden  
Düzenlenmiş

 1 Ocak -  1 Ocak - 

Dipnotlar  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:

Maddi duran varlık satın alımı 12  (225.558) (166.694)

Maddi olmayan duran varlık satın alımı 13  (5.438) (23.418)

Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit 12,13  4.316 787

Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımı 11  (461)   (81)

Tahsil edilen faiz 21  44.985 92.359

Şirket alımından kaynaklanan nakit girişi 3  272   - 

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (181.884) (97.047)

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:

Alınan krediler  - 2.455.884

Finansal borçların geri ödemeleri  (65.748) (44.725)

Türev finansal araçlara istinaden ödenen nakit  -   61.233 

Alınan türev finansal araçlar için ödenen prim ve faiz tutarı  (49.536) (18.347)

Ödenen temettü  (195.833)   (2.492.420)

Ödenen faiz  (199.578) (131.571)

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit (510.695) (169.946)

Döviz kuru değişimlerinin etkisi  (8) (3.067)

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)  (397.107)  186.835 

Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri  1.281.287 1.094.452

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 5 884.180 1.281.287

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.



Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.) 

NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

2.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartları (devamı)

Konsolide finansal tabloların hazırlanış tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK 

tarafından henüz ilan edilmediğinden, konsolide finansal tablolar SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesin-

de, UMS/UFRS’nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar 

SPK’nın 2008/16, 2008/18, 2009/2, 2009/4 ve 2009/40 sayılı haftalık bültenlerindeki duyuruları ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve 

zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren duyuruları uyarınca, işletmelerin toplam döviz 

yükümlülüğünün hedge edilme oranı ile toplam ihracat ve toplam ithalat tutarlarını finansal tablo dipnotlarında sunmaları zorunludur (Not 28). 

Migros Ticaret muhasebe kayıtlarının tutulmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı (“Maliye Bakanlığı”) 

tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıklar kanuni finansal tablolarını faaliyet göster-

dikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlamaktadır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni 

kayıtlara SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.

Konsolide finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Grup’un fonksiyonel para 

birimi olan Türk Lirası (“TL”) olarak hazırlanmaktadır.  

2.1.1 Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi

Grup bünyesinde yer alan şirketlerin finansal tablolarındaki her bir kalem, şirketlerin operasyonlarını sürdürdükleri temel ekonomik ortamda geçerli olan para 

birimi (‘fonksiyonel para birimi’) kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Konsolide finansal tablolar, Migros Ticaret’in fonksiyonel, Grup’un raporlama para birimi 

olan TL para birimi kullanılarak sunulmuştur. 

Grup’un konsolide finansal tabloları işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlanmıştır.

2.1.2 Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Finansal Tablolarının Çevrimi

Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıkların finansal tabloları, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan mevzuata göre hazırlanmış olup Grup’un 

konsolide finansal tablolarındaki muhasebe politikalarına uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Yabancı Bağlı 

Ortaklıkların varlık ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurundan Türk Lirası’na çevrilmiştir. Yabancı Bağlı Ortaklıkların gelir ve giderleri ortalama döviz 

kuru kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir. Dönem başındaki net varlıkların yeniden çevrilmesi ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkay-

naklar dahilindeki yabancı para çevrim farkları hesabında takip edilmektedir.

Finansal tabloların UFRS’ye uygun hazırlanması, yönetim tarafından Grup muhasebe politikaları belirlenirken bazı önemli kararların alınmasını gerektirir. Kon-

solide finansal tablolar hazırlanırken alınan önemli varsayımlar ve tahminlere Not 2.7’de yer verilmiştir.

NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)

Bağlı Ortaklıklar:

Şirket aşağıda yer alan bağlı ortaklıklara sahiptir (“Bağlı Ortaklıklar”). Bağlı Ortaklıkların faaliyet konusu ve konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda 

Bağlı Ortaklıkların faaliyette bulunduğu coğrafi bölgeler aşağıdaki gibidir.

            Tescil                         Coğrafi Faaliyet  

Bağlı Ortaklıklar edildiği ülke                              bölge    Konusu    

Ramstore Mahdud Mesuliyyetli Cemiyeti 

   (“Ramstore Azerbaycan”) Azerbaycan                      Azerbaycan                   Perakendecilik

Ramstore Bulgaristan E.A.D. (“Ramstore Bulgaristan”) Bulgaristan                       Bulgaristan                            Gayri faal     

Ramstore Kazakhstan LLC (“Ramstore Kazakistan”) Kazakistan                        Kazakistan Perakendecilik     

Ramstore Macedonia DOO (“Ramstore Makedonya”) Makedonya                      Bulgaristan Perakendecilik  

Ramstore Bishkek LLC (“Ramstore Bişkek”) Kırgızistan                        Kazakistan                     (**) Gayri faal  

Şok Marketler Ticaret A.Ş. (“Şok Marketler”) Türkiye                                           (*)             Ticaret (Gayri faal)  

Sanal Merkez Ticaret A.Ş. (“Sanal Merkez”) Türkiye                                           (*)                                 Ticaret     

Ades Gıda San. ve Tic. A.Ş.(***) ( “Ades”) Türkiye                                  Türkiye                     Perakendecilik     

Amaç Gıda Tic. ve San. A.Ş.(***) (“Amaç”) Türkiye                                  Türkiye                     Perakendecilik     

Egeden Gıda Tüketim Malları Tic. ve San. A.Ş.(***) (Egeden) Türkiye                                  Türkiye                     Perakendecilik         

(*) Parasal önemlilik kavramı göz önünde bulundurularak konsolidasyon kapsamına alınmamıştır.

(**) Ramstore Bishkek LLC operasyonları 2010 senesinin başında durdurulmuş ve ülkede bulunan tek mağaza 2010 yılı başında kapatılmıştır. 

(***) Grup 31 Temmuz 2010 tarihi itibariyle Ades Gıda San. ve Tic. A.Ş. şirketinin %99,996’sını, Amaç Gıda Tic. ve San. A.Ş.’nin %99,999’sini ve Egeden

 Gıda Tüketim ve Tic. A.Ş.’nin %99,998’ini satın almıştır.

NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI

2.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartları

Konsolide finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan finansal raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) 

uygun olarak hazırlanmıştır. SPK, Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ile işletmeler tarafından düzenle-

necek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal 

tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UMS/UFRS”) göre hazırlamaları gerekmektedir. 

Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye 

Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olma-

yan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır. 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK 

Finansal Raporlama Standartları”) uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi 

uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış 29 

No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (UMS 29) uygulanmamıştır. 
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

2.2 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)

(c) 2010 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un faaliyetleriyle ilgili olmayan standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar

Aşağıdaki yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar Grup tarafından uygulanmıştır. Uygulanan bu yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumların ve bu 

finansal tablolarda ve geçmiş yıl finansal tablolarında raporlanan tutarlara ve yapılan açıklamalara etkisi olmamıştır fakat gelecekte oluşabilecek düzenlemelerin 

ve işlemlerin muhasebelerini etkileyebilir. 

UMS 28’e yapılan değişiklikler neticesinde, bir iştirak üzerindeki önemli etki kaybedildiğinde, Grup kalan payını, gerçeğe uygun değeriyle hesaplar. Gerçeğe 

uygun değer ile kayıtlı değer arasındaki fark kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Grup’un iştiraki bulunmamaktadır.

UFRYK 17 “Nakit Dışı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir. Grup nakit 

olmayan türde herhangi bir varlık dağıtımında bulunmadığı için, bu yorumu uygulamamaktadır. 

UFRYK 18, “Müşterilerden Varlık Transferi”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra transfer edilen varlıklar için geçerlidir. Grup, müşterilerinden 

herhangi bir varlık transfer etmediği için bu yorumu uygulamamaktadır. 

“UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması - Diğer İstisnai Durumlar” (UFRS 1’deki değişiklik), Temmuz 2009 tarihinde yayınlanmıştır. Bu değişikliklerin 1 Ocak 2010 ta-

rihinde ya da bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için uygulanması zorunludur. Grup, UFRS’yi  ilk defa uygulamadığı için bu değişikliği uygulamamaktadır. 

UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler - Grup’un nakit olarak ödediği hisse bazlı anlaşmalar”, 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan mali dönemler 

için geçerlidir. Grup’un hisse bazlı ödeme planı olmadığı için bu değişikliği uygulamamaktadır. 

UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardında yapılan değişiklikler, bir işletmenin sahip olduğu bir bağlı ortaklığa 

ait çoğunluk hisselerini satmayı planladığı durumda yapması gereken açıklamaları belirtir. Bir bağlı ortaklığın satış amacıyla elde tutulması durumunda bu bağlı 

ortaklığa ait tüm varlık ve yükümlülükler, işletmenin satış sonrasında bağlı ortaklıkta kontrol gücü olmayan hisselere sahip olması durumunda bile, UFRS 5 

standardı kapsamında sınıflandırılmalıdır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak 2009 yılında yapılan iyileştirmeler, Nisan 2009 tarihinde yayınlanmıştır. İyileştirmeler aşağıda açıklanan 

standartlar ve yorumları kapsamaktadır: UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler, UFRS 5 Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler, UFRS 8 Faaliyet Bölüm-

leri, UMS 1 Mali Tabloların Sunumu, UMS 7 Nakit Akım Tablosu, UMS 17 Finansal Kiralamalar, UMS 18 Hasılat, UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü, UMS 38 Maddi 

Olmayan Duran Varlıklar, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm, UFRYK 9 Saklı Türev Araçlarının Yeniden Değerlendirilmesi, UFRYK 16 Yurtdışındaki İş-

letmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması. Bu iyileştirmelerin yürürlülük tarihi her bir standart için ayrı olup, çoğu 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle geçerlidir.

(d)  Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

UFRS 1 (değişiklikler) UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması  - Diğer İstisnai Durumlar  

1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olan  UFRS 1 standardındaki değişiklikler, UFRS 7 gerçeğe uygun değer 

açıklamalarının karşılaştırmalı sunumu açısından UFRS’leri ilk kullanan işletmelere sınırlı muafiyet getirmektedir. 

20 Aralık 2010 tarihinde ise UFRS 1’e, UFRS standartlarını ilk kez uygulayacak olan mali tablo hazırlayıcılarına UFRS’ye geçiş dönemi öncesinde ortaya çıkan 

işlemlerin yeniden yapılandırılmasında kolaylık sağlanması ve ilk kez UFRS’ye göre mali tablo hazırlayan ve sunan şirketlerden yüksek enflasyonist ortamdan 

yeni çıkanları için açıklayıcı bilgi sağlamak amacıyla ilave değişiklikler getirilmiştir. Bu değişiklikler 1 Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan 

mali dönemler için geçerli olacaktır. 

Grup halihazırda UFRS’ye uygun finansal tablo hazırladığından bu değişiklikler Grup için geçerli değildir.

NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

2.2 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Aşağıdaki yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar Grup tarafından uygulanmış ve bu finansal tablolarda raporlanan tutarlara ve yapılan açıklamalara et-

kisi olmuştur. Bu finansal tablolarda uygulanmış fakat raporlanan tutarlar üzerinde etkisi olmayan diğer standart ve yorumların detayları da ayrıca bu bölümün 

ilerleyen kısımlarında açıklanmıştır.

(a) Grup’un sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar

UMS 27 (2008) Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar

UMS 27 (2008) standardının uygulanmasıyla Grup’un bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında değişikliklere ilişkin muhasebe politikalarında değişiklik olmuştur. 

Yeniden düzenlenen bu Standardın, özellikle, Grup’un bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında kontrol kaybına neden olmayan değişiklikler ile ilgili muhasebe 

politikaları üzerinde etkisi olmuştur. Önceki dönemlerde, UFRS standartlarında bu konuya ilişkin kuralların olmadığı durumlarda, mevcut bağlı ortaklıkların 

payındaki artışlar, bağlı ortaklık satın alımında kullanılan aynı yöntemle, şerefiye ya da pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazanç ile sonuçlanacak şekilde, 

muhasebeleştirilmekteydi; mevcut bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında kontrol kaybına neden olmayan azalışlarda ise alınan ücret ile kontrol gücü olmayan 

paylarda yapılan düzeltmeler arasındaki fark kapsamlı gelir tablosu içinde muhasebeleştirilmekteydi. UMS 27 (2008) standardı uyarıca tüm artış ve azalışların 

özkaynak içinde muhasebeleştirilmesi ve şerefiye ya da kar/zarar üzerinde bir etkisinin olmaması gerekmektedir. 

Bir bağlı ortaklığın bir işlem, olay ya da bir başka neden sonucu kontrolünün kaybedilmesi durumunda Grup, bu Standart uyarınca tüm varlıklarını, yükümlü-

lüklerini ve kontrol gücü olmayan paylarını defter değerleriyle bilanço dışı bırakmalı ve karşılığında alınan bedeli gerçeğe uygun değeri üzerinden muhasebe-

leştirmelidir. İlgili bağlı ortaklıkta kalan pay, kontrolün kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değer üzerinden muhasebeleştirilmelidir. Aradaki fark, kazanç ya 

da zarar olarak kar/zarar içinde gösterilmelidir. 

Muhasebe politikalarındaki bu değişiklikler, ilgili geçiş hükümlerine uygun olarak 1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır. 

Bu konsolide finansal tablolardaki dipnotlar yukarıdaki değişikliğe göre modifiye edilmiştir.

UFRS 3 (revize), “İşletme Birleşmeleri” ve UMS 27, “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”, UMS 28, “İştiraklerdeki Yatırımlar” ve UMS 31, 

“İş Ortaklıklarındaki Paylar”

Söz konusu standartlarındaki değişiklikler, ileriye dönük olarak 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali dönemlerde meydana gelen 

işletme birleşmeleri için geçerlidir. Yeni standartlar ile mevcut standartlardaki değişikliklerin uygulanmasının başlıca etkileri aşağıdaki gibidir:

a) önceden ‘azınlık payları’ olarak ifade edilen kontrol gücü olmayan payların  gerçeğe uygun değer ile veya kontrol gücü olmayan payların edinilen 

 işletmenin tanımlanabilir net varlıklarının gerçeğe uygun değerdeki  payı ile değerlenmesinin her işlem bazında ölçümüne izin vermesi,

b) koşullu bedele ilişkin muhasebeleştirme ve sonraki muhasebe işlemlerine ilişkin şartların değişmesi, 

c) edinim ile ilgili maliyetlerin işletme birleşmelerinden ayrı olarak muhasebeleştirme gerekliliği ve bunun sonucunda bu tür maliyetlerin genellikle 

 oluştukları dönemde gider olarak kaydedilmesi. 

d) aşamalı satın alım işlemlerinde, önceden elde tutulan payların satın alım tarihinde gerçeğe uygun değerinden ölçülmesi ve yeniden değerleme 

 sonrasında ortaya çıkan kazanç ya da zararın, gelir tablosunda muhasebeleştirilmesi.

e) UFRS 3 (2008) standardı uyarınca, Grup ile satın alınan işletme arasında işletme birleşmesi öncesinde bir ilişkinin olduğu durumunda,  bu ilişki 

 işletme birleşmesi sonrasında sonlanarak, birleşme sonucu oluşan kar/zarar muhasebeleştirilir.

(b) Grup’un finansal performansını ve/veya bilançosunu etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar

Bulunmamaktadır. 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

2.2 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)

(d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve 
yorumlar (devamı)

UFRYK 19 ‘Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi’
UFRYK 19, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir.  UFRYK 19 sadece bir yükümlülüğünün tamamını ya 

da bir kısmını ödemek amacıyla özkaynak araçları ihraç eden işletmelerin kullanacağı muhasebe uygulamalarına açıklık getirir.  Değişikliklerin uygulanması 

sonucunda, Grup’un finansal tablolarında herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Mayıs 2010, Yıllık İyileştirmeler
UMSK, yukarıdaki değişikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Mayıs 2010 tarihinde aşağıda belirtilen ve başlıca 7 standardı/yorumu kapsayan 

konularda açıklamalarını yayınlamıştır: UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Olarak Uygulanması;  UFRS 3 İşletme Birleşmeleri; UFRS 7 

Finansal Araçlar: Açıklamalar;  UMS 1 Finansal Tablo Sunumu;  UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar;  UMS 34 Ara Dönem Finansal Rapor-

lama; ve UFRYK 13 Müşteri Bağlılık Programları 1 Temmuz 2010 tarihinde veya bu tarih sonrasında geçerli olan UFRS 3 ve UMS 27’deki değişiklikler haricindeki 

tüm diğer değişiklikler, erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde geçerli olacaktır. Grup, 

yukarıdaki standartlar ile değişikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.

2.3  Konsolidasyon Esasları 

a) Konsolide finansal tablolar, aşağıda (b)’den (d)’ye kadar olan paragraflarda yer alan hususlar kapsamında, ana şirket olan Migros Ticaret ile Bağlı Or-

taklıklarının hesaplarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların tarihi itibariyle ve 

yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılarak SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak 

hazırlanmıştır. Bağlı Ortaklıkların faaliyet sonuçları, satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde 

dahil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır.

b) Bağlı Ortaklıklar, Migros Ticaret’in ya doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkı-

nın %50’den fazlasını kullanma yetkisi veya kontrol gücünü elinde bulundurma kanalıyla; mali ve işletme politikalarını Şirket’in menfaatleri doğrultusunda 

kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder. 

Aşağıda yer alan tablo tüm Bağlı Ortaklıkları ve ortaklık yapılarını göstermektedir: 

  Migros ve Bağlı Ortaklıklarının

  doğrudan veya dolaylı olarak

  sahip olduğu sermaye payı (%)

Bağlı ortaklık 2010 2009

Ramstore Azerbaycan (1) 100,00 100,00

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

Ramstore Kazakistan (1) 100,00 100,00

Ramstore Makedonya (1) 99,00 99,00

Ramstore Bişkek (1) 100,00 100,00

Şok Marketler (3) 99,60 99,60

Sanal Merkez (3) 100,00 100,00

Ades Gıda San. ve Tic. A.Ş.(1) (*) 100,00 --

Amaç Gıda Tic. ve San. A.Ş.(1) (*) 100,00 --

Egeden Gıda Tüketim Malları Tic. ve San. A.Ş.(1) (*) 100,00 --

(*) Grup 31 Temmuz 2010 tarihi itibariyle Ades Gıda San. ve Tic. A.Ş.şirketinin %99,996’sını, Amaç Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin %99,9996’sını ve Egeden Gıda 
Tüketim ve Tic. A.Ş.’nin %99,998’ini satın almıştır. Bağlı ortaklıklara ait bilanço ve kontrol gücünün Grup’a geçtiği andan itibaren oluşan gelir tablosu tam kon-
solidasyon yöntemiyle konsolide edilmiştir. 
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2.2 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)

(d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve 

yorumlar (devamı)

UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar”

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardı bilanço dışı faaliyetler ile ilgili yapılan kapsamlı inceme çalışmalarının bir parçası olarak Ekim 2010 tarihinde de-

ğiştirilmiştir. Bu değişiklikler, mali tablo kullanıcılarının finansal varlıklara ilişkin devir işlemlerini ve devri gerçekleştiren işletmede kalan risklerin yaratabileceği 

etkileri anlamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu değişiklikler uyarınca, oransız devir işlemlerinin raporlama dönemi sonunda gerçekleştirilmesi halinde daha 

fazla açıklama yapılması gerekmektedir. Bu değişiklikler 1 Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Grup, 

bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.

UFRS 9 “Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme”

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Kasım 2009’da UFRS 9’un  finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımla-

mıştır. UFRS 9, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmenin yerine kullanılacaktır. Bu Standart, finansal varlıkların,  işletmenin finansal varlıklarını 

yönetmede kullandığı model ve sözleşmeye dayalı nakit akış özellikleri baz alınarak sınıflandırılmasını ve daha sonra gerçeğe uygun değer veya itfa edilmiş 

maliyetle değerlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni standardın, 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde uygulanması zorun-

ludur. Grup, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.

UMS 12 “Gelir Vergisi”

UMS 12 “Gelir Vergisi” standardı, Aralık 2010 tarihinde değişikliğe uğramıştır. UMS 12 uyarınca varlığın defter değerinin kullanımı ya da satışı sonucu geri ka-

zanılıp, kazanılmamasına bağlı olarak varlıkla ilişkilendirilen ertelenmiş vergisini hesaplaması gerekmektedir. Varlığın UMS 40 ‘Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller’ 

standardında belirtilen gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak kayıtlara alındığı durumlarda,  defter değerinin geri kazanılması işlemi varlığın kullanımı ya da 

satışı ile olup olmadığının belirlenmesi zorlu ve sübjektif bir karar olabilir. Standarda yapılan değişiklik, bu durumlarda varlığın geri kazanılmasının satış yoluyla 

olacağı tahmininin seçilmesini söyleyerek pratik bir çözüm getirmiştir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler 

için geçerli olacaktır. Grup, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.

UMS 24 (2009) “İlişkili Taraf Açıklamaları”

Kasım 2009’da UMS 24 “İlişkili Taraf Açıklamaları” güncellenmiştir. Standarda yapılan güncelleme, devlet işletmelerine, yapılması gereken dipnot açıklamala-

rına ilişkin kısmi muafiyet sağlamaktadır. Bu güncellenen standardın, 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde uygulanması 

zorunludur. Grup, revize edilen standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.  

UMS 32 (Değişiklikler) “Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” 

UMS 32 ve UMS 1 standartlarındaki değişiklikler, 1 Şubat 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. Bu değişiklikler 

finansal tablo hazırlayan bir işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki bir para birimini kullanarak ihraç ettiği hakların (haklar, opsiyonlar ya da teminatlar) 

muhasebeleştirilme işlemleri ile ilgilidir. Önceki dönemlerde bu tür haklar, türev yükümlülükler olarak muhasebeleştirilmekteydi ancak bu değişiklikler, belirli 

şartların karşılanması doğrultusunda, bu tür ihraç edilen hakların opsiyon kullanım fiyatı için belirlenen para birimine bakılmaksızın, özkaynak olarak muhase-

beleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Değişikliklerin uygulanması sonucunda, Grup’un finansal tablolarında herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

UFRYK 14 (Değişiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi 

UFRYK 14 yorumunda yapılan değişiklikler 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. Tanımlanmış fayda emeklilik 

planına asgari fonlama katkısı yapması zorunlu olan ve bu katkıları peşin ödemeyi tercih eden işletmeler bu değişikliklerden etkilenecektir. Bu değişiklikler 

uyarınca, isteğe bağlı peşin ödemelerden kaynaklanan fazlalık tutarı varlık olarak muhasebeleştirilir. Grup, bu değişikliğin finansal tablolarında bir etkisi olma-

yacağını düşünmektedir.
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2.4 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 1 Ocak 

- 31 Aralık 2010 hesap döneminde aşağıda belirtilen husus dışında muhasebe politikalarında önemli bir değişiklik yapılmamıştır.

Şirket, stoklarının değerlenmesine ilişkin önceki dönemlerde kabul ettiği muhasebe politikasını yeniden gözden geçirmiş ve daha önce birim maliyetini ağırlıklı 

ortalama maliyet yöntemi ile kayda alınmış olduğu stoklarının maliyet bedellerini en güncel alış fiyatı üzerinden yeniden değerlemiştir. Değişiklik yapılan bu 

uygulamanın etkileri Not 31 ’da ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

2.5 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin 

yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulanır.

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

Konsolide finansal tablolar hazırlanırken uygulanan temel muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir. Bu politikalar aksi belirtilmedikçe, sunulan yıllar için 

tutarlı bir şekilde uygulanmıştır.

a) Hasılat

(a) Mal Satışları - Perakende

Grup, yiyecek ve içecekler ile dayanıklı tüketim mallarının satışı için perakende zincirlerinde, alışveriş merkezlerinde, yurtdışındaki Ramstore’larda ve internet 

üzerinde faaliyet göstermektedir. Mal satışı, grup içi bir şirket, müşteriye malları sattığında kaydedilir. Perakende satışlar genellikle nakit veya kredi kart kar-

şılığında yapılır.

Satıcılardan elde edilen gelirler, ciro primleri, satıcılardan alınan indirimler ve reklam iştirak gelirleri satıcıların hizmetlerden faydalandıkları dönem içinde tahak-

kuk esasına göre muhasebeleştirilerek satılan malın maliyetinden indirilir.

(b) Mal Satışları - Toptan

Mal satışı, toptancıya malların teslim edildiğinde ve toptancının malları kabul etmesini engelleyecek yerine getirilmeyen herhangi bir yükümlülüğün olmadığı 

durumda kaydedilir. Malların belirlenen yere nakledilmesi, malların kaybolma veya zarara uğrama riskinin toptancıya geçmiş olması, satış sözleşmesine göre 

toptancının malları kabul etmesi, kabul etmeme hakkının yürürlükten kalkması veya Grup’un kabul edilme şartlarının hepsinin gerçekleştiğini gösterecek kadar 

objektif delil olmasına kadar teslimat gerçekleşmiş sayılmaz. Satışlar, belirlenen fiyattan satış sırasında varsa iskontolar ve iadeler düşüldükten sonraki tutarla 

kaydedilir.

(c) Diğer gelirler

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

Kira ve telif geliri - dönemsel tahakkuk esasına göre

Faiz geliri - etkin faiz yöntemi esasına göre

Temettü geliri - temettü tahsil etme hakkının ortaya çıktığı tarihte.

b) Stoklar

Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da bilanço tarihindeki maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenmiştir. Maliyet bedelleri en güncel alış fiyatı üzerinden 

hesaplanmıştır. Net gerçekleşebilir değer, satış fiyatından stokları hazır hale getirebilmek için yapılan pazarlama ve satış giderleri düşüldükten sonraki değerdir.
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2.3 Konsolidasyon Esasları (devamı)

(1) Bağlı Ortaklıklara ait bilançolar ve gelir tabloları, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmekte olup Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının 

sahip olduğu payların kayıtlı değeri, ilgili özkaynaklardan mahsup edilmektedir. Şirket ile Bağlı Ortaklıkları arasındaki işlemler ve bakiyeler konsoli-

dasyon kapsamında karşılıklı olarak silinmiştir. Şirket’in ve Bağlı Ortaklıklarının, Bağlı Ortaklıklarda sahip olduğu hisselere ait temettüler, sırasıyla, 

özkaynaklardan ve ilgili dönem gelirinden çıkarılmıştır. 

 Bağlı Ortaklıklar, kontrolün Grup’a geçtiği tarihten itibaren konsolidasyona dahil edilmekte olup kontrolün sona erdiği tarihten itibaren konsolidasyon

 kapsamından çıkartılmaktadırlar. Gerektiğinde, Bağlı Ortaklıklarla ilgili muhasebe ilkeleri, Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına 

 uygunluğun sağlanması için değiştirilmiştir.

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

(3) Grup’un doğrudan ve dolaylı oy hakkı %50’nin üzerinde olmakla birlikte konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen bağlı ortak-

lıklar maliyet bedelleri üzerinden varsa değer kaybı düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. Konsolidasyon kapsamı dışında 

tutulan bağlı ortaklıklar Not 5’te ayrıca sunulmuştur.

Bağlı Ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına alınmış ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte 

de konsolidasyon kapsamından çıkartılmıştır. Gerekli görüldüğünde, Bağlı Ortaklıklar için uygulanan muhasebe politikaları Grup tarafından uygulanan muhase-

be politikaları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla değiştirilmiştir.

Bağlı Ortaklıkların bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş ve Migros Ticaret’in sahip olduğu Bağlı Ortaklıklar’ın ka-

yıtlı değerleri ile özkaynakları karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile Bağlı Ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında mahsup 

edilmiştir. Şirket’in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynakları ve gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.

c) Yurtdışı Bağlı Ortaklıkların sonuçları, ilgili döneme ait ortalama kur üzerinden Türk Lirası’na çevrilmiştir. Grup’un yurtdışındaki Bağlı Ortaklıklarının varlık ve 

yükümlülükleri dönem sonu kuru ile Türk Lirası’na çevrilmiştir. Yurtdışı Bağlı Ortaklıklarının dönem başındaki net varlıklarının Türk Lirası’na çevriminden kay-

naklanan kur farkları ile ortalama ve dönem sonu kurları arasında oluşan farklar, özkaynaklar içerisinde yabancı para çevrim farkları hesabına dahil edilmiştir.

d) Bağlı Ortaklıkların net varlıkları ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dışı paya sahip hissedarların payları, konsolide bilanço ve gelir tablosunda 

“azınlık payları” olarak gösterilmektedir.

Grup’un mevcut bağlı ortaklığının sermaye payındaki değişiklikler  

Grup’un bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında kontrol kaybına neden olmayan değişiklikler özkaynak işlemleri olarak muhasebeleştirilir. Grup’un payı ile 

kontrol gücü olmayan payların defter değerleri, bağlı ortaklık paylarındaki değişiklikleri yansıtmak amacıyla düzeltilir. Kontrol gücü olmayan payların düzeltildiği 

tutar ile alınan veya ödenen bedelin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark, doğrudan özkaynaklarda Grup’un payı olarak muhasebeleştirilir. 

Grup’un bir bağlı ortaklığındaki kontrolü kaybetmesi durumunda, satış sonrasındaki kar/zarar, i) alınan satış bedeli ile kalan payın gerçeğe uygun değelerinin 

toplamı ile ii) bağlı ortaklığın varlık (şerefiye dahil) ve yükümlülüklerinin ve kontrol gücü olmayan payların önceki defter değerleri arasındaki fark olarak hesap-

lanır. Bağlı ortaklığın varlıkların gerçeğe uygun değer ile veya yeniden değerlenmiş tutarları ile değerlenmesi ve buna ilişkin birikmiş kazancın/zararın diğer kap-

samlı gelir içinde muhasebeleştirilmesi ve özkaynakta toplanması durumunda, diğer kapsamlı gelir içinde önceden muhasebeleştirilen ve özkaynakta toplanan 

tutarlar, Şirket’in ilgili varlıkları satmış olduğu varsayımı üzerine kullanılacak muhasebe yöntemine göre kayda alınır (örneğin; konuyla ilgili UFRS standartları 

uyarınca, kar/zarara aktarılması ya da doğrudan geçmiş yıl karlarına transfer). Bağlı ortaklığın satışı sonrası kalan yatırımın kontrolünün kaybedildiği tarihteki 

gerçeğe uygun değeri, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm standardı kapsamında belirlenen başlangıç muhasebeleştirmesinde gerçeğe 

uygun değer olarak ya da, uygulanabilir olduğu durumlarda, bir iştirak ya da müşterek olarak kontrol edilen bir işletmedeki yatırımın başlangıç muhasebeleş-

tirmesindeki maliyet bedeli olarak kabul edilir.
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

ç) Maddi olmayan duran varlıklar (Şerefiye hariç) (devamı)

c) Bilgisayar yazılımları (Haklar)

Bilgisayar yazılımlarından kaynaklanan haklar elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir. Bilgisayar yazılımları tahmini sınırlı faydalı ömürleri üzerinden doğrusal 

amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur ve elde etme maliyetinden birikmiş itfa payının düşülmesi ile bulunan değer üzerinden taşınırlar. Bilgisayar 

yazılımlarının tahmin edilen faydalı ömürleri 5 yıldır.

d) İşletme birleşmeleri ve şerefiye

İşletme birleşmeleri

İşletme satın alımları, satın alım yöntemi kullanılarak, muhasebeleştirilir. Bir işletme birleşmesinde transfer edilen bedel, gerçeğe uygun değeri üzerinden 

ölçülür; transfer edilen bedel, edinen işletme tarafından transfer edilen varlıkların birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinin, edinen işletme tarafından 

edinilen işletmenin önceki sahiplerine karşı üstlenilen borçların ve edinen işletme tarafından çıkarılan özkaynak paylarının toplamı olarak hesaplanır. Satın alıma 

ilişkin maliyetler genellikle oluştukları anda gider olarak muhasebeleştirilir. 

Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ile üstlenilen yükümlülükler, satın alım tarihinde gerçeğe uygun değerleri üzerinden muhasebeleştirilir. Aşağıda belirtilenler 

bu şekilde muhasebeleştirilmez:

•	 Ertelenmiş	vergi	varlıkları	ya	da	yükümlülükleri	veya		çalışanlara	sağlanan	faydalara	ilişkin	varlık	ya	da	yükümlülükler,	sırasıyla,	UMS	12	Gelir	Vergisi	ve	

UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standartları uyarınca hesaplanarak, muhasebeleştirilir;

•	 Satın	alınan	işletmenin	hisse	bazlı	ödeme	anlaşmaları	ya	da	Grup’un	satın	alınan	işletmenin	hisse	bazlı	ödeme	anlaşmalarının	yerine	geçmesi	amacıyla	

imzaladığı hisse bazlı ödeme anlaşmaları ile ilişkili yükümlülükler ya da özkaynak araçları, satın alım tarihinde UFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme Anlaşmaları 

standardı uyarınca muhasebeleştirilir; ve

•	 UFRS	5	Satış	Amaçlı	Elde	Tutulan	Duran	Varlıklar	ve	Durdurulan	Faaliyetler	standardı	uyarınca	satış	amaçlı	elde	tutulan	olarak	sınıflandırılan	varlıklar	(ya	

da elden çıkarma grupları) UFRS 5’de belirtilen kurallara göre muhasebeleştirilir.

Şerefiye, satın alım için transfer edilen bedelin, satın alınan işletmedeki varsa kontrol gücü olmayan payların ve, varsa, aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme 

birleşmesinde edinen işletmenin daha önceden elinde bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak paylarının gerçeğe uygun değeri toplamının, satın alınan 

işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarını aşan tutar olarak hesaplanır. Yeniden 

değerlendirme sonrasında satın alınan işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarının, 

devredilen satın alma bedelinin, satın alınan işletmedeki kontrol gücü olmayan payların ve, varsa, satın alma öncesinde satın alınan işletmedeki payların 

gerçeğe uygun değeri toplamını aşması durumunda, bu tutar pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazanç olarak doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir.

Hissedar paylarını temsil eden ve sahiplerine tasfiye durumunda işletmenin net varlıklarının belli bir oranda pay hakkını veren kontrol gücü olmayan paylar, 

ilk olarak ya gerçeğe uygun değerleri üzerinden ya da satın alınan işletmenin tanımlanabilir net varlıklarının kontrol gücü olmayan paylar oranında muhase-

beleştirilen tutarları üzerinden ölçülür. Ölçüm esası, her bir işleme göre belirlenir. Diğer kontrol gücü olmayan pay türleri gerçeğe uygun değere göre ya da, 

uygulanabilir olduğu durumlarda, bir başka UFRS standardında belirtilen yöntemler uyarınca ölçülür.

Bir işletme birleşmesinde Grup tarafından transfer edilen bedelin, koşullu bedeli de içerdiği durumlarda, koşullu bedel satın alım tarihindeki gerçeğe uygun de-

ğer üzerinden ölçülür ve işletme birleşmesinde transfer edilen bedele dahil edilir. Ölçme dönemi içerisinde ortaya çıkan ek bilgilerin sonucunda koşullu bedelin 

gerçeğe uygun değerinde düzeltme yapılması gerekiyorsa, bu düzeltme şerefiyeden geçmişe dönük olarak düzeltilir. Ölçme dönemi, birleşme tarihinden sonraki, 

edinen işletmenin işletme birleşmesinde muhasebeleştirdiği geçici tutarları düzeltebildiği dönemdir. Bu dönem satın alım tarihinden itibaren 1 yıldan fazla olamaz.

NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

c) Maddi duran varlıklar 

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce edinilenler için enflasyonun etkilerinden arındırılmış ve 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle düzeltilmiş başlangıç 

değerleri ve müteakip dönemlere ilişkin girişlerin maliyet değerlerinden, birikmiş amortisman ve varsa, değer düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri ile belirtilir 

(Not 12). Amortisman, maddi duran varlıkların değerleri üzerinden faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi ile ayrılmaktadır. Araziler için sınırsız 

ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır. 

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

 Faydalı ömür (Yıl)

Binalar 25-50

Özel maliyetler Kira süresi boyunca (*)

Makine ve cihazlar 4-10

Demirbaşlar 5-12

Motorlu araçlar 4-8

(*) Özel maliyetler, kiralanan gayrimenkul için yapılan harcamaları kapsamaktadır ve faydalı ömrün kira sözleşmesinin süresinden uzun olduğu hallerde  kira süresi 

boyunca, kısa olduğu durumlarda faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulur.

Amortisman, maddi duran varlıkların kullanıma hazır olduğu tarihten itibaren ayrılır. İlgili varlıkların atıl durumda bulundukları dönemde de amortisman ayrılmaya 

devam edilir.

Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, net bilanço değeri ile tahsil olunan tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve diğer faaliyet 

gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler.

Maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve 

bu inceleme sonunda maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine 

indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir.

Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri ile birlikte varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı 

nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer giderler oluştukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleştirilir.

ç) Maddi olmayan duran varlıklar (Şerefiye hariç)

Maddi olmayan duran varlıklar marka, ticari marka lisansları, patentler ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir (Not 13).

a) Markalar

Ayrı olarak elde edilen markalar maliyet değerleriyle, işletme birleşmelerinin bir parçası olarak elde edilen markalar iktisap tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile 

konsolide finansal tablolara yansıtılır. 

Markaların Grup’a net nakit girişi sağlaması beklenilen süre için öngörülebilir bir sınır olmaması nedeniyle, Grup, markaları sınırsız faydalı ömre sahip olarak de-

ğerlendirmiştir. 

Markalar sınırsız faydalı ömre sahip olmaları nedeniyle itfa edilmez. Markalar, her yıl ya da değer düşüklüğünün varlığını işaret eden şartların olduğu durumlarda 

daha sık aralıklarla değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olması durumunda markaların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir.

b) Kira anlaşmaları ve diğer maddi olmayan varlıklar

Kira anlaşmaları, Grup tarafından tanımlanabilir maddi olmayan duran varlıklar olarak tespit edilmiş olup satın almış olduğu mağazaların devraldığı kira sözleşmele-

rinden ve satın alınan mağazalara ilişkin satın alma bedelinin satın alınan varlıkların makul değerini aşan kısımlarından oluşmaktadırlar. Kira anlaşmaları satın alım 

tarihindeki makul değerleri ile kaydedilip kontrat süresi boyunca itfa edilmektedir.
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2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

e) Varlıklarda değer düşüklüğü (devamı)

Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde orta-

ya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek ve varlığın hiç değer düşüklüğü muhasebeleştirilmemiş şe-

kilde amortismana tabi tutulmaya devam edilerek bulunacak net defter değerini arttırmayacak şekilde geri çevrilir ve gelir olarak konsolide finansal tablolara yansıtılır.

f) Finansal borçlar ve borçlanma maliyetleri

Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kul-

lanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden belirtilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, 

konsolide gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır.

Uluslararası Muhasebe Standardı 23 “Borçlanma Maliyetleri” (“UMS 23”) 29 Mart 2007 tarihinde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yeni-

den düzenlenmiştir. Revize UMS 23, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmakla beraber gönüllü olarak erken uygulamaya geçiş hakkı saklı tutulmuştur. 

Grup, UMS 23’ü gönüllü olarak erken uygulamayı seçmiş ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren kredi maliyetleriyle ilgili olarak UMS 23’te öngörülen muhasebe 

politikasını seçerek muhasebe politikası değişikliğine gitmiştir. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyetleri, özellikli varlıkların iktisabı veya inşası ile ilişki-

lendirildikleri takdirde, özellikli varlıkların maliyet bedeline dahil edilirler. Özellikli varlıklar amaçlandığı şekilde kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi uzun 

bir süreyi gerektiren varlıkları ifade eder. Diğer kredi maliyetleri oluştuğu dönemde konsolide gelir tablosuna kaydedilir.

g) Finansal araçlar 

Ticari alacaklar

Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş mali-

yetleri üzerinden değerlendirilmiştir. 

Grup’un, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için bir alacaklar risk 

karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve 

güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen 

değeridir. Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır. 

Finansal varlıklar

Tüm finansal varlıklar, ilk kaydedilişlerinde işlem maliyetleri dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden değerlenir. Likidite ihtiyacının karşılanmasına yö-

nelik olarak veya faiz oranlarındaki değişimler nedeniyle satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, UMS 39, Finansal 

Araçlar’a uygun olarak satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha kısa bir süre için 

finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya işletme sermayesinin artırılması amacıyla satışına ihtiyaç duyulmayacaksa duran varlıklar olarak gösterilir, aksi 

taktirde dönen varlıklar içerisinde sınıflandırılır. Grup yönetimi, bu finansal araçların sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte uygun bir şekilde yapmakta olup 

düzenli olarak bu sınıflandırmayı gözden geçirmektedir.

Grup her bilanço tarihinde bir ya da bir grup finansal varlığında değer düşüklüğü olduğuna dair objektif bir kanıtın olup olmadığını değerlendirir. Finansal 

araçların satılmaya hazır olarak sınıflandırılması durumunda, gerçeğe uygun değerin elde etme maliyetinin altına önemli derecede düşmesi veya gerçeğe uy-

gun değerin uzun süreli bir düşüş eğiliminde bulunması, menkul kıymetlerin değer düşüklüğüne maruz kalıp kalmadığını değerlendirmede dikkate alınır. Eğer 

satılmaya hazır finansal varlıklar için bu tür bir kanıt mevcutsa, kümüle net zarar elde etme maliyeti ile cari gerçeğe uygun değer arasındaki farktan bu finansal 

varlığa ilişkin daha önce özkaynaklarda “Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu” hesabında muhasebeleştirilmiş olan gerçeğe uygun değer kazançlarından düşül-

mek suretiyle kaydedilir ve değer düşüklüğünün gerçeğe uygun değer fonunu aşan kısmı dönemin kapsamlı gelir tablosuna gider olarak yansıtılır.

Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kar ve zararlar dönem sonuçları ile ilişkilendiril-

meden finansal varlığın konsolide finansal tablolardan çıkarıldığı tarihe kadar doğrudan özkaynak içinde “Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu” hesabında mu-

hasebeleştirilmiştir. Satılmaya hazır finansal varlıklar konsolide finansal tablolardan çıkarıldıklarında, özkaynaklarda “Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu”nda 

takip edilen ilgili kazanç ve zararlar konsolide kapsamlı gelir tablosuna transfer edilir.
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d) İşletme birleşmeleri ve şerefiye (devamı)

İşletme birleşmeleri (devamı)

Ölçme dönemi düzeltmeleri olarak nitelendirilmeyen koşullu bedelin gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler için uygulanan sonraki muhasebeleştirme işlemle-

ri, koşullu bedel için yapılan sınıflandırma şekline göre değişir. Özkaynak olarak sınıflandırılmış koşullu bedel yeniden ölçülmez ve buna ilişkin sonradan yapılan 

ödeme, özkaynak içerisinde muhasebeleştirilir. Varlık ya da borç olarak sınıflandırılan koşullu bedelin Finansal araç niteliğinde olması ve UMS 39 Finansal Araç-

lar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm  standardı kapsamında bulunması durumunda, söz konusu koşullu bedel gerçeğe uygun değerinden ölçülür ve değişiklikten 

kaynaklanan kazanç ya da kayıp, kar veya zararda ya da diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. UMS 39 kapsamında olmayanlar ise, UMS 37 Karşılıklar 

veya diğer uygun UFRS’ler uyarınca muhasebeleştirilir. 

Aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde Grup’un satın alınan işletmede önceden sahip olduğu özkaynak payı gerçeğe uygun değere getirmek 

için satın alım tarihinde (yani Grup’un kontrolü ele aldığı tarihte) yeniden ölçülür  ve, varsa, ortaya çıkan kazanç/zarar kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Satın 

alım tarihi öncesinde diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilen satın alınan işletmenin payından kaynaklanan tutarlar, söz konusu payların elden çıkarıldığı 

varsayımı altında kar/zarara aktarılır.  

İşletme birleşmesi ile ilgili satın alma muhasebesinin birleşmenin gerçekleştiği raporlama tarihinin sonunda tamamlanamadığı durumlarda, Grup muhasebe-

leştirme işleminin tamamlanamadığı kalemler için geçici tutarlar raporlar. Bu geçici raporlanan tutarlar, ölçüm döneminde düzeltilir ya da satın alım tarihinde 

muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde etkisi olabilecek ve bu tarihte ortaya çıkan olaylar ve durumlar ile ilgili olarak elde edilen yeni bilgileri yansıtmak amacıyla 

fazladan varlık veya yükümlülük muhasebeleştirilir. 

1 Ocak 2010 tarihi öncesinde oluşan işletme birleşmeleri, UFRS 3’ün önceki versiyonunda belirlenen muhasebe kuralları uyarınca muhasebeleştirilmiştir.

Şerefiye

Satın alım işleminde oluşan şerefiye tutarı, varsa, değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonra satın alım tarihindeki maliyet değeriyle değerlenir. 

Değer düşüklüğü testi için, şerefiye Grup’un birleşmenin getirdiği sinerjiden fayda sağlamayı bekleyen nakit üreten birimlerine (ya da nakit üreten birim grup-

larına) dağıtılır. 

Şerefiyenin tahsis edildiği nakit üreten birimi, her yıl değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Birimin değer düşüklüğüne uğradığını gösteren belirtilerin olması 

durumunda ise değer düşüklüğü testi daha sık yapılır. Nakit üreten birimin geri kazanılabilir tutarı defter değerinden düşük ise, değer düşüklüğü karşılığı ilk ola-

rak birime tahsis edilen şerefiyeden ayrılır, ardından birim içindeki varlıkların defter değeri düşürülür. Şerefiye için ayrılan değer düşüklüğü karşılığı, doğrudan 

konsolide gelir talosundaki kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı sonraki dönemlerde iptal edilmez. 

Ilgili nakit üreten birimin satışı sırasında, şerefiye için belirlenen tutar, satış işleminde kar/zararın hesaplamasına dahil edilir.  

Grup’un iştirak satın alımı sonucu ortaya çıkan şerefiye için uyguladığı politika, İştirakler başlığı altında açıklanmıştır.

e) Varlıklarda değer düşüklüğü

Grup, ertelenmiş vergi varlıkları, faydalı ömrü sınırsız olan maddi olmayan duran varlıklar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlıklar ve şerefiye dışında 

kalan her varlık için her bir bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Böyle 

bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı 

değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Geri kazanılabilir tutar satışı gerçekleştirme 

maliyetlerinden arındırılmış makul değer ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı 

ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda 

muhasebeleştirilir. Nakit üreten birim diğer varlık veya varlık gruplarından büyük ölçüde bağımsız olarak sürekli kullanımından nakit girişi sağlanan en küçük 

ayrıştırılabilir varlık grubunu ifade etmektedir. 
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ı) Hisse başına kazanç

Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile 

bulunmuştur.

Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağı-

tımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, 

söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.

i) Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar 

bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.

Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde 

düzeltir. 

j) Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının 

güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için 

yapılacak harcamanın en güvenilir şekilde tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.

Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili 

nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir. 

Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek 

tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.

k) Kiralama işlemleri

(1) Grup - kiracı olarak

Finansal Kiralama

Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık, varlığın kiralama döneminin başındaki vergi avantaj veya teşvikleri düşüldükten sonraki gerçeğe uy-

gun değerinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiş değerinden düşük olanı üzerinden aktifleştirilir. Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak 

gösterilir ve ödendikçe azaltılır. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca konsolide gelir tablosunda giderleştirilir. Finansal kiralama sözleşmesi ile 

elde edilen maddi duran varlıklar, varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur.

Operasyonel Kiralama

Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, işletme kiralaması olarak sınıflandırılır. İşletme kiraları olarak yapılan 

ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. 

(2) Grup - kiralayan olarak 

Operasyonel Kiralama

Operasyonel kiralamada, kiralanan varlıklar, konsolide bilançoda maddi duran varlıklar altında sınıflandırılır ve elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi süre-

since, doğrusal yöntem ile konsolide gelir tablosuna yansıtılır.
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g) Finansal araçlar (devamı)

Finansal varlıklar (devamı)

Satılmaya hazır finansal varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir gerçeğe uygun değerinin olmadığı veya doğru biçimde gerçeğe uygun değeri yansıtmadığı 

durumlarda finansal varlığın gerçeğe uygun değeri değerleme teknikleri kullanılarak belirlenir. Bu değerleme teknikleri, piyasa koşullarına uygun güncel işlem-

leri veya esasen benzer diğer yatırım araçlarını baz almayı ve yatırım yapılan şirkete özgü şartları dikkate alarak iskonto edilmiş nakit akım analizlerini içerir.

Grup’un önemlilik ilkesi gözetilerek konsolidasyona dahil etmediği bağlı ortaklık konumundaki finansal varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir makul değerinin 

olmadığı, makul değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin tatbik edilebilir olmaması veya işlememesi nedeniyle makul bir değer tahmininin yapı-

lamadığı, dolayısıyla makul değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlığın kayıtlı değeri elde etme maliyeti tutarından, şayet mevcutsa, 

değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle değerlenmiştir. 

h) Kur Değişiminin Etkileri

Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuş-

tur. Her işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade 

edilmiştir. 

Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar 

esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak 

Yeni Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe 

uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan 

kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.

Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleştirilirler:

•	 Geleceğe	yönelik	kullanım	amacıyla	inşa	edilmekte	olan	varlıklarla	ilişkili	olan	ve	yabancı	para	birimiyle	gösterilen	borçlar	üzerindeki	faiz	maliyetlerine	

düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları,

•	 Yabancı	para	biriminden	kaynaklanan	risklere	(risklere	karşı	finansal	koruma	sağlamaya	ilişkin	muhasebe	politikaları	aşağıda	açıklanmaktadır)	karşı	finan-

sal koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan kur farkları,

•	 Yurtdışı	faaliyetindeki	net	yatırımın	bir	parçasını	oluşturan,	çevrim	yedeklerinde	muhasebeleştirilen	ve	net	yatırımın	satışında	kar	ya	da	zararla	ilişkilendi-

rilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları.

Grup’un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. 

Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin gerçekleştiği tarihteki kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı 

takdirde (önemli dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar kullanılır), dönem içerisindeki ortalama kurlar kullanılarak çevrilir. Oluşan kur farkı özkay-

nak olarak sınıflandırılır ve Grup’un çevrim fonuna transfer edilir. Söz konusu çevrim farklılıkları yabancı faaliyetin elden çıkarıldığı dönemde gelir tablosuna 

kaydedilir. 

Yurtdışında faaliyet satın alımından kaynaklanan şerefiye ve gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, yurtdışındaki faaliyetin varlık ve yükümlüğü olarak ele alınır 

ve dönem sonu kuru kullanılarak çevrilir.
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ö) Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı)

Ertelenmiş vergi

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan 

tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Er-

telenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte 

vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yüküm-

lülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından 

(işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez. 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük 

olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için 

hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi 

yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel 

olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının 

sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço 

tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülük-

lerinin hesaplanması sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin 

ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu 

varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek 

suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.

Dönem cari ve ertelenmiş vergisi

Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta 

muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, 

gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın 

tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi 

etkisi göz önünde bulundurulur.

p) Kıdem tazminatı karşılığı

Kıdem tazminatı karşılığı, Migros Ticaret’in, Türk İş Kanunu ve Bağlı Ortaklıkların faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanunlar uyarınca personelin 

emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder. Türkiye’de geçerli olan çalışma 

hayatını düzenleyen yasalar ve Türk İş Kanun’u uyarınca, Grup, en az bir yıllık hizmetini tamamlayan, kendi isteği ile işten ayrılması veya uygunsuz davranışlar 

sonucu iş akdinin feshedilmesi dışında kalan sebepler yüzünden işten çıkarılan, vefat eden veya emekliye ayrılan her personeline toplu olarak kıdem tazminatı 

ödemekle yükümlüdür. Tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan karşılık aktüeryal tahminler uyarınca öngörülen yükümlülük 

yöntemi kullanılarak hesaplanır. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar konsolide gelir tablosunda muhasebeleştirilir (Not 16).
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l) İlişkili taraflar

Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda Grup üzerinde kontrolü, müşterek kontrolü veya önemli etkinliği olan ortaklar, ortaklar tarafından kontrol 

edilen veya kendilerine bağlı şirketler ve iştirakler, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya ken-

dilerine bağlı şirketler ve iştirakler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir (Not 26).

m) Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması

Faaliyet bölümleri, Grup’un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili organlara veya kişilere sunulan iç raporlama ve stratejik bölümlere paralel olarak değerlen-

dirilmektedir. Söz konusu bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla Grup’un 

faaliyetlerine ilişkin stratejik karar almaya yetkili organlar ve kişiler, Grup’un üst düzey yöneticileri olarak tanımlanmıştır. Grup’un üst düzey yöneticileri Grup 

faaliyetlerini coğrafi faaliyetler olarak takip etmektedir (Not 4).

n) Devlet teşvik ve yardımları

Devlet bağışları,  bağışların alınacağına ve Grup’un uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına dair makul bir güvence olduğunda gerçeğe uygun değerleri 

üzerinden kayda alınırlar. 

Maliyetlere ilişkin devlet bağışları, karşılayacakları maliyetlerle eşleştikleri ilgili dönemler boyunca tutarlı bir şekilde gelir olarak muhasebeleştirilir.

Maddi duran varlıklara ilişkin devlet bağışları, ertelenmiş devlet bağışları olarak cari olmayan borçlar altına sınıflandırılır ve faydalı ömürleri üzerinden doğrusal 

amortisman uygulanarak gelir tablosuna alacak kaydedilir.

o) Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında satılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanması 

amacıyla veya her ikisi için elde tutulan binalar “yatırım amaçlı gayrimenkuller” olarak sınıflandırılır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller elde etme maliyetinden 

birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğünün düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller doğrusal amortisman metoduyla 50 yıla 

kadar olan faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmuştur (Not 11). 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda yatırım amaçlı gayrimenkullerin kayıtlı değeri, 

geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili yatırım amaçlı gayrimenkulün 

mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir.

ö) Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin vermediğinden, ekli konsolide finansal tablolarda da 

yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur. 

Cari vergi 

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indiri-

lebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kardan farklılık 

gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

u) Temettü

Temettü alacakları beyan edildiği dönemde gelir olarak kaydedilir. Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak 

konsolide finansal tablolara yansıtılır.

ü) Ödenmiş sermaye

Adi hisse senetleri özkaynaklarda sınıflandırılır. Yeni hisse senedi ve opsiyon ihracıyla ilişkili maliyetler, vergi etkisi indirilmiş olarak tahsil edilen tutardan 

düşülerek özkaynaklarda gösterilirler.

v) Hisse senedi ihraç primleri

Hisse senedi ihraç primi Grup’un elinde bulunan bağlı ortaklık ya da özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların hisselerinin nominal bedelinden daha yüksek 

bir fiyat üzerinden satılması neticesinde oluşan farkı ya da Grup’un iktisap ettiği şirketler ile ilgili çıkarmış olduğu hisselerin nominal değer ile gerçeğe uygun 

değerleri arasındaki farkı temsil eder (Not 18).

y) Ticari borçlar

Ticari borçlar, işletmenin olağan faaliyetleri için tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin yapılması zorunlu ödemeleri ifade etmektedir. Ticari borçlar, 

gerçeğe uygun değerleriyle deftere alınır ve müteakip dönemlerde etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleri ile muhasebeleştirilir.

z) Ertelenen finansman gelir/gideri

Ertelenen finansman gelir/gideri vadeli satışlar ve alımların üzerinde bulunan finansal gelirler ve giderleri temsil eder. Bu gelirler ve giderler, kredili satış ve 

alımların süresi boyunca, etkin faiz oranı ile hesaplanır ve finansal gelirler ve giderler kalemleri altında gösterilir.

aa) Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzeri değerler, eldeki nakit, kredi kartı alacakları, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye 

sahip, değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi üç ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir (Not 5).

ab) Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. 

Grup, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir, kapsamlı gelir, nakit akım ve özkaynaklar 

değişim tablolarını 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide bilançosu ve 31 Aralık 2009 hesap dönemine ait ilgili konsolide finansal tablolar ile 

karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir.

2.7 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları

Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülükle-

rin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. 

Bu tahmin ve varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık 

gösterebilir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar 

aşağıda belirtilmiştir:

 

NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

r) Nakit akım tablosu

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.

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

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını 

gösterir.

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

Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim 

riski önemsiz olan, vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir (Not 5).

s) Durdurulan faaliyetler

Uluslararası Finansal Raporlama Standardı 5 (“UFRS 5”) “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Finansal Raporlama 

Standardı”na göre durdurulan faaliyet, bir işletmenin elden çıkarılan veya satış amacıyla elde tutulan faaliyetlerinin bir kısmı olup ayrı bir ana iş kolunu veya 

faaliyetlerin coğrafi bölümünü ifade etmektedir. Durdurulan faaliyetler; ayrı bir ana iş kolunun veya faaliyetlerin coğrafi bölümünün tek başına koordine edilmiş 

bir plan çerçevesinde satışının bir parçası veya sadece satış amacı ile elde edilen bir bağlı ortaklıktır.

Durdurulan faaliyetlere istinaden, durdurulan faaliyetlerle ilgili net varlıklar makul değerden satış maliyetlerinin düşülmesi suretiyle ölçülür ve durdurulan 

faaliyetleri oluşturan varlık veya varlık gruplarının elden çıkarılması sırasında konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi öncesi kar veya zarar ve durdurulan 

faaliyetlerin vergi sonrası karı veya zararı dipnotlarda açıklanır ve gelir/giderler ile birlikte vergi öncesi kar/zarar analizi yapılır. Ayrıca, durdurulan faaliyetlerin 

işletme, yatırım ve finansman faaliyetleriyle ilişkilendirilen net nakit akımları konsolide dipnotlarda veya nakit akım tablosunda belirtilir.

ş) Netleştirme/Mahsup

İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, konsolide finansal tablolarda ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları 

ve fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayların özünün mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu 

işlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların değer düşüklüğü indirildikten sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme ku-

ralının ihlali olarak değerlendirilmez. Grup’un normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, hasılatın dışında elde ettiği gelirler, işlem veya olayın 

özüne uygun olması şartıyla net değeri üzerinden gösterilir.

t) Türev finansal araçlar ve riskten korunma amaçlı araçlar

Türev finansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında işlem maliyetleri de dahil olmak üzere elde etme maliyeti ile kayda alınmalarını izleyen dönemlerde ise 

gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Şirket’in türev finansal araçlarını vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri, faiz collar sözleşmeleri, cap opsiyonları, 

faiz takas ve corridor opsiyonları oluşturmaktadır.

Aktif piyasada işlem görmeyen finansal araçların gerçeğe uygun değeri, (örneğin vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri, faiz collar sözleşmeleri, cap opsiyonları, 

faiz takas ve corridor opsiyonları) değerleme teknikleri kullanılarak hesaplanır. Şirket, söz konusu değerleme işlemlerinde, o döneme ait erişilebilir piyasa 

verilerinden faydalanmaktadır.
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

2.7 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı)

(f) Türev finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve korunma işlemleri

Türev finansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında işlem maliyetleri de dahil olmak üzere elde etme maliyeti ile, kayda alınmalarını izleyen dönemlerde ise 

gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Grup’un türev finansal araçlarını vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri, faiz collar sözleşmeleri, cap opsiyonları 

ve corridor opsiyonları oluşturmaktadır.

Aktif piyasada işlem görmeyen finansal araçların gerçeğe uygun değeri, (örneğin vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri, faiz collar sözleşmeleri, cap opsiyonları 

ve corridor opsiyonları) değerleme teknikleri kullanılarak hesaplanır. Grup, söz konusu değerleme işlemlerinde, o döneme ait erişilebilir piyasa verilerinden 

faydalanmaktadır. 

NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ

a) İşletme alımları:
   Alınan  
 Ana İktisap hisse Alım
2010 faaliyeti tarihi oranı bedeli

Ades Gıda San. ve Tic. A.Ş. Perakende 31 Temmuz 10 100% 10.894

Amaç Gıda Tic. ve San. A.Ş. Perakende 31 Temmuz10 100% 1.363

Egeden Gıda Tüketim Malları  Tic. ve San. A.Ş. Perakende 31 Temmuz10 100% 2.629

b) Alınan net varlıklar:

31 Temmuz 2010 tarihinde, Ades Gıda San.ve Tic. A.Ş. şirketinin hisselerinin %99,996’sını 10.894 TL bedelle satın alınmıştır. Sözkonusu işlem satın alım 

yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir.

Alım işleminden elde edilen net varlıklar aşağıdaki gibidir:

 Birleşmeden  Gerçeğe   

 önce defter  uygun değer Gerçeğe uygun 

 değeri düzeltmeleri değer 

Dönen varlıklar 11.824 - 11.824 

Maddi duran varlıklar 5.954 (1.259) 4.695  

Ertelenmiş vergi aktifi - 252 252 

Borç ve gider tahakkukları (17.562) - (17.562) 

Net varlıklar  216 (1.007) (791) 

 

Etkin ortaklık payı   100% 

Alınan net varlıklar   (791) 

Alacaklar ve borçlar ile  netlenen tutar   10.894

Şerefiye   11.685  

Satın alınan nakit ve nakit benzerleri   171  

   171 

 

Ades Gıda San. ve Tic. A.Ş. bir perakende şirketidir. Şirket’in ana faaliyeti Migros Ticaret A.Ş. (“Migros“) bayii aracılığı ile temel gıda maddeleri, yaş ve kuru 

gıda maddeleri, dondurulmuş gıda maddeleri alım ve satımını gerçekleştirmektir. Ades Gıda San. Ve Tic. A.Ş., Grup’un varlıklarındaki, yükümlülüklerindeki, 

gelir ve giderlerindeki payı baz alarak konsolidasyona tabi tutulmuştur.

NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

2.7 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı)

(a) Şerefiye değer düşüklüğü tespit çalışmaları

Not 2.6.d’de belirtilen muhasebe politikası gereğince, şerefiye Grup tarafından her yıl 31 Aralık itibariyle değer düşüklüğü için gözden geçirilir. Söz konusu nakit 

üreten birimin geri kazanılabilir değeri kullanım değeri hesaplamalarına göre tespit edilmiştir. Bu kullanım değeri hesaplamaları iskonto edilmiş vergi sonrası 

nakit akım projeksiyonlarını içermekte olup TL bazında tespit edilen bu projeksiyonlar Migros Ticaret yönetimi tarafından onaylanan beş yıllık uzun vadeli plan-

lara dayanmaktadır. Beş yıllık dönemden daha sonraki tahmini nakit akımları herhangi bir büyüme oranı dikkate alınmadan hesaplanmıştır. Kullanım değeri 

hesaplamalarında iskonto oranı yıllık %5,9 olarak kullanılmıştır. Kullanılan iskonto oranı vergi sonrası iskonto oranı olup Grup’a özgü riskleri de içermektedir. 

(Not 14).

(b) Özel maliyetler üzerindeki tahmini değer düşüklüğü

Not 2.6.c’de belirtilen muhasebe politikası gereğince, maddi duran varlıklar elde etme maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten 

sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Grup, operasyonel performansını her bir mağaza bazında ayrı ayrı değerlendirmekte olup mağazaların faaliyetlerine 

son verip vermemeyi ürettikleri iskonto edilmiş nakit akım projeksiyonlarına göre karar vermektedir. Mağazaların nakit akım projeksiyonları her bir mağazanın 

kalan ekonomik ömrünü dikkate alarak Grup’un beş yıllık uzun vadeli planlarına uygun olarak hazırlanmaktadır. Bu kapsamda Grup kiracı olarak bulunduğu 

mağazalardaki özel maliyetler için bu mağazaların sürekliliğini göz önünde bulundurarak değer düşüklüğü tahmini yapmaktadır (Not 12).

(c) Maddi olmayan duran varlıklar üzerindeki tahmini değer düşüklüğü

Not 2.6.ç’de belirtilen muhasebe politikası gereğince, faydalı ömrü sınırsız olarak belirlenmiş marka değeri ve benzeri maddi olmayan duran varlıklar itfa edil-

mez. Bu varlıkların kayıtlı değerinde herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığına yönelik değer düşüklüğü testi yapılır. Bu değer düşüklüğü testi, Grup’un beş 

yıllık uzun vadeli planları çerçevesinde hesaplanan nakit akımlarının bugünkü değerinin defter değeri ile karşılaştırılması suretiyle yapılmaktadır. Grup, maddi 

olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri için 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle bu kapsamda bir değer düşüklüğü testi yapmış ve herhangi bir değer düşüklüğü tespit 

etmemiştir (Not 13).

(d) Karşılıklar

Not 2.6.j’de belirtilen muhasebe politikası gereğince, karşılıklar, Grup’un geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün 

mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir 

şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır. Bu kapsamda Grup 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle aleyhine açılmış olan yasal takip ve tazminat davalarını 

değerlendirmiş olup, kaybetme olasılığının %50’den daha fazla olduğunu tahmin ettikleri için gerekli karşılığı ayırmıştır (Not 15).

(e) Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler

Not 2.6.ö’de belirtilen muhasebe politikası gereğince, Grup’un bilanço tarihi itibariyle dönem sonuçlarına dayanılarak tahmin edilen dönem karının vergiye 

tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan cari yıl vergi yükümlülüğü için karşılık ayrılmaktadır. Grup’un bağlı 

ortaklıklarının faaliyette bulunduğu ülkelerdeki vergi mevzuatları, farklı yorumlara tabi olup, sık sık değişikliğe uğrayabilmektedir. Bu kapsamda Grup’un bağlı 

ortaklıklarının faaliyetleri ile ilgili olarak vergi makamları tarafından vergi mevzuatının yorumlanması, yönetim ile aynı olmayabilir. Bundan dolayı işlemler, vergi 

makamlarınca farklı yorumlanabilir ve Grup ek vergi, ceza ve faiz ödemesine maruz bırakılabilir (Not 15.d). 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Grup, bağlı ortaklıkla-

rında doğabilecek muhtemel vergi cezalarını gözden geçirmiş ve herhangi bir karşılık ayrılmasına gerek görmemiştir.
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NOT 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı)

b) Alınan net varlıklar (devamı)

31 Temmuz 2010 tarihinde, Egeden Gıda Tüketim Malları Tic. A.Ş. şirketinin hisselerinin %99,998’sını 2.629 TL bedelle satın alınmıştır. Söz konusu işlem satın 

alım yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir.

Alım işleminden elde edilen net varlıklar aşağıdaki gibidir:

  Birleşmeden  Gerçeğe   

 önce defter  uygun değer Gerçeğe uygun

 değeri düzeltmeleri değer 

Dönen varlıklar 3.310 - 3.310 

Maddi duran varlıklar 1.649 273 1.922 

Ertelenmiş vergi aktifi - (55) (55) 

Borç ve gider tahakkukları (2.937) - (2.937) 

    

Net varlıklar  2.022 218 2.240 

Etkin ortaklık payı   100% 

Alınan net varlıklar   2.240 

Alacaklar ile netlenen tutar   2.629 

Şerefiye   389 

Ödenecek nakit    - 

 Satın alınan nakit ve nakit benzerleri   40 

   40 

Egeden Gıda Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş. bir perakende şirketidir. Şirket’in ana faaliyeti Migros Ticaret A.Ş. (“Migros“) bayii aracılığı ile temel gıda 

maddeleri, yaş ve kuru gıda maddeleri, dondurulmuş gıda maddeleri alım ve satımını gerçekleştirmektir. Egeden Gıda Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş., 

Grup’un varlıklarındaki, yükümlülüklerindeki, gelir ve giderlerindeki payı baz alarak konsolidasyona tabi tutulmuştur.

  

Şirket’in 17 Şubat 2010 ve 16 Nisan 2010 tarihli özel durum açıklamalarında belirtildiği üzere, Migros ve Şok markalarının franchise sözleşmesi ile mağaza 

işletmeciliğini üstlenen Amaç Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Amaç”), Ades Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ades”) ve Egeden Gıda Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi 

A.Ş. (“Egeden”) şirketlerinin hisselerinin Şirket tarafından devir alınması kapsamında Rekabet Kurumu’ndan gerekli iznin alınmasını müteakip diğer işlemler 

yerine getirilmiş olup, hisselerin devri 31 Temmuz 2010 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 

Egeden, Amaç ve Ades hisselerinin satın alınması sonucunda iktisap edilen maddi duran varlıkların makul değerleri, yönetimin en iyi tahmini doğrultusunda 

belirlenmiş ve konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.

Şirket, hisse devri sonrasında Amaç’da %99,9996, Ades’de %99,996 ve Egeden’de %99,998 oranında hisseye sahip olmuştur

Söz konusu Bağlı Ortaklık’lar, alımdan önce Şirketin acentesi olarak çalışmakta olduğundan bu işletme birleşmeleri, bileşme sonrasında veya bu işletme birleş-

melerinin 1 Ocak 2010 tarihinde gerçekleşmiş olduğu varsayıldığında, Şirket karına veya hasılatına önemli bir etki yaratmamaktadırlar.

NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı)

b) Alınan net varlıklar (devamı)

31 Temmuz 2010 tarihinde Amaç Gıda San. ve Tic. A.Ş. şirketinin hisselerinin %99,9996’sını 1.363 TL bedelle satın alınmıştır. Söz konusu işlem satın alım 

yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir.

Alım işleminden elde edilen net varlıklar aşağıdaki gibidir:

 Birleşmeden  Gerçeğe   

 önce defter  uygun değer Gerçeğe uygun 

 değeri düzeltmeleri değer 

Dönen varlıklar 4.714 - 4.714 

Maddi duran varlıklar 316 563 879 

Ertelenmiş vergi pasifi - (109) (109) 

Borç ve gider tahakkukları (4.264) - (4.264) 

 

Net varlıklar  766 454 1.220 

Etkin ortaklık payı   100% 

Alınan net varlıklar   1.220 

Alacaklar ve borçlar ile  netlenen tutar   1.363 

Şerefiye   143 

Satın alınan nakit ve nakit benzerleri   61 

   61 

Amaç Gıda San. ve Tic. A.Ş. bir perakende şirketidir. Şirket’in ana faaliyeti Migros Ticaret A.Ş. (“Migros“) bayii aracılığı ile temel gıda maddeleri, yaş ve kuru 

gıda maddeleri, dondurulmuş gıda maddeleri alım ve satımını gerçekleştirmektir. Amaç Gıda San. Ve Tic. A.Ş., Grup’un varlıklarındaki, yükümlülüklerindeki, 

gelir ve giderlerindeki payı baz alarak konsolidasyona tabi tutulmuştur.
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NOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)

b) 1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap dönemine ait bölüm analizi

    “Bölümler
   Diğer Toplam arası” 
 Türkiye ülkeler birleşik eliminasyon Toplam

      

Dış gelirler  5.476.357   234.911   5.711.268   -     5.711.268 

Bölgeler arası gelirler  8.948   -     8.948   (8.948)  -   

      

Gelirler  5.485.305   234.911   5.720.216   (8.948)  5.711.268 

Satışların maliyeti  (4.113.141)  (173.618)  (4.286.759)  8.948   (4.277.811)

Brüt esas faaliyet karı  1.372.164   61.292   1.433.457   -     1.433.457 

Satış ve pazarlama giderleri  (929.855)  (24.631)  (954.486)  -     (954.486)

Genel yönetim giderleri  (187.552)  (25.478)  (213.030)  -     (213.030)

İlave: Amortisman ve itfa payları  114.104   13.975   128.079   -    128.079 

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

İlave: İzin karşılığı  4.716   -     4.716   -     4.716 

FVAÖK   372.061   25.158   397.220   -     397.220 

FVAÖK’nın vergi öncesi kar ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:

  1 Ocak-   1 Ocak- 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Raporlanabilir faaliyet bölümlerine ait FVAÖK   357.443    397.220 

Amortisman ve itfa payları    (129.533)   (128.079)

Kıdem tazminatı    3.914    1.516 

İzin karşılığı    (5.956)   (4.716)

Diğer faaliyet gelirleri    10.574    11.761 

Diger faaliyet giderleri ( -)    (18.145)   (12.372)

  

 Faaliyet karı    218.297    265.330 

  

 Finansal gelirler    177.553    117.185 

 Finansal giderler (-)    (317.022)   (247.969)

  

 Vergi öncesi kar / zarar    78.828    134.546

NOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

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

Yönetim Grup’un performansını coğrafi olarak; Türkiye dışındaki coğrafi bölgelerde bulunan bağlı ortaklarının brüt satışları toplam satışların %10’unun altında 

olması nedeniyle Türkiye ve diğer ülkeler olarak değerlendirmektedir. Raporlanabilir faaliyet bölümleri gelirleri, öncelikle perakende satışları, kira gelirleri ve 

toptan satışlardan oluşmaktadır. Kira gelirleri ve toptan satışlar, yönetim kuruluna sunulan raporlarda detaylı olarak yer almadığı için raporlanabilir faaliyet 

bölümleri olarak değerlendirilmemiştir. Yönetim kurulu, faaliyet bölümlerinin performanslarını Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kar (“FVAÖK”) ile takip etmek-

tedir.

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yönetim kuruluna sunulan faaliyet bölümü bilgileri aşağıdaki gibidir:

a) 1 Ocak - 31 Aralık 2010 hesap dönemine ait bölüm analizi
    Bölümler
   Diğer Toplam arası 
 Türkiye ülkeler birleşik eliminasyon Toplam

      

Dış gelirler  6.094.720   270.404   6.365.124   -    6.365.124 

Bölgeler arası gelirler  9.342   -     9.342   (9.342)  -   

      

Gelirler  6.104.062   270.404   6.374.466   (9.342)  6.365.124 

Satışların maliyeti  (4.587.460)  (203.285)  (4.790.745)  9.342   (4.781.403)

Brüt esas faaliyet karı  1.516.602   67.119   1.583.721   -     1.583.721 

Satış ve pazarlama giderleri  (1.106.589)  (32.928)  (1.139.517)  -     (1.139.517)

Genel yönetim giderleri  (192.542)  (25.794)  (218.336)  -     (218.336)

İlave: Amortisman ve itfa payları  114.072   15.461   129.533   -     129.533 

İlave: Kıdem tazminatı  (3.914)  -     (3.914)  -     (3.914)

İlave: İzin karşılığı  5.956   -     5.956   -     5.956 

      

 FVAÖK   333.585   23.858   357.443   -     357.443

Bölümler arası satışlar, piyasa koşullarına uygun olarak yapılmaktadır. 
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NOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

  2010 2009

Kasa  40.959  30.879  

Bankalar 

   - vadesiz mevduat  82.700 78.403

   - vadeli mevduat 469.994  905.972

Tahsilata verilen çekler 234    104  

Diğer hazır değerler  290.293    265.929  

  884.180    1.281.287  

TL, Euro ve ABD doları cinsinden vadeli mevduat hesapları üzerindeki ağırlıklı ortalama etkin faiz oranları, sırasıyla, yıllık %8,50 (2009: %7,50), %3,85 

(2009:%3,07) ve %3,50 (2009: %3,75)’dir.

Esas olarak bir aydan kısa (2009: bir aydan kısa) vadeye sahip kredi kartı slip alacakları 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yıllık % 6,59 (2009: %7,19) oranı 

kullanılarak iskonto edilmiştir.

  

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle vadeli mevduatların vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

 

 2010 2009

1 - 30 gün  469.994    893.666  

180 - 360 gün  -    12.306

  469.994    905.972  

NOT 6 - FİNANSAL YATIRIMLAR

2010 2009

Uzun vadeli satılmaya hazır 

   finansal varlıklar - (Kote edilmemiş finansal varlıklar)  2.215   2.215  

Uzun vadeli finansal varlıklar  2.215   2.215  

 -  

Kote edilmemiş finansal varlıklar:

2010 2009

 Pay Oranı  Tutar  Pay Oranı  Tutar 

Sanal Merkez Ticaret A.Ş. %100  1.695  %100  1.695  

Şok Marketler Ticaret A.Ş. %99,6  520  %99,6  520  

 2.215   2.215  

Şok Marketler ve Sanal Merkez, Grup’un konsolide net varlıkları, mali durumu ve sonuçları üzerinde mali açıdan önemli bir etkiye sahip olmadıklarından, kon-

solidasyon kapsamına alınmayan bağlı ortaklıklardır. Bunlar, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak değerlendirilmiş ve aktif piyasalarda kote edilmiş borsa 

fiyatlarının bulunmaması nedeniyle 31 Aralık 2004 tarihine kadar uygulanan enflasyon muhasebesi gereklilikleri çerçevesinde düzeltilmiş maliyetleri üzerinden 

gösterilmişlerdir.

NOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)

Coğrafi bölümlerde kullanılan varlıklar ve yükümlülükler

Yönetim kuruluna sunulan toplam varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin tutarlar konsolide finansal tablolar ile tutarlı olarak ölçülmüştür. Bu varlıklar ve yükümlülük-

ler, bölümün faaliyetlerine ve varlığın fiziki olarak bulunduğu yer dikkate alınarak bölümlere dağıtılmışlardır.

 

 2010 2009

 Türkiye    4.835.244    4.545.109 

 Diğer ülkeler    354.303    305.013 

 Bölüm varlıkları (*)   5.189.547    4.850.122 

  

 Bölümlerle ilişkilendirilemeyen varlıklar (*)    499.894    921.360 

 Eksi: Coğrafi bölümler arası eliminasyon   (122.096)   (123.439)

 Konsolide finansal tablolara göre toplam varlıklar    5.567.345    5.648.043

(*) Bölüm varlıkları genel olarak faaliyetle ilgili varlıklardan oluşmaktadır. Vergi varlıkları, vadeli mevduatlar, türev araçlar ve finansman geliri yaratan satılmaya 

hazır finansal varlıklar bölümlerle ilişkilendirilmemiştir.

 2010 2009

  Türkiye    1.555.126    1.341.803 

 Diğer ülkeler    64.827    34.231 

 Bölüm yükümlülükleri (**)   1.619.953    1.376.034 

 Bölümlerle ilişkilendirilmeyen yükümlülükler (**)    2.603.832    2.773.599 

 Eksi: Coğrafi bölgeler arası eliminasyon    (3.593)   (1.920)

 Konsolide mali tablolara göre toplam yükümlülükler    4.220.192    4.147.713

(**) Bölüm yükümlülükleri genel olarak faaliyetle ilgili yükümlülüklerden oluşmaktadır. Vergi karşılığı, ertelenmiş vergi yükümlülükleri, türev araçlar ve krediler 

bölümlerle ilişkilendirilmemiştir.
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NOT 8 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

Ticari Alacaklar:   

 2010 2009

Toptan satışlardan ve kiralama işlemlerinden alacaklar 45.475  36.655  

Şüpheli ticari alacaklar 12.939  11.496  

Alacak senetleri 4.221  1.123  

İlişkili taraflardan alacaklar (Not 26) 23  111  

  62.658    49.385  

  

Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (12.589)   (11.100)  

Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman geliri (149)   (238)  

  

Kısa vadeli ticari alacaklar, net  49.920    38.047  

Ticari alacaklar genel olarak bir aydan kısa vadeye sahiptir ve 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yıllık %6,59 (2009: %7,19 yıllık) oranı kullanılarak iskonto edil-

miştir.

Şüpheli alacak karşılıklarının hesap dönemleri içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

  2009

1 Ocak 8.261 

Cari dönemde ayrılan ek karşılıklar (Not 21)  4.236  

Tahsilatlar ve iptal edilen karşılıklar (1.893)  

Yabancı para çevrim farkı etkisi  496  

31 Aralık 11.100 

  

  2010

1 Ocak 11.100 

Cari dönemde ayrılan ek karşılıklar (Not 21)  2.456  

Tahsilatlar ve iptal edilen karşılıklar (854)  

Yabancı para çevrim farkı etkisi (113)  

31 Aralık 12.589

Ticari Borçlar:  

 2010 2009

Satıcılar  1.470.826    1.247.981  

İlişkili taraflara borçlar (Not 26)  2.260    1.840  

Eksi: Vadeli alımlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman giderleri (9.540)   (9.245)  

Kısa vadeli ticari borçlar, net  1.463.546    1.240.576  

  

Ticari borçlar genel olarak üç aydan kısa vadeye sahiptir ve 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yıllık %6,59 ( 2009: %7,68 yıllık) oranı kullanılarak iskonto edilmiştir.

NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR

                                         31 Aralık 2010    

  Yıllık ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı   ABD Doları Euro  Toplam TL Karşılığı

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı      

Sabit faiz oranlı   2,00%  -     124   254  

Değişken faiz oranlı  5,21%  -     28.860   59.137  

Spot    1.120   -     1.731 

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı   1.120   28.984   61.122 

Uzun vadeli banka kredileri    -     -     -    

Sabit faiz oranlı  2,00%  -     620   1.270 

Değişken faiz oranlı  5,21%  -     1.135.128   2.325.991 

Uzun vadeli banka kredileri    -     1.135.748   2.327.261  

Banka kredileri toplamı    1.120   1.164.732   2.388.383 

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle uzun vadeli banka kredilerinin bilanço tarihindeki TL karşılığı değerleri ile geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:

  Euro   TL 

2012  46.933   96.170 

2013 93.743   192.089 

2014 163.957   335.964 

2015 199.064   407.902 

2016 234.171   479.840 

2017 ve sonrası 397.880   815.296

 1.135.748   2.327.261 

                                        31 Aralık 2009   

 Yıllık ağırlıklı ortalama  etkin faiz oranı ABD doları Euro TL

Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısmı

    Sabit faiz oranlı 2.00%  -      124 268

    Değişken faiz oranlı 4,90% 23.805 17.771 74.234

Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısmı  23.805 17.895 74.502

Uzun vadeli banka kredileri

    Sabit faiz oranlı 2,00% 744 1.608

    Değişken faiz oranlı 4,90%  1.158.532 2.502.777

Uzun vadeli banka kredileri   1.159.276 2.504.385

Banka kredileri toplamı  23.805 1.177.171 2.578.887

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

Euro TL

2011 23.528 50.829

2012 46.933 101.389

2013 93.743 202.513

2014 163.957 354.196

2015 ve sonrası   831.115 1.795.458

   1.159.276 2.504.385
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
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(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.) 

NOT 11 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Açılış  

1 Ocak 2010 İlaveler

Sabit Kıymetlerden 

Transferler (Not 12)

Döviz kurlarındaki 

değişimin etkisi

Kapanış  

31 Aralık 2010

Maliyet

Arazi ve binalar 66.534 461 915 (681) 67.229

Birikmiş amortisman

Arazi ve binalar (9.593) (5.416) (84) 57 (15.036)

Net defter değeri 56.941 52.193

Açılış  

1 Ocak 2009 İlaveler

Sabit Kıymetlerden 

Transferler (Not 12)

Döviz kurlarındaki 

değişimin etkisi

Kapanış  

31 Aralık 2009

Maliyet

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

Birikmiş amortisman

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

Net defter değeri 68.084 56.941

Dönemin amortisman giderleri genel yönetim giderleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir.

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, Kazakistan’daki Ramstore Samal alışveriş merkezi ve Tastak süpermarketi ile Makedonya’daki Üsküp alışveriş merkezinin çeşitli 

perakendecilere kiralanan kısmından oluşmaktadır. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ortalama kiralanan alan Kazakistan ve Makedonya için, sırasıyla, 7.551 ve 

9.082 metrekaredir (2009: Kazakistan 7.349 metrekare, Makedonya 9.131 metrekare).

Kazakistan ve Makedonya’daki yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri sırasıyla 67.780 TL ve 63.649 TL’dir. Söz konusu değer, indirgenmiş 

nakit akımlarına göre değerleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir.

NOT 9 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Diğer Alacaklar:  

 2010 2009

Vergi alacağı (Not 24) 23.057 5.557 

Personelden alacaklar 1.584  643  

Kısa vadeli diğer alacaklar  24.641    6.200  

  

 2010 2009

Verilen depozito ve teminatlar 1.475 1.341 

Uzun vadeli diğer alacaklar 1.475  1.341 

Diğer Borçlar:  

 2010 2009

Önceki dönem vergi borcu (Not 24)  11.164      -      

Kredi kartı tahsilat hesabı (*) 5.005  9.052  

Diğer kısa vadeli borçlar 16.169  9.052  

  

 2010 2009

Alınan depozito ve teminatlar  3.811    4.863  

Diğer uzun vadeli borçlar  3.811    4.863  

(*) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Garanti Bankası’na olan borç, Garanti Bankası adına mağazalarda yapılan kredi kartı tahsilatlarından kaynaklanmaktadır ve 

bir aydan kısa vadeye sahiptir.

NOT 10 - STOKLAR

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 1 Ocak 2009

İlk madde ve malzeme 1.740  2.794   1.712    

Yarı mamul 8.666  3.083   1.382    

Mamul ve emtia 733.129  574.643   493.137    

Diğer 3.055  1.774   1.421    

  746.590   582.294   497.652   

Grup stoklarının maliyet bedellerini en güncel alış fiyatı üzerinden göstermektedir. Grup cari yıl içerisinde stoklarının değerlenmesine ilişkin muhasebe politika-

sını değiştirmiştir. Değişiklik yapılan bu uygulamanın etkileri dipnot Not 31’de belirtilmiştir.

1 Ocak - 31 Aralık 2010 hesap döneminde satışların maliyeti içerisinde giderleştirilen stok maliyeti 4.735.585 TL’dir. (2009: 4.233.619 TL) 
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
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NOT 12 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)

 

 

(**) Net 2.260 TL tutarındaki değer düşüklüğü, 2009 yılında kapanan mağazalardaki taşınamayan özel maliyetlerden oluşmaktadır.

Dönemin amortisman giderleri genel yönetim giderleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir.

Grup’un maddi varlıkları içinde yer alan ve finansal kiralama sözleşmesi ile kiralanmış varlıkları, aşağıda net defter değeri belirtilen makine, cihaz ve demirbaş-

lardan oluşmaktadır: 

 2010       2009

Net defter değeri 394 2.292

NOT 12 - MADDİ DURAN VARLIKLAR

 

 

(*) Net 5.130 TL tutarındaki değer düşüklüğü, 2010 yılında kapanan mağazalardaki taşınamayan özel maliyetlerinden oluşmaktadır.

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle maddi duran varlıklar üzerinde ipotek bulunmamaktadır.

 Maliyet            

 Arazi ve binalar   458.714  3.892  -  -  -  2.873  5.576    (4.831) 466.224 

 Özel maliyetler   326.885  49.196  -  -  (5.354) 14.553  -  (1.418) 383.862 

 Makina ve Cihazlar  97.235  53.574  -  (13.678) -  16.902  -  (2.395) 251.638 

 Motorlu araçlar  470  209  -  (126) -  11  -  (35) 529 

Demirbaşlar  99.861  20.609  -  (1.430) -  7.051  -  (549) 125.542 

Yapılmakta olan yatırımlar  5.178  39.214  -  (18) -  (41.390)   -    (3) 2.981 

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

          

Birikmiş amortismanlar           

Binalar  (5.839) (9.629) -  -  -  -  (1.610) 816  (16.262)

Özel maliyetler  (28.414) (50.715) -  -  3.094  -  -  188  (75.847)

Makina ve cihazlar  (18.662) (35.716) -  13.037  -  -    -    732  (40.609)

Motorlu Taşıt  (85) (120) -  -  -  -    -  6  (199)

Demirbaşlar  (6.459) (12.984) -  1.256  -  -  -  22  (18.165)

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

 1.028.884         1.079.694 

          

       

          

       

 Maliyet            

Arazi ve binalar  466.224  3.611  -  (643) -  2.447  (915) 304  471.028 

 Özel maliyetler  383.862  51.587  3.970  -  (9.947) 24.297  -  297  454.065 

 Makina ve cihazlar  251.638  79.556  -  (14.177) -  27.832    -    289  345.138 

 Motorlu taşıtlar  529  1.230 - (21) - 1.049 - (9) 2.778

 Demirbaşlar  125.542 21.821 3.526 (566) - 6.885 - 40  157.248

 Yapılmakta olan yatırımlar  2.981 67.753 - (115) - (62.510) - 1  8.110

 1.230.776 225.558 7.496 (15.522) (9.947) - (915) 922   1.438.368

         

 Birikmiş amortismanlar           

       

 Binalar  (16.262) (9.927) - 107 - - 84 (172) (26.170)

 Özel maliyetler  (75.847) (47.976) - - 4.817 - - (57) (119.063)

 Makina ve cihazlar  (40.609) (38.248) -  13.154  -  -    -    (228) (65.931)

 Motorlu taşıtlar  (199) (260) -   -  -  -    -    (4) (463)

 Demirbaşlar  (18.165) (15.101) -  436  -  -    -    (20)   (32.850)

 (151.082) (111.512)  -  13.697  4.817   -    84    (481) (244.477)

 1.079.694        1.193.891 

          

       

Açılış 
1 Ocak 2009

 Açılış 
1 Ocak 2010 İlavelerİlaveler ÇıkışlarÇıkışlar

 Değer 
Düşüklüğü 

(**) 

 Değer 
Düşüklüğü 

(*) TransferlerTransferler

 Yatırım amaçlı 
gayrimenkullere 

transferler
 (Not 10) 

 Yatırım amaçlı 
gayrimenkullere 

transferler
 (Not 10) 

 Döviz 
kurlarındaki 

değişimin
 etkisi  

 Döviz 
kurlarındaki 

değişimin
 etkisi  

Kapanış 
31 Aralık 2009

 Kapanış 
31 Aralık 2011 

Bağlı ortaklık
 alımlarından 

ilaveler

Bağlı ortaklık
 alımlarından 

ilaveler
(Not3)
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
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NOT 13 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı)

    Döviz
 Açılış    kurlarındaki Kapanış
 1 Ocak 2009 İlaveler Çıkışlar değişimin etkisi 31 Aralık 2009

Maliyet      

Marka değeri (*) 253.068 - - - 253.068

Kira Anlaşmaları (**) 32.982 - - - 32.982

Haklar 10.558 4.932 - (131) 15.359

Diğer maddi olmayan varlıklar (***) 10.297 18.486 - - 28.783

 306.905 23.418 - (131) 330.192

     

Birikmiş İtfa Payları      

Kira anlaşmaları (3.349) (6.782) - - (10.131)

Haklar (1.911) (3.384) - (146) (5.441)

Diğer maddi olmayan varlıklar (293) (2.588) - - (2.881)

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

Net defter değeri 301.352    311.739

(*) UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” gereğince, satın alma işlemi sonucunda iktisap eden tarafın satın alma maliyetinin, iktisap edilen tarafın tanımlanabilir 

varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerine dağıtılması ve bu dağıtımda tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin makul 

değerlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

 Grup, tanımlanabilir maddi olmayan duran varlığı olarak tespit etmiş olduğu Tansaş ve Şok Marka Değerlerini “Royaltiden Arındırma - Relief from Royal-

ties” yöntemini kullanarak satın alım tarihi olan 30 Mayıs 2008 itibariyle Tansaş için marka değerini 202.175 TL, Şok için marka değeri 50.893 TL olarak 

belirlemiş ve bu tutar konsolide finansal tablolarda maddi olmayan varlıklar içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Marka değeri, marka değerinin öngörülebi-

lir belirli bir ömrü olmamasından ve değerinin korunmasına yönelik olarak her yıl gelir tablosu ile ilişkilendirilecek giderler yapılması öngörüldüğünden, 

faydalı ömrü sınırsız olan maddi olmayan varlık olarak değerlendirilmiş olup bu varlık için itfa payı ayrılmamıştır. Muhasebe politikalarında da belirtildiği 

üzere faydalı ömrü sınırsız olarak belirlenen maddi olmayan varlıklar için yıl sonlarında olmak üzere her yıl, yılın aynı zamanında olmak üzere, değer 

düşüklüğü testi yapılmaktadır.

(**) Grup, Migros Türk’ün tanımlanabilir maddi olmayan duran varlığı olarak tespit etmiş olduğu MMM ve Maxi mağazalarının kira anlaşmalarından sağlanan 

faydanın bedelini 32.982 TL olarak belirlemiş ve bu tutar konsolide finansal tablolarda maddi olmayan varlıklar içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Kira 

anlaşmaları satın alım tarihindeki makul değerleri ile kaydedilip kontrat süresi boyunca itfa edilmektedir.

(***) Grup, 24 Temmuz 2008 tarihinde Hamoğlu Yönetim Organizasyonu Personel Taşımacılık ve Yemek Üretim Hizmetleri İşletmecilik A.Ş.’den yerel peraken-

de zinciri Maxi Marketler’e ait Silivri, Tekirdağ ve Çengelköy’deki toplam 13.000 metrekare satış alanına sahip mağazaların tüm demirbaş ve tesisatlarını 

satın almış ve söz konusu mağazaların kira sözleşmelerini devralmıştır. Satın alma bedelinin satın alınan varlıkların makul değerlerini aşan 10.297 TL 

tutarındaki kısmı diğer maddi olmayan varlıklar olarak muhasebeleştirilmiş olup bu tutar kira sözleşmesi süresi boyunca itfa edilecektir.

Grup, 10 Mart 2009 tarihinde Gaziantep bölgesinde faaliyet gösteren yerel perakende zinciri Mak Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.’ye (“Mak Gıda”) ait 7 adet 

mağazanın toplam 9.592 metrekare satış alanına sahip mağazaların ve 12 Şubat 2009 tarihinde çoğunlukla Adana bölgesinde faaliyet gösteren yerel perakende 

zinciri Yonca Marketçilik ve İnş. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’ye (“Yonca”) ait 21 adet mağazanın toplam 17.480 metrekare satış alanına sahip mağazaların tüm demir-

baş ve tesisatını satın almış ve söz konusu mağazaların kira sözleşmelerini devralmıştır. Satın alma bedelinin satın alınan varlıkların makul değerlerini aşan 

Mak Gıda için 601 TL tutarında ve Yonca için 17.885 TL tutarındaki toplam 18.486 TL diğer maddi olmayan varlık olarak muhasebeleştirilmiş olup bu tutar kira 

sözleşmeleri süresi boyunca itfa edilecektir.

NOT 13 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

    Döviz
 Açılış    kurlarındaki Kapanış
 1 Ocak 2010 İlaveler Çıkışlar değişimin etkisi 31 Aralık 2010

Maliyet      

Marka değeri (*) 253.068 - - - 253.068

Kira anlaşmaları (**) 32.982 - - - 32.982

Haklar 15.359 5.438 (32) 210 20.975

Diğer maddi olmayan varlıklar (***) 28.783 - - - 28.783

 330.192 5.438 (32) 210 335.808

      

Birikmiş İtfa Payları      

Kira anlaşmaları (10.131) (5.495) - - (15.626)

Haklar (5.441) (3.602) 16 20 (9.007)

Diğer maddi olmayan varlıklar (2.881) (3.508) - - (6.389)

 (18.453) (12.605) 16 20 (31.022)

Net defter değeri 311.739    304.786

Marka değer düşüklüğü testi: 

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle markalar gelir yöntemi kullanılarak değer düşüklüğü testine tabi tutulmuştur. Markaların değeri tespit edilirken, yönetim kurulu 

tarafından onaylanan, beş yıllık dönemleri kapsayan finansal bütçeleri temel alan satış tahminleri esas alınmıştır. Beş yıllık dönemden daha sonraki tahmini 

nakit akımları herhangi bir büyüme oranı dikkate alınmadan hesaplanmıştır. Tahmini royalti gelirleri, satış tahminlerine %1,5 royalti oranları uygulanarak tespit 

edilmiştir. Söz konusu yöntemle hesaplanan royalti gelirleri %7,1 oranı kullanılarak iskonto edilmiştir.
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
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NOT 14 - ŞEREFİYE (Devamı)

İktisap tutarı yukarıda belirtilen ödemeler dışında başka maliyet içermemektedir. İktisaptan kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerin satın alma tarihlerindeki 

makul değerleri aşağıdaki gibidir:

 TL

Hazır değerler 385.393

Finansal yatırımlar 458.425

Stoklar 456.711

Maddi duran varlıklar 979.659

Yatırım amaçlı gayrimenkuller 56.084

Maddi olmayan duran varlıklar 294.103

Ticari ve diğer alacaklar 206.332

Finansal borçlar (145.690)

Karşılıklar (53.631)

Koşullu yükümlülükler (1.587)

Ticari ve diğer borçlar (1.026.773)

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (125.489)

İktisap edilen net varlıklar 1.483.537

İktisap edilen net varlıkların azınlık paylarına düşen kısım (14.542)

 1.468.995

Grup, 27 Ekim 2008 tarihinde Migros Türk’ün %0,02’lik hissesini ana ortaklık dışı paylardan 417 TL bedelle satın almış ve bu hisse alımı işlemi neticesinde 

Grup’un Migros Türk’teki etkin ortaklık payı %97,92’ye ulaşmıştır. Hisse alım bedeli ile ana ortaklık dışı paylardan alınan hisselerin defter değeri arasındaki 

fark Grup’un özkaynaklar değişim tablosunda birleşme yedeği hesabına tahsis edilmiştir.

 

Şerefiye değer düşüklüğü testi

Şerefiye Migros Türk’ün satın alımından kaynaklanmakta olup, Grup yönetimi yurtiçindeki önemli pazar pozisyonunun yaratacağı sinerjiyi, şerefiyenin oluş-

masındaki ana sebep olarak değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak Grup yönetimi tarafından, söz konusu şerefiye tutarını, Türkiye’nin pazar payı ve toplam 

cirosunun önemliliği göz önüne alınmak suretiyle nakit üreten birimlerinden olan Türkiye ile ilişkilendirmiştir.

Söz konusu nakit üreten birimin geri kazanılabilir değeri iskonto edilmiş nakit akım analizlerine göre yapılan satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer 

hesaplamalarına göre tespit edilmiştir. Bu gerçeğe uygun değer hesaplamaları vergi sonrası nakit akım tahminlerini içermekte olup, TL bazında hazırlanan bu 

nakit akımlar Grup yönetimi tarafından onaylanan beş yıllık bütçelere dayanmaktadır. Beş yıllık dönemden daha sonraki tahmini nakit akımları herhangi bir 

büyüme oranı dikkate alınmadan hesaplanmış, analizlerde mevcut karlılık yapısının korunacağı öngörülmüştür. 

31 Aralık 2010 tarihi itibari ile yapılan hesaplamalarda bilanço tarihi fiyatlı olarak hesaplanan ileriki nakit akışları %5,9 ile iskonto edilmiştir. Kullanılan iskonto 

oranı vergi sonrası iskonto oranı olup Grup’a özgü riskleri de içermektedir. İskonto edilmiş nakit akımlarının hesaplanmasında kullanılan vergi sonrası iskonto 

oranının %1 daha yüksek/düşük olması (%5,9 yerine %6,9 veya %4,9), söz konusu satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer hesaplamalarında 31 

Aralık 2010 tarihi itibariyle 897.797 TL (2009:716.632 TL) tutarında düşüşe / artışa sebep olmaktadır.

Yukarıdaki varsayımlar kullanılarak yapılan değer düşüklüğü testleri sonucunda 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle şerefiye tutarında herhangi bir değer düşüklüğü 

tespit edilmemiştir. Söz konusu nakit üreten birimin satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri, defter değerinden yüksek olduğundan Şirket yönetimi 

kullanım değeri esasına göre geri kazanılabilir değer hesaplaması yapmamıştır.

NOT 14 - ŞEREFİYE

Şerefiye’nin hesap dönemleri içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

 Dönem başı değeri  2.239.210     2.239.210    

 Dönem içi işletme birleşmelerinden gelen ilave tutar 

    - Ades (Not 3)  11.685     -    

    - Amaç (Not 3)  143     -    

    - Egeden (Not 3)  389     -    

 Kapanış değeri  2.251.427     2.239.210    

Dönem Başı Şerefiye:

Moonlight; perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren Migros Türk hisselerinin %50,83259’una karşılık gelen kısmını Koç Holding A.Ş.’den 30 Mayıs 2008 

tarihinde satın almıştır. Hisse alımına ilişkin hisse devir sözleşmesini Şubat 2008’de Moonlight adına Moonlight Capital SA imzalamıştır. Migros Türk tarafından 

Koç Holding’e ödenen 53.626 TL tutarında nakit temettü hisse devir sözleşmesinde belirlenen satış bedelinden düşülmüş ve bu işlemler sonucu bulunan bakiye 

satış bedeli olan 1.923.740 TL kapanış tarihinde peşin olarak ödenmiştir. %50,83259 oranındaki Migros Türk hissesinin alıcı Moonlight Capital SA’nın yerine 

geçen Moonlight’a devri toplam 1.923.740 TL bedelle 30 Mayıs2008 tarihinde tamamlanmıştır. Hisse devir sözleşmesinde belirtilen fiyat ayarlaması sonucu, 

Moonlight lehine 1.300 TL fiyat farkı tutarı gerçekleşmiş ve bu tutar Moonlight’a  2008 yılı Ağustos ayı içinde ödenmiştir.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, Tebliğ No:8 sayılı “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluy-

la Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca 6 Ekim 2008 - 20 Ekim 2008 tarihleri arasında gerçekleşen çağrı öncesi Ağustos ayın-

da Migros Türk’ün diğer ortaklarından 1.148.553 TL bedelle %30,76 oranında Migros hissesi satın almış olup, söz konusu çağrı mükellefiyetini yerine getirerek 

6 Ekim 2008 - 20 Ekim 2008 tarihleri arasında da 637.212 TL bedelle Migros Türk’ün %16,31 oranında hissesini satın almıştır.

Migros Türk hisselerinin satın alınması sonucunda iktisap edilen maddi duran varlıkların makul değerleri, yönetimin en iyi tahmini doğrultusunda belirlenmiş ve 

konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Grup tarafından yapılan analizler neticesinde herhangi bir değer düşüklüğünü işaret eden şartların mevcut bulunmaması nedeniy-

le değer düşüklüğü tespit çalışması yapılmamıştır.

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

İktisap tutarı                                                                                           3.708.205

İktisap edilen net varlıklar                                                                                                                                            (1.468.995)

Şerefiye                                                                                                                                                                          2.239.210
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NOT 15 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

Teminat, Rehin ve İpotekler:

Şirket’in 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle, teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

                             31 Aralık 2010 

 Toplam  ABD 
 Teminat, Rehin ve İpotekler:  TL Karşılığı  TL  Doları  Euro 

 A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı 54.124 53.459 397 25

 B.  Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen  

       ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  -  -  -  - 

 C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu

      temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  -  -  -  -

 D. Diğer verilen teminatların toplam tutarı   -  -  -  - 

      i.   Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  - - -  -

     ii.  B ve C maddeleri kapsamına girmeyen grup şirketleri 

         lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  -  -  -  - 

     iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler  

          lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  -  -  -  - 

 Toplam teminat, rehin ve ipotekler  54.124  53.459  397  25 

 Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin özkaynaklara oranı 0,0%

 

                             31 Aralık 2009 

 Toplam  ABD 
 Teminat, Rehin ve İpotekler:  TL Karşılığı  TL  Doları  Euro 

 A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı 37.830 37.324 300 25

 B.  Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen  

       ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  -  -  -  - 

 C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu

      temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  -  -  -  -

 D. Diğer verilen teminatların toplam tutarı   -  -  -  - 

      i.   Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  - - -  -

     ii.  B ve C maddeleri kapsamına girmeyen grup şirketleri 

         lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  -  -  -  - 

     iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler  

          lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  -  -  -  - 

 Toplam teminat, rehin ve ipotekler  37.830  37.324  300  25 

 Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin özkaynaklara oranı 0,0%

 

NOT 15 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borç Karşılıkları:

2010 2009

Dava,ceza ve tazminat karşılıkları 16.632 17.408 

Kullanılmamış izin karşılıkları 31.565 25.609 

Toplam kısa vadeli borç karşılıkları 48.197 43.017 

 

Grup lehine veya aleyhine açılmış ve halihazırda devam eden muhtelif davalar bulunmaktadır. Bu davaların başlıcalarını alacak, kira ve iş davaları oluşturmak-

tadır. Grup yönetimi, her dönem sonunda bu davaların olası sonuçlarını ve finansal etkisini değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda olası kazanç ve 

yükümlülüklere karşı gerekli görülen karşılıklar ayrılmaktadır. 

Dönem içerisindeki dava karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2009 15.232

Dönem içindeki artış 3.792

Dönem içinde yapılan ödemeler (1.616)  

31 Aralık 2009 17.408

1 Ocak 2010 17.408

Dönem içindeki artış 4.650 

Dönem içinde yapılan ödemeler (5.426)  

31 Aralık 2010 16.632

 

Grup’un 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle çalışanlarına karşı hak edilmiş ancak kullanılmamış 31.565 TL (2009: 25.609 TL) tutarında izin yükümlülüğü bulunmakta-

dır. Grup yönetimi, her dönem sonunda bu izin yükümlülüğünü ve finansal etkisini değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda gerekli görülen karşılıklar 

ayrılmaktadır.

Dönem içerisindeki kullanılmamış izin karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2009 20.893

Dönem içindeki artış 14.394

Dönem içinde yapılan ödemeler (9.678)  

31 Aralık 2009 25.609

1 Ocak 2010 25.609

Dönem içindeki artış 19.898

Dönem içinde yapılan ödemeler (13.942)  

31 Aralık 2010 31.565
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NOT 16 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

 2010 2009

Kıdem tazminatı karşılığı 10.269   13.974 

Türk kanunlarına göre Şirket en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılan (kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen, askerlik hizmeti için 

çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. Ödenecek tazminat, her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu 

miktar 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, 2.517,01 TL (2009: 2.365,16 TL) ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. 

Uzun vadeli borç karşılıkları içerisinde yer alan kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün 

bugünkü değerinin aktüeryal varsayımlar doğrultusunda tahmini üzerinden kayıtlara yansıtılmıştır. 

Toplam uzun vadeli karşılığın hesaplanmasına yönelik aşağıdaki aktüeryal varsayımlar yapılmıştır:

 2010 2009

Yıllık iskonto oranı (%) 4,66 5,92

Kıdeme hak kazanım olasılığına ilişkin kullanılan oran (%) 82,6 83,00

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı, enflasyonun bek-

lenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir düzenlendiği için, 1 Ocak 2011 

tarihinden itibaren geçerli olan 2.623,23 TL tavan tutarı (1 Ocak 2010: 2.427,04 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.

    

 2010 2009

1 Ocak 13.974   15.490 

Bağlı ortaklık alımından ilaveler 209   - 

Dönem içindeki artış  6.387   6.090 

Dönem içinde yapılan ödemeler  (10.125)  (6.913)

Aktüeryel kazanç  (176)  (693)

31 Aralık 10.269   13.974

NOT 15 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

Teminat, Rehin ve İpotekler (devamı):

Koşullu varlık ve yükümlülükler:

a) 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle verilen teminatlar aşağıdaki gibidir:

 2010 2009

Verilen teminat mektupları 54.124  37.830 

b) 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle alınan teminatlar aşağıdaki gibidir:

    

 2010 2009

Müşterilerden alınan teminatlar 83.385  65.704 

Müşterilerden alınan ipotekler 14.383  1.502 

 97.768  67.206

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

Tutarlar kira süresi sonuna kadar ödenecek toplam tutarı ifade etmekle birlikte mağazalarımızın büyük çoğunluğunda sözleşmelerde belirlenen süreler 

paralelinde önceden haber vermek koşuluyla erken tahliye hakkı mevcuttur

 2010 2009

1 yıl içinde ödenecek 302.609  271.622 

1 ile 5 yıl arası 930.499  900.653 

5 yıl ve sonrası 621.829  594.848 

 1.854.937  1.767.123 

d) Kazakistan ve Kırgızistan’da vergi mevzuatları, farklı yorumlara tabi olup, sık sık değişikliğe uğramaktadır. Ramstore Kazakistan’ın faaliyetleri ile ilgili 

olarak vergi makamları tarafından vergi mevzuatının yorumlanması, yönetim ile aynı olmayabilir. Bundan dolayı işlemler, vergi makamlarınca farklı 

yorumlanabilir ve Ramstore Kazakistan, ilave vergi, ceza ve faiz ödemesine maruz bırakılabilir. Kazak vergi makamlarınca hesapların yeniden gözden 

geçirilme süresi beş yıldır.

e) Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş. (“Yeni Gimat”) tarafından Migros Ticaret’e kiraya verilen taşınmazın 14 Haziran 2001 tarihinden dava tarihi olan 12 

Haziran 2009 tarihine kadar geçen dönemi kapsayan 38.583 TL tutarında eksik ödenen kira farklarının talebi ile ilgili alacak davası açılmıştır. Grup yöne-

timinin 16 Şubat 2000 tarihli eklenen 2000 ve 2001 yıllarındaki kira tutarlarının arttırılması ile ilgili olarak belirlenen oranları dikkate alarak ilgili artışları 

yapmış olmasından ve 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle iddia edilen eksik kira ödemelerinin ve gecikme faizinin ödemekle yükümlü tutulmasının uzak bir 

olasılık olarak görülmesi sebebiyle 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayrılmamıştır
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NOT 18 - ÖZKAYNAKLAR 

Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle onaylanmış sermayesi her biri 1 Kr kayıtlı nominal bedeldeki 17.803.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. Tüm hisseler 

ödenmiş olup farklı hisse grupları ve hissedarlara verilen herhangi bir imtiyaz yoktur. 2010 ve 2009 arasında herhangi bir hareket bulunmamaktadır.

Şirket’in 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:

    2010     2009

 Hissedarlar  Pay Oranı (%)  Tutar  Pay Oranı (%)  Tutar 

 MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.  97,92   174.323  97,92   174.323 

 Diğer  2,08   3.707  2,08   3.707 

 Toplam Sermaye   100   178.030   100   178.030 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal ye-

dekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin 

%5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Öte yandan, net dağıtılabilir dönem karının tamamının temettü olarak dağıtılmasına karar verilmesi durumunda, sadece 

bu durumda sınırlı olmak üzere; ikinci tertip yasal yedek akçe net dağıtılabilir dönem karından ödenmiş/ çıkarılmış sermayenin %5’ini aşan kısım için %9 

oranında ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, 

bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. Bu tutarların SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Ye-

dekler” içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerinin tutarı 385.856 TL’dir (2009: 364.097 TL).

Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına göre “Ödenmiş Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç 

Primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların 

(enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farklılıklar gibi):

- “Ödenmiş Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Serma-

ye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle;

- “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”nden kaynaklanmakta ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa 

“Geçmiş Yıllar Kar/Zararıyla”, ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlenen 

tutarları ile gösterilmektedir.

Türk Ticaret Kanunu gereğince geçmiş yıllarda ayrılan I. Tertip yasal yedekler toplamı sermayenin %20’sine ulaştığı için I. Tertip yasal yedek ayrılmamış, 

21.759.222 TL II. Tertip yasal yedek ayrılmıştır. ( Tutarlar bin TL yerine TL olarak ifade edilmiştir.)

NOT 17 - DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Dönen Varlıklar:

 2010 2009

Gelecek aylara ait giderler 30.215 26.666 

Maddi duran varlık avansları  926     1.368 

İndirilecek vergi ve fonlar 5.287 1.488 

Diğer 3.585 3.520 

 40.013  33.042

Gelecek aylara ait giderler ağırlıklı olarak sigorta primleri ve mağaza kiralarını kapsamaktadır.

Diğer Duran Varlıklar:

  2010 2009

Peşin ödenen kredi kullanım gideri (uzun vadeli) 5.106 5.902 

Peşin ödenen giderler 5.678 2.516 

 10.784  8.418

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler:

 2010 2009

Ödenecek diğer vergi ve fonlar   24.153      20.875    

Personele borçlar  20.793      18.517    

Çeşitli gider tahakkukları (*)  15.317      10.111    

Müşteri bonosu  8.657      6.756    

Ödenecek KDV  7.350      3.348    

Diğer  9.259      3.025    

 85.529      62.632   

(*) Çeşitli gider tahakkukları, elektrik, su, iletişim, kira gibi gider karşılıklarından oluşmaktadır.
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.) 

NOT 19 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

 Yurtiçi satışlar  6.219.087  5.611.970 

 Yurtdışı satışlar   270.521  235.747 

 6.489.608  5.847.717 

 Diğer satışlar   9.927  2.073 

 6.499.535  5.849.790 

 Eksi: İndirim ve iadeler   (134.411)  (138.522)

 Satış gelirleri -net  6.365.124  5.711.268 

 Satışların maliyeti   (4.781.403)  (4.277.811)

 Brüt Kar  1.583.721  1.433.457 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

 Perakende satışlar   6.310.043   5.694.132 

 Kira gelirleri   95.212   90.872 

 Toptan satışlar   84.353   62.713 

  6.489.608   5.847.717 

NOT 18 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)

Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.

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

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ocak 2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince 2010 yılı faaliyetlerinden elde edilen karların dağıtım esasları ile ilgili olarak 

payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım oranı zorunluluğu uygulanmayacaktır (2009: Zorunlu değildir). Söz konusu Kurul Kararı 

ve SPK’nın payları borsada işlem gören anonim ortaklıkların kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri:IV, No: 27 Tebliği’nde yer alan esaslara,  ortaklıkların esas 

sözleşmelerinde bulunan hükümlere ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikalarına göre bu dağıtımın şirketlerin genel kurullarında 

alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasına ya da belli 

oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermaye-

lerinin % 5’inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiştir. 

Bunun yanında söz konusu Kurul Kararı ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan işletmelerce yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından 

karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, SPK’nın Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde 

hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamalarına imkan tanınmıştır.

Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK’nın ilgili düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının, tamamı-

nın yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamı, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net 

dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması 

durumunda ise kar dağıtımı yapılmayacaktır.

Ödenen Temettüler

Şirket, 20 Mayıs 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla kar payı elde 

eden dar mükellef ve kurum olan hissedarlara 1 TL’lik hisseye net 1,10 TL, diğer hissedarlara vergi kanunlarında yer alan stopaj düşüldükten sonra bulunan 1 TL’lik 

hisseye net 0,935 TL olmak üzere toplam 195.833.000 TL nakit temettü dağıtılmasına karar vermiştir. 28 Mayıs 2010 tarihinde dağıtılan temettünün 31.500.000 TL’si 

cari yıl karından ve kalan 164.333.000 TL’si enflasyon düzeltme farkları hariç olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır ( Tutarlar bin TL yerine TL olarak ifade edilmiştir). 

Kar Dağıtımına Konu Edilebilecek Kaynaklar

9 Ocak 2009 tarihli Kurul Kararı ile şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan dönem karı ve kar dağıtımına konu 

edilebilecek diğer kaynakların toplam tutarına Seri:XI, No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilecek finansal tablo dipnotlarında yer verilmesine 

karar verilmiş olup, Şirket için bu tutar 1.958.786 TL’dir. Bu kaynakların 581.314 TL’lik kısmı temettü olarak dağıtılması halinde vergiye tabi olacak özkaynak 

kalemlerine ilişkin enflasyon düzeltme farklarından ve iştirak satış karlarından oluşmaktadır. Şirketin UFRS kayıtlarına göre dağıtım konusu yapılabilecek 

özkaynak kalemi toplamı ise 1.023.493 TL’dir

Grup’un özkaynaklar tablosu 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

 2010 2009

Sermaye   178.030    178.030 

Hisse senetleri ihraç primleri   678.233    678.233 

Diğer sermaye yedekleri   (365)   (365)

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler   

   - Yasal yedekler   385.856    364.097 

Yabancı para çevrim farkları   7.040    7.010 

Birleşmeye ilişkin ilave özsermaye katkısı   27.312    27.312 

Geçmiş yıllar karları    27.960    137.609 

Net dönem karı   42.581    107.943 

Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.346.647 1.499.869
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NOT 21 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE GİDERLER (Devamı)

Diğer faaliyetlerden giderleri:

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Ödenen dava ve tazminat giderleri   (5.426)   (1.616)

Şüpheli alacaklar karşılık gideri (Not: 8)   (2.456)   (4.236)

Kapanan mağaza zararları   (5.130)   (2.260)

Maddi varlık satış zararı   (1.132)   (877)

Diğer   (4.001)   (3.383)

  (18.145)   (12.372)

NOT 22 - FİNANSAL GELİRLER

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Mevduat faiz geliri   24.977   67.993 

Kur farkı geliri   132.511   18.997 

Vadeli satış faiz geliri   20.008   24.366 

Diğer finansal gelirler   57   5.829 

  177.553   117.185 

NOT 23 - FİNANSAL GİDERLER

    1 Ocak - 1 Ocak - 
    31 Aralık 2010 31 Aralıkr 2009

Vadeli alım faiz gideri      (77.001)   (87.242)

Kur farkı gideri      (58.245)   (74.748)

Banka kredileri faiz giderleri      (120.584)   (57.133)

Türev finansman gideri      (59.343)   (27.953)

Diğer      (1.849)   (893)

      (317.022)   (247.969)

NOT 20 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

  1 Ocak - 31 Aralık 2010 1 Ocak - 31 Aralık 2009

 Genel 
yönetim  
giderleri 

 Pazarlama, 
satış ve 
dağıtım 

giderleri  Toplam 

 Genel 
yönetim  
giderleri 

 Pazarlama, 
satış ve 
dağıtım 

giderleri  Toplam 

Personel  68.479  431.049  499.528  63.361  366.162  429.523 

Kira  77  262.510  262.587  65  216.090  216.155 

Nakliye, hamaliye ve temizlik  973  149.397  150.370  581  113.390  113.971 

Amortisman ve itfa payları  129.533  -  129.533  128.079  -  128.079 

Enerji  954  102.571  103.525  1.197  89.293  90.490 

Reklam ve mağaza görselleri  -  50.029  50.029  -  41.423  41.423 

Tamir, bakım ve güvenlik  783  44.944  45.727  1.072  43.856  44.928 

Depo işletme  -  26.013  26.013  -  18.478  18.478 

Vergi, resim ve harçlar  2.531  9.558  12.089  3.106  10.922  14.028 

Mekanizasyon  1.322  11.449  12.771  1.189  10.479  11.668 

İletişim  2.280  8.631  10.911  2.036  9.030  11.066 

Diğer  11.404  43.366  54.770  12.344  35.363  47.707 

  218.336   1.139.517   1.357.853   213.030   954.486   1.167.516 

1 Ocak - 31 Aralık 2010 ve 2009 hesap dönemlerinde satışların maliyeti içindeki giderlerin niteliklerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak -  
31 Aralık 2010 

 1 Ocak -  
31 Aralık 2009 

Satılan ticari mal maliyeti   4.735.585   4.233.619 

Hizmet maliyeti   45.818   44.192 

  4.781.403   4.277.811 

Satılan ticari mal maliyeti satıcılardan alınan ciro primleri ve indirimlerini de içermektedir. Hizmet maliyetleri Grup’un sahibi olduğu alışveriş merkezlerinin kira, 

enerji, reklam, temizlik, güvenlik ve yönetim giderlerinden oluşmaktadır. 

NOT 21 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE GİDERLER

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Hurda satış karları   1.320   1.186 

İptal edilen karşılıklar   854   1.893 

Maddi varlık satış karları   3.607   705 

Mağaza tahliye geliri   -   2.750 

Diğer   4.793   5.227 

  10.574   11.761 
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NOT 24 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)

Emisyon Primi İstisnası

Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin itibari değeri aşan kısmından sağlanan emisyon primi 

kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.

Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası

Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim veya limited şirket mahiyetindeki bir şirketin sermayesine, kazancın elde edildiği tarihe kadar devamlı ola-

rak en az bir yıl süreyle % 10 veya daha fazla oranda iştirak eden kurumların, bu iştiraklerin kanuni veya iş merkezinin bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca 

en az %15 oranında (esas faaliyet konusu finansman temini veya sigortacılık olanlarda en az, Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranında) kurumlar vergisi 

benzeri vergi yükü taşıyan ve elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye 

transfer ettikleri iştirak kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.

Gayrimenkul, İştirak Hissesi, Rüçhan Hakkı, Kurucu Senedi ve İntifa Senetleri Satış Kazancı İstisnası

Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından do-

ğan kazançlarının %75’i kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile 

işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.

Diğer Coğrafi Bölümler

Kazakistan, Bulgaristan, Makedonya, Azerbaycan ve Kırgızistan’da uygulanan kurumlar vergisi oranları sırasıyla %20, %10, %10, %22 ve %10’dur (2009: 

%20, %10, %10, %22 ve %10).

Vergi giderleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

 

   1 Ocak - 1 Ocak -
   31 Aralık 2010 31Aralık 2009

Cari dönem vergi gideri     (22.893)   (33.451)

Geçmiş dönem vergi gideri ( Not: 8) (*)     (11.164)  -   

Dönem vergi gideri     (34.057)   (33.451)

Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)     (2.097)   8.519 

     (36.154)   (24.932)

(*) Şirket nezdinde Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları tarafından 2009 yılına ilişkin yapılan vergi incelemesi neticesinde, Kurumlar Vergisine ilişkin 14.579 TL 

vergi ve 31.228 TL ceza Şirket’e 11 Ocak 2011 tarihinde tebliğ edilmiş bulunmaktadır. Şirket söz konusu vergi ve cezası ile ilgili olarak vergi affı kapsamında 

aftan yararlanmaya karar vermiş ve ayrıca  söz konusu kanunun hükümlerine uygun olarak 2006 ve 2009 yıllarında kurumlar vergisi matrahında arttırım yap-

maya karar vermiştir. İlgili kanunun hükümlerine uygun olarak yapılan hesaplama sonucunda, Şirket 2009 yılı için tarh edilen verginin %50’si olan 7,290 TL’yi 

ve söz konusu yıllara ilişkin kurumlar vergisi matrah arttırımı olan 3,874 TL’yi ödemeyi kabul etmiş ve toplam 11,164 TL olarak hesaplanan önceki yıllara ilişkin 

ödenecek vergiyi 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolarına vergi gideri olarak yansıtmıştır.

NOT 24 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   2010 2009

Ödenecek gelir ve kurumlar vergisi     22.893  33.451 

Eksi: Peşin ödenen kurumlar vergisi     (45.950)   (39.008)

 Vergi Alacağı (*)     (23.057)   (5.557)

     

 (*) Peşin ödenen vergilerin 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle ödenecek kurumlar vergisini aşan kısmı, diğer alacaklar altında gösterilmiştir (Not: 9).

Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak 

tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesap-

lanmıştır.

Türkiye

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2010 yılı için %20’dir (2009: %20). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul 

edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (Ar-Ge indirimi 

gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsamında 

yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8 oranındaki stopaj hariç).

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettü) stopaj 

yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve 

stopaj uygulanmaz.

Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 (2009: %20) oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 

17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak 

kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi 

bir başka mali borca da mahsup edilebilir.

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zarar-

lar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap 

döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine 

yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.

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

Yurtiçi İştirak Kazançları İstisnası:

Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazançları (yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım 

ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç) kurumlar vergisinden istisnadır.

   2010 2009

Ertelenmiş vergi varlıkları     34.511   31.935 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri     (152.922)   (148.193)

     (118.411)   (116.258)
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
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NOT 24 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)

Ertelenmiş vergilerde dönem içerisindeki hareketler aşağıdaki şekilde analiz edilebilir:

 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

31 Aralık 2008  (124.829)

Cari dönem ertelenmiş vergi geliri  8.519 

Yabancı para çevrim farkı  52 

  

31 Aralık 2009  (116.258)

Cari dönem ertelenmiş vergi gideri  (2.097)

Yabancı para çevrim farkı  (56)

  

31 Aralık 2010  (118.411)

NOT 25 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ 

Konsolide gelir tablolarında belirtilen hisse başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit 

edilir.

Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesap-

lanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, 

hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.

Hisse başına esas kazanç, hissedarlara ait net karın çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile aşağıdaki şekilde hesaplanır:

  
 1 Ocak -  

31 Aralık 2010 
 1 Ocak -  

31 Aralık 2009 

Ana ortaklığa ait net kar / zarar   42.581  107.943 

Ağırlıklı ortalama adedi (‘000)   17.803.000  17.683.168 

    

Hisse başına kazanç (Kr)   0,24  0,61 

 

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

NOT 24 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)

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

 1 Ocak - 1 Ocak -
 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Finansal tablolarda yer alan vergi öncesi kar  78.828  134.546 

Ana ortaklık vergi oranına göre beklenen vergi gideri (%20)  (15.766)  (26.909) 

Geçmiş dönem vergi gideri  (11.164)  - 

Bağlı ortaklıklar vergi oranı farkları  641  769 

Grup’un beklenen vergi gideri  (26.289)  (26.140)

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergi etkisi  (13.399)  (4.632)

Vergiden istisna diğer gelirlerin vergi etkisi  151  78 

Diğer farklar  3.383      5.762 

Grup’un cari dönem vergi gideri  (36.154)  (24.932)

Ertelenmiş vergiler

Grup, ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Finansal Raporlama Standartları ve vergi kanunlarına göre hazırlanan finansal 

tablolarında farklı değerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Gelecek dönemlerde gerçekleşecek geçici 

farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle uygulanan oranlar 

Türkiye, Kazakistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Makedonya için sırasıyla %20, %20, %10, %22 ve %10’dur (2009: %20, %20, %10, %22 ve %10).

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle toplam geçici farklar ve yasalaşmış vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri 

aşağıdaki gibidir:

    Toplam Geçici Farklar 
 Ertelenmiş vergi  

varlığı / (yükümlülüğü) 

   
 31 Aralık 

2010 
 31 Aralık  

2009 
1 Ocak 
2009

 31 Aralık 
2010 

 31 Aralık  
2009 

1 Ocak 
2009

 Türev araçların makul değer değişimleri   85.273   78.454   -   17.054   15.691   - 

 Gider karşılıkları ve diğer karşılıklar   48.197   43.017   36.125   9.639   8.604   7.225 

 Stoklar     12.176   10.500   19.542   2.435   2.107   3.915 

 Kıdem tazminatı karşılığı    10.060   13.974   15.490   2.012   2.795   3.098 

 Tahakkuk etmemiş faiz geliri   149   238   490   30   48   98 

 Diğer     16.703   13.436   11.404   3.341   2.690   2.278 

         

 Ertelenmiş vergi varlıkları      34.511   31.935   16.614 

 Türev araçların makul değer değişimleri   4.627   7.615   -   925   1.523   - 

 Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar   774.337   745.641   724.754   147.591   141.035   137.095 

 Tahakkuk etmemiş faiz gideri   9.540   9.245   16.043   1.908   1.849   3.209 

 Stoklar     -   5.576   5.678   -   1.115   1.136 

 Diğer     12.494   13.346   12   2.498   2.671   3 

         

 Ertelenmiş vergi yükümlülükleri      152.922   148.193   141.443 

         

 Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, net     (118.411)   (116.258)   (124.829)

Ertelenmiş vergi alacakları:        

        2010  2009 

 12 aydan uzun sürede yararlanılacak ertelenmiş vergi varlıkları:     10.383   15.793 

 12 aydan kısa sürede yararlanılacak ertelenmiş vergi varlıkları:     24.128   16.142 

         34.511   31.935 

         

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri:       

 12 aydan uzun sürede yararlanılacak ertelenmiş vergi borçları:     (148.516)   (142.557)

 12 aydan kısa sürede yararlanılacak ertelenmiş vergi borçları:     (4.406)   (5.636)

         (152.922)   (148.193)

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, net       (118.411)   (116.258)
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
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NOT 26 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

(v) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:

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

 Üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların detayı aşağıdaki gibidir

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

içermektedir.

NOT 26 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

(i) İlişkili taraftar ile olan bakiyeler    

     

İlişkili taraflardan alacaklar: 2010 2009

 Mavi Jeans Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş   6   6 

 Tekin Acar Büyük Mağazacılık T.A.Ş.   17   17 

 Sanal Merkez T.A.Ş.   -   88 

 İlişkili taraflara alacaklar toplamı   23   111 

     

İlişkili taraflardan borçlar: 2010 2009

 Şok Marketler T.A.Ş.   645   722 

 Sanal Merkez T.A.Ş.   449   - 

 Diğer     1.166   1.118 

İlişkili taraflara borçlar toplamı   2.260   1.840 

     

(ii) İlişkili taraflar ile yapılan önemli işlemler    

   
 1 Ocak -  

31 Aralık 2010
 1 Ocak -  

31 Aralık 2009 

 Duran varlık alımları:   

 Sanal Merkez T.A.Ş   164   98 

     164   98 

     

 Stok alımları:    

 Şok Marketler Tic. A.Ş.   5.496   2.500 

     5.496   2.500 

     

 Hizmet alımları:    

 Sanal Merkez T.A.Ş.   261   142 

     261   142 

     

 (iii) İlişkili taraflar ile yapılan diğer işlemler aşağıdaki gibidir:   

     

 Kira gelirleri    1.146   1.038 

     1.146   1.038 

     

     

     

     

(iv) Ödenen temettü   

   2010 2009

 MH Perakendicilik A.Ş.   191.756   2.440.527 

 Diğer     4.077   51.893 

     195.833   2.492.420 

   2010 2009

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar   10.688   11.170 

Diğer uzun vadeli faydalar   -   18 

     10.688   11.188 
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
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NOT 27 - TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (Devamı)

31 Aralık 2009

Anlaşma Valör Bitiş Türev ürün
Gerçeğe 

uygun
Türü İşlem tarihi tarihi tarihi tutarı (EUR) değer (TL)

Collar 9 Temmuz 2008 28 Ağustos 2008 31 Mayıs 2011 190 milyon 15.696 

Collar 6 Kasım 2008 27 Şubat 2009 31 Mayıs 2011 210 milyon 8.440 

     24.136 

Coridor 26 Ağustos 2009 31 Mayıs 2011 30 Kasım 2012 300 milyon 5.519

Cap 26 Ağustos 2009 30 Kasım 2009 31 Mayıs 2011 200 milyon 151

Cap 26 Ağustos 2009 31 Mayıs 2011 30 Kasım 2012 125 milyon 1.945

     7.615

NOT 28 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal risk yönetimi

Grup faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz 

kalmaktadır. Grup’un toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Grup’un mali performansı üzerindeki potansiyel 

olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. 

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

Faiz oranı riski 

Grup yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz 

doğuran varlıklarını kısa vadeli yatırım araçlarında değerlendirmektedir.

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Grup’un faize duyarlı finansal yükümlülüklerinin ağırlıklı ortalama etkin yıllık faiz oranı %5,21’dir (2009: yıllık %4,90). 31 Aralık 

2010 tarihindeki TL, ABD Doları ve Euro para birimi cinsinden olan değişken faizli kredilerin yenileme tarihlerindeki faizi 100 baz puan daha yüksek/düşük olup 

diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, değişken faizli kredilerden oluşan yüksek/düşük faiz gideri sonucu vergi öncesi dönem karı 2.044 TL (2009: 2.560 TL) daha 

düşük/yüksek olacaktı.

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Grup’un faiz pozisyonu tablosu aşağıda belirtilmiştir:

 2010 2009

Sabit faizli finansal araçlar   

   

Vadeli mevduatlar 469.994 905.972

Finansal yükümlülükler 1.524 1.876

   

Değişken faizli finansal araçlar   

   

Finansal yükümlülükler 2.386.859 2.577.011

   

NOT 27 - TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR

Kısa vadeli türev finansal araçlar

2010 2009

Kısa vadeli yükümlülükler

Faiz collar sözleşmesi 8.378  -    

Vadeli döviz alım sözleşmesi 35.039 13.463 

43.417 13.463 

Uzun vadeli türev finansal araçlar

2010 2009

Uzun vadeli varlıklar

Corridor opsiyonu 711  5.519    

Faiz takas anlaşması 3.658  -    

CAP opsiyonu 258  2.096    

4.627 7.615 

Uzun vadeli yükümlülükler

Vadeli döviz alım sözleşmesi 41.856  40.855    

Faiz collar sözleşmesi  -     24.136    

41.856 64.991 

Grup, döviz kuru riskine karşı koruma sağlayabilmek için bankalarla vadeli sözleşme imzalamıştır. Vade tarihi itibariyle, önceden anlaşılmış işlem fiyatları 

üzerinden TL cinsinde satış ve Euro cinsinde ise alış yapmaktadır. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 2013 tarihine kadar yayılan vadeli döviz alım sözleşmelerinin 

gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:

Toplam satın alınacak Toplam satılacak Toplam gerçeğe uygun
Euro tutarı TL tutarı değer (TL)

98.510 299.745   76.895 

Grup, faiz riskine karşı koruma sağlayabilmek için bankalarla faiz collar, faiz takas, cap ve corridor sözleşmeleri imzalamıştır. 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri 

itibariyle anlaşmaların detayları ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibi gruplanmıştır:

31 Aralık 2010

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

Collar 9 Temmuz 2008 28 Ağustos 2008 31 Mayıs 2011 190 milyon 5.368 

Collar 6 Kasım 2008 27 Şubat 2009 31 Mayıs 2011 210 milyon 3.010 

8.378 

Coridor 26 Ağustos 2009 31 Mayıs 2011 30 Kasım 2012 300 milyon 711

Cap 26 Ağustos 2009 31 Mayıs 2011 30 Kasım 2012 125 milyon 258

Faiz Takas 6 Ekim 2010 30 Kasım 2011 20 Kasım 2013 105 milyon 1.328

Faiz Takas 6 Ekim 2010 30 Kasım 2011 20 Kasım 2013 105 milyon 1.183

Faiz Takas 6 Ekim 2010 30 Kasım 2011 20 Kasım 2013 53 milyon 574

Faiz Takas 6 Ekim 2010 30 Kasım 2011 20 Kasım 2013 53 milyon 573

4.627
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NOT 28 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Kredi riski

Grup, perakende satışları dışındaki satışlar açısından kredi riskine tabidir. Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın, sözleşmelerin şartlarını yerine getirmeme 

risk unsurunu taşır. Bu riskler, kredi değerlendirmeleri, tek bir karşı taraftan toplam riskin sınırlandırılması ve müşterilerden alınan teminatlar ile kontrol edilir. 

Kredi riski, müşteri tabanını oluşturan kuruluş sayısının çokluğu ile dağıtılmaktadır.

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle kredi ve alacak riski detayları aşağıdaki gibidir. Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde 

artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.

    Bankalardaki

  İlişkili Taraf  Diğer Taraf  Mevduat 

    

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan    

   azami kredi riski (A+B+C+D) 23 52.956 552.694

Azami riskin teminat, vs ile güvence altına    

   alınmış kısmı  - 10.138  - 

A.Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne    

   uğramamış finansal varlıkların net defter değeri  23    50.606 552.694

    teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı  - 9.788  - 

B.Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan    

    aksi taktirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne    

    uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri  -  -  - 

    teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı  -  -  -

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne    

   uğramamış varlıkların net defter değeri  - 2.000  - 

    teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı  -  -  - 

D.Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların    

   net defter değerleri  -  350     - 

    vadesi geçmiş (brüt defter değeri)  - 12.939  - 

    değer düşüklüğü (-)  - (12.589)  - 

    net değerin teminat, vs ile güvence    

   altına alınmış kısmı  - 350  - 

NOT 28 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Likidite ve fonlama riski

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa 

pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması 

suretiyle yönetilmektedir. Grup’un 31 Aralık 2010 tarihinde bir yıldan uzun vadeli 2.327.261 TL tutarında finansal borcu bulunmaktadır (2009: 2.504.385 TL) (Not 7).

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Grup’un finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi aşağıdaki gibidir:

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

Finansal yükümlülükler (Türev olmayan):       

       

Finansal borçlar  2.388.383     3.022.961     -       172.563     1.450.850     1.399.548

Ticari borçlar  1.463.546     1.473.085     1.194.906     278.179     -       -

Diğer borçlar  16.169     16.169     16.169     -       -       -

Türev finansal araçlar       

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

Türev nakit girişleri 4.627 4.627 - - 4.627  -

Türev nakit çıkışları  (85.273)  (97.888)  -  (40.894)  (56.994)  -

Vadeli döviz işlemleri, net nakit girişi  (80.646)  (93.261)  -  (40.894)  (52.367)  -

 

      

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

Finansal yükümlülükler (Türev olmayan):       

Finansal borçlar  2.578.887     3.380.925     10.639     216.132     1.169.322     1.984.832

Ticari borçlar  1.240.576     1.249.822     1.245.422     4.400     -       -

Diğer borçlar  9.052     9.052     9.052     -       -       -

 3.828.515 4.639.799 1.265.113 220.532 1.169.322  1.984.832

       

Türev finansal araçlar       

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

Türev nakit girişleri  7.615  7.615  -  -  -  7.615

Türev nakit çıkışları  (78.455)  (130.059)  -  (18.988)  -  (222.071)

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

 3.868.098 4.512.215 1.211.075 450.742 1.450.850  1.399.548

Ticari Alacaklar
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi aşağıdaki gibidir:
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NOT 28 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Kredi riski (devamı)

c) Ticari alacakların coğrafi bölge yoğunlaşması

   2010 2009

Türkiye   46.894 36.103

Diğer   6.085 3.930

   52.979 40.033

Döviz kuru riski 

Grup, ağırlıklı olarak yabancı para cinsinden finansal borçları sebebiyle yabancı para cinsinden borçlu bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur 

değişiklerinden doğan yabancı para kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu yabancı para kuru riski, yabancı para pozisyonunun analiz edilmesi ile takip 

edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

31 Aralık 2010 itibariyle Euro TL karşısında %5 oranında değer kazansaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, Euro cinsinden ifade edilen varlık ve yü-

kümlülüklerden oluşan kur farkı karı sonucu vergi öncesi dönem karı 97.804 TL daha düşük olacaktı.

NOT 28 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Kredi riski

   Bankalardaki

  İlişkili Taraf  Diğer Taraf  Mevduat 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan    

   azami kredi riski (A+B+C+D)  111     39.922     984.375    

Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -  14.022  -

A.Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne    

   uğramamış finansal varlıkların net defter değeri  111     36.787     984.375    

    teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı  -  13.627     - 

B.Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan    

    aksi taktirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne    

    teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı  -  -  - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne    

   uğramamış varlıkların net defter değeri  -  2.738     - 

    teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı  -  -  - 

D.Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların    

   net defter değerleri  -  396     - 

    vadesi geçmiş (brüt defter değeri)  -  11.496     - 

    değer düşüklüğü (-)  -  (11.100)  - 

    net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - 396  - 

Grup bugüne kadar tahsil edilemeyen, vadesi geçen, koşulları yeniden görüşülen herhangi bir banka mevduatı ve kredi kartı slip alacakları bulunmadığından 

bu varlıklar ile ilgili herhangi bir kredi riskinin olmadığını düşünmektedir. Grup’un alacak hesaplarını tahsil etmekteki geçmiş deneyimi, ayrılan karşılıklarda göz 

önünde bulundurulmuştur. Bu nedenle Grup, olası tahsilat kayıpları için ayrılan karşılık dışında herhangi bir ek ticari alacak riskinin bulunmadığına inanmaktadır.

a) Vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış alacaklar ile koşulları yeniden görüşülmüş bulunan alacakların kredi kalitesine ilişkin detaylar

   2010 2009

Grup 1   4.106 2.877 

Grup 2   45.198 31.907 

Grup 3   1.328 2.114 

   50.632 36.898

Grup 1 - Yeni müşteriler (3 aydan kısa süredir müşteri olanlar)

Grup 2 - Önceki dönemlerde tahsilat gecikmesi yaşanmamış mevcut müşteriler (3 aydan uzun süredir müşteri olanlar)

Grup 3 - Önceki dönemlerde tahsilat gecikmesi yaşanmış, ancak gecikmeli olsa da tahsilat yapılmış mevcut müşteriler

b) Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacakların yaşlandırma tablosu   

   2010 2009

0-1 ay arası   751  437    

1-3 ay arası   211  632    

3-12 ay arası   332  1.543    

1-5 yıl arası   706  127    

   2.000  2.739    

Ticari Alacaklar

31 Aralık 2010
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NOT 28 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Döviz kuru riski (devamı)

 Toplam ABD  Diğer TL
 TL Karşılığı Doları Euro Karşılığı

Varlıklar:     

Nakit ve nakit benzeri değerler 878.134 36.575 376.378 9.973

Ticari alacaklar 3.073 553 12 2.215

Diğer dönen varlıklar 3.589 2.117 2 396

Dönen varlıklar 884.796 39.245 376.392 12.584

     

Diğer duran varlıklar 175 116  -       -      

Duran varlıklar 175 116  -       -      

     

Toplam varlıklar 884.971 39.361 376.392 12.584

     

Kısa vadeli finansal borçlar  74.502  23.805  17.895  - 

Ticari borçlar (net)  7.292  1.358  197  4.823 

Diğer yükümlülükler  5.986  3.074  2  1.354 

Kısa vadeli yükümlülükler 87.780 28.237 18.094 6.177

     

Uzun vadeli finansal borçlar  2.504.385     -       1.159.276     -      

Uzun vadeli yükümlülükler  2.504.385     -       1.159.276     -      

     

Toplam yükümlülükler 2.592.165 28.237 1.177.370 6.177

     

Net bilanço yabancı para pozisyonu (1.707.194) 11.125 (800.978) 6.407

     

Bilanço dışı türev araçların net     

   varlık/(yükümlülük) pozisyonu (A-B) - - - -

A. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden     

   türev ürünlerin toplam tutarı - - - -

B. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden     

   türev ürünlerin toplam tutarı - - - -

     

Net yabancı para pozisyonu (1.707.194) 11.125 (800.978) 6.407

     

İhracat - - - -

İthalat 39.693 25.611 - -

Döviz hedge’i amaçlı finansal     

   araçların toplam gerçeğe uygun değeri 54.318 - - -

Döviz varlıklarının hedge edilen kısmının tutarı  - - - -

Döviz yükümlülüklerinin hedge edilen tutarı 331.757 - 153.570 - 

NOT 28 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Döviz kuru riski (devamı)

 Toplam ABD  Diğer TL
 TL Karşılığı Doları Euro Karşılığı

Varlıklar:     

Nakit ve nakit benzeri değerler 453.732 5.089 210.652 14.217 

Ticari alacaklar 2.763 195 54 2.351 

Diğer dönen varlıklar 3.484 1.873  -       589    

Dönen varlıklar 459.979 7.157 210.706 17.157 

     

Diğer duran varlıklar 61 39  -       -      

Duran varlıklar 61 39  -       -      

     

Toplam varlıklar 460.040 7.196 210.706 17.157 

     

Kısa vadeli finansal borçlar 61.122  1.120    28.984  -      

Ticari borçlar (net) 4.861 462 551 3.018 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 6.036 3.283 24 912 

Kısa vadeli yükümlülükler 72.019 4.864 29.559 3.930 

     

Uzun vadeli finansal borçlar 2.327.261  -      1.135.748  -      

     

Uzun vadeli yükümlülükler 2.327.261  -      1.135.748  -      

     

Toplam yükümlülükler 2.399.280 4.864 1.165.307 3.930 

     

Net bilanço yabancı para     

   varlık / (yükümlülük) pozisyonu (1.939.240) 2.332 (954.601) 13.227

     

Bilanço dışı türev araçların net     

   varlık/(yükümlülük) pozisyonu (A-B) - - - -

A. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden     

   türev ürünlerin toplam tutarı - - - -

B. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden     

   türev ürünlerin toplam tutarı - -  -      -

     

Net yabancı para pozisyonu (1.939.240) 2.332 (954.601) 13.227

     

İhracat - - - -

İthalat  48.523     32.104    - -

Döviz hedge’i amaçlı finansal     

   araçların toplam gerçeğe uygun değeri 76.896 - - -

Döviz varlıklarının hedge edilen kısmının tutarı - - - -

Döviz yükümlülüklerinin hedge edilen tutarı 201.856  98.510 - 

Orijinal Bakiyeler Orijinal Bakiyeler
2010 2010
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NOT 28 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Sermaye risk yönetimi

Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye 

yapısını sürdürmek için Grup’un faaliyette bulunabilirliğinin devamını korumaktır.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenecek temettü tutarını belirler, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak 

için varlıklarını satabilir.

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

yapmaktadır.

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle net borç/(özkaynaklar+net borç) oranı aşağıdaki gibidir:

   2010 2009

     

Toplam yükümlülükler    4.220.192  4.147.713 

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri    (884.180)  (1.281.287)

        Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (net)    (118.411)  (116.258)

Net borç    3.217.601  2.750.168 

Özkaynaklar    1.346.647  1.499.869 

Özkaynaklar+net borç    4.564.248  4.250.037 

     

Net borç/(Özkaynaklar+net borç) oranı   70,50% 64,71%

 

NOT 29 - FİNANSAL ARAÇLAR 

Makul değer tahmini

Makul değer, bir finansal aracın hazır taraflar arasında, zorunlu satış ya da tasfiye dışında, yürürlükteki bir işlem ile değiştirilebileceği tutardır ve eğer mevcutsa, 

kote edilmiş piyasa fiyatı ile en iyi şekilde açıklanır.

1 Ocak 2009’dan itibaren geçerli olmak üzere, Grup, bilançoda gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen finansal araçlar için UFRS 7’deki değişikliği uygulamıştır. 

Bu değişiklik, gerçeğe uygun değer hesaplamalarının, aşağıdaki hesaplama hiyerarşisinde belirtilen aşamalar baz alınarak açıklanmasını gerektirmektedir. 

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

•	Seviye	1	içinde	yer	alan	kote	edilmiş	fiyatlardan	başka,	varlık	veya	yükümlülükler	için,	ya	direkt	(fiyat	olarak)	ya	da	dolaylı	(fiyatlardan	türetilerek)	gözlenebilir	

girdiler (Seviye 2).

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

Bilançoda yer alan türev finansal araçlar makul değerleri ile değerlenen tek kalemdir. Türev finansal araçların makul değeri Seviye 2 olarak dikkate alınabilecek 

değerleme yöntemiyle belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, açıklama amaçlı olarak, bilançoda işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle taşınan finansal 

borçlar makul değerleriyle sunulmuştur (Not 7). Açıklama amaçlı olarak hazırlanan finansal borçların makul değerleri, gelecekteki kontrat bazlı nakit akışlarının 

Grup için uygun olan ve Seviye 2 olarak sınıflandırılan benzer finansal araçlar için olan cari dönem piyasa faiz oranları ile (Libor) iskonto edilmesi yöntemiyle 

tahmin edilmiştir. Kısa vadeli olmalarından dolayı, ticari alacak ve borçların makul değerleri, defter değerlerinden değer düşüklüğü karşılığının düşülmesiyle 

tahmin edilmektedir. 

NOT 28 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Döviz kuru riski (devamı)

31 Aralık tarihleri 2010 ve 2009 itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi tabloları aşağıda gösterilmiştir:

31 Aralık 2010    

  

  Yabancı paranın Yabancı paranın

  değer kazanması değer kaybetmesi

    

Euro kurunun %5 değişmesi halinde    

   Euro net varlık/yükümlülüğü   (97.804)  97.804 

   Euro riskinden korunan kısım  - -

Euro Net Etki   (97.804)  97.804 

    

31 Aralık 2009    

  

  Yabancı paranın Yabancı paranın

  değer kazanması değer kaybetmesi

    

Euro kurunun %5 değişmesi halinde    

   Euro net varlık/yükümlülüğü   (86.518)  86.518 

   Euro riskinden korunan kısım  - -

Euro Net Etki   (86.518)  86.518 

Kar/Zarar

Kar/Zarar
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NOT 30 - ORTAK KONTROLE TABİ İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ

Migros Türk’ün 28 Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda Migros Türk’ün mevcut tüm aktif ve pasifinin bir 

kül halinde Moonlight tarafından devir alınması suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hüküm-

leri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20. maddeleri hükümleri çerçevesinde birleşilmesine karar verilmiştir. Söz konusu birleşme neticesinde Moonlight’ın 

sermayesinin 174.323.340 TL’den 178.030.000 TL’ye (tutarlar Türk Lirası olarak ifade edilmiştir) artırılmasına karar verilmiş olup Genel Kurul’da onaylanan 

birleşme sözleşmesi doğrultusunda birleşme oranı 0,97918 ve hisse değiştirme oranı 1,00 olarak tespit edilmiştir. Birleşme nedeniyle Moonlight tarafından ihraç 

olunan 3.706.660 TL (tutarlar Türk Lirası olarak ifade edilmiştir) tutarındaki nama yazılı paylar Migros Türk’ün Moonlight dışındaki ortaklarına sahip oldukları 

Migros Türk payları ile değiştirilmek üzere kaydi olarak dağıtılmıştır. 

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, Migros Türk 28 Nisan 2009 tarihli Olağan Genel Kurul kararının ve birleşme sözleşmesinin 30 Nisan 2009 tarihinde tescil edildiğini 

6 Mayıs 2009 tarih ve 7305 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan etmiştir. Birleşme neticesinde Moonlight’ın ticaret unvanı Migros Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Bu birleşmenin sonucunda oluşan 27.312 TL tutarındaki fark, SPK’nın uygulanmasını zorunlu kıldığı finansal tablo sunum formatında ilgili bir kalem olmaması 

sebebiyle, konsolide özkaynaklar altında “Birleşmeye ilişkin ilave özsermaye katkısı” olarak gösterilmiştir.

NOT 31 -KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN Dİ-

ĞER HUSUSLAR

Geçmiş yıl finansal tablolarının yeniden düzenlenmesi;

Grup stoklarının değerlenmesine ilişkin önceki dönemlerde kabul ettiği muhasebe politikasını yeniden gözden geçirmiş ve daha önce birim maliyetini ağırlıklı 

ortalama maliyet yöntemi ile kayda almış olduğu stoklarının maliyet bedellerini en güncel alış fiyatı üzerinden yeniden değerlemiş ve önceki dönem finansal 

tabloları 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren başlayarak 8 numaralı Uluslararası Finansal Raporlama Standardı “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde 

Değişiklik ve Hatalar” (“UMS 8”)’e istinaden yeniden düzenlemiştir.

 31 Aralık 2009

  Daha önce raporlanan 

 Stokların değerlemesi muhasebe 

politikası değişikliğinin etkisi  Yeniden Düzenlenmiş 

 Stoklar  576.718  5.576  582.294 

 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü  (115.143)  (1.115)  (116.258)

 Net dönem karı  108.024  (81)  107.943 

 Geçmiş yıl karları  133.067  4.542  137.609 

 1 Ocak 2009

  Daha önce raporlanan 

 Stokların değerlemesi muhasebe 

politikası değişikliğinin etkisi  Yeniden Düzenlenmiş 

 Stoklar  491.974  5.678  497.652 

 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü  (123.693)  (1.136)  (124.829)

 Net dönem karı  133.067  4.542  137.609 

NOT 32 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Grup, Azerbaycan’da üç mağaza ile faaliyet göstermekte olan ve %100 hissedarı olduğu Ramstore MMC Şirketindeki hisselerinin tamamının 17 Şubat 2011 

tarihinde Grup ile ilişkisi olmayan Dubai’de mukim “Intersun Holding FZCO” Şirketine 14.250.000 USD’a satılmasına karar vermiş ve  hisse devir sözleşmesi 

imzalanmıştır.
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