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Formatlarımız

MİGROS Bu Benim Dünyam
Perakende sektörünün öncüsü Migros, 7 coğrafi bölgede 67 ile yaydığı
mağazalarıyla keyifli alışverişin, yenilikçiliğin ve kalitenin adresi olmaya devam
etmektedir. Rakiplerinden farklılaşan özelliklerini pekiştirerek, uygun fiyatlarla
çeşitliliğini daha da artıran Migros, sürekli yenilikçilik felsefesi ile kitlelere
yayılarak, müşterilerini yeni uygulamaları ve farklı hissettiren hizmet anlayışıyla
karşılamaya devam etmektedir.

TANSAŞ Sözünün Eri, Kalitenin Yeri
Tazelikteki iddiası, tanzim satış fiyatları, güler yüzlü, cıvıl cıvıl ortamı ile Ege
Bölgesinde müşterilerine yakın duran Tansaş, “Sözünün Eri, Kalitenin Yeri”
sloganıyla mahalleliye en iyi hizmeti sunmaktadır. Tansaş “Akıl Almaz Tüketici
Hakları” ile sektöründe her zaman bir adım öndedir.

MACROCENTER Kutlamaya Değer
Özel lezzetler konusunda öncü marka Macrocenter, hizmet standardı ve ürün
seçkinliği ile fark yaratırken, hem Anadolu’dan hem de dünyadan çok özel tatlar
ve sunumlardan oluşan geniş ürün yelpazesi ile referans noktası olmaya devam
etmektedir. Macrocenter, özel hizmet anlayışını İstanbul, Ankara, Antalya, Çeşme
ve Bodrum mağazaları ile sunmaktadır.

Yurt içinde...
Migros

Tansaş

Migros + Tansaş
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5M Hiper ucuzluk
5M Migroslar, özgür alışveriş alanları ile bünyesinde hiper ucuzluğu barındırarak
geniş müşteri kitlelerine hitap etmektedir. Türkiye’nin hiper ucuz marketi geniş
ürün yelpazesinin yanı sıra tekstil, ev ürünleri, züccaciye, elektronik ve beyaz
eşyadaki ürün çeşitliliği ile de fark yaratmaktadır.

MİGROS SANAL MARKET Netten, Cepten, Tabletten
Alışverişte hayatı kolaylaştıran Migros Sanal Market, elektronik ticarette gıda
perakendeciliğinin önemli bir adresidir. Migros Sanal Market 15 ilde (İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Afyon, Antalya, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir,
Kayseri, Malatya, Mersin, Muğla ve Samsun) alışveriş imkanı sağlamakta ve
ürünleri müşterilerinin kapılarına teslim etmektedir.

Dünyaya açılan keyifli alışveriş
Türk perakende sektörünün öncüsü Migros, Kazakistan ve Makedonya’da
2’si alışveriş merkezi olmak üzere toplam 39 mağazayla hizmet vermektedir.
Ramstore’lar, mevcut ülkelerde yaygınlaşırken gelecekte yeni ülkelerde de yatırım
yapılması hedeflenmektedir.

Yurt dışında...

Kazakistan
Makedonya
Türkiye
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Kurumsal Profil

Kurulduğu günden itibaren müşteri beklentilerine
odaklanan Migros, perakende sektöründe
yenilikçilik ve gelişimle anılmaktadır.
sektörde
her zaman
bir adım önde

Türkiye’de modern perakende sektörünün öncüsü olan
Migros, günümüzde çok geniş kullanım alanlarına
sahip olan mağazalarında, gıda ve ihtiyaç maddelerinin
yanı sıra kırtasiye, züccaciye, beyaz eşya, kitap ve
konfeksiyon gibi bölümleriyle müşteri gereksinimlerini
karşılamaktadır.

Sahip olduğu insan kaynağına olan güvenin yanı sıra,
teknolojik gelişmelerin faydasını müşterilerine sunma
çabasında olan Migros, bilgi teknolojilerine verdiği
önem ve yaptığı yatırımlar ile de sektörde her zaman
bir adım önde olmaya devam etmektedir.
Kurulduğu günden itibaren müşteri beklentilerine
odaklanan Migros, perakende sektöründe yenilikçilik
ve gelişimle anılmaktadır.

Vizyon-Misyon-Stratejiler
Vizyon
Modern perakendecilikte Türkiye ve çevre ülkelere
yayılma ve tüketici beklentilerinin hep önünde
olma stratejisiyle, farklı formatlarda hizmet vererek
tüketiciye en yakın olmaktır.
Misyon
Yurt içi ve yurt dışında, müşteri odaklı, insana,
topluma ve çevreye duyarlı, güvenilir olduğu kadar
yenilikçi ve verimli yapısı ile yaşam kalitesini ileriye
taşımada öncü rol üstlenmek; çalışanlarına, iş
ortaklarına ve hissedarlarına uzun ömürlü ve tatmin
edici getiriyi sağlamak, büyüme ve operasyonel
kârlılıkta sektör liderliğini sürdürebilmektedir.

Stratejiler
Migros stratejilerini, misyonu doğrultusunda, faaliyet
gösterdiği ülkelerin perakendecilik standartlarını
yukarı çekecek müşteri memnuniyeti anlayışı ile
sürdürülebilir kalite, saygınlık ve sektörel öncülüğü
sağlamak üzerine yapılandırır.
Migros’un ana stratejisi müşterilerine modern,
güvenilir, ekonomik ve yüksek kalitede hizmet
sunmaktır.
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Tarihçe

Beyoğlu Balık
Pazarı’nda
açılan ilk mağazadan
bugüne 60 yıl...

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 sağlamayı
ve bu ürünleri sağlığa uygun koşullarda ve uygun
fiyatlarla İstanbullulara ulaştırmayı amaçlamıştır. İlk
mağazasını Beyoğlu Balık Pazarı’nda açan Migros’un
çoğunluk hisseleri 1975 yılında Koç Grubu tarafından
devralınmış ve bu tarihten itibaren mağazalarının
sayısı ve marka değeri hızla artmıştır. Migros 1991
yılında halka açılmıştır.
2005 yılında ulusal perakende zinciri Tansaş’ı satın
alarak sektördeki öncülüğünü perçinleyen Migros,
yaratılan sinerji ile müşterilerine farklı formatlarda
farklılaşan markalarla hizmet sunmaya başlamıştır.
Koç Topluluğu’nun perakende sektöründen çıkma
kararı neticesinde, Şubat 2008’de Koç Holding A.Ş.
tarafından Migros’un %50,83 oranındaki hissesinin,
Moonlight Perakendecilik ve T.A.Ş.’ye devredilmesine
ilişkin hisse devir sözleşmesi 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 Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.’dir.

Şirket, 2013 yılsonu itibarıyla yurt içinde 7 coğrafi
bölgede 70 ilde, 299 M, 205 MM, 74 MMM, 144
MigrosJet, 21 5M, 199 Tansaş, 23 Macrocenter ve
yurt dışında iştirakleri aracılığıyla Kazakistan’da 25 ve
Makedonya’da 14 Ramstore olmak üzere toplam 1.004
mağazaya ulaşmıştır.
Migros müşterilerine mağazalarında verdiği
hizmetlerini, alternatif alışveriş kanalları olan internet,
telefon, kiosk, katalog ve cep telefonu aracılığıyla
sipariş verme ve adrese teslim olanaklarıyla da
genişletmiştir.
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Başlıca Göstergeler

2012 yılına göre satışları yaklaşık %10 mertebesinde
büyüyen Migros, konsolide brüt kârını %11,2 artışla
1.895 milyon TL’ye çıkarmıştır.

%19,5

2013 yılında
faaliyet kârı
artışı

5,8

milyar TL

Toplam Varlıklar

Toplam varlıklar %3,1 artışla
5,8 milyar TL’ye ulaşmıştır.

7,1

1,3
830,2

milyon TL

Özkaynaklar
Özkaynaklar

2013 yılında
2013
özkaynaklar
yılında %5,6
830,2
oranında
milyon
artan
TL
olarak kaydedilmiştir.
özkaynaklar 1,3 milyar TL olmuştur.

milyar TL

Net Satışlar

2013 yılında bir önceki yıla kıyasla
%9,9 artan net satışlar 7,1 milyar TL
seviyesine yükselmiştir.

430

7.127

6.482

Net satışlar (milyon TL)

469

VAFÖK (EBITDA) (milyon TL)

13
12 13

813

Kira öncesi VAFÖK
(EBITDAR) (milyon TL)
398
736

2013 yılında
VAFÖK artışı

1.895

%9,1

Brüt kâr (milyon TL)

1.705

12 13

12 13
12

13

12 13
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Özet Konsolide Bilanço

2013

2012

Değişim (%)

Dönen Varlıklar

1.980.727

1.908.550

3,8

Duran Varlıklar

3.815.908

3.715.795

2,7

Toplam Varlıklar

5.796.635

5.624.345

3,1

Kısa Vadeli Yükümlülükler

2.360.669

1.875.140

25,9

Uzun Vadeli Yükümlülükler

2.605.742

2.487.129

4,8

691

522

32,4

829.533

1.261.554

-34,2

5.796.635

5.624.345

3,1

2013

Değişim (%)

7.126.925

2012

6.482.402

9,9

-5.232.223

-4.777.773

9,5

1.894.702

1.704.629

11,2

-1.603.262

-1.434.956

11,7

Diğer Faaliyet Gelirleri/Giderleri

-55.398

-72.109

-23,2

Faaliyet Kârı

236.042

197.564

19,5

-5.755

-3.118

84,6

Finansal Gelir/Gider (Net)

-615.004

-65.536

838,4

Vergi Öncesi Kâr

-384.717

128.910

-398,4

Vergiler

-78.416

-40.774

92,3

Net Kâr

-463.133

88.136

-625,5

469.255

430.103

9,1

(bin TL)
Varlıklar

Yükümlülükler

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler
Özet Konsolide Gelir Tablosu
(bin TL)
Net Satışlar
Satışların Maliyeti
Brüt Kâr
Faaliyet Giderleri

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler

VAFÖK (EBITDA)
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Başkan Mesajı

Migros’un 60. yılını hep birlikte gururla
kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu ülkede, 60 yıldır,
mağazalarımızda çağdaş, kaliteli ve güvenilir hizmet
verdik.
İstikrarlı,
sürdürülebilir
ve operasyonel
kârlılığa odaklı
büyüme politikası

Sayın Ortaklarımız,
Migros’un 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına
hoş geldiniz. Bugün, bir kez daha, burada bizimle
olduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum.
Ekonomik ve Sektörel Değerlendirme
Migros’un değerli paydaşları, hep birlikte zor bir yılı
geride bıraktık. Yıl içinde Amerikan Merkez Bankası
Fed’in tahvil alımlarını azaltmaya başlayacağını
açıklamasından sonra, gelişmekte olan ülkeler
bu süreçten olumsuz etkilendi, sermaye çıkışları
ekonomilerde kur, enflasyon ve faiz tarafında ciddi
çalkantılar yarattı. Türkiye ekonomisine baktığımızda
ise, son iki yıldır dünyadaki gelişmelere paralel olarak
potansiyelinin altında büyüdüğünü görüyoruz. 2012
yılında reel olarak %2,2 mertebesinde büyüyen
ekonomimiz, 2013 yılının ilk 9 ayında %4,0
mertebesinde büyüdü. Büyümenin önceki yıllara
göre daha ılımlı olmasının yansımalarını elbette
gıda perakende sektöründe de nispeten hissettik.
Enflasyon tarafında, 2012 yılında %6,2 mertebesinde
gerçekleşen tüketici enflasyonu 2013 yılında %7,4
oldu. Zorlaşan iç ve dış koşullara rağmen, önümüzdeki
yıllara ilişkin iyimserliğimizi koruyoruz. Türkiye
ekonomisinin yeniden potansiyelini ortaya çıkaracak
güç ve dinamizme sahip olduğunu düşünüyor tekrar

güven ortamının yaratılarak yatırım ortamının
iyileştirilmesini bekliyoruz. Ülke ekonomisi
büyüdükçe, hane halkı geliri arttıkça, gıda perakende
sektörü bir kez daha büyümenin lokomotiflerinden
biri olacaktır. Biz, Migros olarak sektörde, her zaman
olduğu gibi, yatırımlarımızı sürdürmeye ve istihdam
yaratmaya devam edeceğiz.
Stratejiler ve Operasyonel Performans
Migros olarak aslında iki senedir benzer büyüme
rakamlarına ulaşıyoruz. Yurt dışı operasyonlarımız
dahil, 2012 yılında 166 yeni mağaza açarken, 2013
yılında 165 yeni mağaza açtık. Toplam mağaza
sayımız, 2013 sonu itibarıyla 1.004’e ulaştı. İstikrarlı,
sürdürülebilir ve aynı zamanda operasyonel kârlılığa
odaklı bir büyüme politikamız var. Hızlı mağaza
açılışlarına ve maliyet tarafındaki baskılara rağmen
aldığımız tedbirlerle güçlü faaliyet kârlılığımızı
sürdürmeyi başarabiliyoruz. Geçtiğimiz yılın son
çeyreğinde, gelişen müşteri beklentilerini yansıtan,
daha fazla hizmet odaklı yeni Migros konsepti ile 20
mağazamızı yeniledik. Yeni konsept ile ilgili, şu ana
kadar müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler
bizi memnun ediyor. Bu tarz yenilikçi stratejilerimizi,
organize perakende sektöründeki istikrarlı pazar payı
kazanımımızı sürdürebilme adına önemli buluyorum.
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yenilikçi stratejilerle
desteklenen
istikrarlı pazar payı
kazanımı

Şirket’in konsolide satışları, 2013 yılında,
7.127 milyon TL’ye ulaşarak geçen yıla göre %10
mertebesinde büyüme kaydetti. Brüt kâr tutarı
geçen yıla göre %11,2 artarak 1.895 milyon TL’ye
yükseldi. Tedarik zinciri yönetiminde uzun süredir
gösterdiğimiz yoğun çabaların neticesini almaya
devam ediyoruz. Şirket’in konsolide brüt kâr marjı üç
senedir gelişme kaydediyor. 2013 yılında konsolide
brüt kâr marjı %26,6 olarak gerçekleşti. Konsolide
VAFÖK (Vergi, Amortisman ve Faiz Öncesi
Kâr-EBITDA), 469 milyon TL ve VAFÖK marjı
%6,6 olurken, kira öncesi VAFÖK 813 milyon TL
ve kira öncesi VAFÖK marjı %11,4 oldu. Diğer
taraftan, 2013 yılında Euro kurunun TL karşısında
değerlenmesi neticesinde, Şirket’in Euro bazlı kredi
borcu dolayısıyla oluşan ve nakit çıkışı gerektirmeyen
582 milyon TL tutarındaki kur farkı giderlerinin
etkisiyle, 463 milyon TL net zarar kaydedildi.
Geleceğe Yönelik Beklentiler
Sayın Ortaklarımız, Migros 2013 yılında, faaliyet
gösterdiği alanda ulusal ve uluslararası birçok ödüle
layık görüldü. Çalışanlarımız 10. kez “Türkiye’nin
En Beğenilen Perakende Şirketi” ödülünü
Şirketimize getirdi. Ayrıca, CRM, reklam, sanal
market ve insan kaynakları alanlarında birbiri
ardına çok değerli ödüller alındı. Özellikle, Migros
Perakende Akademisi’nin, dünyanın en büyük
eğitim organizasyonu olan ASTD (American
Society for Training and Development) tarafından
verilen ve “Eğitim-Gelişim” alanında dünyanın
en saygın ödüllerinden birisi olarak kabul edilen
ASTD Best 2013 Ödülü’ne layık görülmesi bizi son
derece memnun etti. İş yapış şeklimizin ve kaliteli iş
sonuçlarımızın takdir edilmesi dolayısıyla gösterilen
teveccühe ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Migros’un 60. yılını hep birlikte gururla kutlamaya
hazırlanıyoruz. Bu ülkede, 60 yıldır, mağazalarımızda
çağdaş, kaliteli ve güvenilir hizmet verdik. Sektörde
birçok ilki beraber paylaştık, hep öncü olduk. Migros
Yönetim Kurulu Başkanı olarak, ben ve arkadaşlarım
bugün olduğu gibi yarınlara da güvenle bakıyoruz.
Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımızla
nice 60 yıllara diyor, toplantımıza katılmak suretiyle
göstermiş olduğunuz teveccühe teşekkür ediyor ve
hepinize saygılarımı sunuyorum.

F. Bülent Özaydınlı
Migros Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
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Büyüme:
hedefleri özümsemek

doğru strateji
sürdürülebilir büyüme
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Büyüme:
2013’te de çift haneli büyümesini sürdüren Migros, yarattığı değeri
yeni mağaza yatırımları için kullanmaya devam etmektedir.
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Ekonomik
Değerlendirme

Türkiye ekonomisi
2013 (9 aylık)
büyümesi
%4,0

2013 yılı, dünyada ve Türkiye’de makroekonomik
beklentilerin sıklıkla revize edildiği bir yıl olarak
hafızalarda yer etmiştir. Küresel piyasaları yakından
ilgilendiren, ABD Merkez Bankası Fed’in piyasalara
likidite sağlamak amacıyla uzun zamandır sürdürdüğü
tahvil alım programını azaltmaya başlaması
paralelinde parasal genişlemeyi yavaşlatacağına ilişkin
açıklamaları sonrasında küresel sermaye hareketlerinin
yön değiştirmeye başladığı görülmüştür. Bu süreçte
gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru
sermaye akışları yaşanırken, Türkiye dahil olmak
üzere gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri olumsuz
etkilenmiştir. Nitekim 2013 yılı, gelişmekte olan
ülkelerde sermaye çıkışlarının görüldüğü, enflasyon,
döviz kurları ve faiz tarafında ciddi çalkantıların
yaşandığı bir yıl olmuştur. Yılın ikinci yarısından
itibaren gelişmekte olan ülke para birimleri Euro ve
Dolar karşısında ciddi değer kayıpları yaşamıştır.
Dünya ekonomisinin 2013 yılında %3,3 düzeyinde
büyüdüğü tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan
ülkeler, beklenen ortalama %4,8 büyüme ile küresel
büyümeye pozitif katkı sağlamışlardır.
2012 yılında reel olarak %2,2 büyüme kaydeden
Türkiye ekonomisi, 2013 yılının ilk 9 ayında ise %4,0
reel büyüme kaydetmiştir. 2013 yılının ilk 9 ayında
yerleşik ve yerleşik olmayan hane halkı yurt içi tüketim
harcamaları cari fiyatlarla 2012 yılının ilk 9 ayına
kıyasla %11,5 artış göstermiştir. Toptan ve perakende
ticaret harcamaları da 2013 yılının ilk 9 ayında cari
fiyatlarla değerlendirildiğinde %9,5 seviyesinde bir
büyüme kaydetmiştir. Yerleşik ve yerleşik olmayan
hane halklarının yurt içi tüketimi altında gösterilen
gıda, içki ve tütün harcamaları ise reel olarak %2,4
mertebesinde büyümüştür. 2012 yılında ekonomik
faaliyetlerdeki yavaşlamanın da etkisi ile kontrol
altında seyreden cari açık, 2013 yılında altın, enerji
ithalatı ve artan iç talep neticesinde yılı 65 milyar
dolarla kapatmıştır.

2012 yılında %6,16 olan tüketici enflasyonu, 2013
Orta Vadeli Program’daki %6,8’lik 2013 yılsonu
hedefine karşın, %7,4 ile hedeflenen seviyenin
üzerinde gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısındaki
kur artışının ve beklentilerin üzerinde seyreden gıda
fiyatları enflasyondaki bozulmanın ana nedenleri
olarak ön plana çıkmıştır. 2011 yılında %9,8 ve 2012
yılında %10,1 olarak gerçekleşen işsizlik oranları, 2013
yılı itibarıyla %9,7’ye gerileyerek iyileşme kaydetmiştir.
Türkiye, geçtiğimiz dönemde kredi derecelendirme
kuruluşları; Fitch Ratings, Moody’s ve JCR’dan
“yatırım yapılabilir” kredi notu alma başarısını
göstermiştir. 2013 yılının özellikle ikinci yarısından
itibaren yaşanan yurt dışı kaynaklı olumsuz gelişmeler
ve yurt içi artan belirsizliklere rağmen Türkiye “yatırım
yapılabilir” kredi notunu korumuştur.
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Migros 2013 Yılı Yatırım Faaliyetleri

Yurt içinde ve yurt dışında açılan toplam 165
mağaza ile 2013 yılının başında 100-150 arası
süpermarket ve 2 ile 3 hipermarket olarak belirlenen
mağaza açılış hedefinin üzerine çıkılmıştır.
Şirket, müşterilerine süpermarket, hipermarket, online
ve toptan formatlarında Migros, Tansaş, Macrocenter,
Ramstore, 5M Migros, Sanal Market ve Migros
Toptan markalarıyla hizmet vermektedir.

gösterilmektedir. Makedonya’da Üsküp, Ohrid
ve Kumanovo şehirlerinde açılan yeni mağazalar
neticesinde Tetova, Üsküp ve Struga’dan sonra faaliyet
gösterilen il sayısı 5’e çıkmıştır.

2013 yılında yurt içinde, süpermarket formatında 66
Migros (40 M, 19 MM ve 7 MMM), 16 Tansaş (14
Mini, 1 Midi ve 1 Maxi), 69 MigrosJet ile 3’ü format
değişimi olmak üzere 6 Macrocenter, hipermarket
formatında ise 3 adet 5M Migros mağazası
hizmete açılmıştır. Yurt dışında ise, Kazakistan’da
1 ve Makedonya’da 7 Ramstore mağazası faaliyete
geçmiştir. Böylelikle, 2013 yılı içinde mağaza
portföyüne toplam 165 yeni mağaza eklenmiştir. Yurt
içinde ve yurt dışında açılan toplam 165 mağaza ile
2013 yılının başında, 100-150 arası süpermarket ve
2 ile 3 hipermarket olarak belirlenen mağaza açılış
hedefinin üzerine çıkılmıştır.

Şirket yurt içinde 4, yurt dışında ise 2 (Kazakistan
ve Makedonya) alışveriş merkezini yönetmektedir.
Şirket’in yurt içi ve yurt dışı toplam net satış alanı ise
2012 yılına göre %5,3 artışla 897.119 m2 olmuştur.

2013 yılsonu itibarıyla Migros, yurt içinde 7
coğrafi bölgede 299 M, 205 MM, 74 MMM, 144
MigrosJet, 21 5M, 123 Mini, 54 Midi, 22 Maxi ve
23 Macrocenter, yurt dışında ise iştirakleri vasıtasıyla
Kazakistan’da 25 ve Makedonya’da 14 Ramstore
olmak üzere toplam 1.004 mağazaya ulaşmıştır. 2013
sonu itibarıyla, yurt içinde süpermarket formatında
68 ilde, hipermarket formatında ise 14 ilde faaliyet

Tansaş ve Migros markaları, süpermarket alanında
yeni mağazalarla büyümeye devam ederken,
Macrocenter formatı, 2013 yılında Ankara, Muğla,
İzmir ve Antalya’da açılan mağazalar ile hizmet verdiği
il sayısını beşe yükseltmiştir.
5M Migros hipermarket formatında, 2013 yılında
Türkiye’nin farklı illerinde 3 yeni mağaza açılarak
mağaza sayısı 21’e çıkarılmıştır.
Süpermarket faaliyetleri Şirket’in ana işkoludur.
Diğer taraftan, hipermarket alanında da 5M Migros
formatı, sunduğu hiper ucuz, hiper eğlenceli alışveriş
imkanlarıyla sektörde benzerlerinden ayrışmaktadır.
Yurt dışında ise, Şirket’in, iştirakleri vasıtasıyla
Makedonya ve Kazakistan’da faaliyet gösteren
Ramstore formatı kârlı büyümesini sürdürmektedir.

Yurt Dışı İştirakler
Makedonya’da 7, Kazakistan’da 1 yeni mağaza ile
büyümeye devam edilmiştir.
Migros’un yurt dışı iştirakleri, Kazakistan ve
Makedonya’da Ramstore markası ile 2013 yılında
da kârlı büyümelerine devam etmiştir. Yurt dışı
iştiraklerin toplam satışları 2012 yılına göre %6,4
artmıştır.
Organize perakende sektörünün henüz gelişme
aşamasında olduğu Kazakistan ve Makedonya,
organize perakendeciler açısından önemli bir büyüme
potansiyeli barındırmaktadır.
Ramstore Kazakistan, 2013 yılında Temmuz ayında
Almatı’da açılan 1 mağaza ile toplam 25 mağaza ve
49.841 m2 satış alanı ile hizmet vermektedir. Ramstore
Kazakistan 2013 yılında 16,4 milyon müşteriye hizmet
sunmuştur.

Ramstore Makedonya ise, 2013 yılında Üsküp,
Ohrid ve Kumanovo şehirlerinde toplam 5.437 m2
satış alanına sahip 7 yeni mağaza açmış ve toplam
mağaza sayısını 14’e, satış alanını ise 14.433 m2’ye
yükseltmiştir. Ramstore Makedonya 2013 yılında
3,5 milyonun üzerinde müşteriye hizmet vermiştir.
Yurt dışı iştirakler, 2013 sonu itibarıyla toplam 64.274
m2 satış alanına sahip 39 mağaza ile 421,1 milyon TL
satış hacmine ulaşmıştır. Yurt dışı iştiraklerin vergi,
amortisman ve faiz öncesi kârı (VAFÖK) 32,3 milyon
TL’ye ulaşmış olup VAFÖK marjı toplam satışlarının
%7,7’si seviyesindedir.
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Mağaza Formatı
Süpermarket

Hipermarket

Mağaza Adedi

2012

2013

18

21

832

944

Yurt İçi Toplam

850

965

Toplam

882

1.004

Yurt Dışı

Net Satış Alanı (bin m2)

32

39

2012

2013

107

112

684

790

61

852

Kazakistan
Toplam

64

897

Yurt dışı mağaza
Sayısı(adet)

32

39

965

850

Makedonya

833

Yurt içi mağaza
sayısı (adet)

1.004

Yurt Dışı İştirakler

720

Toplam mağaza
sayısı (adet)

882

Mağaza Adedi

12 13
12 13

12

13

Yurt içi net satış
alanı (bin m2)
833

790

64

Yurt dışı iştirakler net
satış alanı (bin m2)

61

897

852

Toplam net satış
alanı (bin m2)

12 13
12 13
12 13

2012

2013

25

25

7

32

14
39
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Format bazında net satış alanı
dağılımı (%)
Hipermarket
%14

Markalar bazında net satış alanı
dağılımı (%)
5M Migros %13
Ramstore %7
Macrocenter %2
Tansaş %11

Süpermarket

Migros %67

%86

6.706

Yurt dışı
%5,9

Yurt içi satışlar
(milyon TL)

6.087

Satışların dağılımı (%)

Yurt içi
%94,1
12 13

12 13

7.127

Toplam satışlar
(milyon TL)

6.482

421

396

Yurt dışı iştirakler
satışlar (milyon TL)

12 13

15
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İnsan Kaynakları ve Eğitim

Migros’un insan kaynakları politikası “Rekabet
Avantajı Yaratacak Çalışanlar Yaratmak” temeli
üzerine kurulmuştur.
Migros İnsan Kaynakları’nın en önemli hedeflerinden
biri, Migros’un içinde bulunduğu rekabetçi sektör
içerisindeki öncü konumunu korumaya destek olacak,
donanımlı, müşteri-süreç odaklı ve fark yaratan insan
kaynağı geliştirmektir. Bu hedef doğrultusunda, insan
kaynakları politikası “Rekabet Avantajı Yaratacak
Çalışanlar Yaratmak” temeli üzerine kurulmuştur.
Migros ailesinde 2013 yıl sonu itibarıyla, yurt içinde
17.275, yurt dışında 1.581 olmak üzere toplam 18.856
çalışan yer almaktadır. Sezonluk çalışanlarla birlikte
2013 yılı yurt içi ortalama çalışan sayısı 17.612’ye
ulaşmaktadır.

Migros ailesinde
yurt içi ve dışı
toplam
18.856 çalışan

Migros 2013 yılında, farklı başvuru kaynakları
yöneterek büyük bir aday havuzu oluşturmuştur. Aday
havuzu içinden günde ortalama 170 aday, toplamda
35.700 aday, işe alım için değerlendirilmiş ve 9.400 işe
alım gerçekleşmiştir. Bu da her iş saatinde ortalama
5 yeni çalışanın Migros ailesine katılması anlamına
gelmektedir.
2011 yılında uygulamaya başlanılan şirket içi iş
başvuru sistemi, 2013 yılında da işe alım süreçlerinde
aktif olarak kullanılmış ve 200’ün üzerinde pozisyon iç
kaynaklardan karşılanmıştır.
Migros, tüm şube ve mağazalarındaki çalışanları için,
sistematik, adil, objektif, çalışanın kendi kariyerini
takip edebilmesine olanak sağlayan ve 2012 Perakende
Güneşi Ödülleri’nde “En Başarılı İnsan Kaynakları
Uygulaması” ödülüne layık görülen Mağaza Kariyer
Tarifleri ile kariyer planlama ve terfi süreçlerini
yönetmeye devam etmiştir. Bu çerçevede mağaza
yönetim kadrolarının %98’i iç kaynaklarımızdan
karşılanmıştır. Mağaza Kariyer Tarifleri ile Migros’ta
tam ya da yarı zamanlı çalışmaya başlamış bir
personelin 6 ayda mağaza yöneticiliği, 2,5 yılda
mağaza müdürlüğü ve açılan bölge satış müdürlüğü
pozisyonlarına yükselebilmesine yönelik kariyer
adımları tarif edilmektedir.

Migros 2013 yılı içerisinde gerçekleştirdiği yeni
işe alımlar ile İzmir ilinde “2013 Yılında En çok
İstihdam Sağlayan İşletme” ve “2013 Yılında En Fazla
Kadın Sigortalı Çalıştıran İşverenler” sıralamasında
ilk 5’e girmiştir. Ege Bölgesinde Muğla İş Kurumu
tarafından verilen “En Çok İstihdam Sağlayan
İşletme” ve Manisa İş Kurumu tarafından verilen
“İstihdam Fazlası Engelli Çalıştıran İşletme” ödülleri
de Migros’un 2013 yılı içerisinde aldığı ödüllerdendir.
Migros, yaş ortalaması 29, “Y” jenerasyonu (19802000 yılları arasında doğan) çalışanlarının oranı %70
olan genç ve enerjik bir ailedir. Bunun yanı sıra beyaz
yaka çalışanların %50’sinin kıdemi 8,5 yıldan fazladır.
2013 yılı içerisinde, “Türkiye’nin Perakende Okulu”
Migros’taki insan kaynakları süreçlerini iç ve dış
müşterilere yansıtmaya, Migros İK marka algısını
güçlendirmeye ve bağlılık unsurlarını artırmaya
yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara
paralel olarak, Migros İK uygulamaları, güncel iş
ilanları, kariyer hikayeleri, üniversite kariyer etkinlik
duyuruları ve alınan ödül haberlerinin yer aldığı
Migros İnsan Kaynakları resmi Facebook sayfası
“Migros Kariyer” açılmıştır. “Migros Kariyer”, gıda
perakende sektöründe insan kaynakları alanında resmi
Facebook hesabına sahip ilk sayfadır.
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Çalışanların memnuniyet düzeyini ölçmek ve
iyileştirmek amacıyla her yıl “Çalışma Hayatını
Değerlendirme Araştırması” yapılmaktadır.
Paylaşım Hattı ile
aylık ortalama
2.080 çağrıya cevap

Çalışanların memnuniyet düzeyini ölçmek ve
iyileştirmek amacıyla her yıl “Çalışma Hayatını
Değerlendirme Araştırması” yapılmaktadır. Bu
araştırma ile iyileştirilmesi gereken alanların
tespiti ve önceliklendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu
araştırma, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını
sürekli kılmaya yönelik analizler yapılmasına olanak
tanıdığından, akabinde gerçekleştirilecek uygulamalara
yön göstermektedir. 2006 yılından beri bağımsız bir
araştırma kuruluşu ile birlikte gerçekleştirilen Çalışma
Hayatını Değerlendirme Anketi’nde %98 doldurma
oranına ulaşılmış, insan kaynağının sürekli gelişimine
yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, idari birimler
ve mağaza yönetimi personel değişim oranları ciddi
şekilde azalmıştır. Çalışan memnuniyetinin artırılması
ve personel sorunlarına en hızlı şekilde cevap
verilmesini amaçlayan Paylaşım Hattı ile 2013 yılında
25.000’i aşkın çağrı cevaplanmış olup, aylık ortalama
2.080 çağrıya cevap verilmiştir.
Migros’ta İnsan Kaynakları Değerlendirme Sistemleri,
teknolojik yenilik ve gelişmeleri sürekli takip edip
uygulayarak, adil, şeffaf ve etkili değerlendirme
süreçleri sağlamaktadır.
Migros’ta Performans Yönetim Sisteminin amacı,
• Şirket strateji ve hedeflerinin çalışanlar arasında
yayılımını sağlamak,
• Çalışanların performansını Migros ilkeleri
çerçevesinde, adil ve şeffaf olarak objektif bir
şekilde değerlendirerek yönetmek,
• Değerlendirme sonuçları ışığında, kariyer gelişimi/
yedekleme, toplam gelir paketi ve kişisel gelişim
politikalarına yön vermek,
• Hedeflerin gerçekleşmesinde performans gösteren
çalışanların belirlenmesini, motive edilmesini ve
nitelikli çalışanların elde tutulmasını sağlamak,
• Performans sonuçları beklenen ve/veya yüksek
seviyede olan çalışanların zamanında takdir
edilmelerini ve ödüllendirmelerini sağlamaktır.

İdari birimler ve Mağaza Beyaz Yaka Performans
Yönetim süreci ile bir yılda toplamda 4.800’e yakın
değerlendirme gerçekleştirilmektedir. Balanced
Scorecard metodolojisi çerçevesinde tüm idari
ve mağaza yönetim kadrolarının performans
değerlendirmeleri, sistem üzerinde oluşturulan
bireysel hedef kartları üzerinden gerçekleşmektedir.
Performans değerlendirme sonuçları, gelişim
planlama, sürekli yüksek performanslılar tespiti,
kariyer planlama ve ücretlendirme sistemlerinde etkin
olarak kullanılmaktadır.
Değerlendirme süreçlerinden bir diğer kapsamlı
olanı altı ayda bir gerçekleştirilen Mağaza Personeli
Performans Yönetimi sürecidir. Bu süreçte ortalama
13.000’e yakın mağaza personeli, yılda iki kere,
perakende sektöründe önem teşkil eden 8 temel
yetkinlik, mesleki becerilerinin ölçümlendiği hizmet
kalitesi ve iş performansları bazında yöneticileri
tarafından değerlendirilmektedirler. Performans
değerlendirme sonuçları, çalışanların kariyer ve gelişim
planlarında belirleyici rol oynamaktadır.
Bunun yanı sıra, merkez ve mağaza yönetimi
çalışanlarının güçlü ve gelişime açık yönlerinin tespit
edilerek gelişim planlarının oluşturulabilmesi için,
360 derece yöntemiyle yetkinlik değerlendirmeleri
gerçekleştirilmektedir. 2013 yılı değerlendirme süreci,
1.900 çalışan için gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme
sonuçları çerçevesinde, 13 Stratejik İK Planlama
Toplantısı gerçekleştirilerek çalışanların kısa/
orta/uzun vadede Yetenek Matrisi’ndeki yerleri,
Potansiyeller, Yıldızlar, Kritik Pozisyonlar ve
Yedekleme Planları görüşülmüştür. Yetkinlik
değerlendirme sonuçları, çalışanların gelişim
anlaşmaları sürecine baz teşkil etmiştir.
“Ritim” İşgücü Yönetim Sistemi, 2013 yılına
damgasını vuran İK uygulaması olmuştur. 2013
yılında lansmanı yapılan “Ritim” işgücü yönetim
sistemi ile mağazalarımızda şeffaf, adil ve esnek
çalışma düzeninin daha da geliştirilmesi amaçlanmış,
projenin ilk adımları ve pilot çalışmaları yıl içerisinde
tamamlanmıştır. Mağazalardaki çalışma planlarının
sistem tarafından müşteri ihtiyaçlarına en uygun, en
adil ve verimli şekilde oluşturulmasına yönelik hayata
geçirilen proje, ilk etapta kasiyerleri kapsamaktadır.
Tüm mağazalar ve tüm çalışanların proje kapsamına
alınması için çalışmalar hızla sürdürülmektedir.
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2013 yılında
çalışanlara ortalama
17,2 gün eğitim

Migros Ödül Sistemi, “Migros Ödül Ağacı” adı
verilen, yedi ana ödül dalını tek çatı altında toplayan
kapsam çerçevesinde çalışanlara hizmet vermektedir.
Üstün performans gösteren, ekip çalışmasına yönelik
fark yaratan uygulamalar, yaratıcı fikir sahipleri,
yeni mağaza yeri önererek büyüme stratejisine
katkıda bulunan ve uzun yıllar Migros’un başarısına
katkı sağlayan çalışanlarımız Migros Ödül Sistemi
çerçevesinde ödüllendirilmektedir. 2013 yılında,
değerlendirilen binlerce fikir, bireysel çalışma, proje ve
öneri içerisinden 3.000 kişi farklı dallarda ödül almaya
ve ödül puanına hak kazanmıştır. Çalışanlarımız,
ödül puanlarını birbirinden keyifli hizmet ve
aktivitelerinden oluşan Migros Ödül Kataloğu
üzerinden diledikleri gibi kullanabilmektedir.
Çalışanların arasındaki iletişim, işbirliği ve dayanışma
ruhunu güçlendirmek amacıyla başlatılan çalışmalar
da aralıksız sürmektedir. Bu doğrultuda Türkiye
genelindeki çalışanların katılımıyla 5. Migros Spor
Şenlikleri düzenlenmiştir. Festival havasında geçen
şenliklerde 950 çalışan futbol, basketbol, voleybol,
tenis, masa tenisi ve satranç branşlarında düzenlenen
müsabakalarda mücadele etmiş ve başarılı olan
çalışanlara çeşitli ödüller verilmiştir.
Çalışanların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla
faaliyet gösteren Migros Perakende Akademisi
(MPA), Şirket’in stratejik hedeflerini hayata geçirecek
insan kaynağını şirket öncelikleri ile kişisel ve sektörel
ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeyi hedeflemektedir.
MPA, çalışanların Şirket’e adım attıkları günden
itibaren kariyer gelişimleri için en etkili model, yöntem
ve araçları tasarlayarak gelişimlerini planlayabilmek ve
çalışanlara gelişim süreçlerinde söz sahibi olma hakkı
vererek sürekli gelişimi şirket kültürü haline getirecek
ortamı yaratmak üzerine yapılandırılmıştır.

MPA altı bölümden oluşmaktadır:
• Mağazacılık Meslek Yüksekokulu
• Mağaza Yönetimi Fakültesi
• Taze Gıda Fakültesi
• İdari Birimler Fakültesi
• Liderlik Fakültesi
• Tamamlayıcı Programlar
MPA’da 228 sınıf eğitimi, 105 uzaktan eğitim, 160
makale, 75 kitap önerisi bulunmaktadır. Sanal sınıf
yöntemiyle eğitimci ve çalışanlar aynı mekanda
bulunma zorunluluğu olmadan sistem üzerinde bir
araya gelebilmektedirler. Kurum içi mentorluk sistemi
ile formal eğitimlerin yanı sıra bilgi/tecrübe paylaşımı
yaratılan ortamlarla gelişim bireysel düzeyde de
desteklenmektedir.
2013 yılında çalışanlar ortalama 17,2 gün eğitim
almışlardır.
Migros Perakendecilik Programı, Anadolu
Üniversitesi işbirliği ile lise mezunu çalışanlara
2,5 yılda üniversite dengi kabul edilen programı
bitirerek kariyer gelişimlerindeki engeli ortadan
kaldırmalarına olanak sağlamaktadır. Mağaza
yöneticileri, Georgia State University işbirliği ile
dünya devi sayılan perakendecileri Amerika’da ziyaret
etme fırsatı yakalayabilmekte, dünya perakendeciliği
ve yeni trendler hakkında ufuklarını genişletme
şansı bulabilmektedirler. Koç Üniversitesi işbirliğiyle
yönetici seviyesi için sektöre özel tasarlanan PreMBA
programı, yöneticilerin yönetsel bakış açılarını
genişletmelerini amaçlamaktadır. Bu kapsamda
gerçekleştirilen KÜMPEM Koç Üniversitesi
Migros Perakende Forumu, her yıl yurt içi ve yurt
dışından akademisyen ve profesyonellerin katılımıyla,
sektöre ışık tutan perakende konferansları hayata
geçirmektedir.
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Ege Üniversitesi ile gerçekleştirilen işbirliği
neticesinde sektörün nitelikli çalışan ihtiyacını
karşılamak üzere “Perakendecilik Okulu” hayata
geçirilmiştir. Üniversite son sınıf öğrencileri, ortaklaşa
oluşturulan ve uygulanan program doğrultusunda
bir taraftan sektörle ilgili akademik bilgilere sahip
olacaklar, diğer taraftan bu bilgileri mağazada
uygulama fırsatı bulacaklardır.
Migros Grubu’nun sahip olduğu insan kaynakları
gücünü en etkin şekilde değerlendirerek, Şirket’in
stratejik hedefleri doğrultusunda bu kaynağa
değer katan çalışmalar yürüten Migros Perakende
Akademisi, 2013 yılında uluslararası arenada 8 farklı
ödül kazanmıştır.
Migros Perakende Akademisi, dünyanın en büyük
eğitim organizasyonu olan ASTD (American Society
for Training and Development) tarafından verilen ve
“Eğitim ve Gelişim” konusunda dünyanın en prestijli
ödüllerinden birisi olarak kabul edilen ASTD Best
2013 Ödülü’ne layık görülmüştür.
ASTD Best kapsamında her yıl dünyanın dört bir
yanından şirketler, kurumun hedefleri doğrultusunda
eğitimin etkinliği, sürekli öğrenme kültürünün
yaratılması ve eğitim konusundaki yenilikçi
uygulamalar göz önüne alınarak tüm eğitim ve gelişim
süreçleri üzerinden değerlendirilmektedir.

Migros Perakende
Akademisi’ne
konusunda dünyanın
en prestijli ödülü
olan ASTD Best
2013 Ödülü

Firmalara organizasyonel performanslarını artırmak
amacıyla eğitim ve gelişim konusunda araştırma
tabanlı çözümler sunan, dünyanın önde gelen analiz
ve araştırma kuruluşlarından Brandon Hall Group
Mükemmellik Ödülleri kapsamında, Brandon Hall
Group’un kıdemli uzman ve danışmanları ile bağımsız
kıdemli uzmanlardan oluşan bir jüri firmalardan gelen
projeleri değerlendirmektedirler. Eğitim ve gelişim
sektörünün en prestijli ödüllerinden birisi olarak kabul
edilen Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülleri,
öğrenim tasarımı, işlevsellik, yenilikçilik ve ölçülebilir
fayda gibi kriterlerde uygun bulunan proje sahiplerine
verilmektedir. Migros Grubu, 2013 yılında Brandon
Hall Group Mükemmellik Ödülleri kapsamında, 3
altın, 1 gümüş, 2 bronz ödüle layık görülmüştür:
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• Best Sales Training Program for Extended
Enterprise - Gold
Mağaza Yöneticisi Yetiştirme Programı/2 aylık
süreç
• Best in Coaching and Mentoring Program Gold
Mağaza Yöneticisi Mentorluk Programı
• Best Certification Program - Gold
AÖF Migros Perakendecilik Lisans-Ön Lisans
Programı
• Best Integration of Learning and Talent
Management - Silver
Migros Grubu Liderlik Yolu
• Best Sales Leadership Development Program Bronze
Mağaza Yöneticisi Geliştirme Süreci
• Best Onboarding Program - Bronze
Mağaza Yöneticisi Oryantasyon Programı
2013 yılında, tüm gurur verici ödüllere ek olarak,
Migros Perakende Akademisi, Amerika’da düzenlenen
“Kurumsal Üniversite Haftası 2013 Konferansı”
kapsamında gerçekleştirilen Cubic Awards’da, “En
İyi Yeni Uluslararası Kurumsal Üniversite” dalında
birincilik ödülü almıştır.
Dünyanın dört bir yanından kurumsal akademilerin
ve şirketlerin eğitim birimlerinin katıldığı yarışmada
Migros Grubu’na bu ödül; eğitim çalışmalarının
kurumsal hedefler ve stratejilerle bütünleşmiş olması,
prosedürlerin efektif dokümantasyonu, gelecek
dönemlerle ilgili etkin stratejik planlar, liderlik desteği
ve katılımı kriterleri çerçevesinde değerlendirilerek
verilmiştir.
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Alışveriş Deneyimi:
hayatı kolaylaştırmak

yenilikçilik
keyifli alışveriş
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Alışveriş Deneyimi
Migros’un müşterilerinin hayatını kolaylaştıran mağazacılık
anlayışı ve yenilikçilik ilkesi, keyifli alışverişi mümkün
kılmaktadır.
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Kalite Yönetimi

Ürün güvenliğinde dünya standartlarını kendisine
kılavuz edinen Migros’un hedefi, müşterilerinin
koşulsuz güvenini sürekli kılmak için tüm ürünlerini
sağlıklı bir ortamda sunmaktır.
354
tedarikçiye
yerinde denetim

Ürün güvenliğinde dünya standartlarını kendisine
kılavuz edinen Migros’un hedefi, müşterilerinin
koşulsuz güvenini sürekli kılmak için tüm
ürünlerini sağlıklı bir ortamda sunmaktır. Bu hedef
doğrultusunda ürünler, satın almadan tüketiciye
ulaşana kadar olan tüm aşamalarda titizlikle kontrol
edilmektedir.
Şirket’in mağazalarında ilk defa 2013 yılında satışa
sunulan 4.785 gıda ürünü, “Türk Gıda Kodeksi”
yönetmelik ve tebliğleri kapsamında kontrol edilmiş,
gıda dışı ürünlerde ise, 7.681 yeni ürünün kontrolü
yapılmış ve sadece yasal mevzuata uygun olan ürünler
satışa sunulmuştur.
Migros, ürünlerini sattığı bütün tedarikçilerin
üretim yerlerini 2008 yılından beri denetlemektedir.
Bu kapsamda, 2013 yılı içerisinde toplam 354 adet
tedarikçinin üretim yerine, kalite ve gıda güvenliği
yönetim sistemleri denetimleri yapılmıştır. Denetim
sonuçlarına istinaden, gerek görülen noktalarda
düzeltici/önleyici faaliyet çalışmaları başlatılmış ve
takip denetimleri düzenlenmiştir. Takip denetimleri
sonucunda, başarısız olan tedarikçi firmalar ile ticari
ilişkiler sonlandırılmıştır.
Reyonlarda satılan gıda grubu ürünlerinin tamamının
“Türk Gıda Kodeksi” ve ilgili yasal mevzuata
uygunluğunu sağlamak amacı ile doğrulama analizleri
yaptırılmıştır. 2013 yılı içerisinde 3.477 gıda ürününde
20.027 parametrenin, 667 gıda dışı üründe ise 3.582
parametrenin analizi yaptırılmıştır. Yapılan rutin ürün
analizleri ile müşterilerimizin mevzuata uygun ve
sağlıklı ürün tüketmeleri sağlanırken, aynı zamanda
üretici firmaların ürünlerinde sürekli iyileştirme
sağlanarak bilimsel verilere dayalı katma değer
sağlanmaktadır.
Ayrıca, özgün markalı ürünler ile muadil ürünlerin
analiz sonuçları detaylı olarak karşılaştırılmış
ve çıkan sonuçlara göre özgün markalı ürün
spesifikasyonlarında iyileştirmelere gidilmiştir.

Meyve-sebze tedarik sürecinde; üreticiden direkt mal
alımı yaptığımız meyve-sebze dağıtım merkezlerinde
ve mağazalarda, transit çalışılan işletici firma
ürünlerini de kapsayacak şekilde, hasat dönemlerine
göre oluşturulan analiz planları çerçevesinde toplam
1.269 adet meyve-sebze ürününde zirai ilaç kalıntısı
analizleri gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, “Türk Gıda
Kodeksi” ve Avrupa Birliği yasal mevzuatına göre
kontrol edilerek firmalarla paylaşılmıştır.
Tedarikçi performans değerlendirme sürecine yaş
meyve-sebze tedarikçileri de dahil edilmiş olup,
2013 yılında 3. taraf bağımsız dış kurum denetimleri
kapsamında denetimler gerçekleştirilmiştir. 93 adet
tedarikçinin ön bilgilenmesi ve 3. taraf denetimlere
hazır hale gelmesi sağlanmıştır. Denetim sonuçlarında,
gerek görülen noktalarda düzeltici/önleyici
faaliyet çalışmaları başlatılmış ve takip denetimleri
düzenlenmiştir. Yapılan incelemelerde, en başarılı
olan tedarikçilerin İyi Tarım Uygulamaları usul ve
esaslarına uygun üretim veya paketleme yapanlar
olduğu anlaşılmıştır.
Dağıtım merkezlerine tedarikçi firmalar tarafından
sevk edilen ürünler her mal kabulde kontrol edilmekte
olup, 2013 yılında laboratuvar kontrollerine tanımlı
olan 119.252 adet ürünün analizi kalite uzmanlarınca
yapılmıştır.
Mal kabul esnasında yapılan kontrollerden farklı
olarak, 2013 yılı içerisinde 720 adet özgün markalı
ürünün detaylı analizleri dağıtım merkezlerindeki
kalite uzmanları tarafından yapılmıştır.
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Dağıtım merkezlerindeki uzman ekipler tarafından,
süreçlerin etkin olarak yürütülmesi amacıyla 5.185
personele 125 farklı eğitim düzenlenmiştir. Meyvesebze bölge dağıtım merkezleri bünyesinde de, kalite
ve gıda güvenliğine yönelik olarak 2.447 çalışana 176
farklı eğitim düzenlenmiştir.
Lojistik konusunda; araç kontrolleri ve araç
sıcaklıklarının kontrol edilmesine ilişkin sıcaklık
zaman göstergeleri ile test işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Taze gıda sevkiyatı kapsamında, 177 araçta test işlemi
uygulanmıştır.

Türkiye genelinde
793 mağazada
bağımsız denetim

Ürünlerin, dağıtım merkezlerindeki mal kabul,
depolama, sevkiyat aşamaları ve mağazalarımızda
tüketiciye ulaşana kadar geçen her adımda online
soğuk zincir kontrolleri sağlanmaktadır.
Mağaza kalite uzmanları tarafından tüm bölge ve
formatlarda, mağaza kalite ve gıda güvenliği yönetim
sistemlerine ilişkin 2.313 adet doğrulama/takip
denetimi gerçekleştirilmiştir. Mağaza 2. taraf bağımsız
dış kurum denetim süreci kapsamında, Türkiye
genelinde 793 mağazada denetim gerçekleştirilmiştir.
Denetimlerde, dış kurum yetkililerince 8.691 adet
hijyen amaçlı analiz gerçekleştirilmiştir.
Mağaza kalite ekibi tarafından, mağazada iş başı yapan
toplam 1.462 personele kalite yönetim sistemi ve gıda
güvenliği eğitimi verilmiştir.
Kalite Yönetim Sistemleri iç tetkik planlaması
kapsamında, yıl içerisinde 830 mağaza ve 21 dağıtım
merkezinde 160 iç tetkikçi tarafından iç tetkik
denetimleri yapılmıştır.
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2013 yılında ilk kez belge almak için başvurusu
yapılan ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Sistemi
Standardı’na ilişkin dokümantasyon altyapı çalışmaları
tamamlanmış olup, bu çalışmalar Kalite ve Gıda
Güvenliği yönetim sistemlerine entegre edilmiştir.
Şirket genelinde uzaktan eğitim sistemi ile 14.000
çalışanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim
Sistemi eğitimi alması sağlanmıştır.
30 Eylül-3 Ekim 2013 tarihleri arasında 5 bölgede
gerçekleştirilen TSE tetkikleri sonucunda, ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesi
başarıyla alınırken, ISO 9001-2008 Kalite ve ISO
22000-2005 Gıda Güvenliği yönetim sistemleri
belgelerinin de devamlılığı sağlanmıştır.
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İyi Tarım Uygulamaları

(İTU)

2013 yılında, İyi Tarım Uygulamaları usul ve
esaslarınca üretilmiş taze meyve-sebze tedarikçisi
132 farklı malveren ile çalışılmıştır.
İTU sertifikalı
ürün miktarı
288 bin ton

Migros, 2013 yılında perakende sektöründe İTU
sertifikası olan tek firma unvanını korumuştur. Yıl
içinde İTU grup çalışmalarına devam edilmiş, grup
üreticilerine İTU usul ve esaslarına ilişkin eğitim,
dokümantasyon, altyapı hazırlıkları ve üretici iç
tetkikleri düzenlenmiştir. Bakanlık tarafından
yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşu
tarafından grup üreticilerinin ürün alanlarında ve
meyve-sebze bölge depolarında Kalite Yönetim
Sistemleri’ne ilişkin İTU sertifikasyon denetimleri
gerçekleştirilmiş ve grup sertifikası başarılı bir şekilde
alınmıştır.
2013 yılında, İyi Tarım Uygulamaları usul ve
esaslarınca üretilmiş taze meyve-sebze tedarikçisi
olan 132 farklı malveren ile çalışılmıştır. Migros İTU
sistemine dahil edilen bu tedarikçilerin ürünlerine ait
240 adet farklı İTU sertifikası bulunmaktadır. 2013
yılı sonu itibarıyla, mağazalarda satışı yapılan İTU
sertifikalı ürün miktarı 288 bin tona ulaşmıştır.
İTU sertifikasına sahip firmaların internet üzerinden
ulaşabilecekleri, “Migros İzlenebilirlik Portalı”nın
(https://b2b.migros.com.tr/) arayüzleri yenilenmiş ve
şirket logolarının da yer aldığı güncel verilerin sisteme
aktarılması gerçekleştirilmiştir.
2013 yılında “Meyve-Sebze Bölge Personel Eğitim
Planı” çerçevesinde, İTU sorumlusu tarafından 6 ilde
toplam 164 çalışana İTU eğitimi verilmiştir.
İTU organizasyon şemasında görev alan sorumlu
personelin TSE’den onaylı “İyi Tarım Uygulamaları
Kontrolör Belgeleri” yenilenmiştir. Ayrıca, bitkisel
üretim tabanında iç tetkik sürecinde görev almak
üzere üç ziraat mühendisi, yine TSE onaylı “İyi
Tarım Uygulamaları İç Kontrolör Eğitimi”ne katılım
sağlamış ve yetki belgesi almaya hak kazanmıştır.

Şirket içi farkındalık ve takip sistemi kapsamında;
Meyve-Sebze Pazarlama, Kalite Yönetimi ve
mağaza yöneticilerinin kullanımına yönelik “Güncel
İTU Ürün Portföy Listesi” 2013 yılında haftalık
yayınlanmaya başlamıştır. Tedariği yapılan İTU
ürünlerine ait sertifikalara erişim sağlanmıştır.
Mağazalarda dökme İTU sertifikalı ürünlerin diğer
ürünlerden ayırt edilmesini sağlamak için sarı zeminli
etiket kullanımına geçilmiştir.
Perakendecilik sektöründe iyi tarım uygulamalarında
yaşanan aksaklıkların giderilmesine ve iyi tarım
uygulamalarının yurt geneline yayılmasına katkı
sağlamak amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ile görüşmelerde bulunulmuştur. “Bitkisel
Tabanlı İTU Kriterlerinin Belirlenmesi Çalıştayı”na
katılım sağlanmış ve “İyi Tarım Uygulamaları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik” taslağının hazırlanmasına katkıda
bulunulmuştur.
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Müşteri Hizmetleri Hattı
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444 10 44

2013 yılında, gelen çağrıların %96’sı 48 saat gibi
kısa bir sürede sonuçlandırılmıştır.

Migros’un benimsediği müşteri odaklı bakış açısı ile
hedefi, beklentileri aşan hizmet sunmaktır. Migros,
şirket stratejilerine yön verme açısından müşteri geri
bildirimlerini oldukça önemsemekte, bu nedenle hızlı
ve etkin iletişimi hedeflemektedir.
2013 yılında TSE ISO 10.002 Müşteri Memnuniyeti
Yönetim Sistemi belgesini alan Migros,
müşterilerinden gelen her türlü iletiyi, kayıt altına
alarak izlemekte ve gizlilik esasları doğrultusunda
değerlendirerek müşterilerine en geç 48 saat içerisinde
çözüm sunmaktadır.

Çağrı Merkezi
iletişime geçilen
müşteri sayısı
yarım milyonu aşkın

Migros Çağrı Merkezi, 2013 yılında yarım milyonu
aşkın müşteri ile iletişime geçmiştir.

Türkiye’nin her yerinden, 444 10 44 numarasını arayan
herkesin Migros, Tansaş, 5M, Macrocenter, Sanal
Market ve Money Club ile ilgili geri bildirimlerine,
İstanbul ve Samsun lokasyonlarında bulunan Çağrı
Merkezi birimlerinden karşılama yapılmaktadır.
2013 yılında, gelen çağrıların %96’sı 48 saat gibi kısa
bir sürede sonuçlandırılarak hedef odaklı bir başarı
gerçekleştirilmiştir.
Yapılan detaylı geribildirim incelemeleri sonucunda
düzenlenen raporlar, kurum gelişimine katkı sağlayan
iyileştirici faaliyetler olarak görülmekte ve gelişim
fırsatları için yol gösterici olarak değerlendirilmektedir.
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Kurumsal
Sosyal Sorumluluk
Hayatın içinden yenilikçi
uygulamalarla fark yaratmak
Migros, verimlilik odaklı büyüme stratejisi ve
sürdürülebilir yenilikçi uygulamalarıyla modern
perakendeye değer katarken, çalışanlarına,
müşterilerine, iş ortaklarına ve Türkiye ekonomisine
katkı sağlamaya devam etmektedir.
Şirket ajandasında, müşterisine daha da yakınlaşarak,
hayatın içinden yenilikçi uygulamalarla fark yaratmak
ve perakendede 60 yıla yakın zamanda kazandığı
güveni sürdürmek vardır.

üst üste 10. defa
“Türkiye’nin En
Beğenilen Perakende
Şirketi”

Müşterilerine sunduğu hizmet anlayışı ile sektörde
ayrışan Migros, perakendede “Altın Oran” olarak
tanımladığı denge unsurlarını yakalama başarısını
göstermiştir. Migros’a değer katan, sektörde şirketi
diğerlerinden ayrıştıran bu dört denge bileşeni;
‘büyüme’, ‘verimlilik’, ‘penetrasyon’ ve ‘alışveriş
deneyimi’dir. Dünyada ancak yıllara yayılan kuvvetli
markası ile öne çıkan perakendecilerde bir arada
ve birbirini besler biçimde dengede duran bu
bileşenler, Migros markasının gücünü, sürdürülebilir
büyümesini ve zamanla gelişen perakende yaklaşımını
özetlemektedir.
Şirket’in, özümseyerek büyüme ve verimlilik esaslı
stratejisinin yarattığı faydanın en net sonuçlarından
biri de istihdama katkıdır. Şirket’in mevcut
mağazalarına yeni mağazalar eklendikçe, 18.500
kişilik Migros Grubu kadrosu zaman içinde daha da
genişleyecek, sektöre ve ekonomiye sağlanan katkı
daha da artacaktır.
Migros, tedarikçileri ile de bütünleşmektedir. Sektöre
yenilik katan temalı dönem uygulamaları ve Migros’a
özel üretilen ürünler, tedarikçilerle birlikte yaratılan
sinerjinin sonuçlarıdır.

Migros, toplumun gelişimi için ihtiyaç duyulan
alanlarda geliştirilen projelerde, çeşitli vakıf, dernek ve
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmanın yanı sıra,
iş ortakları, müşteriler ve çalışanlarının da katılımıyla
toplumsal duyarlılık bilincinin yaygınlaşması için
çalışmaktadır.
Şirket’in sosyal sorumluluk çalışmaları, toplumun
geleceğini ilgilendiren, çözüm üretilmesi durumunda
toplumun bütününe umut verecek, model oluşturacak
projeler üzerine kuruludur. Prensip olarak
sürdürülebilir olan projeler uygulamaya konulurken,
Migros’un temel hedefi; dokunduğu her bireyde seçtiği
konuyla ilgili pozitif bir farkındalık yaratmaktır.
“Türkiye’nin En Beğenilen Perakende Şirketi”
ödülünü 2013 yılında üst üste 10. defa alan Migros,
topluma hizmet amaçlı pek çok çalışmanın içinde yer
alarak, toplumun geleceğini ilgilendiren, sürdürülebilir
projeler ve yeniliklerle modern perakendeye değer
katarak öncü rolünün tüm gereklerini yerine
getirecektir.
Migros bugüne kadar eğitim, kültür-sanat, spor,
çevre ve sağlık alanlarındaki sosyal ihtiyaç konularına
odaklanırken, müşterilerini ve çalışanlarını da
bu çalışmalara dahil ederek projelerini tabana
yaymaktadır.
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Çevreci kiosklardan
toplanan
8 milyon adet atık
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Migros’un Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Ege’de 511.000 Fidana Ulaşıldı...

Türkiye’de sivil toplum bilincinin gelişmesi ve topluma
faydalı sivil toplum kurumlarının etkinliğinin artması
için, çeşitli kuruluşlar tarafından geliştirilen projelere
destek veren Migros, 2013 yılında sosyal yardım
amacıyla vakıf ve derneklere toplam 372.694,92 TL
tutarında bağışta bulunmuştur.

Tansaş, Ege Orman Vakfı işbirliği ile 2006 yılında
başlattığı sosyal sorumluluk projesini giderek
artan müşteri duyarlılığı sayesinde 511.000 fidana
ulaştırmıştır. Müşterilerden gelen destekle Urla, Dikili,
Torbalı, Selçuk-Şirince, Çeşme, Seferihisar Doğanbey
ve Seferihisar Kavakdere’ye dikilen 511.000 fidanla,
yanan ve tahrip olan ormanlık alanların yeniden
yeşertilmesi sağlanmaktadır.

Çevre
Geliştirdiği çevreci projeleri hayata geçirerek öncü
olan Migros, çevre bilinci oluşturulması, farkındalık
yaratılması ve gelecek nesillerin gereksinimlerinin ön
planda tutularak doğanın korunması için Türkiye’de
önemli uygulamalara imza atmakta, kaynakların
verimli ve tasarruflu kullanımına yönelik çalışmalarını
sürdürmektedir.
Yeşil Perakendeci Migros
Migros, yeşil perakende için önemli adımlar
atmaktadır. Bodrum Maya Migros Mağazası, Türk
perakende sektöründe LEED Gold sertifikası alan
ilk ve tek mağaza olmuştur. Amerikan Yeşil Binalar
Konseyi tarafından verilen, LEED Sertifikası
(Leadership in Energy and Environmental Design Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) dünyada
tanınırlığı ve kabul edilebilirliği en yüksek yeşil bina
sertifikasıdır. Bodrum Maya Migros, tasarım ve
inşaat sürecinde LEED kriterlerine uyum sağlayarak,
yapılaşmanın çevreye verdiği olumsuz etkileri önlemiş,
yeşil perakendenin gereklerini yerine getirerek, enerji
ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayan
örnek bir mağaza olmuştur.
Türkiye’nin ilk LEED Gold sertifikalı mağazası
Bodrum Maya Migros, her yıl başarılı ve özgün
çalışmalarıyla sektörün gelişimine katkıda bulunan
kişi ve kurumların ödüllendirildiği, sektörün en değerli
ödüllerinden olan “Perakende Güneşi Ödülleri”nde,
2013 yılında “Çevre ve Sürdürülebilirlik Ödülü”nü
almıştır.

Projeyi destekleyecek ve toplumsal faydayı sürekli
kılacak ilave çalışmalarla, konu farklı açılardan
gündeme taşınmaya devam edilirken, Ege Orman
Vakfı’nın yetiştirdiği zeytinler Tansaş mağazalarının
raflarına taşınarak, geliri yeni ormanlık alanların
yaratılması için kullanılmaktadır.
Doğa İçin El Ele
Daha temiz bir çevre için çevre dostu poşet
uygulamasını hayata geçiren Migros’un poşet
kullanımını azaltmaya yönelik uygulamaları olumlu
tepkiler almıştır. Diğer taraftan, çok kullanımlı bez
çantalara olan ilgi her geçen gün artmaktadır.
Çevreci Kiosk
Migros’un çevreci yaklaşımı, mağazalardaki geri
dönüşüm kiosku ile yayılarak sürdürülmektedir.
Müşteriler barkodlarını okuttukları kağıt, cam, plastik,
metal ve pil için ayrı ayrı hazırlanan kutulara attıkları
boş ambalajlarla, hem bu atıkları geri dönüşüme
kazandırmakta hem de puan kazanmaktadırlar.
Çevreye duyarlı müşteriler, kazandıkları ”Çevre
Puan”ları ile çevreci bez çanta kazanabilmekte, Doğal
Hayatı Koruma Vakfı (WWF)’na bağış yapabilmekte
veya Migros Müşteri Korusu’na fidan bağışında
bulunabilmektedir. Çevreci kiosklardan 2013 yıl sonu
itibarıyla 8 milyon adet atık toplanmıştır.
ÇEVKO üyesi olan Migros, geri kazanım ve
değerlendirme konularındaki çalışmalara maddi
kaynak sağlayarak 2013 yılında toplanan ambalaj atığı
miktarı karşılığında ÇEVKO’ya ödenek aktarmıştır.
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2013 yılında dağıtım merkezlerinden toplanan 45
tondan fazla bitkisel atık yağ ile biodizel üretimi
sağlanmış ve ülke ekonomisine katkıda bulunulmuştur.
Çevre bilinci ile hareket eden Migros, 2013 yılında
mağaza ve yönetim birimlerinden toplanan 8.200 ton
kağıt, karton, ambalaj ve metal atığı geri dönüşüm için
değerlendirmiştir.
Şirket’in mağazalarında bulunan atık pil toplama
kutuları ile kullanım süresi dolan 2,9 ton atık pil,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş
kuruluş olan TAP Derneği’ne bertaraf edilmek üzere
teslim edilmiştir.
Organik Atıkların Elektrik ve Toprağa Dönüşümü

19 yıldır devam eden
Migros Çocuk
Tiyatrosu
50 farklı ilde,
binlerce çocuk ile
buluştu.

2013 yılında, “Entegre Atık Yönetim Planı”
oluşturularak en ideal bertaraf metodu ile uygulamaya
geçilmiş ve sürdürülebilir enerji kaynağı olarak,
elektrik ve ısı enerjisine dönüşebilen biogaz ve
kompost üretimi seçilmiştir. İstanbul bölgesindeki
81 mağazadan toplanan 6.534 ton organik atık ile
653.400 m3 biogaz ve 1.380.004 kWh elektrik enerjisi
elde edilmiştir. Atıkların, biogaz üretim aşamasından
sonra arta kalan bölümlerinden 3.380 ton kompost
adı verilen toprak iyileştirici malzeme elde edilmiş
ve bunun gübre olarak kullanılmasını sağlayan
sistemle hammadde yaratılmasına aracı olunmuştur.
Amaç, “Sıfır Atık Hedefi” ile mağazalarda operasyon
esnasında çıkan her türlü atığın “atık depolama
alanlarına” gönderilmeyip, sürdürülebilir çevre
politikası ile çeşitli enerji kaynaklarına dönüştürülmesi
ve ekonomiye kazandırılmasıdır.
Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran 2013’te, toplam
381 mağazada “Elektronik Atık Toplama Projesi”
başlatılmıştır. Bu mağazalara elektrikli ve elektronik
eşyalarını getiren müşterilere, mağaza personeli
tarafından atığın teslim alındığını belirten bir belge
verilmektedir. Mağazalarda küçük ev aletleri ve bilişim
ekipmanları olmak üzere ayrı ayrı depolanan atıklar,
güvenli bir şekilde Şirket’in dağıtım merkezlerine
iletildikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca
yetkilendirilmiş lisanslı firmaların geri dönüşüm
tesislerine gönderilip optimum oranda geri kazanımı
sağlanmaktadır. Elektrikli ve elektronik atıkların
miktarları periyodik olarak Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na bildirilmektedir. 2013 yılı boyunca,
toplamda 51 ton elektrikli ve elektronik atığın
geri kazanımı sağlanarak 3,4 ton cam, 7,1 ton
plastik ve 14,4 ton metal ülke ekonomisi ve çevreye
kazandırılmıştır.

Sağlık
Tansaş’ta 2011 yılında başlatılan “Alışverişte Engeller
Kalkıyor” uygulaması, artan ilgi ile beraber devam
etmektedir. Tansaş mağazalarına gelen engelli
vatandaşlar alışverişlerini yardımcı personel eşliğinde
yapabilmektedir.
Tansaş mağazalarından alışveriş yapan 65 yaş üzeri
müşterilere eşlik edilerek poşetlerinin evlerine kadar
taşınmasını sağlayan “Biz Taşıyalım” uygulaması ile
müşterilerden ve yakınlarından olumlu geri dönüşler
alınmaktadır.
Kültür-Sanat
Türkiye’de tiyatro ile ilgili en uzun soluklu sosyal
sorumluluk projesi olan Migros Çocuk Tiyatrosu, “El
Ele Geleceğe” sloganı ile bugüne kadar 50 farklı ilde
binlerce çocuğu tiyatroyla buluşturmuştur. Çocukların
kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen
Migros, 2013 yılı boyunca Enis Fosforoğlu’nun yazıp
yönettiği sevgi, mutluluk ve barış odaklı mesajlar
içeren “ Mutluluğa Seyahat” adlı oyunu 11 ilde toplam
86 defa sahnelemiştir.
Bunun yanı sıra Migros, 19 yıldır devam eden ve
Devlet Tiyatrosu işbirliği ile 23 Nisan’ı içine alan
iki haftalık süreçte sahnelenen “çocuk oyunları”
sayesinde, binlerce çocuğun ücretsiz olarak tiyatro
ile buluşmasına imkan sağlamıştır. Migros, Devlet
Tiyatroları işbirliği ile düzenlenen “23 Nisan Tiyatro
Şenliği” kapsamındaki farklı oyunlarla birçok temsil
gerçekleştirmiş, çocuklara bayram sevinci ve tiyatro
heyecanı aynı anda yaşatılmıştır. Migros’un desteği
ile bugüne kadar 800.000 çocuk tiyatro oyunu izleme
imkânına kavuşmuştur.
Tansaş, 7. İzmir Uluslararası Kukla Günleri
çerçevesinde düzenlenen Tansaş Kukla Şenliği
250.000 kişiye ev sahipliği yaparken, ücretsiz
sergilenen birçok gösteri ve kukla atölyeleri ile
çocuklara keyifli zaman geçirmeleri için fırsat
sağlanmıştır.
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Spor
Migros, 2008 yılından bu yana TEGV işbirliği ile
sürdürdüğü “Genç Formalar Projesi” ile çocukların
sporu bir yaşam tarzı olarak benimsemelerine ve
hayata fair play gözlüğünden bakmayı öğrenmelerine
olanak sağlamıştır. 11-12 yaş grubu çocuklardan
oluşan 16 kişilik takımlarla, bugüne kadar 11 farklı
ilde 10 eğitim parkında çalışmalar düzenlenmiş
ve 4.562 çocuk eğitim almıştır. Projeye başlanan
günden bu yana çocukların eğitimi için 220 gönüllü
eğitmenin katılımı sağlanmıştır. Her gönüllü eğitmene
programdaki birinci yıllarının sonunda Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) tarafından UEFA E tipi Antrenör
Lisansı verilmiştir. Türkiye’nin dört bir yanındaki
çocuklara ulaşan “Genç Formalar Eğitim Programı”,
UEFA’nın “Herkes İçin Futbol” programı kapsamında
Grassroots Charter’da üçüncü yıldızını almasına
katkıda bulunan sosyal sorumluluk projelerinden biri
olmuştur. Ayrıca “Genç Formalar” projesi, Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesi 2013 Türkiye Fair Play
ödülleri sportif tanıtım dalında “Şeref Diploması”
ödülünü almıştır.

Genç Formalar
Projesi ile 11 ilde
4.562 çocuk
eğitim almıştır.

Spor alanındaki bir diğer çalışma ise, 9 yıldır süren
“Özel Sporculara Özel Destek Kampanyası”dır. Her
yıl belli bir dönemde Migros mağazalarında satılan
P&G ürünlerinden elde edilen gelirin bir kısmı, Özel
Olimpiyatlar Türkiye Organizasyonu’na aktarılarak
zihinsel engelli gençlerin spor yapmasına destek
verilmektedir. Spora ve özel sporcuların eğitimine
destek vermek isteyen tüketicileri de içine alan bu
proje, 2004 yılından bu yana 6,5 milyon Migros
müşterisi 4.500’e yakın özel yetenekli gencin sporla
hayata bağlanmalarına, özgüven kazanmalarına
ve sosyal yaşamda daha etkin rol almalarına katkı
sağlamıştır.
2013 yılında Şirket çalışanlarına yönelik “Migros
Spor Şenlikleri”nin 5.’si gerçekleştirilmiştir. Şenlik,
farklı bölgelerden 273 finalist ve yüzlerce Migros
Grubu aile üyesini bir araya getirmiş, dinamizm,
mücadele ve eğlence dolu müsabakalara ev sahipliği
yapmıştır. Futbol, basketbol, satranç, voleybol, masa
tenisi ve tenis branşlarında Adana, Ankara, Antalya
ve İzmir şubelerinden İstanbul’daki finallere katılan
Şirket çalışanları rekabet dolu geçen müsabakalarda
centilmence mücadele etmişlerdir.
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“Tansaş’la Sağlıklı Günler” sloganı ile 2 yıl önce
başlatılan spor faaliyetleri devam etmektedir.
Haftanın 6 günü ücretsiz olarak gerçekleştirilen spor
faaliyetlerine İzmirlilerin ilgisi ve katılımı artarak
sürmektedir.
“Tansaş ile Bisikletli Pazarlar”sloganıyla, her pazar
sporsever İzmirlileri bisikletleriyle birlikte bir araya
getiren Tansaş’ın bu projesi yaklaşık 250 katılımcısıyla
devam ederken, gün geçtikçe katılımcı sayısı
artmaktadır.
Eğitim
Migros, geleceğin teminatı olan çocukların ve
gençlerin gelişimlerini destekleyen öncü projeler
tasarlayıp hayata geçirirken, sivil toplum kuruluşlarının
yürüttüğü projelere de kaynak aktarmaktadır.
Migros mağazalarında satışa sunulan özgün markalı
ürünlerden elde edilen gelirin bir kısmı, 2013 yılında
da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’na
bağışlanmış ve Eğitim Seferberliği Kampanyası’na
destek sağlanmıştır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda
çocuklara güzel bir bayram hediyesi verme fırsatı
sunularak Migros, Tansaş, 5M ve Macrocenter
mağazalarında oyuncak, çocuk kitapları ve kırtasiye
ürünlerinde %50 indirim yapılarak TEGV vasıtası ile
çocuklara ulaşılması sağlanmıştır.
Migros, trafikte farkındalık bilinci oluşturmak
amacıyla İzmir’deki trafik lambalarına, trafik eğitimiyle
ilgili sloganlar hazırlamıştır.
Sosyal Yardımlar
Kurban Bayramı’nda, Migros mağazaları ve Sanal
Market aracılığı ile Zihinsel Yetersiz Çocukları
Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİCEV)’na bağış olanağı
sunulmuştur.
“Kıyafet Bağış Projesi” dahilinde, Migros
mağazalarından alınan her Ariel markalı ürünle,
yardıma ihtiyacı olan onbinlerce çocuğun yüzünü
gülümsetecek yeni ve temiz giysiler hediye edilmesine
aracı olunmuştur.
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Verimlilik:

işimize odaklanmak

etkin süreç yönetimi
sürdürülebilir kârlılık
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Verimlilik:
Operasyonların sürdürülebilir kârlılığının temelini, iş sonuçlarını
iyileştirmeye yönelik iyi planlama ve etkin süreç yönetimi
oluşturmaktadır.
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Bilgi Teknolojileri

Yeni teknolojik gelişmelerle beraber, müşterilere
doğrudan yansıyan, alışveriş deneyimini
kolaylaştırıp keyif katan, satış, kârlılık ve verimlilik
odaklı birçok yeni uygulama hayata geçirilmiştir.
Yeni Mobil
Uygulama
Halphone ile
zaman tasarrufu

Yeni teknolojik gelişmelerle beraber, müşterilere
doğrudan yansıyan, alışveriş deneyimini kolaylaştırıp
keyif katan, satış, kârlılık ve verimlilik odaklı birçok
yeni uygulama hayata geçirilmiştir.

Üretilen ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanması ile taze
etin menşei, beslenme ve kesim gibi bilgilerinin şeffaf
bir şekilde müşterilere iletilmesi için gerekli altyapılar
oluşturulmuştur.

e-Faturaya geçiş
Getirilen yasal zorunluluk kapsamında Migros,
1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla e-fatura kullanıcısı
haline gelmiştir. Bu tarihten itibaren Migros adına
düzenlenen tüm e-faturalar, yetkili kullanıcılar
tarafından özel ekranlardan takip edilebilmekte,
elektronik olarak onaylanmakta ve otomatik olarak
kaydedilmektedir.

Karkas etin parçalanması esnasında, en uygun
çeşit ve miktarlarda hangi ürünlerin üretileceğinin
planlanması gibi akıllı sistemler geliştirilerek, üretimde
doğru kapasite kullanımı ve stok optimizasyonu
hedeflenmiştir.

Yeni Mobil Uygulama: Halphone
Halphone uygulaması, iPhone’larda çalışan, Meyve ve
Sebze Pazarlama ekibinin sahada mobil durumda iken
sipariş oluşturma, fiyat toplama ve ürün sorgulama gibi
operasyonel işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması için
geliştirilmiş bir uygulamadır. Uygulama ile beraber,
satın alma süreçlerindeki hata oranları azalmış ve
zaman tasarrufu sağlanmıştır.
Doküman Yönetimi Projesi
Dokümanların dijital ortamda saklanması ve
gerektiğinde hızlı bir şekilde görüntülenmesi
amacıyla, Pazarlama Departmanı tarafından kullanılan
Doküman Yönetimi projesi devreye alınmıştır.
Proje başlatılırken, fiziki belgelerin tek bir noktada
dijital olarak tutulması gerekliliğinden yola çıkılmıştır.
Gerçekleştirilen proje ile tüm dokümanlar tek bir
yapı içinde arşivlenmiş, dokümanlara ait indeks
bilgileri OPSIS sisteminden entegrasyon ile alınarak
veya bazı dosya kartları için manuel kullanıcılar
tarafından girilerek kayıtlar oluşturulmuştur. Proje,
süreç geliştirme ve verimlilik anlamında önemli katkı
sağlamaktadır.
MIGET Et Entegre Tesisi için Üretim Planlama,
Maliyetlendirme ve İzlenebilirlik Sistemi
Yıl içinde açılan Migros Taze Et Üretim Tesisi için,
stok yönetimi, üretim ve planlama faaliyetleri, üretim
maliyet hesaplamaları, kalite kontrol faaliyetleri ve
izlenebilirlik süreçleri ile ilgili yeni uygulamaların
tasarımı ve yazılımı gerçekleştirilmiştir. Süreçlere
uygun olarak geliştirilen yazılımlar sayesinde; ürün
bazında maliyetlerinin hesaplanması, tesis içindeki
stokların her noktada izlenebilirliğinin sağlanması,
sevkiyat, mal kabul ve kalite kontrol gibi işlemlerin
iyileştirilmesi sağlanmıştır.

Macrocenter Mutfak Üretim Atölyesi için Üretim
Sistemi
Macrocenter mağazalarında, müşterilere hazır gıda
sunma hizmeti kapsamında gerçekleştirilen üretim
faaliyetlerine ilişkin gerekli teknik altyapı kurulmuş,
uygulamalar tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir.
Bu uygulamalar ile Macrocenter mutfak üretim
atölyesindeki üretim süreçlerinin sistematik altyapısı
oluşturularak, ürünlerin mal giriş, çıkış, imha vb.
tüm stok hareketlerinin takibi, üretilen ürünlerin
maliyet hesaplamaları gibi operasyonların yönetilmesi,
finansal süreçlerin takibi ve bu süreçlere dair analiz
ve raporlamaların oluşturulması mümkün hale
getirilmiştir.
Tedarikçi Ürün Bilgileri Yönetim Sistemi
Tedarikçilerin, Migros kategori ürün sorumluları ile
yürütmekte olduğu, kendi ürünleriyle ilgili yeni ürün
tanıtılması ve mevcut ürün özelliklerinin değiştirilmesi
gibi bilgilerin akışının B2B platformu üzerinden
yönetilmesine olanak tanıyacak sistem altyapısının
geliştirilmesi çok büyük ölçüde tamamlanmıştır.
Tedarikçi-Perakendeci-Müşteri üçgeninde, ürün
bilgilerinin uçtan uca doğru ve sağlıklı bir şekilde
aktarılmasına yönelik böyle bir platformun, Migros
ERP sistemi ile bütünleşik olarak çalışması ile
farklılaştığı ve ülkemizde perakende alanında ilk
uygulama olacağı gözlemlenmektedir.
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Dağıtım Merkezleri ve
Lojistik Yönetimi
Taze ürün grupları dağıtımı yapılan
depolar dahil toplam dağıtım merkezi
sayısı 21’e ulaşmıştır.
taze meyve-sebzeler
en geç 30 saat sonra
raflarda

2013 yılında dağıtım merkezleri hizmet kalitesi
kayda değer derecede yükseltilmiş ve masraflara
odaklanılarak verimlilik artışı sağlanmıştır. Girdi
maliyetlerindeki artışa rağmen, 2013 yılında dağıtım
merkezleri ve lojistik masrafları 2012 yılına paralel bir
seyir izlemiştir.
2013 sonu itibarıyla, taze ürün grupları dağıtımının
yapıldığı dağıtım merkezi sayısı, meyve-sebze ve
et depoları da dikkate alındığında, 21’e ulaşmıştır.
2013 yılında, İstanbul Bayrampaşa Dağıtım Merkezi
ve Antalya Serik Et Dağıtım Merkezi faaliyete
geçmiştir. Bayrampaşa Dağıtım Merkezi, Trakya
bölgesi mağazalarının taze ve hızlı dönen ürün
gruplarında hizmet vermekte iken; Antalya Serik Et
Dağıtım Merkezi ise, kendi bölgesine taze kırmızı et
sevkiyatı yapmaktadır. Artan dağıtım merkezi sayısı
ile geniş Türkiye coğrafyasında bölgelere ulaşılabilirlik
kolaylaşmış, mağaza-dağıtım merkezi mesafeleri
azaltılarak tasarruf sağlanmıştır. Yapılan sevkiyatların
rotaları ve frekansları sürekli analiz edilmekte
ve en uygun lojistik maliyetlerine ulaşılmasına
çalışılmaktadır.
Temelleri 2010 yılında atılan, taze gıda ürünlerinin
dağıtım merkezleri üzerinden dağıtımı tüm bölgelerde
yaygınlaştırılmıştır. Dağıtımın her aşamasında,
taze gıda ürünlerinin soğuk zinciri korunmakta ve
ürünlerin tüketicilere en kaliteli şekilde ulaşması
sağlanmaktadır.
Ürünlerin tazeliği ve gıda güvenliğinin daha iyi
korunması ve lojistik masraflarının azaltılması
adına, yıl içinde meyve ve sebze ürünlerinde IFCO
katlanabilir kasa kullanımına geçilmiştir. Gıda ile
teması tamamen güvenli olan, ISO 22000 Gıda
Güvenliği şartlarına uyan ve profesyonel makinelerde
yıkanan IFCO kasaların kullanımı ile Migros’un
tazelik ve kalite standartları pekiştirilmiş, boşa
çıkan kasaların taşınması süreci de önemli ölçüde
azaltılmıştır.

“Tarladan Rafa 30 Saat” projesi ile tüketicilerin
tazelik beklentilerinin en üst düzeyde karşılanması
hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında, tüm taze
meyve-sebzeler mağaza raflarına hasattan en geç 30
saat sonra sevk edilmektedir.
Teknolojinin etkin kullanımıyla, sevkiyat
kamyonlarından alınan konum ve sıcaklık gibi bilgiler,
Migros sistemlerindeki sevkiyat bilgileri ile entegre
edilmektedir. Mağaza çalışanları, mağazalara gelen
araçların bilgilerine tablet bilgisayarlar vasıtasıyla
harita üzerinden erişebilmektedir. Bu sayede
mağazaların anlık işgücü ve stok planlaması yapması
sağlanabilmektedir.
2013 yılı başında pilot çalışmaları başlatılan proje
ile mağazalara gece ürün sevkiyatı yapılmaktadır. Bu
sayede, nakliye verimliliği sağlanmakta ve mağazalara
açılış öncesi ürünler temin edilmektedir.
Dağıtım Merkezleri İş Sağlığı ve Güvenliği
İş sağlığı ve güvenliği, dağıtım merkezleri ve meyvesebze depoları iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Aylık 710 saat iş güvenliği uzmanı ve 580 saat işyeri
hekimi hizmeti alınmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği
kapsamında; tüm çalışanlara kişisel koruyucu
ekipmanları dağıtılmış, İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulları oluşturulmuş, 32 adet risk analiz çalışması
tamamlanmış, acil durum eylem ve yıllık çalışma
planları hazırlanmış, arama-kurtarma-tahliye ekibi, ilk
yardım ekibi ve enerji kaynakları müdahale ekipleri
oluşturularak tatbikatlar yapılmıştır. 2.232 çalışana iş
sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmiştir.
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Ürün Yönetimi

Yıl içinde gerçekleştirilen etkili promosyon
çalışmaları ile en kaliteli ürünler en uygun fiyatlarla
satışa sunularak en iyi hizmet hedef lenmiştir.
Migros’un 2011 yılında başlayan “Nostalji” temalı
kampanyası, 2013 yılında da devam etmiştir. Şirket,
“Nostalji” teması ile geçmiş yıllarda tüketilen ürünleri
eski dokusuyla müşterilerine sunmuştur. Migros,
“Nostalji” teması ile sağladığı başarıyı “Kristal Elma”
ödülü ile taçlandırmıştır. Şirket, Mutluluk Festivali
kampanyası ile müşterilerin birçok farklı mutluluk
anlarına dokunmayı amaçlamış ve kampanya ile ilgili
olarak, hem mağazalarda hem de sosyal medyada
müşterilerden olumlu dönüşler alınmıştır.

“Nostalji” temasına
“Kristal Elma” ödülü

Uzun süredir başarıyla uygulanan temalı kataloglar,
hafta sonu indirimleri ve “Gördüğünüze İnanın”
kampanyaları yıl içerisinde uygulanmaya devam
edilmiştir. Sevgililer Günü, Kadınlar Günü, 23 Nisan,
Hayvanları Koruma Günü gibi özel günlerde yapılan
indirimler, artık Migros müşterisinin beklediği ve
talep ettiği promosyonlar haline gelmiştir. Ayrıca, “Her
gün 1.000’den fazla üründe sarı etiket” uygulaması ile
promosyondaki uygun fiyatlı ürünler raflarda daha
belirgin hale gelmeye başlamıştır.
Yıl içinde gerçekleştirilen etkili promosyon çalışmaları
ile fiyat rekabetine ağırlık verilmiş ve en kaliteli
ürünler en uygun fiyatlarla satışa sunularak en iyi
hizmet hedeflenmiştir. Özellikle, promosyon öncesi
ve sonrasında etkin stok yönetimine hassasiyet
gösterilmiştir.

“İyi et, iyi gelecek”

Taze et işleme fabrikası, farklı bir lokasyonda, daha
yüksek kapasiteli modern bir tesis olarak kurulmuştur.
Yeni tesiste ürünlerin izlenebilirliği iyileştirilmiş ve
yeni ürün geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.
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Yöresel ürünlerle, tedarikçilere dağıtım kanallarını
geliştirme fırsatları tanınırken müşterilere çeşitlilik
sunulmuştur. Migros, tüketicinin fiyat, kalite ve
çeşitlilikteki önceliklerini karşılamak için, ithalat
operasyonunu genişletmiştir. Bu amaçla, Uzak
Doğu’da bulunan satın alma ofisi faaliyetlerine ağırlık
vermiştir. Sağlıklı yaşamı destekleyen Migros, organik
ürünler portföyünü genişletmiştir. Meyve-sebze
ürünlerinin tedarik sürelerini kısaltmayı amaçlayan
“Tarladan Rafa 30 Saat” projesi 2013 yılında hayata
geçirilmiştir. Buna ek olarak, günlük alışverişin
temelini oluşturan unlu mamul ürünler, uygun olan
mağazalarda mağaza içinde pişirilerek daha taze
şekilde müşterilere sunulmaktadır.
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Seçilmiş mağazalarda, belirlenen stratejik öneme sahip
kategoriler dikkate alınarak, yerleşim planlarında
renovasyon yapılmıştır. Bu yerleşim planlarına uygun
portföylerde revizyon yapılmış, ürün çeşitliliği yeniden
düzenlenmiştir. Kategorilerin ciro ve kârlılıkları göz
önünde bulundurularak kategorilerin ünite dağılımı
belirlenmiştir.
Minimum stok ve maksimum bulunurluğu amaçlayan
projelerle, depo alanlarının daha etkin kullanılması
sağlanmıştır. Bu çalışma ile depo alanlarının satış
alanlarına dönüştürülmesi ve müşterilerin daha çok
ürün ile mağazalarda buluşturulması amaçlanmaktadır.
Şirket, 2013 yılında tedarikçileriyle “Tedarikçi Zirvesi’”
toplantısında buluşmuştur. Karşılıklı güven ortamında
tedarikçilerin her türlü sorularına cevaplar verilmiş
ve Migros’la çalışmanın ayrıcalığı bir kez daha gözler
önüne serilmiştir.
Bu toplantı sonrasında yapılan değerlendirme
sonucunda, belirlenen 163 tedarikçi ile entegre şekilde
çalışmaya devam edilmiştir. Bu tedarikçiler, sadece
Migros’a özel ürünler tasarlamaktadır. Migros ayrıca,
tedarikçisiyle buluştuğu B2B ekranlarını yenileyerek
tedarikçilerinin beklentileri doğrultusunda işbirliğini
güçlendirici uygulamalar yapmaya devam etmiştir.

36

MİGROS TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013

Penetrasyon:
ihtiyaçları anlamak

doğru lokasyon,
doğru format
artan pazar payı
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Penetrasyon:
Migros farklı gelir gruplarındaki müşterilerinin ihtiyaçlarını
anlayarak onların memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya
çalışmakta ve doğru mağaza yayılım stratejisiyle pazardaki güçlü
konumunu sürdürmektedir.

37

38

MİGROS TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013

Money Club ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

Money Club, 2013 yılında üyelerinin hayatlarında
önem teşkil eden, onlara keyif veren alanlara
yönelerek, farklı kampanyalar ve aktivitelerle
müşterilerinin hayatlarına dokunmuştur.
Luctus tincidun
exerionet ulluptur
Etuta nosaperis.

Money Club
aktif üye sayısı
8.350.000

Perakende sektörünün en çok kazandıran ve en
eğlenceli sadakat programı olan Money Club,
2013 yılında üyelerinin hayatlarında önem teşkil
eden, onlara keyif veren alanlara yönelerek, farklı
kampanyalar ve aktivitelerle müşterilerinin hayatlarına
dokunmuştur.
Money Club, eğlenceli ve bol kazanımlı dünyasını
üyelerine daha iyi anlatmak için Ağustos ayında
Moneygiller ailesini üyeleri ile tanıştırmıştır. Her biri
farklı müşteri kitlesini temsil eden sevimli Moneygiller
karakterlerinin eğlenceli anlatımları ile Money Club’ın
yeni puan kazandırma mekanizmasının lansmanı
yapılmıştır. Yeni puan uygulaması ile belirli ürün veya
ürün gruplarından satın alımlarda Money kazanmanın
yanında, yapılan tüm alışverişlerden de puan kazanımı
sağlanması amaçlanmıştır.
Money Club, her yıl gerçekleştirdiği, üyelerinin
evlerine posta ile gönderilen, içinde müşterilerinin
alışveriş alışkanlıklarına uygun ürün indirim
kuponlarının ve kişiye özel mektubun bulunduğu
kitapçıkları 2013 yılında yepyeni tasarımlarıyla
müşterilerine sunmaya devam etmiştir.
Ayrıca, farklı yaşam tarzlarındaki müşterilere yönelik
dijital gönderilere başlanmıştır. E-posta ile yapılan bu
gönderilerde, Money Club üyeleri kendi yaşam stilleri
ile ilgili bilgilere ve ilgi çekebilecek konularda önerilere
ulaşmış, ayrıca kişiye özel hazırlanan kampanya ve
genel kampanya bilgilerine ulaşabilmişlerdir.
Money Club’ın, müşterilerinin bebek ürünlerinde
yaptıkları harcamalar ile bedava bebek ürünleri
alabildikleri Bebemoney programının üye sayısı, 2012
yılına göre %140 büyüyerek 373.000’i aşmıştır.
Money Club, Shell ile 3 yıldır sürdürdüğü stratejik
işbirliği ve Garanti Bankası ile geliştirdiği ortak
kredi kartı olan Money Bonus yanında 2013 yılında
yeni bir stratejik işbirliğine daha imza atarak Türk
Hava Yolları ile anlaşmıştır. Yapılan bu işbirliği ile
Money Club’lı Miles&Smiles üyelerinin, Migros
Grubu’ndan yaptıkları alışverişlerden kazandıkları
Money puanlarının diledikleri takdirde Miles&Smiles
hesaplarına mil olarak aktarılması fırsatı yaratılmıştır.
Ayrıca Macrocenter müşterilerine özel Macromil
programının lansmanı yapılmıştır.

Money Club üyelerinin 2013’te kazanımları stratejik
işbirlikleri dışında keyifli organizasyonlarla da devam
etmiş, Money Club üyeleri Michael Jackson The
Immortal World Tour - Cirque du Soleil etkinliğini
indirimli olarak seyretmişlerdir.
Money Club, kullanımı ve etkinliği her geçen gün
artmakta olan sosyal medyayı üyeleri ile iletişimde
etkin olarak kullanmaktadır. Migros’un müşteri geri
bildirimlerini aksatmadan cevaplaması, üyelerinin
sorunlarına hızlı çözümler üretmesi, onlar ile sıcak ve
anlık ilişki içerisinde olması takdir görmüş ve 2013
yılında Money Club Facebook sayfası, sosyal medya
uygulamalarına yönelik değerlendirmeler yapan
‘Social Bakers’ kuruluşu tarafından “Socially Devoted”
sertifikası ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca Money Club
Facebook sayfası, yarattığı sosyal CRM veri tabanı
ile Gartner firmasının öncülüğünde dağıtılan CRM
Excellence Award ödüllerinde, öncü duruşu ve trend
belirleyici stratejisi ile Mobile&Social Strategy
ödülüne layık görülmüştür. 450.000’i aşan takipçi
sayısı ile Money Club, hem müşteri memnuniyeti,
müşteriyi dinleme ve cevap verme konusunda
ödüllendirilmiş hem de stratejisi ile saygın bir ödüle
layık görülmüştür.
Ayrıca Money Club, 2012 yılında iPad ve
iPhone’lar üzerinden hayata geçirdiği kartsız
alışveriş uygulamasını 2013 yılında müşterilerin, cep
telefonu numaraları ile de tanınabileceği bir sisteme
dönüştürmüştür. Bu uygulama ile üyeler, kartları
yanlarında olmasa bile, Money Club kartlarına tanımlı
cep telefonu numaralarını kasiyerlere ileterek tüm
Money Club kart indirimlerinden ve avantajlarından
yararlanabilmeye devam etmişlerdir.
Yıl boyunca yapılan çalışmalarla Money Club yıllık
aktif üye sayısı 8.350.000 olmuştur.
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Özgün Markalar

“Sadece Migros’ta” çatısı altında üç farklı ürün
grubu bulunmaktadır: taze ürünler, özgün markalı
ürünler ve sadece Migros’ta satılan markalı ürünler.
Luctus tincidun
exerionet ulluptur
Etuta nosaperis.

Şirket’in “Sadece Migros’ta” çatısı altında üç farklı
ürün grubu bulunmaktadır: taze ürünler, özgün
markalı ürünler ve sadece Migros’ta satılan markalı
ürünler.
Taze Ürünler: Şirket, taze ürünlerde lojistik ağının
desteği ile kalite ve tazelikte güçlü bir rekabet
avantajına sahiptir. Ayrıca, meyve-sebzedeki iyi tarım
uygulamaları, müşterilere sunulan Migros güvencesini
pekiştirmektedir.

Özgün markalar;
rekabetçi fiyatlar,
Migros kalitesiyle

Özgün Markalı Ürünler: Migros, 2013 sonu
itibarıyla, 200’den fazla ihtiyaç biriminde farklı özgün
markalarla 1.000’e yakın SKU ile müşterilerine hizmet
vermektedir. Migros ve Tansaş markalı ürünler, temel
ihtiyaç kategorilerini kapsayan, Migros’tan beklenen
yüksek kalite standardına sahip, piyasada kalitesine
oranla en uygun fiyatlı ürünlerdir. M Selection,
kategorisinde lider markalarda dahi olmayan
niteliklere sahip, seçkin ürün markasıdır. M Life,
sağlığına özen gösteren müşteriler için geliştirilen,
organik, kısıtlı kalorili, diyabetik gibi çeşitler içeren
ürün markasıdır. Bunlara ilaveten, kağıt, tekstil, ev
tekstili, züccaciye, ev aletleri, ısıtıcı gibi farklı gıda
dışı ürün kategorilerinde Viva, Q-Max, Home Basix,
Touch Me gibi özgün markalı ürünler bulunmaktadır.
Özgün markalı ürün gruplarında, 2011 yılında
uygulamaya konulan ve 2012 yılı itibarıyla olumlu
sonuçlar veren yeni stratejik yaklaşım, 2013 yılında da
başarı ivmesini artırmıştır. Bu strateji doğrultusunda,
özgün markalı ürünlerin kalitesinin daha da
yükseltilmesi için çalışmalar yıl boyunca devam
etmiştir.

Aynı stratejinin bir parçası olarak, 2011 yılının son
çeyreğinde, raf fiyatları belirgin şekilde aşağı çekilen
Migros ve Tansaş markalı ürünler, 2013 yılında da
eşdeğer kalitede piyasanın en uygun fiyatlı ürünleri
olmaya devam etmiştir. Bunun sonucunda, 2012
yılında olduğu gibi 2013 yılında da özgün markalı
ürünlerde şirket toplam ciro büyümesinin üstünde bir
büyüme gerçekleşmiştir.
2013 yılında, Migros markalı süt ve süt ürünlerinin
ambalajları ortak bir çatı altında tamamen
yenilenmiştir. Ayrıca, M Life serisine yeni ürünler
eklenmiştir.
Tüketicilerin Migros’un özgün markalı ürünlerine olan
beğenisini ölçen Migros Tüketici Paneli, 2013 yılında
da devam etmiştir. Migros’un ürün ve tedarikçilerini
sürekli ve yoğun bir denetime tabi tutmasını sağlayan
Migros Kalite Yönetimi sistemi, yıl boyunca özgün
markalı ürünlerin yüksek kalitesinin güvencesi
olmuştur.
Sadece Migros’ta Satılan Markalı Ürünler: Migros ve/
veya Tansaş dışında hiçbir yerde satılmayan pek çok
markalı ürün Migros ve/veya Tansaş raflarında yer
almaktadır. Bunların arasında,
• yerel düzeyde meşhur olmuş bazı lezzetler,
• Türkiye’ye henüz giriş yapmamış ancak yurt dışında
çok başarılı olmuş ürünler
• Türk tüketicisinin henüz fazla aşina olmadığı
yepyeni konseptte ürünler
bulunmaktadır. Şirket, bu ürünler sayesinde
müşteri sayısını ve sepet büyüklüğünü artırmayı
hedeflemektedir.
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Migros Sanal Market www.sanalmarket.com.tr

Operasyonlarını 64 satış mağazasına yayan Migros
Sanal Market’in, sezonluk dağıtım noktaları ile
hizmet verdiği mağaza sayısı 74’e ulaşmıştır.

Sanal Market
ayda ortalama
400.000 ziyaret

Yurt içinde 1997 yılından beri hizmet vermekte olan
Migros Sanal Market, hizmet kanallarını internet ve
telefonun yanı sıra akıllı telefon ve tablet PC’ler ile
de çeşitlendirerek hızlı büyümesine 2013 yılında da
devam etmiştir. Operasyonlarını 64 satış mağazasına
yayan Migros Sanal Market’in, sezonluk dağıtım
noktaları ile hizmet verdiği mağaza sayısı 74’e
ulaşmıştır.
Enerji verimliliği hedeflenen dağıtım operasyonunda
elektrikli araç kullanımına başlanmıştır. Migros Sanal
Market sitesi 2013 yılında, ayda ortalama 400.000 kişi
tarafından ziyaret edilmiştir.
Türkiye’de bir ilk olan “Mobil Market” uygulaması,
2013 yılında artan sipariş sayısı ile toplam siparişlerin
%19’una ulaşmıştır. Müşteriler, Mobil Market
uygulaması ile ürünlerin ambalajındaki barkodu,
cep telefonlarının kamerasına okutarak sipariş
verebilmektedirler. Mayıs 2012 itibarıyla kullanıma
sunulan Mobil Market Android uygulamasında,
barkod okutma özelliğine ek olarak, yine Türkiye’de
ilk olan “Ses ile Arama” özelliği geliştirilerek
kullanıcıların ürün adını veya markasını söyleyerek de
aradıkları ürünlere kolayca ulaşabilmeleri sağlanmıştır.
Uygulama, kullanıma açıldığı ilk bir ay boyunca, App
Store’da en çok indirilen Türkçe uygulama olmuştur.
Ocak 2013 itibarıyla, Mobil Market iPad uygulaması
müşterilerin kullanımına sunulmuştur.

Mobil Market uygulaması, Alışveriş Merkezleri
ve Perakendeciler Derneği (AMPD) tarafından
düzenlenen AMPD 2011-2012 Ödülleri’nde
“Perakendede Yılın Teknoloji Uygulaması”
kategorisinde ödül almıştır.
Türkiye’nin ilk dijital kataloğu Migroskod’un ilk sayısı
2012 yılında çıkarılmış ve lansmanı gerçekleştirilmiştir.
İlk kez barkod okutarak ürünleri tek dokunuşla sepete
ekleme imkanı sağlayan dergi, tüketicinin evine kadar
girmesi ve mekandan bağımsız alışveriş kolaylığı
sağlamasıyla 2012’nin en dikkat çeken gelişmelerinden
birisi olmuştur. 2013 yılında ise, Migroskod’un 2. ve 3.
sayıları yaklaşık 1 milyon adet basılarak dağıtılmıştır.
Migros Sanal Market, Facebook ve Twitter’ı
etkin olarak kullanmaya devam ederken, Google+
aracılığıyla da müşterileri ile aktif iletişime
başlamıştır. Müşteriler, sosyal medya üzerinden
kampanya ve yenilikleri anında takip edebilmekte,
bunun yanı sıra özel kampanya avantajlarından
yararlanabilmektedirler. Ayrıca, YouTube ve Vimeo
gibi diğer sosyal medya platformlarında da Migros
Sanal Market paylaşımları gerçekleştirilmektedir.
Migros mağazalarında satışa sunulan elektronik,
bilgisayar ve beyaz eşya ürünlerinin uygun fiyat ve hızlı
teslimat koşullarında internet üzerinden müşterilere
ulaştırılmasını sağlayan Migros Elektronik internet
sitesi (www.migroselektronik.com) 2013 yılı içerisinde
satışlarına devam etmiştir.
Hizmet standardı ve ürün seçkinliği ile farklılık
yaratan ve müşterilerine özel tarzıyla zincir butik
mağazacılığının temsilcisi olan Macrocenter
formatının internet üzerinden alışveriş sitesi
“Macroonline” (online.macrocenter.com.tr) ve
telefonla sipariş hattı “Macrophone”, 2013 yılında da
İstanbul dışında Ankara, İzmir, Muğla ve Antalya ile
genişleyen dağıtım ağıyla müşterilerine hizmet etmeye
devam etmiştir.
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Finansal Sonuçlar ve Değerlendirmeler
Migros’un konsolide satışları 2013 yılında
7.127 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Şirket, 2013 yılında geçen yıla benzer bir büyüme
politikası ile toplam 165 yeni mağaza açmıştır.
2013 yılında yurt içinde, süpermarket formatında
66 Migros, 16 Tansaş, 69 MigrosJet ile 3’ü format
değişimi olmak üzere 6 Macrocenter, hipermarket
formatında ise 3 adet 5M mağazası hizmete açılmıştır.
Yurt dışında ise, Kazakistan’da 1 ve Makedonya’da
7 Ramstore mağazası faaliyete geçmiştir. 2013 yılını
897.119 m2 satış alanına sahip 1.004 mağaza ile
tamamlayan Şirket, satış alanında yıl sonu itibarıyla
bakıldığında geçen yıla göre %5,3 artış sağlamıştır.
Migros’un konsolide satışları 2013 yılında
7.127 milyon TL’ye ulaşmıştır. Konsolide satışların
%5,9’u yurt dışı operasyonlardan gelmektedir.
Geçtiğimiz yıla göre satışları yaklaşık %10
mertebesinde büyüyen Şirket, konsolide brüt kârını
2012 yılına göre %11,2 artışla 1.895 milyon TL’ye
çıkarmıştır. Brüt kâr marjı %26,3 seviyesinden 2013
yılında %26,6’ya yükselmiştir. Şirket’in 2012 yılında
430 milyon TL olan VAFÖK (Vergi, Amortisman
ve Faiz Öncesi Kâr -EBITDA) tutarı %9,1 artış
göstererek satışların %6,6’sına karşılık gelen
469 milyon TL’ye ulaşmıştır. Kira öncesi VAFÖK
FİNANSAL ORANLAR

tutarı %10,5 artışla 813 milyon TL’ye ulaşırken, kira
öncesi VAFÖK marjı %11,3’den %11,4’e yükselmiştir.
Finansman gelirleri 2013 yılında 115 milyon TL
olurken, geçen yıl 199 milyon TL mertebesindeki
finansman giderleri 2013 yılında Türk Lirası’nın
yabancı para birimleri karşısında yaşadığı değer kaybı
neticesinde 730 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılında 17 milyon TL olan mevduat faiz
geliri 2013 yılında 11 milyon TL olmuştur. Kur
farkı geliri ise 82 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılında TL’nin Euro karşısında önemli ölçüde
değer kaybetmesi sonucunda, Euro bazlı borçlardan
kaynaklanan dönem sonu bilanço değerlemesi
neticesinde oluşan net kur farkı zararı 500 milyon TL
olarak gerçekleşmiştir.
Nihayetinde, operasyonel tarafta elde edilen başarılı
sonuçlara rağmen, Euro kurunun TL karşısında
önemli ölçüde değer kazanması dolayısıyla Euro
bazlı finansal borcu olan Migros finansman gideri
kaydetmiş ve bunun neticesinde 2013 yılında
385 milyon TL vergi öncesi zarar ve 463 milyon TL
net zarar açıklamıştır.

LİKİDİTE ORANLARI

Aralık 2013

Aralık 2012

FİNANSAL YAPI ORANLARI
Finansal Kaldıraç (Toplam Yükümlülükler/Toplam
Kaynaklar)
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar

Aralık 2013

Aralık 2012

0,86

0,78

5,98

3,46

-1.887.060

-1.447.205

1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

%3,3

%3,0

Cari Oran

Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar
Net Nakit Pozisyonu (bin TL)

KÂRLILIK ORANLARI (%)

Brüt Kâr Marjı

Faaliyet Kâr Marjı
VAFÖK Marjı
Net Kâr Marjı

HİSSE SENEDİ PERFORMANS ORANLARI
Piyasa Değeri (bin TL)

Hisse Senedi Fiyatı (TL)

Hisse Başına Kazanç (Kr)

0,84

0,51

%26,6

%6,6

%-6,5

1,02

0,44

%26,3

%6,6
%1,4

Aralık 2013

Aralık 2012

16,00

21,50

2.848.480
-2,60

3.827.645

0,49
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Migros Ticaret A.Ş. 2013 Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Migros Ticaret A.Ş.
10 Nisan 2014 Saat: 11:00
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir - İstanbul
MİGROS TİCARET A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1.

Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

2.

2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin
(a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3.

2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4.

2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6.

Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket’in 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin “Kâr Dağıtım
Politikası” hakkında bilgi verilmesi,

8.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için
belirlenen “Ücretlendirme Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması,

9.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek
karara bağlanması,

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi,
11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak
bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı
bağış ve yardımlara ilişkin “Şirket Bağış ve Yardım Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret
Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu
seçiminin onaylanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2013 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi
verilmesi,
15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü
dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi ve 2013 yılı içerisinde bu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili taraflar ile
gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.
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Yönetim Kurulu Raporu

Yönetim Kurulu
Fevzi Bülent Özaydınlı
Nicholas Stathopoulos
Stefano Ferraresi
Ömer Özgür Tort
Giovanni Maria Cavallini
Glen Allen Osmond
Jacob Cornelio Adriano de Jonge
Tayfun Bayazıt
Hakkı Hasan Yılmaz

Başkan
Üye
Üye
Üye ve Genel Müdür
Üye
Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye

Üst Yönetim
Ömer Özgür Tort
Ahmet Fuat Yanar
Erkin Yılmaz
Demir Aytaç
Cem Lütfi Rodoslu
Hakan Şevki Tuncer
Tarık Karlıdağ
Mustafa Murat Bartın

Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı (Migros, 5M ve Macrocenter Operasyonları)
Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri)
Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama)
Genel Müdür Yardımcısı (Tansaş Operasyonları)
Genel Müdür Yardımcısı (İnşaat)
Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri ve Mağaza Dışı Satış Kanalları)

Denetimden Sorumlu Komite
Tayfun Bayazıt
Hakkı Hasan Yılmaz

Komite Başkanı
Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi
Hakkı Hasan Yılmaz
Nicholas Stathopoulos
Affan Nomak

Komite Başkanı
Komite Üyesi
Komite Üyesi

Riskin Erken Teşhisi Komitesi
Jacob Cornelio Adriano de Jonge
Tayfun Bayazıt
Stefano Ferraresi
Erkin Yılmaz

Komite Başkanı
Komite Üyesi
Komite Üyesi
Komite Üyesi
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Yönetim Kurulu Raporu

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Fevzi Bülent Özaydınlı’nın Başkan; Nicholas Stathopoulos, Stefano Ferraresi, Ömer Özgür Tort, Giovanni Maria Cavallini,
Glen Allen Osmond, Jacob Cornelio Adriano de Jonge, Tayfun Bayazıt ve Hakkı Hasan Yılmaz’ın üye olarak yer aldığı dokuz kişilik bir heyetten
oluşmaktadır.
Şirketimizin 28 Haziran 2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, Fevzi Bülent Özaydınlı, Nicholas Stathopoulos, Stefano
Ferraresi, Ömer Özgür Tort, Giovanni Maria Cavallini ve Glen Allen Osmond Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Jacob Cornelio Adriano de Jonge,
Tayfun Bayazıt ve Hakkı Hasan Yılmaz ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 (üç) yıl süre ile vazife yapmak üzere seçilmişlerdir.
25 Eylül 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları toplantı başına brüt 16.000 TL huzur
hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme ile genel kurula verilen yetkiler dışında kalan tüm işler hakkında karar almaya yetkilidir.
Ana sözleşmenin 17. maddesine göre, Yönetim Kurulu Üyeleri seçildikleri genel kurulda daha kısa bir süre tespit edilmemişse en çok üç yıl için
seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde
madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde ve lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
SPK tebliğlerine ve Yeni Türk Ticaret Kanununa uyum kapsamında Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken
Teşhisi Komitesi oluşturulmuştur. Migros’ta Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevleri ise Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından
yerine getirilmektedir.
Şirketimizin 09 Ekim 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;
• Denetimden Sorumlu Komitenin 2 bağımsız üyeden oluşmasına, komite üyeliklerine Hakkı Hasan Yılmaz ve Tayfun Bayazıt’ın seçilmelerine
karar verilmiştir. Komite başkanlığına ise Tayfun Bayazıt seçilmiştir.
• Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Hakkı Hasan Yılmaz, Nicholas Stathopoulos ve Affan Nomak’ın seçilmelerine karar verilmiştir.
Komite başkanlığına ise Hakkı Hasan Yılmaz seçilmiştir.
• Riskin Erken Teşhisi Komitesi üyeliklerine Tayfun Bayazıt, Jacob Cornelio Adriano de Jonge, Stefano Ferraresi ve Erkin Yılmaz’ın
seçilmelerine karar verilmiştir. Komite başkanlığına ise Jacob Cornelio Adriano de Jonge seçilmiştir.
Üst Yönetim
Üst Yönetim, Genel Müdür Ömer Özgür Tort ve Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Fuat Yanar, Erkin Yılmaz, Demir Aytaç, Cem Lütfi Rodoslu,
Hakan Şevki Tuncer, Tarık Karlıdağ, Mustafa Murat Bartın’dan oluşmaktadır.
Şirket Üst Yönetimi, ana sözleşmeye göre Yönetim Kurulu tarafından seçilerek göreve atanır.
Bağımsız Denetim
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun denetçilere ilişkin 400. maddesinde “Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden
oluşan sermaye şirketi olabilir.” denilmektedir.
SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği ve Denetimden
Sorumlu Komitenin de önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulunun 28 Mart 2013 tarihli toplantısında 2013 yılı hesap dönemi için uygun bulunan
“DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu International) sermaye
piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine karar verilmiş ve bu karar yapılan ilk Genel Kurul
toplantısında kabul edilmiştir.
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Denetimden Sorumlu Komite
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X No. 22 sayılı tebliği gereği kurulan ve Sermaye Piyasası mevzuatının Kurumsal Yönetime ilişkin tebliğleri ile
kurulması zorunlu hale gelen Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Tayfun Bayazıt ve Hakkı Hasan Yılmaz seçilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yapılan denetim çalışmalarını ve bağımsız denetim raporunu incelemiştir. Buna
göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-14.1 tebliği hükümleri uyarınca, SPK tarafından yayımlanmış muhasebe ilkelerine uygun olarak
hazırlanan konsolidasyon sonrası mali tabloların, Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihindeki gerçek mali durumu ile anılan döneme ait gerçek faaliyet
sonuçlarını doğru bir biçimde yansıttığı görüşü Yönetim Kurulumuza iletilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite yılda 4 kere toplanmakta ve çalışmalarına ilişkin raporlarını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunmaktadır.
Ana Sözleşme Değişikliği
Şirketimizin 28 Haziran 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında
• Şirket Ana Sözleşmesinin, “Amaç ve Konu” başlıklı 3., “Merkez ve Şubeler” başlıklı 5., “Sermaye” başlıklı 7.,“Hisse Senetleri” başlıklı 8., “Hisse
İhracı” başlıklı 9., “Menkul Kıymet Çıkarılması” başlıklı 10., “Genel Kurul Toplantıları” başlıklı 11., “Tutanak ve Eklerinin Bakanlığa ve
Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi ve İlanı” başlıklı 11/A, “Oy Kullanma” başlıklı 12., “Başkanlık Divanı” başlıklı 13., “Toplantı ve Karar
Nisabı” başlıklı 14., “Hükümet Komiseri” başlıklı 15., “Yönetim Kurulu” başlıklı 16., “Komiteler” başlıklı 16/A, “Yönetim Kurulu’nun Süresi
ve Görevleri” başlıklı 17., “Yönetim Kurulu Toplantısı” başlıklı 18., “Yönetim Kurulu Toplantı Karar Nisabı” başlıklı 19., “Şirketin Temsili ve
İlzamı” başlıklı 20., “Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti” başlıklı 21., madde numarası 22 olarak değiştirilen “Mali Tablo ve Bağımsız Denetim”
başlıklı 23/A, madde numarası 23 olarak değiştirilen “İlan” başlıklı 25., madde numarası 24 olarak değiştirilen “Ana Sözleşme Değişikliği”
başlıklı 26., madde numarası 26 olarak değiştirilen “Kârın Dağıtımı” başlıklı 28., madde numarası 27 olarak değiştirilen “Kârın Dağıtım Tarihi”
başlıklı 29., madde numarası 28 olarak değiştirilen “Yedek Akçe” başlıklı 30. ve madde numarası 30 olarak değiştirilen “Kanuni Hükümler”
başlıklı 32. maddelerinin mevcut içeriklerinin tadil edilmesine,
• ana sözleşmeden; “Murakıplar” başlıklı 22., “Murakıplar’ın Görevleri” başlıklı 23., “Murakıplar’ın Ücretleri” başlıklı 24. ve “Bakanlığa
Gönderilecek Sözleşme” başlıklı 33. maddelerin çıkarılmasına

• ve ayrıca ana sözleşmenin, mevcut içerikleri aynı kalmak suretiyle, “Senelik Hesaplar” başlıklı 27. maddesinin, madde numarasının 25 olarak,
“Şirketin Fesih ve Tasfiyesi” başlıklı 31. maddesinin, madde numarasının 29 olarak, “Mahkeme Mercii” başlıklı 34. maddesinin, madde
numarasının 31 olarak ve “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 35. maddesinin, madde numarasının 32 olarak değiştirilmesine ve
bununla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvurularak gerekli izinlerin alınması ve
kararın bundan sonra yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına
karar verilmiştir.

Ana sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.07.2013 tarih 29833736-110.03.02-2252 sayılı
ve 09.09.2013 tarih 29833736-110.03.02-2663 sayılı izinleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2013
tarih 67300147/431.02.57670-954859-8289-5929 ve 19 Eylül 2013 tarih 67300147/431.02-57670-1224833-100042-7133 sayılı izinleri
alınmıştır. Alınan ön izinler doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun Ana Sözleşme değişikliği önerisi 25.09.2013 tarihli Olağan Genel Kurul
Toplantısında kabul edilmiş ve değişiklikler 08.10.2013 tarihinde tescil edilmiştir.
Ana Sözleşme değişikliklerine ilişkin yeni metinler Şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com) 25 Eylül 2013 tarihli Genel
Kurul Toplantı Tutanağı’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun web sitesindeki (www.mkk.com.tr) e-Şirket Portalı’nda yer almaktadır. Ayrıca,
Şirket Ana Sözleşmesinin son haline Şirketimizin kurumsal web sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilir.
Sermaye
Migros Ticaret A.Ş.
MH Perakendecilik ve Tic. A.Ş.
Diğer
Toplam
Yıl İçinde Ödenmiş Sermayedeki Değişiklikler
Yıl içinde ödenmiş sermayede değişiklik yapılmamıştır.

Pay Oranı (%)
80,51
19,49
100,00

Pay Tutarı (TL)
143.323.336
34.706.664
178.030.000

46

MİGROS TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013

Yönetim Kurulu Raporu

Migros’un Sektördeki Yeri ve 2013 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, yurt içinde ve bağlı ortaklıkları vasıtasıyla yurt dışında alışveriş merkezi işletmeciliği faaliyetlerini de
sürdürmektedir.
Şirket, 2013 yılsonu itibarıyla yurt içinde 7 coğrafi bölgede 299 M, 205 MM, 74 MMM, 144 MigrosJet, 21 5M, 123 Mini, 54 Midi, 22 Maxi
ve 23 Macrocenter; yurt dışında ise iştirakleri vasıtasıyla Kazakistan’da 25 ve Makedonya’da 14 Ramstore olmak üzere toplam 1.004 mağazaya
ulaşmıştır.
Migros 2013 yılında yurt içinde 66 Migros (40 M, 19 MM ve 7 MMM), 69 MigrosJet, 16 Tansaş (14 Mini,1 Midi ve 1 Maxi), 3 5M
hipermarket ve 6 Macrocenter mağazası açmıştır. Yurt dışında ise, Kazakistan’da 1 ve Makedonya’da 7 Ramstore mağazası açılmıştır. Böylelikle,
2013 yılı içinde toplam 165 yeni yatırım hizmete girmiştir.
Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler, Kâr Dağıtım Önerisi ve Sonuç
Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler
Migros’un faaliyet sonuçları TMS/TFRS’nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır.
Migros’un, 2012 yılında 6.482 milyon TL olan konsolide satışları, 2013 yılında takvim etkisinden arındırılmış %10,2’lik büyüme oranıyla
7.127 milyon TL’ye ulaşmıştır (2012 dönemi 1 fazla takvim günü içerdiğinden). Bu performans ile Şirket, 2013 yılındaki çift haneli oranda
büyüme hedefini tutturmuştur. 2013 yılında konsolide brüt kâr %11,2 artarak 1.895 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in sektördeki
rekabetçi pozisyonunu güçlendirmek ve pazar payını artırmak için yıl boyunca özgün markalı ürünlerde ve taze ürün gruplarında fiyatlara yatırım
yapılmaya devam edilmiştir. Buna karşın, 2010 yılından beri sırasıyla %25,7, %26,0 ve %26,3 olarak gerçekleşen Şirket’in yıllık konsolide brüt
kâr marjı, 2013 yılında bir önceki yıla göre yine artış göstererek %26,6’ya yükselmiştir. Konsolide faaliyet kârı ise 2012 yılına göre %19,5 artarak
236 milyon TL olmuş, konsolide faaliyet kâr marjı ise %3,3 olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılında 430 milyon TL olarak gerçekleşen VAFÖK (Vergi, Amortisman ve Faiz Öncesi Kâr -EBITDA) tutarı, 2013 yılında %9,1 artış
göstererek satışların %6,6’sına karşılık gelen 469 milyon TL’ye ulaşmıştır.
2012 yılında 134 milyon TL olan finansman gelirleri 2013 yılında 115 milyon TL olurken, finansman giderleri 2013 yılında Türk Lirası’nın
yabancı para birimleri karşısında yaşadığı değer kaybı neticesinde 199 milyon TL’den 730 milyon TL’ye yükselmiştir. Mevduat faiz geliri, 2013
yılında 17 milyon TL’den 11 milyon TL’ye düşerken, kur farkı geliri ise 82 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013 yılında TL’nin Euro
karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesi sonucunda, Euro bazlı borçlardan kaynaklanan dönem sonu bilanço değerlemesi neticesinde oluşan
net kur farkı zararı 500 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılında 129 milyon TL vergi öncesi kâr ve 88 milyon TL net kâr açıklayan Migros, 2013 yılında 385 milyon TL vergi öncesi zarar ve
463 milyon TL net zarar elde etmiştir.
Toplam yükümlülüklerin pasifler içindeki oranı %86’dır (2012: %78). Aktif toplamının %34’ünü dönen varlıklar (2012: %34), %66’sını ise duran
varlıklar oluşturmaktadır (2012: %66).
Kâr Dağıtım Önerisi ve Sonuç
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kâr Payı Tebliği’nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve
Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2013 yılı
konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2013 faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması hususlarının 2013 Yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’a önerilmesine karar verilmiştir.
Sayın Ortaklarımız,
2013 yılı çalışmalarımızı ve elde edilen neticeleri bilgilerinize sunmuş bulunmaktayız.
31 Aralık 2013 tarihli konsolide bilanço ve gelir tablosunu onayınıza arz ederiz.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu
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BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Migros Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin
uygulanmasına büyük önem vermektedir. Migros, bu ilkelerin uygulanmasının Şirketimize, pay sahiplerine ve nihayetinde ülkemize getireceği
faydaların bilincindedir. 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II-17.1)
belirtilen Kurumsal Yönetim İlkelerine uymak ve bu hususta örnek bir şirket olabilmek için uygulamalarımız sürekli biçimde gözden geçirilmekte
ve gerekli iyileştirilmeler yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2014 tarih ve 2014/02
sayılı Bülteni’nde belirtildiği üzere, Kurul’un aynı tarih ve 2/35 sayılı kararında belirtilen formatta hazırlanmaktadır.
Şirketimiz, Kurumsal Yönetim’in ana prensipleri olan;
a) Adillik

b) Şeffaflık

c) Sorumluluk

d) Hesap Verebilirlik
ilkelerini benimsemiştir. Şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim çalışmalarının takip edilmesi ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı’nın
faaliyetlerinin gözetilmesi için, 2007 yılında Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Diğer taraftan, Sermaye
Piyasası mevzuatı gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi’nin kurulması ve komite başkanının da bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından
seçilmesi zorunludur. Hakkı Hasan Yılmaz, Nicholas Stathopoulos ve Affan Nomak, 09.10.2012 tarihinde alınan kararla Kurumsal Yönetim
Komitesi üyeliğine seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hakkı Hasan Yılmaz, komite başkanı olarak görev yapmaktadır.
Pay sahiplerimizin Şirketimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olması için kurumsal web sitemiz (www.migroskurumsal.com) sürekli
güncellenmektedir. Ayrıca her formatımız için ayrı bir web sayfası pay sahiplerimizin 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).
2013 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için yapılan çalışmalar kapsamında;
Şirketimizin 25.09.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinler
alınarak, Şirketimizin esas sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum çerçevesinde
gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Esas sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile uyumlu son hâli Şirketimizin kurumsal
web sitesinde (www.migroskurumsal.com) yayınlanmaktadır.
Genel kurul toplantı ilanı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğde yer alan “genel kurul toplantı ilanı genel kurul toplantı tarihinden
asgari üç hafta önceden yapılır” maddesine tam uyum sağlanarak toplantı ilanı genel kurul toplantısından 3 hafta önce yapılmıştır. Ayrıca genel
kurul toplantısına ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri, kâr dağıtım politikası, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin önerisi ve
kâr dağıtım tablosu, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin karşılaştırmalı eski ve yeni metinler, ücretlendirme politikası, Genel Kurul İç Yönergesi,
bilgilendirme politikası ve bağış ve yardım politikası gibi bilgileri içeren bilgilendirme dokümanı da Şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.
migroskurumsal.com) pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.
Yönetim Kurulumuz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının kurumsal yönetim İlkelerine ilişkin tebliğlerine uyum
amacıyla Riskin Erken Teşhisi Komitesi kurulmuştur. Komite üyeliklerine Tayfun Bayazıt, Jacob Cornelio Adriano de Jonge, Stefano Ferraresi
ve Erkin Yılmaz’ın seçilmelerine karar verilmiştir. Komite başkanlığına SPK düzenlemelerine uygun olarak Jacob Cornelio Adriano de Jonge’un
seçilmesine karar verilmiştir. Ayrıca daha evvelce kurulmuş bulunan Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin yapıları ve
üyeleri Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun hâle getirilmiştir.
Şirketimiz 2012 yılında Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği’ne (TÜYİD) üye olmuştur.
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BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ
2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Departmanı, Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı’na bağlı olarak oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri
Departmanı faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye Piyasası mevzuatına, düzenleme, tebliğ ve ilkelerine uygun hareket
etmektedir. Başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol
oynayan Yatırımcı İlişkileri Departmanı’nın başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdadır;
• Genel Kurul ile ilgili süreçleri mevzuata ve Şirket esas sözleşmesine uygun şekilde yönetmek,
• Sermaye artırımları ile ilgili süreçleri yönetmek,
• Kâr dağıtımı ile ilgili süreçleri yönetmek,
• Şirket temsili,

• Pay sahiplerinin genel kurul, sermaye artırımı ve kâr dağıtımı ile ilgili talep ve işlemlerini yerine getirmek,

• Şirketimizi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank gibi kurumlar nezdinde
temsil etmek ve bu kurumlarla irtibatı sağlamak,
• Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komite Toplantılarına ilişkin kayıtları tutmak,

• Kamuyu Aydınlatma Tebliği (VII-128.6), Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ve diğer ilgili düzenlemeler gereğince gerekli özel durum
açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) göndermek,
• Şirketin bilgilendirme politikası dâhil kamuyu aydınlatma ile ilgili tüm süreçlerini takip etmek,

• Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak ve pay sahiplerinin bu dokümanlara kolayca ulaşmasını
sağlamak,
• Yasal düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatını takip etmek,

• Şirketin uyum sağlaması gereken konu ve hususlar ile ilgili olarak üst yönetimi bilgilendirmek,
• 3’er aylık dönemlerde ve yılsonlarında faaliyet raporlarını hazırlamak,

• Kurumsal Yönetim’e yönelik çalışma ve faaliyetlerin koordine edilmesine destek vermek,
• Çeyreksel ve yıllık bazda bilgilendirme sunum ve bültenleri hazırlamak,

• Analist, fon yöneticileri, pay sahipleri ve diğer ilgilileri Şirket hakkında bilgilendirmek,
• Esas sözleşmeyi güncel mevzuata uygun hâle getirmek için çalışmalar yapmak,
• Yatırımcı görüşmelerine ilişkin bilgileri düzenli ve güncel olarak tutmak,

• Rakipleri ve sektör verilerini takip etmek ve bunlara ilişkin analizleri hazırlamak,
• Pay sahiplerimizden gelen soru ve bilgi taleplerini yanıtlamak,

• Pay sahiplerimizin fizikî pay senetlerinin kaydileştirilmesini sağlamak.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı, yürütmekte olduğu faaliyetler hakkında yılda iki kez rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunar.
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Şirketimiz ile ilgili bilgi almak isteyen tüm pay sahiplerimiz, yatirimci@migros.com.tr adresine mail gönderebilir ya da 444 10 44 nolu Müşteri
Hizmetleri hattına bilgi taleplerini iletebilirler. Ayrıca diğer tüm iletişim kanalları pay sahiplerimizin kullanımına açıktır.
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı: Erkin Yılmaz

Adres: Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir / İSTANBUL
E-posta: erkiny@migros.com.tr

Finans Direktörü: Ferit Cem Doğan
E-posta: cemdo@migros.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü: Dr. Affan Nomak
E-posta: affann@migros.com.tr

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı No: 204627

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı No: 700482
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı: Ahmet Hüsamettin Özkök
E-posta: ahmeto@migros.com.tr

Hisse senedi kaydileştirme işlemleri, Migros adına Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. İlgili yıl içinde,
bedelsiz sermaye artırımlarına süresinde iştirak etmemiş ve/veya hak ettiği kâr payını almamış ya da pay senetlerinin kaydileştirilmesi talebinde
bulunan Migros Türk T.A.Ş. ve Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş. hissedarlarının geriye dönük işlemleri, Şirket merkezinden yapılmıştır.
Ayrıca 444 10 44 nolu Müşteri Hizmetleri Hattına bilgi almak üzere başvuran pay sahiplerine bilgi verilerek, haklarını kullanabilmeleri için Yapı
Kredi Bankası şubelerine yönlendirilmiştir. Farklı konularda bilgi sahibi olmak için Yatırımcı İlişkileri Departmanı’na başvuran 300’den fazla pay
sahibi de Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum çerçevesinde bilgilendirilmiştir.
Şirketin 2013 yılı faaliyetleri hakkında genel bilgiler aşağıda sunulmuştur.
• Yıl içinde düzenlenen telekonferans sayısı: 4

• Finansal sonuçlara ilişkin hazırlanan sunum sayısı: 4

• Finansal sonuçlara ilişkin hazırlanan basın bülteni sayısı: 4
• KAP’a gönderilen özel durum açıklaması sayısı: 34
• Alınan Yönetim Kurulu karar sayısı: 16

• Katılım sağlanan yurt içi/yurt dışı konferans ve roadshow sayısı: 7
• Yıl içinde görüşülen analist ve fon yöneticisi sayısı: 215

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Bilgilendirme

Yatırımcı İlişkileri Departmanı, Şirket hakkında kendilerine ulaşan bilgi taleplerini, pay sahipleri arasında ayrım yapmadan ve olabilecek en hızlı
şekilde cevaplamaya gayret eder. Pay sahiplerinin bilgi edinme ve bilgilere aynı anda ve kolayca ulaşabilme hakları göz önünde bulundurularak,
Şirketimizle ilgili yapılan tüm açıklamalar Şirketimizin kurumsal web sitesinde de (www.migroskurumsal.com) yayınlanmaktadır.
Ayrıca yılın her çeyreğinde, finansal tablolar açıklandıktan sonra, web sitesinde (www.migroskurumsal.com) paylaşılan bilgilendirme sunumuna
ilişkin telekonferanslar düzenlenmiş ve finansal sonuçlarımıza ilişkin sunumda yer alan bilgiler paylaşılmıştır.
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Denetim

Şirketin 26.03.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite’nin de önerisi doğrultusunda, 2013 yılı
hesap dönemi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve kararın Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Migros Genel Kurulu 2013 yılı için, Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi’nin de önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından seçilen
“DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Bağımsız Denetçi
olarak görev yapmasına karar vermiştir.
Migros Yönetim Kurulu, iki kişiden oluşan bir Denetimden Sorumlu Komite kurmuştur. SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17.1) 4.5.3
maddesine göre Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmesi şarttır. Yönetim
Kurulumuzun 09.10.2012 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komitenin 2 bağımsız üyeden oluşmasına ve üyeliklere Hakkı Hasan
Yılmaz ve Tayfun Bayazıt’ın seçilmelerine karar verilmiştir. Ayrıca komite başkanlığına SPK düzenlemelerine uygun olarak Tayfun Bayazıt’ın
seçilmesine karar verilmiştir.
Dönem içinde pay sahiplerinden Şirketimizde özel denetim yapılmasına yönelik bir talep gelmemiştir.
Şirketimizin iç denetim faaliyetleri ise Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.
2.3 Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantıları için gündem maddeleri belirlenirken mevzuat gereği görüşülmesi gereken tüm konuların kapsanmasına dikkat edilir.
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen süreler içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (“MKK”)
Elektronik Genel Kurul portalında ve kurumsal web sitesinde ilan edilmekte ve tüm pay sahiplerimizin ilanlara kolayca ulaşması sağlanmaktadır.
Ayrıca genel kurul toplantısında görüşülecek gündem maddelerine ilişkin detaylı bilgilerin bulunduğu bilgilendirme dokümanı da Şirketimizin
kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com) yayınlanır.
Genel Kurul toplantıları, Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir İstanbul adresindeki Şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt
Kuruluşu’nun (“MKK”) Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS) aynı anda hem fiziki olarak hem de elektronik ortamda yapılır. Genel Kurul
toplantıları tüm menfaat sahiplerinin ve medyanın katılımına açıktır.
Finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel
Kurul toplantısında hazır bulunurlar.
Şirketimizin bağış ve yardım politikası, Genel Kurul toplantısından önce Şirket merkezinde, kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com)
ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (“MKK”) Elektronik Genel Kurul portalında hazır bulunan genel kurul bilgilendirme dokümanı aracılığıyla pay
sahiplerimizin bilgisine sunulur. Ayrıca Genel Kurul toplantı gündemine, yıl içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili ayrı bir
madde konulur ve pay sahipleri bu konuda bilgilendirilir.
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Migros Ticaret Anonim Şirketi’nin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının incelendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı, esas sözleşme değişikliği için
gerekli olan kamusal makam izinlerindeki gecikme karşısında- 25.09.2013 tarihinde, saat 11:00’de, katılımın kolaylaşması amacıyla Şirket merkezi
de olan Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük binasında ve
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (“MKK”) Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nün
24.09.2013 tarih ve 28866 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır.
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2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Bağımsız Denetçi raporları ve yıllık kazancın dağıtımı ile ilgili
teklif toplantıya takaddüm eden 3 hafta boyunca Şirketin merkezinde, kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com) ve Merkezi Kayıt
Kuruluşu’nun (“MKK”) Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmuştur.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket’in toplam 178.030.000 TL’lik sermayesine tekabül eden 17.803.000.000 adet hisseden,
145.340.368 TL’lik sermayesine tekabül eden 14.534.036.800 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmaktadır.
Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi toplantının hemen akabinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) bildirilmiş ve
kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com) Genel Kurul Bilgileri başlığı altında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun web sitesindeki (www.
mkk.com.tr) e-Şirket Portalı’nda yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra Genel Kurul toplantı tutanağı, 14.10.2013 tarih ve 8425 sayılı Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Pay sahipleri tarafından genel kurul toplantısı öncesinde gündem önerisi verilmemiştir. Toplantı esnasında pay sahipleri tarafından yöneltilen soru
olmamıştır.
Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların tutarı, Şirketin Yıllık Olağan Genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket,
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na 185.000 TL, Marmaris Belediyesi’ne 123.957,40 TL, Yenimahalle Belediyesi’ne 121.040 TL ve diğer dernek
vakıflara 220.556,29 TL olmak üzere 2012 yılında toplam 650.553,69 TL bağış yapmıştır.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci
dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, Şirketimiz veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmamış ve/veya
Şirketimizin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış ya da aynı tür
ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.
2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Migros’un esas sözleşmesinde belirtildiği üzere, Şirketimizde oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Her pay sahibi, Genel Kurul
toplantısında hissesi oranında oy hakkına sahiptir. Karşılıklı iştirak içinde olunan pay sahibi yoktur. Esas sözleşmede belirli grupların Yönetim
Kurulu’nda temsil edilmesine ilişkin imtiyaz ve/veya benzeri özel hak yoktur. Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyenin 3’ü bağımsız yönetim kurulu
üyesidir.
Şirketimizde, pay sahiplerinin oy haklarını kullanmasını zorlaştırıcı her türlü uygulamadan kaçınılmaktadır.
Genel Kurul toplantılarında oy hakkına sahip kişiler bu haklarını bizzat kullanabilecekleri gibi, Şirkette pay sahibi olan/olmayan birini de vekil
olarak atayabilirler. Toplantıya bizzat katılamayacak hissedarlar için hazırlanması gereken vekaletname örneği Şirket merkezinde, kurumsal web
sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (“MKK”) Elektronik Genel Kurul portalında ve Genel Kurul toplantısına
çağrı ilanı ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmektedir.
Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında toplantıya fiziken katılan pay sahipleri için el kaldırma usulü ile açık oylama
yöntemi kullanılmaktadır. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahipleri için elektronik ortamda oylama yapılır. Oylama sonucunda, fiziki
oylar ve elektronik ortamda kullanılan oylar elektronik Genel Kurul sisteminde konsolide edilir.
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2.5 Kâr Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde ve Genel Kurul toplantılarını takiben
mümkün olan en kısa sürede yapılmakta olup, dağıtım tarihi Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.
Kâr payı dağıtımı Migros için ortaklarının menfaati açısından her zaman önem verilen bir husustur. Şirketin büyüme stratejileri ve kâr payı
dağıtımı arasındaki hassas denge, titizlikle yönetilmektedir. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kâr Dağıtım Politikası, kâr payı dağıtımına
ilişkin yapılan özel durum açıklaması ile birlikte KAP sistemine gönderilmekte ve Genel Kurul toplantısında hissedarların bilgisine sunulduktan
sonra Şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com) ilan edilmektedir. Kâr Dağıtım Politikası ayrıca faaliyet raporu ekinde
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nda yer almaktadır.
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 kârı, nakit, bedelsiz pay veya belli oranda nakit ve belli
oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir yahut Şirket bünyesinde bırakabilir.
Genel Kurul’ca kâr dağıtılmasına karar verilmesi hâlinde kâr paylarının ödenme zamanı bizzat Genel Kurul tarafından belirlenebileceği gibi bu
konuda Genel Kurul’un Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmesi de mümkündür. Her halükârda dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen
Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır. Ayrıca dağıtımda Sermaye Piyasası Kanunu ile SPK tebliğlerinde
belirlenen sair gerekliliklere de uyulur.
Şirketimizde kârda imtiyazlı pay bulunmadığı gibi, pay sahipleri dışında kâra katılan başkaca kişiler yoktur.
Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
Migros Ticaret A.Ş.’nin 25.09.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketin, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2012 yılı
konsolide mali tablolarında 88.136.409 TL net dönem kârı bulunduğu açıklandı. Yasal sınıra ulaşıldığından, 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına
gerek bulunmadığı, Şirketin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki yıllara ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir
şekilde yönetilebilmesini sağlamak için bu yıl kâr dağıtımı önerilmediği, dönem kârının, Şirketin önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi
gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yeni yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılmasının planlandığı bilgisi verildi ve
genel kurulda bu yönde karar alındı.
2.6 Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Esas sözleşmeye göre Genel Kurul kararıyla itibari değerinin
üzerinde pay çıkarılabilir.
Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde yapılır.
Şirketin, gerekli şartları yerine getirmek koşuluyla, kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi mümkündür.
BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kurumsal web sitemiz (www.migroskurumsal.com) ilk olarak 1997 yılında pay sahiplerinin ve diğer tüm ilgililerin hizmetine sunulmuştur.
Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve açıklama güncel olarak kurumsal web sitesinde pay sahiplerinin
kullanımına sunulmaktadır. İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir.
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Kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com), yıl içinde içerik zenginleştirmesi yapılmıştır. Ayrıca her formatımızın ayrı bir web sitesi
olup, bu siteler pay sahiplerimizin kullanımına açıktır. Kurumsal web sitemiz;
• 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’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17.1) II. bölümünde 2.1 Kurumsal
İnternet Sitesi maddesinde yer alan hususları ve daha birçok konuyu bünyesinde barındırmaktadır.
Kurumsal web sitemizin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında, “Migros Kurumsal, Finansal Raporlar, Sermaye Artırımı ve Kâr 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, pay sahiplerimiz ve ilgililer, Migros hakkında detaylı bilgi bulabilmektedirler. Yatırımcı İlişkileri sayfası
mevzuattaki gerekliliklere ve ihtiyaçlara uygun olarak güncellenmekte ve yatırımcılarımızın güncel bilgiye kolayca ulaşması sağlanmaktadır.
İnternet sitesinde ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı gibi kamuya açıklanması gereken bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak yer almaktadır.
3.2 Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu’nda, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet
Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’te ve SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal
Yönetim İlkelerinde belirtilen hususları içerecek şekilde hazırlanır. Buna göre Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporunu kamuoyunun Şirketin
faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak detayda hazırlar.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin
bağımsızlıklarına ilişkin beyanlarına, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de
içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine, Yönetim kurulunun yıl içerisindeki
toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin söz konusu toplantılara katılım durumuna ilişkin bilgilere Faaliyet Raporunda yer alan Kurumsal
Yönetim İlkeleri Uyum Raporu içerisindeki “Yönetim Kurulu” başlığında yer verilmiştir.
Ayrıca Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri, Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları, Şirketin
yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek
için Şirketçe alınan tedbirler, sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştirakler ve çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi
ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgilere de Kurumsal
Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.
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BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ
4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Migros kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını
garanti altına alır. Şirket, ilgili menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda çeşitli iletişim araçlarıyla veya Şirketin kurumsal internet
sitesi (www.migroskurumsal.com) aracılığıyla bilgilendirir. Şirketin çalışanları, pay sahipleri, 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 (www.migroskurumsal.com) yapmış olduğu düzenleme ile Şirket bölüm yöneticilerinin isimlerini ve iletişim
bilgilerini sunmaktadır. Bu sayede menfaat sahipleri, ilgilendikleri konuların yöneticisi ile doğrudan iletişim kurma ve taleplerini birinci elden
iletebilme imkânına sahip olmaktadırlar. Sunulan bu imkân ile Şirket ve menfaat sahipleri arasında daha şeffaf ve sağlam bir iletişim modeli
oluşturulması hedeflenmektedir.
Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri olması durumunda, bu hususu Kurumsal Yönetim
Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmeleri amacıyla, Komiteler ile ilgili açıklamalar ve komite üyelerinin iletişim bilgileri
menfaat sahiplerinin doğrudan ve açık iletişimine sunulmuştur.
Şirket, pay sahiplerini ve ilgili diğer tarafları basın bültenleri, yatırımcı sunumları gibi iletişim araçları ile 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.

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 şahıslarla 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.
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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 dâhilinde 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 Şirketin imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hâl 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 Şirketin tüm demirbaş, alet ve edevatını amacına uygun kullanarak israftan kaçınırlar. Çalışanlar, Şirketin sağladığı
imkânları 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 dışında üçüncü kişilerle paylaşmazlar.
Genel Maddeler

Yukarıda belirtilenler ile ilişkilendirilemeyen sorunlara Şirketin kendi bünyesinde kurmuş olduğu “Migros İş Etiği Kurulu” açıklık getirmekle
yükümlüdür.
4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Migros’un İş Etiği İlkeleri’nin “Şirketin Çalışanlarına Karşı Sorumlulukları” bölümüne ait 7. maddesi, “Migros, çalışanlar ile ilgili konularda,
Şirketin geleceğini ilgilendiren kararlara mümkün olduğunca çalışanların fikirlerini de dâhil eder” şeklinde düzenlenmiştir.
Bu doğrultuda Migros yönetimi gereken hassasiyeti göstermektedir. Migros çalışanları, iş yapış şeklimizin bir parçası olarak, çalışma konularıyla
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 üzerinden elektronik ortamda iletme imkânına sahiptirler.
4.3 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 imkân tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak kurumumuzun kuşaklar boyu
devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.
Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri hakkında açıklamalar, çalışanlara Şirket İnsan
Kaynakları Portalı vasıtasıyla duyurulmaktadır.
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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.
Çalışanlarımızın 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 yurt dışı iştiraklerinde muhtelif dil, din ve ırktan çok sayıda ulusa mensup çalışanları ile hizmet vermektedir. Seçme ve
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.
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.
Ayrıca, Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş
alışverişinde bulunulur.
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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.
4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
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.
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. Etik Kurallara ayrıca, Şirketin kurumsal web
sitesinden (www.migroskurumsal.com) erişilebilmektedir.
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.
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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 dâhil eder.

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

9. Çalışanlar hakkında çeşitli kanallardan elde edilebilecek kişiye ait özel bilgileri (sağlık bilgileri, alışveriş detayları, ekonomik veriler vs. gibi)
saklı tutar ve paylaşmaz.
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, ahlaki kurallara 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 kaybedilebileceği 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 zamanla
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 hâline gelmiştir.
Sosyal sorumluluk kapsamında yapılan çalışmalar, ayrıntılı olarak Faaliyet Raporu’nun ilgili bölümlerinde anlatılmıştır.
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BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU
5.1 Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17.1) 4.3 maddesinde yer alan niteliklere sahip olmakla birlikte,
sahip oldukları bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeleriyle gerek sektörde gerekse iş dünyasında örnek alınacak nitelikte profesyonellerdir.
Migros Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un seçtiği 9 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden
oluşur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız
üyeler bulunur.
SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II-17.1) madde 4.3.4’e göre Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, toplam üye sayısının üçte
birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı
ikiden az olamaz. Bu maddeye uyumu teminen Migros’un 9 Yönetim Kurulu Üyesinden 3’ü bağımsız üye niteliğini haizdir.
Yönetim Kurulu Üyeleri, esas sözleşmede belirtildiği üzere, seçildikleri Genel Kurul’da daha kısa bir süre tespit edilmemişse en çok 3 sene için
seçilirler. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde
madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde ve lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.
2013 yılında Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden, Aday Gösterme Komitesi’nin görevlerini yürüten Kurumsal
Yönetim Komitesi’nce bağımsız üye aday havuzu oluşturulmamıştır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamakla beraber Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket
dışındaki görevleri özgeçmişlerinde belirtilmiştir.
Prensip olarak, Yönetim Kurulunda toplam üye sayısının %25’inden az olmamak kaydıyla, kadın üyelerin yer almasında bir sakınca ya da engel
yoktur. Yönetim Kurulu’nda akademik ve sektör tecrübesi olan, Şirkete değer katacak kadın üye yer alabileceği değerlendirilmiştir.
Yönetim Kurulu
Fevzi Bülent Özaydınlı

Başkan

İcrada görevli değil

Stefano Ferraresi

Üye

İcrada görevli değil

Nicholas Stathopoulos
Ömer Özgür Tort

Giovanni Maria Cavallini
Glen Allen Osmond

Jacob Cornelio Adriano de Jonge
Tayfun Bayazıt

Hakkı Hasan Yılmaz

Üye
Üye
Üye
Üye

Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye

İcrada görevli değil
İcrada görevli

İcrada görevli değil
İcrada görevli değil
İcrada görevli değil
İcrada görevli değil
İcrada görevli değil

Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı neticesinde, Fevzi Bülent Özaydınlı Başkan olarak görev yapmaktadır.
Yönetim Kurulu, stratejik hedefleri mevzuat, esas sözleşme ve iç düzenlemeleri göz önünde bulundurarak belirler. Bu hedefler doğrultusunda
büyüme, getiri ve risk dengesini en uygun biçimde kurarak Şirketin uzun vadeli çıkarlarını gözetir ve şirketi şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu
bir şekilde yönetir.
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Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri
Fevzi Bülent Özaydınlı

1949 yılında doğan F. Bülent Özaydınlı, lisans eğitimini Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İş hayatına 1972 yılında OYAK’ta
başlayan ve 1987 yılına kadar değişik üst düzey yöneticilik görevlerinde kalan ve OYAK’tan ayrıldığında 8 yıl İştiraklerden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcılığı ve birçok şirketin Yönetim Kurulu üyeliği görevini yapmış olan F. Bülent Özaydınlı, 1987 yılında Koç Topluluğuna katılmıştır.
Maret Genel Müdür Yardımcılığı sonrası 10 yıl süre ile Migros Türk T.A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini sürdüren ve 2000 yılında Koç Fiat (Tofaş)
Grubu Başkanlığına atanan Özaydınlı, 2001 yılında bu görevinin yanında Koç Grubu CEO Vekilliğine de atanmıştır.
2002 yılından 2007 yılının Mayıs ayına kadar Koç Holding CEO görevini yürüten Özaydınlı, Koç Holding, Arçelik, Tofaş, Ford Otosan, Koç
Finansal Hizmetler, Migros, Tüpraş ve Türk Traktör şirketleri ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurullarında görev yapmıştır.
F. Bülent Özaydınlı Mayıs 2008’den beri Migros Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Şirket dışında yürüttüğü görevler

Migros Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Bülent Özaydınlı, Baracuda Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini yürütmektedir.
Ömer Özgür Tort

1973 yılında doğan Ömer Özgür Tort, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra
yüksek lisans eğitimi için ABD’ye gitmiştir. 1996’da Missouri Üniversitesi Mühendislik Yönetimi yüksek lisans bölümünü tamamlamıştır.
Profesyonel iş hayatına 1996’da Migros Türk T.A.Ş.’de Endüstri Mühendisi olarak başlayan Tort, 1998’de Yurt Dışı Yatırımlar Koordinasyon
Müdürü, 2001’de ise bu görevine ek olarak CRM Uygulamaları Müdürü olmuştur. 2002-2006 yıllarında Ramenka’da Satış ve Pazarlama Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tort, 2006’da Türkiye’ye dönerek Migros Türk T.A.Ş.’de İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak
görevine devam etmiştir.
Tort, Ağustos 2008’den bu yana Migros’un Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
Şirket dışında yürüttüğü görevler

Ömer Özgür Tort, Migros Ticaret A.Ş.’nin bağlı ortaklığı konumunda olan Sanal Merkez Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev
yapmaktadır. Ömer Özgür Tort ayrıca Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.
Nicholas Stathopoulos

1969 yılında doğan Nicholas Stathopoulos, lisans eğitimini Atina Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladıktan sonra Harvard Business
School’da yüksek lisans eğitimi almıştır.
İş hayatına 1995 yılında Boston Consulting Group’da (BCG) başlayan Stathopoulos, 1998 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. 1998’den 2005’e
kadar Apax Partners’da ortak olarak çalışan Stathopoulos, 2005 yılından beri BC Partners’da yönetici ortak olarak görev yapmaktadır.
Nicholas Stathopoulos, Mayıs 2008’den beri Migros Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
Şirket dışında yürüttüğü görevler

Nicholas Stathopoulos, BCPartners’da yönetici ortak olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Gruppo Coin SpA ve Com Hem AB şirketlerinde
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.
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Stefano Ferraresi

1972 yılında doğan Stefano Ferraresi, lisans eğitimini İtalya’da Bocconi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladıktan sonra Stockholm School
of Economics’de yüksek lisans eğitimi almıştır.
İş hayatına Barclays Capital’da başlayan Ferraresi, 2000-2002 yılları arasında Merrill Lynch Londra ofisinde Finans Bölümü’nde çalışmıştır.
Ferraresi, 2002 yılından beri BC Partners’da direktör olarak görev yapmaktadır. Stefano Ferraresi, Mayıs 2008’den beri Migros Yönetim Kurulu
Üyeliği görevini yürütmektedir.
Şirket dışında yürüttüğü görevler

Stefano Ferraresi, BC Partners’da direktör olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Gruppo Coin SpA şirketinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev
yapmaktadır.
Giovanni Maria Cavallini

1950 yılında doğan Giovanni Maria Cavallini, lisans eğitimini İtalya’da Politecnicodi Milano Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde
tamamladıktan sonra Harvard Business School’da yüksek lisans eğitimi almıştır.
İş hayatına 1978 yılında Boston Consulting Group’da başlayan Cavallini, 1988-1994 yılları arasında Società Iniziative Commerciali’de CEO ve
Società Sviluppo Commerciale’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. 1994-1996 yılları arasında OBI Italy’de (Tengelmann Group) Yönetim
Kurulu Başkanlığı yapan Cavallini, 1996 yılından beri Interpump Group SpA’da CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Giovanni Maria Cavallini, 2009 yılından beri Migros Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
Şirket dışında yürüttüğü görevler

Giovanni Maria Cavallini, Interpump Group S.p.A.’da CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Ansaldo STS ve
Brembo SpA şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.
Glen Allen Osmond

1971 yılında doğan Glen Allen Osmond, lisans eğitimini Brigham Young Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladıktan sonra Kellogg
School of Management’da yüksek lisans eğitimi almıştır.
İş hayatına 1996 yılında Bain&Company’de başlayan Osmond, 2000-2001 yılları arasında Kidd & Company’de çalışmıştır. Osmond, 2003-2007
yılları arasında MESA Investment Advisory’de çalışmış ve 2012 yılından beri State General Reserve Fund’da görev yapmaktadır.
Şirket dışında yürüttüğü görevler

Glen Allen Osmond, State General Reserve Fund’da yönetici olarak görev yapmaktadır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri
Jacob Cornelio Adriano de Jonge

1953 yılında doğan Jacob Cornelio Adriano de Jonge, United States International Üniversitesi Felsefe ve Sanat Bölümü’nde eğitim almıştır.
İş hayatına 1977 yılında Makro Brezilya’da başlayan ve 2003 yılına kadar aynı şirkette farklı ülkelerde çeşitli görevler üstlenmiş olan Jonge, Makro
Thailand’dan CEO pozisyonunda ayrılmıştır. 2003-2005 yılları arasında Walmart’ta COO olarak çalışan Jonge, 2007-2012 yılları arasında De
Bijenkorf ’da CEO olarak görev yapmıştır.
Jacob Cornelio Adriano de Jonge, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Migros Ticaret A.Ş. ve ilişkili
tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Şirket dışında yürüttüğü görevler

Jacob Cornelio Adriano de Jonge, V & DBV şirketinde CEO ve Agri Holding BV şirketinde Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Tayfun Bayazıt

1957 yılında doğan Tayfun Bayazıt, lisans eğitimini Southern Illinois Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra
Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi almıştır.
İş hayatına 1980 yılında Citibank’ta başlayan Bayazıt, 1982-1995 yılları arasında Yapı Kredi Bankası’nda çeşitli görevler üstlenmiş ve Yapı Kredi
Bankası’ndan Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunda iken ayrılmıştır. 1995-1996 yılları arasında İnterbank’ta, 1996-1999 yılları arasında ise
Banque de Commerce et de Placements’da Genel Müdür olarak çalışmıştır. 1999-2001 yılları arasında Doğan Holding’de Başkan Yardımcısı
olarak çalışan Bayazıt, 2001-2005 yılları arasında Dışbank’ta, 2005-2007 yılları arasında Fortis Bank’ta ve 2007-2009 yılları arasında ise Yapı
Kredi Bankası’nda CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında Yapı Kredi Bankası’nda Murahhas Üyelik
yapan Bayazıt, 2011 yılından beri danışmanlık yapmaktadır.
Tayfun Bayazıt, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Migros Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir
ilişkisi bulunmamaktadır.
Şirket dışında yürüttüğü görevler

Tayfun Bayazıt, Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin kurucu ortağıdır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve TAV
Havalimanları Holding A.Ş.’de bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. Marsh & McLennanGroup Turkey’de ülke kurumsal temsilcisi olan Bayazıt,
Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., Tam Faktoring A.Ş., Vector Yatırım A.Ş., Beşiktaş Gayrimenkul Geliştirme San. Ve Tic. Ltd.
Şti., Bomonti Gayrimenkul Pazarlama İnşaat ve San. Tic. A.Ş. ve Embarq Turkey şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği, Taaleritehdas Asset
Management Ltd. Finland şirketinde ise Danışma Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Koç Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve
TÜSİAD Yönetim Kurulu’nda Başkan Yardımcısı’dır.
Hakkı Hasan Yılmaz

1957 yılında doğan Hakkı Hasan Yılmaz, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır.
İş hayatına Presiz Metal İmalat Sanayi’de başlayan Yılmaz, 1981-1984 yılları arasında TAKSAN Takım Tezgahları A.Ş.’de Pazar Analisti
ve Devlet Planlama Teşkilatında Sermaye Malları Uzmanı olarak çalışmıştır. 1984-1995 arasında Unilever’de çeşitli görevler üstlenmiş ve
Unilever’den Doğu Asya deterjan işinden sorumlu “Regional Leader” pozisyonunda iken ayrılmıştır. 1995-1996 arasında Uzay Gıda’nın Yönetim
Kurulu Başkanlığı ve CEO görevini üstlenmiştir. 1996-2000 yılları arasında Unilever’in Türkiye’de çoğunluk hissesine sahip olduğu dokuz
şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO’luğunu üstlenmiştir.
2000-2002 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde dersler veren Yılmaz, 2002-2005 yılları arasında Koç Holding Gıda, Perakende ve Turizm
Başkanı olarak görev yapmıştır. Yılmaz, 2005 yılından itibaren Koç Üniversitesi’nde ders vermektedir. Yılmaz, Nisan 2002-Nisan 2006 arasında
Migros’un Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. Yılmaz, 08.01.2013’ten beri Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin CEO’luğunu yapmaktadır.
Hakkı Hasan Yılmaz, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Migros Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile
herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Şirket dışında yürüttüğü görevler

08.01.2013’ten beri Fenerbahçe Spor Kulübü ve Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de CEO’luk görevinde olan Hakkı Hasan Yılmaz Hürriyet Gazetecilik
ve Matbaacılık A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği ve Mudo A.Ş.’de Danışma Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmaktadır. Hakkı Hasan Yılmaz
ayrıca, Koç Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, aşağıdaki bağımsızlık beyanlarını 06.06.2012 tarihinde ayrı ayrı imzalayarak aşağıdaki şekilde Şirketimize
iletmişlerdir.
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Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Bağımsızlık Beyanları

Migros Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) Yönetim
Kurulu’na sunulmak üzere,

Migros Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) Yönetim
Kurulu’na sunulmak üzere,

Migros Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) Yönetim
Kurulu’na sunulmak üzere,

Şirketiniz 28.06.2012 tarihinde yapılacak olan Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyeliğine
“Bağımsız Üye” sıfatı ile aday gösterilmem sonucunda;
mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan
kriterler çerçevesinde Şirket’te “bağımsız üye” olarak
görev yapmaya aday olduğumu ve bu konuda gerekli
özellikleri haiz olduğumu, bu kapsamda;

Şirketiniz 28.06.2012 tarihinde yapılacak olan Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyeliğine
“Bağımsız Üye” sıfatı ile aday gösterilmem sonucunda;
mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan
kriterler çerçevesinde Şirket’te “bağımsız üye” olarak
görev yapmaya aday olduğumu ve bu konuda gerekli
özellikleri haiz olduğumu, bu kapsamda;

Şirketiniz 28.06.2012 tarihinde yapılacak olan Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyeliğine
“Bağımsız Üye” sıfatı ile aday gösterilmem sonucunda;
mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan
kriterler çerçevesinde Şirket’te “bağımsız üye” olarak
görev yapmaya aday olduğumu ve bu konuda gerekli
özellikleri haiz olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket
sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya
daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya
sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile
kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri
hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya
dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari
ilişkinin kurulmamış olduğunu,

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket
sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya
daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya
sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile
kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri
hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya
dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari
ilişkinin kurulmamış olduğunu,

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket
sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya
daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya
sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile
kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri
hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya
dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari
ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini,
derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler
olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin
faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir
bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim
kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini,
derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler
olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin
faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir
bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim
kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini,
derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler
olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin
faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir
bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim
kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet
ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak,
çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet
ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak,
çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet
ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak,
çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının
%1’den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı
olmadığını,

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının
%1’den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı
olmadığını,

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının
%1’den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı
olmadığını,

e) Özgeçmişimde de görüleceği üzere, bağımsız
yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim
görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim,
bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Özgeçmişimde de görüleceği üzere, bağımsız
yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim
görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim,
bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Özgeçmişimde de görüleceği üzere, bağımsız
yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim
görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim,
bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f ) Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterildiğim
ve işbu beyan tarihi itibarıyla; ayrıca seçilmem
durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor
olduğumu/olacağımı,

f ) Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterildiğim
ve işbu beyan tarihi itibarıyla; ayrıca seçilmem
durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor
olduğumu/olacağımı,

f ) Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterildiğim
ve işbu beyan tarihi itibarıyla; ayrıca seçilmem
durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor
olduğumu/olacağımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş
sayıldığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş
sayıldığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş
sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek,
şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında
tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin
haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü
etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip
olduğumu,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek,
şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında
tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin
haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü
etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip
olduğumu,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek,
şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında
tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin
haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü
etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip
olduğumu,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek
ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman
ayırabileceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek
ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman
ayırabileceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek
ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman
ayırabileceğimi,

beyan eder; bu durumu Şirket organlarının, pay
sahiplerinin ve tüm ilgililerin bilgisine sunarım.

beyan eder; bu durumu Şirket organlarının, pay
sahiplerinin ve tüm ilgililerin bilgisine sunarım.

beyan eder; bu durumu Şirket organlarının, pay
sahiplerinin ve tüm ilgililerin bilgisine sunarım.

Jacob Cornelio Adriano de Jonge

Tayfun Bayazıt

Hakkı Hasan Yılmaz
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5.2 Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.
Yönetim Kurulu; ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşlerini de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere Şirketin menfaat sahiplerini
etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirgeyebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol
sistemlerini oluşturur. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği yılda en az bir kez gözden geçirilir. İç denetim sisteminin işleyişi ve
etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde, Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek
anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı
İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde olur.
Yönetim Kurulumuz 2013 yılı içinde çeşitli konularda 16 adet karar almıştır. Bu toplantıların tamamına asgari beş (5) üye katılmıştır ve toplantıda
bulunanların çoğunluğunun oyları ile karar alınmıştır. Esas sözleşmeye göre toplantıya ait davet, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili
tarafından, toplantı tarihi, saati, yeri ve toplantı gündemi de bildirilerek, toplantı tarihinden en geç 3 gün önce faks, mektup veya elektronik posta
yoluyla yapılabilir. Bunun yanı sıra yapılacak bir Yönetim Kurulu toplantısında, yıl içinde yapılacak Yönetim Kurulu toplantıları yıllık bir zaman
planına bağlanabilir.
Toplantı öncesi ve sonrası faaliyetlerin organizasyonu, görevli sekretarya vasıtasıyla yürütülmektedir. Sekretarya tarafından düzenli bir
biçimde tutulan kayıtlar Yönetim Kurulu Karar Defterine geçirilmekte ve Yönetim Kurulu Üyelerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.
Toplantılarda her türlü görüş ortaya konmakta olup, belirli bir karara karşı oy olduğu takdirde, bu bilgi gerekçeleriyle birlikte toplantı tutanağına
geçirilmektedir. 2013 yılı içinde yapılan toplantılarda toplantı tutanağına geçirilen karşı görüş bulunmamaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu
üyelerinin soruları, kendilerine verilen cevaplarla birlikte toplantı tutanağına yazılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında Türk
Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri dikkate alınmaktadır.
Yönetim Kurulu toplantılarında gündem, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetimin öneri ve yönlendirmeleri ile belirlenmektedir. Toplantıda
görüşülecek ilave bir gündem maddesi belirlenmemişse, Şirketin aylık finansal tabloları ve yatırım programı görüşülmektedir.
Migros Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin tek bir oy hakkı vardır. Üyelere ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki olası kusurları ile Şirkette sebep olacakları olası zarar sigorta ettirilmiştir. Söz konusu sigorta
kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim için 20 milyon ABD doları sorumluluk sigortası yaptırılmıştır.
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul’da gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası ile ilgili maddesinde oy kullanmamaktadırlar.
5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuzun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesini teminen ve Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II17.1) ekinde belirtilen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanması amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi
ve Riskin Erken Teşhisi Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi
oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir. Bu komitelerin görev alanları, çalışma esasları
ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve kamuya açıklanmaktadır.
SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmelidir. Bir Yönetim Kurulu Üyesinin birden fazla komitede yer almamasına özen
gösterilmektedir. Bununla beraber, üç komitenin başkanı da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olduğu için ve Denetimden Sorumlu Komite’nin
tüm üyelerinin bağımsız üye olması gerekliliğinden ötürü Denetimden Sorumlu Komite’nin üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.
Ayrıca, İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.
Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Teşhisi Komitesi’nin
2013 yılı çalışmaları Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup, söz konusu komitelerin çalışmalarının yasal mevzuatın gerektirdiği
düzenlemeleri dikkate aldığı ve Şirket uygulamalarını iyileştirici yönde olduğu tespit edilmiştir.
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a. Denetimden Sorumlu Komite;

Yönetim Kurulumuzun 09.10.2012 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komitenin iki bağımsız üyeden oluşması ve üyeliklere Hakkı
Hasan Yılmaz ve Tayfun Bayazıt’ın seçilmelerine karar verilmiştir. Ayrıca komite başkanlığına SPK düzenlemelerine uygun olarak Tayfun
Bayazıt’ın seçilmesine karar verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin muhasebe sistemini ve finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasını denetlerken, bağımsız denetimin ve
Şirketin iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca; bağımsız denetim
kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun
her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket
çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında
uygulanacak yöntem ve kriterler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir.
Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe
uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi
değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.
Denetimden Sorumlu Komite yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kuruluna sunulur.
Yıllık Faaliyet Raporunda, Denetimden Sorumlu Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında bilgi verilir.
Denetimden Sorumlu Komite, görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhâl
yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
b. Kurumsal Yönetim Komitesi;

Migros Yönetim Kurulu, Şirketteki Kurumsal Yönetim uygulamalarının takibi ve Yatırımcı İlişkileri Departmanının çalışmalarının koordine
edilmesi için bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurmuştur. Yönetim Kurulumuzun 09.10.2012 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi
üyeliklerine Hakkı Hasan Yılmaz, Nicholas Stathopoulos ve Affan Nomak’ın seçilmelerine karar vermiştir. Komite başkanlığına SPK
düzenlemelerine uygun olarak Hakkı Hasan Yılmaz’ın seçilmesine karar verilmiştir.
SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II-17.1) yer alan hükümler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesinin, Tebliğ’de açıklanan Aday
Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir. Buna göre; Aday Gösterme Komitesinin sorumlulukları
gereği Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması,
değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında
çalışmalar yapar. Ayrıca, Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek
değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunar.
Ücret Komitesinin sorumlulukları gereği, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak
ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirleyen ve bunların gözetimini yapan Kurumsal Yönetim Komitesi,
ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere
verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.
Söz konusu komitenin yukarıda anılan tebliğ ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çalışma esasları, Şirkette
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla
meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek, Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak ve
Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını gözetmektir. Bu çerçevede, Kurumsal Yönetim kapsamındaki Şirket uygulamalarının sürekli
iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Komite, yılda dört kez toplanmakta ve üç üyeden oluşmaktadır.
c. Riskin Erken Teşhisi Komitesi;

Yönetim Kurulumuzun 09.10.2012 tarihli toplantısında Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkelerine
uyum çerçevesinde oluşturulan Riskin Erken Teşhisi Komitesi üyeliklerine Tayfun Bayazıt, Jacob Cornelio Adriano de Jonge, Stefano Ferraresi
ve Erkin Yılmaz’ın seçilmelerine karar verilmiştir. Komite başkanlığına SPK düzenlemelerine uygun olarak Jacob Cornelio Adriano de Jonge’un
seçilmesine karar verilmiştir.
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Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre, Riskin Erken Teşhisi Komitesinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çalışma
esasları, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek riskleri erken teşhis etmek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli
önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır. Riskin Erken Teşhisi Komitesi, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir
kez gözden geçirir. Komite yılda altı kez toplanmaktadır.
5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Migros iç denetim sisteminin amacı, Şirket yönetimine denetimi yapılan süreç ya da 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.
İç Denetim Departmanı, 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,
• 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 incelemek/araştırmak, detaylı araştırma ve incelemenin gerekli olduğu durumlarda denetim
faaliyetini tekrarlamak iç denetim departmanın temel faaliyetleri arasında yer almaktadır.
Çeşitli denetim çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan usulsüz 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, 2013 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.
Ayrıca, Yönetim Kurulumuz tarafından Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin tebliğlerine
uyum amacıyla Riskin Erken Teşhisi Komitesi kurulmuştur. Komite üyeliklerine, 09.10.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi Tayfun Bayazıt, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Jacob Cornelio Adriano de Jonge, Yönetim Kurulu Üyesi Stefano Ferraresi ve
Migros Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Erkin Yılmaz seçilmişlerdir. Komite başkanlığını, SPK düzenlemelerine uygun olarak Jacob Cornelio
Adriano de Jonge yürütmektedir.
5.5 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 konumda
olarak, 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.
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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 Kuruluna sunulduğu toplantılar, yıllık bütçe ve gözden geçirme toplantıları ve
Şirketimizin iş sonuçlarının her ay sunulduğu ve Yönetim Kurulundan geri bildirim alınan toplantılarla üyeler bilgilendirilmektedir. Bunun yanı
sıra, her ay düzenli olarak hazırlanan detaylı raporlar Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmaktadır. Bu sayede Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şirketin
hedeflerine ulaşma yönündeki faaliyetlerini izleyebilmekte ve gerektiğinde derhâl yönlendirmelerde bulunabilmektedirler.
5.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kuruluna sağlanacak mali haklar Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak görüşülmektedir. Migros Genel Kurulu 25.09.2013
tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine katıldıkları toplantı başına brüt 16.000 TL huzur hakkı
ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık huzur hakkı ödenmemesine karar vermiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin
ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ayrıca üst düzey yöneticilere sağlanan
faydalar mali tablo dipnotlarımızda açıklanmaktadır.
SPK’nın “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey
Yöneticiler için belirlenen ‘Ücretlendirme Politikası’ 25.09.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuş
ve kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com) yayınlanmıştır.
Dönem İçinde Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar
Şirket, 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:
(bin TL)

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar

01 Ocak - 31 Aralık 2013

01 Ocak - 31 Aralık 2012

9.946

11.076

9.946

11.076

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar, ücret, prim, bireysel emeklilik primleri, araç kiralamaları ve SGK işveren payını içermektedir.
Migros herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi veya üst düzey yöneticisine borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır. Ayrıca üçüncü bir kişi
aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamakta veya lehine kefalet vermemektedir.
Diğer Hususlar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen yenilikler, sermaye piyasalarının gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda 2013
yılı içinde Sermaye Piyasası mevzuatında birçok değişiklik gerçekleşmiş, çok sayıda tebliğ ve yönetmelik çıkarılmıştır.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen herhangi bir idari yaptırım veya ceza
bulunmamaktadır.
Şirket lehine veya aleyhine açılmış ve hâlihazırda devam eden muhtelif davalar bulunmaktadır. Bu davaların başlıcalarını alacak, kira ve iş davaları
oluşturmaktadır. Şirket 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. Bu kapsamda detaylı bilgiye konsolide finansal tablolara
ilişkin açıklayıcı notlarda Not 15’te yer verilmektedir. Şirketin karşılıklı iştirakleri bulunmamaktadır.
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Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin diğer hususlar aşağıda sunulmuştur.
a) Şirket Bilgilendirme Politikası

SPK’nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) kapsamında yer alan hususlar gözetilerek kamu doğru ve zamanında bilgilendirilir. Bunun yanı sıra, pay
sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin kararlarını etkileyebilecek nitelikteki her türlü önemli bilgi kamuya açıklanır. Bu gibi bilgilerin kamuya
açıklanmasında, ilgili açıklamanın nitelik ve özelliklerine göre,
• Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) iletilen özel durum açıklamaları
• Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) iletilen finansal raporlar
• Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları

• Kurumsal internet sitesi (www.migroskurumsal.com)

• Paydaşlar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları

• Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar
• Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları

• Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
kullanılır. Kamuya yapılan açıklamaların (sunumlar, basın bültenleri, basın toplantıları vb.) pay sahipleri ile diğer menfaat sahipleri için kolay
erişilebilir olması açısından bu açıklamalar kurumsal web sitemizde de (www.migroskurumsal.com) yayınlanmakta olup, bunların kamuyla
paylaşılmasında KAP bildirimlerinin yanı sıra veri dağıtım şirketleri, yazılı ve görsel medya da kullanılmaktadır.
Mevzuatın gerektirmesi hâlinde Şirketimizin geleceğe yönelik değerlendirmelerinin açıklanması durumunda da, açıklamanın nitelik ve
özelliklerine göre, yukarıda yer alan mecralar kullanılabilecektir.
Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar bunların gizliliğinin sağlanması bakımından, Şirketimizde içsel bilgilere ulaşabilecek durumda olan
kişiler açıklanmaktadır. Ayrıca Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetçisi ve Şirketimizin üst yönetiminde görev alan kişilerin
isimleri ile yıl içinde üst yönetimde yapılan değişiklikler Faaliyet Raporunda yer almaktadır.
Şirketimiz hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan ve Şirketimizce takip edilen haber ve söylentilere ilişkin olarak
SPK mevzuatı uyarınca açıklama yapılmasının gerekmesi durumunda bu açıklamaların yapılmasında, yapılacak açıklamanın niteliğine göre, KAP
bildirimleri, veri dağıtım şirketleri ve/veya yazılı ve görsel medyadan yararlanılabildiği gibi, yapılan açıklamaların pay sahipleri ile diğer menfaat
sahipleri için kolay erişilebilir olması açısından bu açıklamalar kurumsal web sitemizde de (www.migroskurumsal.com) yayınlanmaktadır.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ihtiyaç duyuldukça ilgili düzenlemelere göre güncellenen Bilgilendirme Politikası, Genel Kurul
Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta ve sonrasında kurumsal web sitemizde (www.migroskurumsal.com) yayınlanmaktadır.
Yatırımcı İlişkileri Departmanı, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, pay sahipleri tarafından Şirket’e yöneltilen sorulara doğru, eksiksiz ve eşitlik
ilkesini gözeterek cevap vermeye çalışmaktadır.
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 bir etki yaratmayacak nitelikteki her türlü bilginin talep edildiğinde paylaşılmasını
gerektirmektedir.
Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak oluşturulan ve kamuya açıklanan Bilgilendirme Politikasının yanı sıra Şirketimizin Faaliyet Raporunda ve
kurumsal web sitemizde (www.migroskurumsal.com) yer alan Kâr Dağıtım Politikası da Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin bilgisine
sunulmaktadır.
Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK
tebliğleri ile mevzuatta öngörülen diğer ölçütler esas alınmaktadır.
b) Özel Durum Açıklamaları

2013 yılı içinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) 34 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan bu açıklamalara ilişkin ya da
basında çıkan haberler nedeniyle KAP tarafından açıklama talep edildiğinde, Şirketimizce ivedilikle ek açıklamalarda bulunulmuştur.
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Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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 2013 yılının her çeyreğinde, mali tablolar açıklandıktan sonra, pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla hazırladığı sunum ve bültenleri
kurumsal web sitesi (www.migroskurumsal.com) aracılığıyla paylaşmıştır. Ayrıca söz konusu bilgilerin yüklendiği KAP’a iletilmiştir.
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.
c) Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Migros Ticaret A.Ş. ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.
Adı
MH Perakendecilik ve Tic. A.Ş.
Halka Açık Kısım
Toplam

Pay Oranı (%)
80,51
19,49
100,00

Pay Tutarı (TL)
143.323.336
34.706.664
178.030.000

İmtiyazlı pay yoktur.
Yıl içinde sermaye yapısında meydana gelen değişiklikler ivedilikle KAP sistemi aracılığıyla kamuyla paylaşılmaktadır. Ayrıca bu değişiklikler
2013 yılı faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde de açıklanmıştır.
Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) kapsamında, Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve yardımcıları, Şirketimizde
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. Yıl içinde bu kapsamda bir işlem yoktur.
d) İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, denetçileri ve üst yönetimde görev alan kişilerin isimleri ve yıl içinde üst yönetimde yapılan değişiklikler
Faaliyet Raporunda yer almaktadır. Şirketimizde içsel bilgilere ulaşabilecek durumda olan kişiler aşağıda belirtilmiştir.
Fevzi Bülent Özaydınlı

Yönetim Kurulu Başkanı

Stefano Ferraresi

Yönetim Kurulu Üyesi

Nicholas Stathopoulos
Ömer Özgür Tort

Giovanni Maria Cavallini
Glen Allen Osmond

Jacob Cornelio Adriano de Jonge
Tayfun Bayazıt

Hakkı Hasan Yılmaz
Ahmet Fuat Yanar
Erkin Yılmaz
Demir Aytaç

Cem Lütfi Rodoslu

Hakan Şevki Tuncer
Tarık Karlıdağ

Mustafa Murat Bartın

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
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Ayrıca, Şirketin bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited), denetim fonksiyonu gereği içsel bilgilere erişmektedir.
Yönetim Kurulu, Fevzi Bülent Özaydınlı’nın Başkan; Nicholas Stathopoulos, Stefano Ferraresi, Ömer Özgür Tort, Giovanni Maria Cavallini,
Glen Allen Osmond, Jacob Cornelio Adriano de Jonge, Tayfun Bayazıt ve Hakkı Hasan Yılmaz’ın üye olarak yer aldığı dokuz kişilik bir heyetten
oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ilgili bilgiler Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu ile ilgili bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır.
e) 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 imkânına 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.
Migros, 1990’lı yıllarda barkod sistemini yaygınlaştırarak, bugün sektörde süreleri ve maliyetleri azaltan elektronik kasalara daha o günlerde yön
vermiştir. Tedarikçiler ile birlikte kurulan B2B sistemi sayesinde hem lojistikten hem de maliyetlerden çok taraflı kazanç sağlanmıştır. Bu süreçten,
başta müşterilerimiz olmak üzere tüm menfaat sahipleri kazançlı çıkmaktadır.
Migros, Müşteri Memnuniyeti Anketi’ni 1994 yılından itibaren sürekli yapmakta olup, 2013 yılında farklı formatlarımızdan alışveriş yapan 4.000
müşterimize fikirleri sorulmuştur. Anket üzerinden yapılan analizler hem bugüne hem de yarının beklentilerine ışık tutmaktadır. Genel Müşteri
Memnuniyeti Anketinin yanı sıra, 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 başlıcaları aşağıda sunulmuştur:
• Şirket, Ağustos 2005’te, ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almıştır.

• Şirket, 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 daha önce alınan TS EN ISO 9001-2000 belgesinin kapsamına, Tansaş ve Macrocenter mağazaları da dâhil edilmiştir.
• Ürün satın alınan her tedarikçi titizlikle seçilmektedir. Belirli dönemlerde tedarikçi firmalar yetkin dış kurumlar tarafından denetlenmekte
ve ürünlerin periyodik olarak kalite kontrol analizleri yapılmaktadır. Ayrıca bu kapsamda, özgün markalı ürünler de kontrol sürecine dâhil
edilmektedir.
• Kasım 2013 tarihinde ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini de dâhil ederek entegre kalite yönetim sistemleri
perspektifini genişletmiştir.

• İlk kurulduğu günden itibaren müşteri beklentilerinin önünde ve taleplerine yakın duran Migros, Müşteri Memnuniyeti ilkesini de
belgelendirmiştir. Bu sistem sayesinde Şirketimizin memnuniyetsizlikleri giderme yeteneği arttırılırken, iç ve dış müşteri geri bildirimlerine
dayanarak ürün ve hizmet kalitemizin iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

• Migros Ticaret A.Ş. “Sağlık” dalında gerçekleştirmekte olduğu sosyal sorumluluk projesinden birisi olan ve sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik
açıdan verimli, insan, hayvan ve çevre sağlığını koruyan tarım modeli olan “İyi Tarım Uygulamaları (İTU)” üzerine yapılandırmaktadır.
14.09.2009 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte “İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Projesi” “İYİ TARIM = İYİ
GELECEK” söylemiyle başlatılmıştır.
• 17.11.2009 tarihinde İyi Tarım Uygulamaları grup sertifikasını perakende sektöründe ilk olarak alan Migros, 2009 yılından bu yana her yıl
yapılan çalışmalar ile güncel sertifikalarla İyi Tarım Uygulamalarına devam etmektedir.
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• Ürün güvenliğinde dünya standartlarını kendisine kılavuz edinen Migros’un hedefi; müşterilerinin koşulsuz güvenini sürekli kılmak için,
sağlıklı koşullarda, sağlıklı ürünler sunmayı misyon olarak benimsemiştir. Bu hedef doğrultusunda ürünler, satın almadan son tüketiciye ulaşana
kadar ki tüm aşamalarda titizlikle kontrol edilmektedir.
• Ürün satın alınan her tedarikçi titizlikle seçilmektedir. Tedarikçi Performans Sistemi uyarınca sistematik olarak bütün gıda tedarikçilerinin
üretim yerlerini kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemleri kapsamında denetlenmekte ve ürünlerin periyodik olarak kalite kontrol analizlerini
yaptırılmaktadır.
• Mağazalarda satışa sunulacak her yeni ürün bir ön kalite kontrol sürecine tabi tutulmaktadır.

• Tedarikçi firmalardan alınan ürünler, depolara girmeden veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendislerinden oluşan ve dağıtım
merkezlerinde görev yapan kalite uzmanları tarafından, her ürün bazında tanımlı olan 81 kalite kontrol parametresinden geçirilerek, duyusal,
kimyasal, fiziksel olarak kalite kontrol testlerine tabi tutulmakta ve kalite şartlarını sağlamayan ürünler geri çevrilmektedir.
• Gıda güvenliğinin sağlanmasında en önemli kriterlerden birisi olan soğuk zincir kontrolü, dağıtım merkezlerinden, depolama, sevkiyat
aşamaları ve mağazalarımızda tüketiciye ulaşana kadar her noktada online yapılmaktadır.

• Reyonlarda satılan gıda grubu ürünlerin tamamının “Türk Gıda Kodeksi” ve ilgili yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak amacı ile periyodik
olarak akredite dış laboratuvarlarda kontrol analizleri yaptırılmaktadır.

• Tüm kendi ithalatımız olan oyuncak, kırtasiye, tekstil vb. gıda dışı ürün gruplarında da sıkı kontroller uygulanmakta olup her ürün ithalat
öncesi fitalat, azo boyar maddeler gibi ürün güvenliğini sağlayacak parametrelere göre akredite dış laboratuvarlarda analizler yaptırılarak ürün
güvenliği tesis edilmektedir.

• Tüm özgün markalı gıda ve gıda dışı ürünlerimizde daha sıkı kontroller uygulanmakta, üretim tesisinin onayı ile birlikte, ürün etiketleri, besin
öğeleri, yasal mevzuata uygunluğu kontrol edildikten sonra ürünler satışa alınmaktadır. Ürünlerin reyona çıkışından sonra ise periyodik analizler
ile ürünler takip edilerek ürün güvenliği sağlanmaktadır.
• Mağaza, depo ve raflardaki ürünler veteriner hekim, gıda mühendislerinden oluşan mağaza kalite uzmanları tarafından düzenli olarak
soğuk zincir, etiket bilgileri, son kullanım tarihleri kontrol edilmekle birlikte kalite ve gıda güvenliği sistemine ilişkin kontrol denetimleri de
yapılmaktadır.
• Mağazalarda çalışan personel, hijyen konusunda bilgilendirme eğitimlerine tabi tutulmakta ve bu suretle ürünlerin gıda güvenliği
sağlanmaktadır.

• Mağazalarımız habersiz olarak 2. taraf akredite bağımsız dış kurumlar tarafından kalite ve gıda güvenliği kapsamında 20 ana kategoride
denetlenmekte olup mağazalarımızın tüm reyonları, depoları, personel hijyeni, soğuk zincir şartları vb. alanlarda kalite uygulamaları kontrol
edilerek müşterilerimize güvenli ürün satışı tesis edilmektedir.

• Aksiyon adını verdiğimiz uygulama ile on beş (15) günlük fiyat indirimi taahhüt edilen ürünler, 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.

• Teknolojik önderlik ve yeniliklerle hayatı kolaylaştırma hedefi doğrultusunda ‘jet kasa’ uygulaması ilk kez Türk müşterisi ile tanıştırılmıştır. 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.
f ) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkilerine açıkça yer verilmiştir. Şirket esas sözleşmesine kurumsal web sitesinden
erişilebilir (www.migroskurumsal.com).
Yönetim Kurulumuz, mevzuat ve Şirketimiz esas sözleşmesi uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme
konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.
Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları Şirket imza sirkülerinde belirlenmiştir.
g) Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri Şirket’le işlem gerçekleştirmemiş olup, Şirket ile rekabet edecek bir faaliyet içerisine girmemişlerdir.

MİGROS TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013

73

Uygunluk Görüşü

Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Bağımsız Denetçi Raporu
Migros Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu’na,
1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Migros Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet
raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu’nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı
tarihli konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun
olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden
geçmiş ve 11 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş
bildirmektir.
Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve
yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal
bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin
önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.
Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu’nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Migros
Ticaret A.Ş.’nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

İstanbul, 11 Mart 2014
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Zere Gaye Şentürk

Sorumlu Denetçi, SMMM
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DRT Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Sun Plaza Bilim Sok. No: 5
Maslak Şişli 34398 İstanbul, Türkiye
Tel: (212) 366 6000
Fax: (212) 366 6010
www.deloitte.com.tr

Migros Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
1. Migros Ticaret A.Ş. (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide
finansal durum tablosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kâr veya zarar tablosunu, konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar değişim
tablosunu, konsolide nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu
2. Grup yönetimi bu konsolide finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe
Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için konsolide finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan
kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye
Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin,
konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin
kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp
kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre
yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında
görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile
iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe 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 inanıyoruz.
Görüş
4. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Migros Ticaret A.Ş.’nin ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı
tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen
belgeleri vermiştir, ayrıca Grup’un 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya
ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve
devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak,
sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek
nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378. maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını,
böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla
birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için Grup Yönetimi’nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve
yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla KGK tarafından henüz bu raporun esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla
bu konuya ilişkin ayrı bir rapor hazırlanmamıştır. Bununla birlikte, Şirket, söz konusu komiteyi 9 Ekim 2012 tarihinde kurmuş olup, komite 4 üyeden oluşmaktadır.
Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirket’in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik 8 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu’na sunmuştur.
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Zere Gaye Şentürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 11 Mart 2014
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Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Tarihli
Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)

Dipnotlar

Yeniden düzenlenmiş
(Bağımsız denetimden geçmiş) (Bağımsız denetimden geçmiş)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012

VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Türev finansal araçlar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar

4
5
7
27

1.038.329
9.726
48.395
55
48.340
1.050
1.050
879
851.243
28.635
2.470

1.040.867
47.345
52
47.293
1.233
1.233
15
786.036
29.992
3.062

1.980.727

1.908.550

1.695
1.434
70
46.267
1.233.665
2.501.008
2.251.427
249.581
31.769

1.695
1.302
241
45.777
1.142.342
2.499.937
2.251.427
248.510
24.501

Toplam duran varlıklar

3.815.908

3.715.795

Toplam varlıklar

5.796.635

5.624.345

8
28
9
10
17

Toplam dönen varlıklar
Duran varlıklar
Finansal yatırımlar
Diğer alacaklar
Türev finansal araçlar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
- Şerefiye
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler

5
28
11
12
14
13
10

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Tarihli
Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)

Dipnotlar

Yeniden düzenlenmiş
(Bağımsız denetimden geçmiş) (Bağımsız denetimden geçmiş)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012

KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflardan ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer borçlar
Türev araçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem kârı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

6
7
27
16
8
28
10
25
16
15
17

Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer borçlar
Türev araçlar
Ertelenmiş gelirler
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Toplam uzun vadeli yükümlülükler

6
8
28
10
16
25

491.973
1.685.963
734
1.685.229
34.909
2.574
2.574
3.612
18.327
75.007
52.577
22.430
48.304

146.261
1.554.044
1.251
1.552.793
29.496
1.701
1.701
20.063
3.266
8.473
64.735
42.865
21.870
47.101

2.360.669

1.875.140

2.440.568
3.244
3.244
869
2.250
43.954
43.954
114.857

2.340.110
2.967
2.967
1.279
321
35.834
35.834
106.618

2.605.742

2.487.129

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Tarihli
Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)

Dipnotlar

Yeniden düzenlenmiş
(Bağımsız denetimden geçmiş) (Bağımsız denetimden geçmiş)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012

ÖZKAYNAKLAR
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Diğer sermaye yedekleri
Birleşmeye ilişkin ilave özsermaye katkısı
Paylara ilişkin primler
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler veya giderler
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç /
kayıpları
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler veya giderler
- Yabancı para çevrim farkları
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar zararları
Net dönem (zararı) / kârı
Kontrol gücü olmayan paylar
Toplam özkaynaklar
Toplam kaynaklar

18
18
18
18

829.533
178.030
(365)
27.312
678.233

1.261.554
178.030
(365)
27.312
678.233

18

(12.839)

(13.844)

18
18
18
18

41.122
385.856
(4.641)
(463.175)
691

10.973
385.856
(92.704)
88.063
522

830.224

1.262.076

5.796.635

5.624.345

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemine Ait
Konsolide Kâr veya Zarar Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)

Dipnotlar

KÂR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
BRÜT KÂR/ZARAR
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
ESAS FAALİYET KÂRI
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
FİNANSMAN GİDERİ/GELİRİ ÖNCESİ FAALİYET
KÂRI
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ
(ZARARI) / KÂRI
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi gideri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM (ZARARI) /
KÂRI
DÖNEM (ZARARI) / KÂRI
Dönem (zararı) / kârı dağılımı:
- Kontrol gücü olmayan paylar
- Ana ortaklık payları
Pay başına (kayıp) / kazanç

3,19
3,19
3,19
20
20
21
21
3
22
22

Yeniden düzenlenmiş
(Bağımsız denetimden geçmiş) (Bağımsız denetimden geçmiş)
1 Ocak - 31 Aralık 2013
1 Ocak - 31 Aralık 2012
7.126.925
(5.232.223)
1.894.702
(252.983)
(1.350.279)
54.846
(110.244)
236.042
1.650
(7.405)

6.482.402
(4.777.773)
1.704.629
(232.161)
(1.202.795)
53.744
(125.853)
197.564
2.106
(5.224)

3
23
24

230.287
114.568
(729.572)

194.446
133.502
(199.038)

3
25
25
25

(384.717)
(78.416)
(70.938)
(7.478)

128.910
(40.774)
(36.506)
(4.268)

(463.133)
(463.133)

88.136
88.136

42
(463.175)
(463.133)
(2,60)

73
88.063
88.136
0,49

26

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemine Ait
Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)

Yeniden düzenlenmiş
(Bağımsız denetimden geçmiş) (Bağımsız denetimden geçmiş)
1 Ocak - 31 Aralık 2013
1 Ocak - 31 Aralık 2012
Net dönem (zararı) / kârı

(463.133)

88.136

30.276
1.005
31.281

(7.923)
(13.844)
(21.767)

(431.852)

66.369

169
(432.021)
(431.852)

46
66.323
66.369

DİĞER KAPSAMLI (GİDER) / GELİR
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar
Yabancı para çevrim farkları
Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki aktüeryel kayıplar
Diğer kapsamlı gelir / (gider)
Toplam kapsamlı (gider) / gelir
Toplam kapsamlı (giderin) / gelirin dağılımı
- Kontrol gücü olmayan paylar
- Ana ortaklık payları

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemine Ait
Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)

Kâr veya zararda yeniden
sınıflandırılacak birikmiş
diğer kapsamlı gelirler ve
giderler

Ödenmiş
sermaye
178.030

Diğer sermaye
yedekleri
(365)

Pay ihraç
primleri
678.233

Birleşmeye ilişkin
ilave özsermaye
katkısı
27.312

-

-

-

-

(7.896)

31 Aralık 2012 itibarıyla bakiyeler

178.030

(365)

678.233

27.312

10.973

1 Ocak 2013 itibarıyla bakiyeler
Sınıflama etkisi (Not 2.1)
1 Ocak 2013 itibarıyla bakiyeler
yeniden düzenlenmiş

178.030
-

(365)
-

678.233
-

27.312
-

10.973
-

178.030

(365)

678.233

27.312

10.973

-

-

-

-

30.149

178.030

(365)

678.233

27.312

41.122

1 Ocak 2012 itibarıyla bakiyeler
Transferler
Toplam kapsamlı gelir

Transferler
Toplam kapsamlı gider
31 Aralık 2013 itibarıyla bakiyeler

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

Yabancı para
çevrim farkları
18.869
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Kâr veya
zararda yeniden
sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı
gelirler ve giderler
Tanımlanmış fayda
planları yeniden ölçüm
kazanç / (kayıpları)
-

Birikmiş (zararlar) / kârlar
Kârdan ayrılan
kısıtlanmış
Geçmiş yıllar
Net dönem
yedekler (zararları) / kârları
(zararı) / kârı
385.856
70.541
(163.245)

83

Ana ortaklığa ait
özkaynaklar
1.195.231

Kontrol gücü
olmayan
paylar
476

Toplam
özkaynaklar
1.195.707

-

-

(163.245)
(13.844)

163.245
88.063

66.323

46

66.369

-

385.856

(106.548)

88.063

1.261.554

522

1.262.076

(13.844)

385.856
-

(106.548)
13.844

88.063
-

1.261.554
-

522
-

1.262.076
-

(13.844)

385.856

(92.704)

88.063

1.261.554

522

1.262.076

1.005

-

88.063
-

(88.063)
(463.175)

(432.021)

169

(431.852)

(12.839)

385.856

(4.641)

(463.175)

829.533

691

830.224
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Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemine Ait
Konsolide Nakit Akış Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)

Dipnotlar

Yeniden düzenlenmiş
(Bağımsız denetimden geçmiş) (Bağımsız denetimden geçmiş)
1 Ocak - 31 Aralık 2013
1 Ocak - 31 Aralık 2012

A. İşletme faaliyetlerden nakit akışları
Dönem (zararı) / kârı
Dönem net (zararı) / kârı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler
Faiz geliri
Faiz gideri
Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili
düzeltmeler
Gerçeğe uygun değer kayıpları ile ilgili düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp /
kazançlar ile ilgili düzeltmeler
Duran varlıkların değer düşüklüğü / iptali ile ilgili düzeltmeler

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Stoklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
Ticari alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili
düzeltmeler
Ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili
düzeltmeler

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
Ödenen kıdem tazminatı
Ödenen izin ücreti
Alınan faiz
Ödenen faiz
Vergi ödemeleri / iadeleri
Ödenen dava ve tazminatlar

20
16
16
15
21
25
21,23
21,24

(463.133)

88.136

143.314
24.789
14.472
5.919
5.309
78.416
(51.281)
205.751

131.146
20.464
13.511
9.121
3.091
40.774
(61.405)
231.477

580.472
(1.241)

(97.009)
22.263

(481)
6.236

(1.583)
4.701

548.542

404.687

(65.207)
(6.359)

(107.036)
16.738

(14.994)
131.919

(9.236)
159.615

10.041

(10.609)

603.942

454.159

(15.413)
(4.760)
40.081
(84.596)
(61.084)
(5.359)

(12.451)
(4.691)
44.738
(98.215)
(30.554)
(6.711)

472.811

346.275

22
12

9

16
16
21
21
25
15

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemine Ait
Konsolide Nakit Akış Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)

Dipnotlar

Yeniden düzenlenmiş
(Bağımsız denetimden geçmiş) (Bağımsız denetimden geçmiş)
1 Ocak - 31 Aralık 2013
1 Ocak -31 Aralık 2012

B. Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından
kaynaklanan nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından
kaynaklanan nakit çıkışları

12, 13, 22

2.345

2.953

12, 13, 22

(225.576)

(159.688)

(223.231)

(156.735)

(135.255)
(19.925)
11.200
(120.202)

(631)
(37.069)
16.667
(136.801)

(264.182)

(157.834)

D. Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri
üzerindeki etkisi

12.064

(1.094)

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / (azalış)

(2.538)

30.612

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

1.040.867

1.010.255

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

1.038.329

1.040.867

C. Finansman faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Türev finansal araçlara istinaden ödenen nakit
Alınan faiz
Ödenen faiz

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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 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 itibarıyla Moonlight’ın Migros’taki hisse oranı çeşitli tarihlerde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndan yaptığı alımlar sonucunda
%97,92’ye ulaşmıştır.
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 sermayesinin 174.323.340 TL’den 178.030.000 TL’ye (Tutarlar Türk Lirası olarak ifade edilmiştir)
arttırılmasına 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.
Şirket ve bağlı ortaklıkları birlikte “Grup” olarak anılacaktır. Grup’un ana ortağı MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. (“MH Perakendecilik”) olup,
nihai ortaklık payı %80,51’dir (31 Aralık 2012: %80,51).
Şirket’in ana faaliyet konusu, yiyecek ve içecekler ile dayanıklı tüketim mallarının, sahibi bulunduğu Migros, 5M, MJet, Tansaş ve Macrocenter
mağazaları, alışveriş merkezleri, yurt dışındaki Ramstore’lar ve internet üzerinden satışını kapsamaktadır. Şirket aynı zamanda diğer ticari
şirketlere alışveriş merkezlerinde yer kiralamaktadır. Grup, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla toplam 897.119 (31 Aralık 2012: 851.680) metrekare
perakende satış alanına sahip toplam 1.004 (31 Aralık 2012: 882) mağazada faaliyet göstermektedir. Grup’un, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
toplam çalışan sayısı 18.219’dur (31 Aralık 2012: 17.437). Perakendecilik, Grup’un ana iş koludur ve brüt satışların yaklaşık %96,9’unu
(2012 Aralık: %96,9) oluşturmaktadır.
Şirket merkezi aşağıdaki adreste bulunmaktadır:
Migros Ticaret A.Ş.

Atatürk Mah., Turgut Özal Blv.,
No: 7 Ataşehir İstanbul

Finansal tablolar 11 Mart 2014 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.
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:
Bağlı Ortaklıklar
Ramstore Bulgaria E.A.D. (“Ramstore Bulgaristan”)
Ramstore Kazakhstan LLC (“Ramstore Kazakistan”)
Ramstore Macedonia DOO (“Ramstore Makedonya”)
Sanal Merkez Ticaret A.Ş. (“Sanal Merkez”) (*)
(*)

Tescil
edildiği ülke Coğrafi bölge
Bulgaristan
Bulgaristan
Kazakistan
Kazakistan
Makedonya
Bulgaristan
Türkiye
Türkiye

Parasal önemlilik kavramı göz önünde bulundurularak konsolidasyon kapsamına alınmamıştır.

Faaliyet konusu
Gayri faal
Perakendecilik
Perakendecilik
Ticaret

Aralık 2013
%
100,0
100,0
99,0
100,0

Aralık 2012
%
100,0
100,0
99,0
100,0
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Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Uygunluk beyanı
Şirket yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun
olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette
bulundukları ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadırlar.
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II,
14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin
5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye
Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi
maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.
Kullanılan para birimi
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para
birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için
sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları’na uygun
olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son
verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“TMS
29”) uygulanmamıştır.
Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tablolarının düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı
olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli
görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. Cari dönemde Grup, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarihli açıklanan formatına
uyum sağlamak amacıyla önceki dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapmıştır. Sınıflamaların niteliği, nedeni ve tutarları aşağıda
açıklanmıştır:
• 31 Aralık 2012 itibarıyla Grup, finansal durum tablosunda 29.992 TL ve 24.501 TL tutarındaki “Peşin ödenmiş giderler”i sırasıyla diğer dönen
varlıklar ve diğer duran varlıklar içerisinde sunmuştur. Cari yılda, Grup yönetimi, bu tutarları “Peşin Ödenen Giderler“ altında sınıflamıştır.
• 31 Aralık 2012 itibarıyla Grup, finansal durum tablosunda 29.496 TL tutarındaki “Personele borçlar ve ödenecek sosyal güvenlik kesintileri”ni
diğer kısa vadeli yükümlülükler içerisinde sunmuştur. Cari yılda, Grup yönetimi, bu tutarları “Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
“ altında sınıflamıştır.
• 31 Aralık 2012 itibarıyla Grup, finansal durum tablosunda 3.266 TL tutarındaki “Gelecek aylara ait gelirler”i diğer kısa vadeli yükümlülükler
içerisinde sunmuştur. Cari yılda, Grup yönetimi, bu tutarları “Ertelenmiş gelirler “ altında sınıflamıştır.
• 31 Aralık 2012 itibarıyla Grup, finansal durum tablosunda 42.865 TL tutarındaki “İzin karşılıkları”nı borç karşılıkları içerisinde sunmuştur.
Cari yılda, Grup yönetimi, bu tutarları “Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar” altında sınıflamıştır.

• 31 Aralık 2012 itibarıyla Grup, finansal durum tablosunda 21.870 TL tutarındaki “Dava karşılıkları”nı borç karşılıkları içerisinde sunmuştur.
Cari yılda, Grup yönetimi, bu tutarları “Diğer kısa vadeli karşılıklar” altında sınıflamıştır.
• 31 Aralık 2012 itibarıyla Grup, finansal durum tablosunda 35.834 TL tutarındaki “Kıdem tazminatı karşılıkları”nı Çalışanlara sağlanan
faydalar içerisinde sunmuştur. Cari yılda, Grup yönetimi, bu tutarları “Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar” altında
sınıflamıştır.
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Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
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(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)

• 31 Aralık 2012 itibarıyla Grup, finansal durum tablosunda 13.844 TL tutarındaki “Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kaybı”nı Geçmiş
yıllar kâr / zararı içerisinde sunmuştur. Cari yılda, Grup yönetimi, bu tutarları “Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kaybı” altında
sınıflamıştır.
• 31 Aralık 2012 itibarıyla Grup, finansal durum tablosunda 15.932 TL tutarındaki “Gider tahakkuku”nu Diğer kısa vadeli yükümlülükler
içerisinde sunmuştur. Cari yılda, Grup yönetimi, bu tutarları “İlişkili olmayan taraflardan ticari borçlar” altında sınıflamıştır.

• 31 Aralık 2012 itibarıyla Grup, konsolide kâr veya zarar tablosunda 24.139 TL tutarındaki “Vadeli satış faiz geliri” ve 98.215 TL tutarındaki
“Vadeli alım faiz gideri”ni sırasıyla “Finansal gelirler” ve “Finansal giderler” içerisinde sunmuştur. Cari yılda, Grup yönetimi, bu tutarları
sırasıyla “Esas faaliyetlerden diğer gelirler” ve “Esas faaliyetlerden diğer giderler” altında sınıflamıştır.
• 31 Aralık 2012 itibarıyla Grup, konsolide kâr veya zarar tablosunda 20.599 TL tutarındaki “İşletme faaliyetlerinden faiz geliri” ni “Finansal
gelirler” içerisinde sunmuştur. Cari yılda, Grup yönetimi, bu tutarları “Esas faaliyetlerden diğer gelirler” altında sınıflamıştır.

• 31 Aralık 2012 itibarıyla Grup, konsolide kâr veya zarar tablosunda 2.106 TL tutarındaki “Maddi duran varlık satış kârı” ve 523 TL tutarındaki
“Maddi duran varlık satış zararı” ile 4.701 TL tutarındaki “Kapanan mağaza giderleri”ni sırasıyla “Diğer faaliyet gelirleri” ve “Diğer faaliyet
giderleri” içerisinde sunmuştur. Cari yılda, Grup yönetimi, bu tutarları sırasıyla “Yatırım faaliyetlerinden gelirler” ve “Yatırım faaliyetlerinden
giderler” altında sınıflamıştır.
2.2 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden
düzenlenmektedir.
Grup’un 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tabloları hazırlarken kullandığı önemli muhasebe politikaları, 31 Aralık
2012 tarihli konsolide finansal tablolar içerisinde detaylı olarak açıklanan muhasebe politikaları ile tutarlıdır.
2.3 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 gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup’un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde
önemli bir değişikliği olmamıştır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları
(a) Finansal tablolarda raporlanan tutarları etkileyen TMSlerde yapılan değişiklikler
TMSlerde yapılan aşağıda belirtilen değişiklikler cari dönemde uygulanmış ve konsolide finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde etkisi
olmuştur.
TMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu
TMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden
itibaren geçerlidir. Söz konusu değişiklikler, kapsamlı gelir tablosu ile gelir tablosunu yeniden tanımlamaktadır. TMS 1’de yapılan değişiklikler
uyarınca ‘kapsamlı gelir tablosu’ ifadesi ‘kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu’ ve ‘gelir tablosu’ ifadesi ‘kâr veya zarar tablosu” olarak
değiştirilmiştir. TMS 1’de yapılan değişiklikler uyarınca kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun tek bir tabloda ya da birbirini izleyen
iki ayrı tabloda sunumuna izin veren açıklamalar aynı kalmıştır. Ancak TMS 1’de yapılan değişiklikler uyarınca diğer kapsamlı gelir kalemleri iki
gruba ayrılır: (a) sonradan kâr veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak kalemler ve (b) bazı özel koşullar sağlandığında sonradan kâr veya zarara
yeniden sınıflandırılacak kalemler. Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergiler de aynı şekilde dağıtılacak olup söz konusu değişiklikler,
diğer kapsamlı gelir kalemlerinin vergi öncesi ya da vergi düşüldükten sonra sunumu ile ilgili açıklamaları değiştirmemiştir. Bu değişiklikler
geriye dönük olarak uygulanmıştır. Diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu, standardın gerektirdiği değişikliği yansıtmak amacıyla yeniden
düzenlenmiştir. Yukarıda bahsi geçen sunum ile ilgili değişiklikler haricinde, TMS 1’deki değişikliklerin uygulanmasının kâr veya zarar, diğer
kapsamlı gelir ve toplam kapsamlı gelir üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
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TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
TMS 19’a yapılan değişiklikler tanımlanmış fayda planları ve işten çıkarma tazminatının muhasebesini değiştirmektedir. En önemli değişiklik
tanımlanmış fayda yükümlülükleri ve plan varlıkların muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. Değişiklikler, tanımlanmış fayda yükümlülüklerinde ve plan
varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim olduğunda bu değişikliklerin kayıtlara alınmasını gerektirmekte ve böylece TMS 19’un önceki
versiyonunda izin verilen ‘koridor yöntemi’ni ortadan kaldırmakta ve geçmiş hizmet maliyetlerinin kayıtlara alınmasını hızlandırmaktadır.
Değişiklikler, konsolide finansal durum tablolarında gösterilecek net emeklilik varlığı veya yükümlülüğünün plan açığı ya da fazlasının tam
değerini yansıtabilmesi için, tüm aktüeryal kayıp ve kazançların anında diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir.
Buna ek olarak, TMS 19’un bir önceki baskısında açıklanan plan varlıklarından elde edilecek tahmini getiriler ile plan varlıklarına ilişkin faiz
gideri yerine tanımlanmış net fayda yükümlülüğüne ya da varlığına uygulanan indirim oranı sonucu hesaplanan ‘net bir faiz’ tutarı kullanılmıştır.
Grup Yönetimi, temel olarak konsolide finansal durum tablolarında gösterilecek net emeklilik varlığı veya yükümlülüğünün plan açığı
ya da fazlasının tam değerini yansıtabilmesi için, tüm aktüeryal kayıp ve kazançların anında diğer kapsamlı gelir veya gider olarak
muhasebeleştirilmesini gerektiren TMS 19’a yapılan değişikliklerin erken uygulanmasını seçmiştir.
(b) 2013 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve
yorumlar
Konsolidasyon, müşterek anlaşmalar, iştirakler ve bunların sunumuyla ilgili yeni ve revize edilmiş standartlar
Mayıs 2011’de konsolidasyon, müşterek anlaşmalar, iştirakler ve bunların sunumuyla ilgili olarak TFRS 10, TFRS 11, TFRS 12, TMS 27 (2011)
ve TMS 28 (2011) olmak üzere beş standart yayınlanmıştır.
Bu beş standardın getirdiği önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:
TFRS 10, TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardının konsolide finansal tablolar ile ilgili kısmının yerine getirilmiştir. TFRS
10’un yayımlanmasıyla SIC-12 Konsolidasyon - Özel Amaçlı İşletmeler yorumu da yürürlükten kaldırılmıştır. TFRS 10’a göre konsolidasyon için
tek bir esas vardır, kontrol.
Ayrıca TFRS 10, üç unsuru içerecek şekilde kontrolü yeniden tanımlamaktadır: (a) yatırım yaptığı işletme üzerinde güce sahip olması, (b) yatırım
yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kalması veya bu getirilerde hak sahibi olması, (c) elde edeceği getirilerin
miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü kullanma imkânına sahip olması. Farklı örnekleri içerecek şekilde TFRS
10’nun ekinde uygulama rehberi de bulunmaktadır.
TFRS 11, TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar standardının yerine getirilmiştir. TFRS 11, iki veya daha fazla tarafın müşterek kontrolü olduğu
müşterek anlaşmaların nasıl sınıflanması gerektiğini açıklamaktadır. TFRS 11’in yayımlanması ile UFRYK 13 Müştereken Kontrol Edilen
İşletmeler - Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları yorumu yürürlükten kaldırılmıştır. TFRS 11 kapsamında müşterek anlaşmalar,
tarafların anlaşma üzerinde sahip oldukları hak ve yükümlülüklerine bağlı olarak müşterek faaliyet veya iş ortaklığı şeklinde sınıflandırılır.
Buna karşın TMS 31 kapsamında üç çeşit müşterek anlaşma bulunmaktadır: müştereken kontrol edilen işletmeler, müştereken kontrol edilen
varlıklar, müştereken kontrol edilen faaliyetler. Buna ek olarak, TFRS 11 kapsamındaki iş ortaklıklarının özkaynak yöntemi kullanılarak
muhasebeleştirilmesi gerekirken, TMS 31 kapsamındaki birlikte kontrol edilen ortaklıklar ya özkaynak yöntemiyle ya da oransal konsolidasyon
yöntemiyle muhasebeleştirilebilmektedir.
TFRS 12 dipnot sunumuna ilişkin bir standart olup bağlı ortaklıkları, müşterek anlaşmaları, iştirakleri ve/veya konsolide edilmeyen yapısal
şirketleri olan işletmeler için geçerlidir. TFRS 12’ye göre verilmesi gereken dipnot açıklamaları genel olarak yürürlükteki standartlara göre çok
daha kapsamlıdır.
TFRS 10, 11 ve 12’de yapılan değişiklikler, bu standartların ilk kez uygulanması sırasında bazı geçiş kurallarına açıklama getirmek amacıyla
Haziran 2012 tarihinde yayınlanmıştır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri
TFRS 13, gerçeğe uygun değer ölçümü ve bununla ilgili verilmesi gereken notları içeren rehber niteliğinde tek bir kaynak olacaktır. Standart,
gerçeğe uygun değer tanımını yapar, gerçeğe uygun değerin ölçümüyle ilgili genel çerçeveyi çizer, gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili
verilecek açıklama gerekliliklerini belirtir.
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TFRS 13’ün kapsamı geniştir; finansal kalemler ve TFRS’de diğer standartların gerçeğe uygun değerinden ölçümüne izin verdiği veya gerektirdiği
finansal olmayan kalemler için de geçerlidir. Genel olarak, TFRS 13’ün gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili açıklama gereklilikleri şu
andaki mevcut standartlara göre daha kapsamlıdır. Örneğin, şu anda TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardının açıklama gerekliliği
olan ve sadece finansal araçlar için istenen üç-seviye gerçeğe uygun değer hiyerarşisine dayanan niteliksel ve niceliksel açıklamalar, TFRS 13
kapsamındaki bütün varlıklar ve yükümlülükler izin zorunlu hale gelmiştir.
TMS 1 (Değişiklikler) Finansal Tabloların Sunumu
(Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi’nin bir parçası olarak)
Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi’nin bir parçası olarak yayımlanan TMS 1’deki değişiklikler 1 Ocak 2013
tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
TMS 1 standardı uyarınca muhasebe politikasında geriye dönük olarak değişiklik yapan ya da geriye dönük olarak finansal tablolarını yeniden
düzenleyen ya da sınıflandıran bir işletmenin bir önceki dönemin başı için de finansal durum tablosunu (üçüncü bir finansal durum tablosu)
sunması gerekir. TMS 1’deki değişiklikler uyarınca bir işletmenin sadece geriye dönük uygulamanın, yeniden düzenlemenin ya da yeniden
sınıflandırma işleminin üçüncü finansal durum tablosunu oluşturan bilgiler üzerinde önemli etkisinin olması durumunda üçüncü finansal durum
tablosu sunması gerekir ve ilgili dipnotların üçüncü finansal durum tablosuyla birlikte sunulması zorunlu değildir.
TFRS 7 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi ve Bunlarla İlgili Açıklamalar
TFRS 7’deki değişiklikler uyarınca işletmelerin uygulamada olan bir ana netleştirme sözleşmesi ya da benzer bir sözleşme kapsamındaki finansal
araçlar ile ilgili netleştirme hakkı ve ilgili sözleşmelere ilişkin bilgileri (örneğin; teminat gönderme hükümleri) açıklaması gerekir.
Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi
• TMS 16 (Değişiklikler) Maddi Duran Varlıklar;

• TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Araçlar: Sunum; ve

• TMS 34 (Değişiklikler) Ara Dönem Finansal Raporlama
TMS 16 (Değişiklikler)
TMS 16’daki değişiklikler, yedek parçaların, donanım ve hizmet donanımlarının TMS 16 uyarınca maddi duran varlık tanımını karşılamaları
durumunda maddi duran varlık olarak sınıflandırılması gerektiği konusuna açıklık getirir. Aksi takdirde bu tür varlıklar stok olarak
sınıflandırılmalıdır. TMS 16’daki değişikliklerin konsolide finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS 32 (Değişiklikler)
TMS 32’deki değişiklikler, özkaynak araçları sahiplerine yapılan dağıtımlar ve özkaynak işlemleri maliyetleri ile ilgili gelir vergisinin TMS 12
Gelir Vergisi standardı uyarınca muhasebeleştirilmesi gerektiğini belirtir. TMS 32’deki değişikliklerin konsolide finansal tablolarda raporlanan
tutarlar üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS 34 (Değişiklikler)
TMS 34’teki değişiklikler, belirli bir raporlanabilir bölüme ilişkin toplam varlık ve yükümlülüklerin, ancak bu toplam varlık veya yükümlülük
tutarlarının (veya her ikisinin) işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili merciiye düzenli olarak sunulması ve en son yıllık finansal
tablolara göre bu tutarlarda önemli bir değişiklik olması durumunda dipnotlarda açıklanması gerektiğini belirtir. TMS 34’teki değişikliklerin
konsolide finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS Yorum 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
TFRS Yorum 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri’nde yer alan açıklamalar maden üretimi
sırasında oluşan yerüstü maden faaliyetleri ile ilgili atık temizleme maliyetleri (üretim aşamasındaki hafriyat (dekapaj) maliyetleri için geçerlidir.
İlgili yorum uyarınca madene erişimi sağlayan bu atık temizleme faaliyetine (dekapaj) ilişkin maliyetler belirli kurallara uyulması şartıyla duran
varlık olarak (dekapaj faaliyetleri ile ilgili varlık) muhasebeleştirilir. Devam eden olağan işletme dekapaj faaliyetleri ile ilişkili maliyetler ise
TMS 2 Stoklar standardı uyarınca muhasebeleştirilir. Dekapaj faaliyetleri ile ilgili varlıklar mevcut bir varlığın iyileştirilmesi ya da ilavesi olarak
muhasebeleştirilir ve mevcut varlığın oluşturduğu kısmın özelliklerine bağlı olarak maddi duran ya da maddi olmayan duran varlık olarak
sınıflandırılır.
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TFRS Yorum 20 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. TFRS Yorum 20’yi ilk
defa uygulayan işletmeler için özel geçiş hükümleri bulunmaktadır. Ancak, sunulan en erken dönemde ya da bu tarih sonrasında oluşan
üretim aşamasındaki hafriyat (dekapaj) maliyetleri için TFRS Yorum 20’de belirtilen açıklamalar uygulanmalıdır. Bu tür faaliyetler
gerçekleştirilmediğinden TFRS Yorum 20’nin Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır.
(c) Henüz yürürlüğe girmemiş ve standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz
uygulamamıştır:
TFRS 9
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler)
TMS 32 (Değişiklikler)
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler)
TMS 36 (Değişiklikler)
TMS 39 (Değişiklikler)
TFRS Yorum 21
1

Finansal Araçlar
TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi1
Yatırım Şirketleri1
Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer Açıklamaları1
Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin Devamlılığı1
Harçlar ve Vergiler1

1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.

TFRS 9 Finansal Araçlar
Kasım 2009’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010’da
değişiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması, ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir.
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
Kasım 2013’te TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2017 tarihinden önce olmamak kaydıyla ertelenmiştir. Bu değişiklik KGK tarafından
henüz yayınlanmamıştır.
TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
TMS 32’deki değişiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesine yönelik kurallar ile ilgili mevcut uygulama konularına açıklama
getirmektedir. Bu değişiklikler özellikle ‘cari dönemde yasal olarak uygulanabilen mahsuplaştırma hakkına sahip’ ve ‘eş zamanlı tahakkuk ve
ödeme’ ifadelerine açıklık getirir.
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler) Yatırım Şirketleri
Bu değişiklik ile TFRS 10’a eklenen hükümler çerçevesinde yatırım işletmesi tanımını karşılayan işletmelerin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe
uygun değer farkını kâr veya zarara yansıtarak ölçmesi zorunlu olup, konsolide finansal tablo sunmalarına ilişkin istisna getirilmiştir.
TMS 36 (Değişiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer Açıklamaları
TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının bir sonucu olarak değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir tutarının
ölçümüne ilişkin açıklamalarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklik finansal olmayan varlıklarla sınırlı tutulmuş olup, TMS 36’nın 130 ve
134 üncü paragrafları değiştirilmiştir.
TMS 39 (Değişiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin Devamlılığı
TMS 39’da yapılan bu değişiklikle, hangi durumlarda finansal riskten korunma aracının vadesinin dolmasının veya sonlandırılmasının söz konusu
olmayacağına, dolayısıyla finansal riskten korunma muhasebesinin uygulanmasına son verilmeyeceğine açıklık getirilmiştir.
TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler
TFRS Yorum 21, vergi benzeri yükümlülüklerin ödenmesini ortaya çıkaran mevzuatta tanımlanan bir faaliyet gerçekleştiğinde, işletmelerin vergi
ve vergi benzerinin ödenmesine ilişkin olarak bir borç muhasebeleştirmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
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2.5 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 Ortaklıklarının hesaplarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların
tarihi itibarıyla 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 hakkının %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:

Bağlı ortaklık
Ramstore Bulgaristan (1), (2)
Ramstore Kazakistan (1)
Ramstore Makedonya (1)
Sanal Merkez (3)

Migros ve Bağlı Ortaklıklarının doğrudan veya dolaylı olarak
sahip olduğu sermaye payı (%)
2013
2012
100,00
100,00
99,00
100,00

100,00
100,00
99,00
100,00

Bağlı Ortaklıklara ait finansal durum tabloları ve kâr veya zarar 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 konsolidasyon kapsamında karşılıklı olarak silinmiştir.
Şirket’in ve Bağlı Ortaklıklarının, Bağlı Ortaklıklarda sahip olduğu hisselere ait temettüler, sırasıyla, özkaynaklardan ve ilgili dönem gelirinden çıkarılmıştır.

(1)

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 itibarıyla işletmekte olduğu üç mağazasını kapatarak perakendecilik faaliyetlerini durdurmuştur.

Grup’un doğrudan ve dolaylı oy hakkı %50’nin üzerinde olmakla birlikte konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen bağlı ortaklıklar maliyet bedelleri üzerinden varsa
değer kaybı düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. Konsolidasyon kapsamı dışında tutulan bağlı ortaklık Not 5’te ayrıca sunulmuştur.

(3)

c) Yurt Dışı Bağlı Ortaklıkların sonuçları, ilgili döneme ait ortalama kur üzerinden Türk Lirası’na çevrilmiştir. Grup’un yurt dışındaki Bağlı
Ortaklıklarının varlık ve yükümlülükleri dönem sonu kuru ile Türk Lirası’na çevrilmiştir. Yurt Dışı Bağlı Ortaklıklarının dönem başındaki
net varlıklarının Türk Lirası’na çevriminden kaynaklanan 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 finansal durum tablosu ve
kâr veya zarar tablosunda “kontrol gücü olmayan paylar” 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 kâr/zarar, i) alınan satış bedeli ile kalan payın gerçeğe uygun
değerlerinin toplamı ile ii) bağlı ortaklığın varlık (şerefiye dahil) ve yükümlülüklerinin ve kontrol gücü olmayan payların önceki defter değerleri
arasındaki fark olarak hesaplanır. Bağlı ortaklığın varlıkların gerçeğe uygun değer ile veya yeniden değerlenmiş tutarları ile değerlenmesi ve
buna ilişkin birikmiş kazancın/zararın diğer kapsamlı 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 TFRS standartları uyarınca, kâr/zarara aktarılması ya da doğrudan geçmiş yıl
kârlarına transfer). Bağlı ortaklığın satışı sonrası kalan yatırımın kontrolünün kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değeri, TMS 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 muhasebeleştirmesindeki
maliyet bedeli olarak kabul edilir.
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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, yurt dışındaki
Ramstore’larda ve internet üzerinde faaliyet göstermektedir. Mal satışı, grup içi bir şirket, müşteriye malları sattığında kaydedilir. Perakende
satışlar genellikle nakit veya kredi kart karşılığında yapılır.
Satıcılardan elde edilen gelirler, ciro primleri, satıcılardan alınan indirimler ve reklam iştirak gelirleri satıcıların hizmetlerden faydalandıkları
dönem içinde tahakkuk 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 finansal durum tablosu 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. Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine
indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda kâr veya zarar tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleşebilir değere
indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu
kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır.
c) Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce edinilenler için enflasyonun etkilerinden arındırılmış ve 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla
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:
Binalar
Özel maliyetler
Makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Motorlu araçlar

Faydalı ömür (Yıl)
25-50
Kira süresi boyunca (*)
4-10
5-12
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.

(*)
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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 kâr 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 kâr veya zarar tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleştirilir.
ç) Maddi olmayan duran varlıklar (Şerefiye hariç)
Maddi olmayan duran varlıklar marka, ticari marka lisansları, patentler, bilgisayar yazılımlarını ve işletme içi yaratılan maddi olmayan duran
varlıkları 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 değerlendirmiştir.
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 sözleşmelerinden 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.
(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 içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklar- araştırma ve geliştirme giderleri
Araştırma masrafları, oluştuğu dönem içerisinde kâr veya zarar tablosuna kaydedilir.
Geliştirme faaliyetleri (ya da Grup/şirket içi bir projenin gelişim aşaması) sonucu ortaya çıkan işletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklar
yalnızca aşağıda belirtilen şartların tamamı karşılandığında kayda alınırlar:
• maddi olmayan duran varlığın kullanıma hazır ya da satılmaya hazır hale getirilebilmesi için tamamlanmasının teknik anlamda mümkün
olması,
• maddi olmayan duran varlığı tamamlama, kullanma veya satma niyetinin olması,
• maddi olmayan duran varlığın kullanılabilir veya satılabilir olması,

• varlığın ne şekilde ileriye dönük olası bir ekonomik fayda sağlayacağının belli olması,

• maddi olmayan duran varlığın gelişimini tamamlamak, söz konusu varlığı kullanmak ya da satmak için uygun teknik, finansal ve başka
kaynakların olması, ve
• varlığın geliştirme maliyetinin, geliştirme sürecinde güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması.
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İşletme içi yaratılan maddi olmayan varlık tutarı, maddi olmayan duran varlığın yukarıda belirtilen muhasebeleştirme şartlarını karşıladığı andan
itibaren oluşan harcamaların toplam tutarıdır. İşletme içi yaratılan maddi olmayan varlıklar kayda alınamadıklarında, geliştirme harcamaları
oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir.
Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında, işletme içi yaratılan maddi olmayan varlıklar da ayrı olarak satın alınan maddi olmayan duran varlıklar
gibi maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
(e) Maddi olmayan varlıkların finansal durum tablosu dışı bırakılması
Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar elde edilmesinin beklenmemesi
durumunda finansal durum tablosu dışı bırakılır. Bir maddi olmayan duran varlığın finansal durum tablosu dışı bırakılmasından kaynaklanan
kâr ya da zarar, varsa, varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan net tahsilatlar ile defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu fark, ilgili
varlık finansal durum tablosu dışına alındığı zaman kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
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, TMS 12 Gelir
Vergisi ve TMS 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 TFRS 2 Hisse Bazlı
Ödeme Anlaşmaları standardı uyarınca muhasebeleştirilir; ve

• TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardı uyarınca satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan
varlıklar (ya da elden çıkarma grupları) TFRS 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 kâr/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 muhasebeleştirilen 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 TFRS 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 değer 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.
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Ölçme dönemi düzeltmeleri olarak nitelendirilmeyen koşullu bedelin gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler için uygulanan sonraki
muhasebeleştirme işlemleri, 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 TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm standardı kapsamında bulunması durumunda, söz
konusu koşullu bedel gerçeğe uygun değerinden ölçülür ve değişiklikten kaynaklanan kazanç ya da kayıp, kâr veya zararda ya da diğer kapsamlı
gelirde muhasebeleştirilir. TMS 39 kapsamında olmayanlar ise, TMS 37 Karşılıklar veya diğer uygun TFRS’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 kâr/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 kâr/zarara aktarılır.
İşletme birleşmesi ile ilgili satın alma muhasebesinin birleşmenin gerçekleştiği raporlama tarihinin sonunda tamamlanamadığı durumlarda, Grup
muhasebeleştirme 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, TFRS 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 gruplarına) 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 olarak birime tahsis edilen şerefiyeden ayrılır, ardından birim içindeki varlıkların defter değeri düşürülür. Şerefiye için
ayrılan değer düşüklüğü karşılığı, doğrudan konsolide kâr veya zarar tablosundaki kâr/zarar içinde muhasebeleştirilir. Şerefiye değer düşüklüğü
karşılığı sonraki dönemlerde iptal edilmez.
İlgili nakit üreten birimin satışı sırasında, şerefiye için belirlenen tutar, satış işleminde kâr/zararın hesaplamasına dahil edilir.
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 kâr veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. Nakit üreten birim diğer
varlık veya varlık gruplarından büyük ölçüde bağımsız olarak sürekli kullanımından nakit girişi sağlanan en küçük ayrıştırılabilir varlık grubunu
ifade etmektedir.
Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını
izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek ve varlığın hiç
değer düşüklüğü muhasebeleştirilmemiş şekilde amortismana tabi tutulmaya devam edilerek bulunacak net defter değerini arttırmayacak şekilde
geri çevrilir ve gelir olarak konsolide finansal tablolara yansıtılır.
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f ) Finansal borçlar ve borçlanma maliyetleri
Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden belirtilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet
değeri arasındaki fark, konsolide kâr veya zarar tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır.
Türkiye Muhasebe Standardı 23 “Borçlanma Maliyetleri” (“TMS 23”) 29 Mart 2007 tarihinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından
yeniden düzenlenmiştir. Revize TMS 23, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmakla beraber gönüllü olarak erken uygulamaya geçiş hakkı
saklı tutulmuştur. Grup, TMS 23’ü gönüllü olarak erken uygulamayı seçmiş ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren kredi maliyetleriyle ilgili olarak
TMS 23’te öngörülen muhasebe politikasını seçerek muhasebe politikası değişikliğine gitmiştir. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyetleri,
özellikli varlıkların iktisabı veya inşası ile ilişkilendirildikleri 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 kâr veya zarar 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 maliyetleri 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 yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değişimler nedeniyle satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan
finansal araçlar, TMS 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 uygun 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 düşülmek suretiyle kaydedilir ve değer düşüklüğünün gerçeğe uygun değer fonunu
aşan kısmı dönemin kapsamlı kâr veya zarar tablosuna gider olarak yansıtılır.
Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kâr ve zararlar dönem sonuçları ile
ilişkilendirilmeden finansal varlığın konsolide finansal tablolardan çıkarıldığı tarihe kadar doğrudan özkaynak içinde “Finansal Varlıklar Değer
Artış Fonu” hesabında muhasebeleştirilmiştir. Satılmaya hazır finansal varlıklar konsolide finansal tablolardan çıkarıldıklarında, özkaynaklarda
“Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu”nda takip edilen ilgili kazanç ve zararlar konsolide kapsamlı kâr veya zarar tablosuna transfer edilir.
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 işlemleri 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 yapılamadığı, dolayısıyla makul değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlığın kayıtlı değeri
elde etme maliyeti tutarından, şayet mevcutsa, değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle değerlenmiştir.
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h) Kur değişiminin etkileri
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para
birimi) ile sunulmuştur. 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 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 kâr 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 finansal koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan kur farkları,

• Yurt dışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde muhasebeleştirilen ve net yatırımın satışında kâr ya da zararla
ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurt dışı 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 diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve özkaynağın ayrı bir bileşeninde biriktirilir.
Yurt dışındaki işletmenin elden çıkarılmasında, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiş ve özkaynağın ayrı bir bileşeninde biriktirilmiş söz
konusu işletmeye ait birikmiş kur farkları, elden çıkarmadan kaynaklanan kazanç veya kayıp muhasebeleştirildiğinde, özkaynaktan kâr veya zarara
aktarılarak (yeniden sınıflandırmaya ilişkin bir düzeltme olarak) yeniden sınıflandırılır.
Yurt dışında bir işletmesi olan bir bağlı ortaklığın kısmen elden çıkarılmasında işletme, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen birikmiş kur
farklarının oransal payını, söz konusu yurt dışı işletmedeki kontrol gücü olmayan paylarla yeniden ilişkilendirebilir. Yurt dışındaki işletmenin diğer
herhangi bir elden çıkarımında işletme, sadece diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen birikmiş kur farklarının oransal payını, kâr veya zararda
yeniden sınıflandırır.
Yurt dışındaki işletmenin iktisabında ortaya çıkan şerefiye ve yine bu iktisap sırasında aktif ve pasiflerin defter değerlerine yapılan gerçeğe uygun
değer düzeltmeleri, yurt dışındaki işletmenin aktif ve pasifleri olarak dikkate alınır. Bundan dolayı, yurt dışındaki işletmenin geçerli para birimi
cinsinden ifade edilirler ve dönem sonu kurundan çevrilirler. Oluşan kur farkları özkaynak altında muhasebeleştirilir.
ı) Pay başına kazanç
Konsolide kâr veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net kârın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama
sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl kârlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz
hisse” dağıtımları, 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; kâra 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.
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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 uygun 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 kâr veya zarar
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 kâr veya zarar 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 süresince, doğrusal yöntem ile konsolide kâr veya zarar tablosuna yansıtılır.
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 kendilerine bağlı şirketler ve iştirakler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir (Not 27).
m) Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması
Faaliyet bölümleri, Grup’un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili organlara veya kişilere sunulan iç raporlama ve stratejik bölümlere paralel
olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların 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 3).
n) Devlet teşvik ve yardımları
Devlet teşviği, işletmenin teşviğin elde edilmesi için gerekli koşulları yerine getireceğine ve teşviğin elde edileceğine dair makul bir güvence
olmadan finansal tablolara yansıtılmaz.
Devlet teşvikleri, bu teşviklerle karşılanması amaçlanan maliyetlerin gider olarak muhasebeleştirildiği dönemler boyunca sistematik şekilde
kâr veya zarara yansıtılır. Bir finansman aracı olan devlet teşvikleri, finanse ettikleri harcama kalemini netleştirmek amacıyla kâr veya zararda
muhasebeleştirilmek yerine, kazanılmamış gelir olarak finansal durum tablosu (bilanço) ile ilişkilendirilmeli ve ilgili varlıkların ekonomik ömrü
boyunca sistematik şekilde kâr veya zarara yansıtılmalıdır.
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Önceden gerçekleşmiş gider veya zararları karşılamak ya da işletmeye gelecekte herhangi bir maliyet gerektirmeksizin acil finansman desteği
sağlamak amacıyla verilen devlet teşvikleri, tahsil edilebilir hale geldiği dönemde kâr ya da zararda muhasebeleştirilir.
Devletten piyasa faiz oranından düşük bir oranla alınan kredinin faydası, devlet teşviği olarak kabul edilir. Düşük faiz oranının yarattığı fayda,
kredinin başlangıçtaki defter değeri ile elde edilen kazanımlar arasındaki fark olarak ölçülür.
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 kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya
da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, kâr veya
zarar tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde
yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
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. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir
geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle
muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kâr/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 kâr 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 kâr 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
yükümlülüklerinin 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.
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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, kâr veya zarar 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 Kanunu uyarınca, Şirket, 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. Yönetimin yaptığı aktüeryal
tahminler Not 16’da açıklanmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmiştir.
r) Nakit akış tablosu
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, Grup’un perakende mağazacılık faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği
nakit akışlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, 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 4).
s) Durdurulan faaliyetler
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 5 (“TFRS 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 kâr
veya zarar ve durdurulan faaliyetlerin vergi sonrası kârı veya zararı dipnotlarda açıklanır ve gelir/giderler ile birlikte vergi öncesi kâr/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 itibarıyla 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 itibarıyla 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 kuralının 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, cap
opsiyonları ve faiz takas sözleşmeleri oluşturmaktadır.
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Aktif piyasada işlem görmeyen finansal araçların gerçeğe uygun değeri, (örneğin vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri, cap opsiyonları ve faiz takas
sözleşmeleri) değerleme teknikleri kullanılarak hesaplanır. Şirket, söz konusu değerleme işlemlerinde, o döneme ait erişilebilir piyasa verilerinden
faydalanmaktadır.
u) Temettü
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman (Grup’un ekonomik faydaları elde
edeceği ve gelirin güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün olduğu sürece) kayda alınır. Temettü borçları kâr 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 4).
2.7 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların
ve yükümlülüklerin 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:
(a) Şerefiye değer düşüklüğü tespit çalışmaları
Not 2.6.e’de belirtilen muhasebe politikası gereğince, şerefiye Grup tarafından her yıl 31 Aralık itibarıyla 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 planlara dayanmaktadır. Beş yıllık dönemden daha sonraki tahmini nakit akımları herhangi bir
büyüme oranı dikkate alınmadan hesaplanmıştır. Kullanım değeri hesaplamalarında iskonto oranı yıllık %7,4 olarak kullanılmıştır (31 Aralık
2012: %5,78). Kullanılan iskonto oranı vergi sonrası iskonto oranı olup Grup’a özgü riskleri de içermektedir (Not 14).
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(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 edilmez. 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 2013 tarihi itibarıyla 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 2013 tarihi itibarıyla 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 itibarıyla dönem sonuçlarına dayanılarak tahmin edilen dönem
kârının 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 2013 tarihi itibarıyla Grup, bağlı ortaklıklarında doğabilecek muhtemel vergi cezalarını
gözden geçirmiş ve herhangi bir karşılık ayrılmasına gerek görmemiştir.
(f ) Türev finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve korunma işlemleri
Türev finansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında işlem maliyetleri de dahil olmak üzere elde etme maliyeti ile, kayda alınmalarını izleyen
dönemlerde ise gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Grup’un türev finansal araçları, vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri, cap opsiyonları
ve faiz takas sözleşmelerinden oluşmaktadır.
Aktif piyasada işlem görmeyen finansal araçların gerçeğe uygun değeri, (örneğin vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri, cap opsiyonları ve faiz takas
sözleşmeleri) değerleme teknikleri kullanılarak hesaplanır. Grup, söz konusu değerleme işlemlerinde, o döneme ait erişilebilir piyasa verilerinden
faydalanmaktadır.
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NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Yönetim, faaliyet bölümlerini yönetim kurulu tarafından incelenen ve stratejik kararlar alınmasında etkili olan raporlara dayanarak belirlemiştir.
Yönetim Grup’un 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 Kâr (“FVAÖK”) ve Faiz Vergi Amortisman ve Kira Gideri Öncesi Kâr (“FVAKÖK”) ile takip etmektedir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yönetim kuruluna sunulan faaliyet bölümü bilgileri aşağıdaki gibidir:
a) 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait bölüm analizi

Dış gelirler
Bölgeler arası gelirler
Gelirler
Satışların maliyeti
Brüt esas faaliyet kârı
Satış ve pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
İlave: Amortisman ve itfa payları
İlave: Kıdem tazminatı karşılığı
İlave: Ödenen kıdem tazminatı
İlave: İzin karşılığı
FVAÖK
İlave: Kira gideri
FVAÖK - Kira gideri öncesi

Türkiye
6.705.797
3.303
6.709.100
(4.921.396)
1.787.704
(1.290.506)
(219.846)
125.116
9.376
15.413
9.712
436.969
325.858
762.827

Diğer
ülkeler
421.128
421.128
(314.130)
106.998
(59.773)
(33.137)
18.198
32.286
17.803
50.089

Toplam Bölümler arası
birleşik
eliminasyon
7.126.925
3.303
(3.303)
7.130.228
(3.303)
(5.235.526)
3.303
1.894.702
(1.350.279)
(252.983)
143.314
9.376
15.413
9.712
469.255
343.661
812.916
-

Toplam
7.126.925
7.126.925
(5.232.223)
1.894.702
(1.350.279)
(252.983)
143.314
9.376
15.413
9.712
469.255
343.661
812.916

Türkiye
6.086.720
2.622
6.089.342
(4.483.539)
1.605.803
(1.149.772)
(202.413)
114.070
8.013
12.451
8.820
396.972
289.564
686.536

Diğer
ülkeler
395.682
395.682
(296.856)
98.826
(53.023)
(29.748)
17.076
33.131
16.067
49.198

Toplam Bölümler arası
birleşik
eliminasyon
6.482.402
2.622
(2.622)
6.485.024
(2.622)
(4.780.395)
2.622
1.704.629
(1.202.795)
(232.161)
131.146
8.013
12.451
8.820
430.103
305.631
735.734
-

Toplam
6.482.402
6.482.402
(4.777.773)
1.704.629
(1.202.795)
(232.161)
131.146
8.013
12.451
8.820
430.103
305.631
735.734

b) 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bölüm analizi

Dış gelirler
Bölgeler arası gelirler
Gelirler
Satışların maliyeti
Brüt esas faaliyet kârı
Satış ve pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
İlave: Amortisman ve itfa payları
İlave: Kıdem tazminatı karşılığı
İlave: Ödenen kıdem tazminatı
İlave: İzin karşılığı
FVAÖK
İlave: Kira gideri
FVAÖK - Kira gideri öncesi
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FVAÖK’nın vergi öncesi kâr ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:
Raporlanabilir faaliyet bölümlerine ait kira gideri öncesi FVAÖK
Kira gideri
Raporlanabilir faaliyet bölümlerine ait FVAÖK
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı karşılığı
Ödenen kıdem tazminatı
İzin karşılığı
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Esas faaliyet kârı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman (gideri) / geliri öncesi faaliyet kârı
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
Vergi öncesi (zarar) / kâr

1 Ocak - 31 Aralık 2013
812.916
(343.661)
469.255
(143.314)
(9.376)
(15.413)
(9.712)
54.846
(110.244)
236.042
1.650
(7.405)
230.287
114.568
(729.572)
(384.717)

1 Ocak - 31 Aralık 2012
735.734
(305.631)
430.103
(131.146)
(8.013)
(12.451)
(8.820)
53.744
(125.853)
197.564
2.106
(5.224)
194.446
133.502
(199.038)
128.910

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

Türkiye
Diğer ülkeler
Bölüm varlıkları
Eksi: Coğrafi bölgeler arası eliminasyon
Konsolide finansal tablolara göre toplam varlıklar

Türkiye
Diğer ülkeler
Bölüm yükümlülükleri
Eksi: Coğrafi bölgeler arası eliminasyon
Konsolide finansal tablolara göre toplam yükümlülükler

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

5.478.873
416.298
5.895.171
(98.536)
5.796.635

5.331.873
369.816
5.701.689
(77.344)
5.624.345

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

4.844.540
144.930
4.989.470
(23.059)
4.966.411

4.260.500
103.634
4.364.134
(1.865)
4.362.269
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NOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

38.261

32.947

73.094
579.136
247
347.591
1.038.329

54.542
601.436
680
351.262
1.040.867

Kasa
Bankalar
- vadesiz mevduat
- vadeli mevduat
Tahsilata verilen çekler
Diğer hazır değerler

TL ve Euro cinsinden vadeli mevduat hesapları üzerindeki ağırlıklı ortalama etkin faiz oranları, sırasıyla, yıllık %8,2 ve %2,9’dur (31 Aralık 2012:
TL ve Euro cinsinden sırasıyla yıllık %8,0; %3,0).
Esas olarak bir aydan kısa vadeye sahip kredi kartı slip alacakları 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yıllık %8,2 (31 Aralık 2012: %6,0) oranı
kullanılarak iskonto edilmiştir.
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla vadeli mevduatların vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

1 - 30 gün
31 - 90 gün

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

46.930
532.206
579.136

601.436
601.436

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

9.726
9.726

-

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

1.695
1.695

1.695
1.695

NOT 5 - FİNANSAL YATIRIMLAR

Vadeli mevduatlar (*)
Kısa vadeli finansal varlıklar
(*)

İlgili tutar 90-180 gün arası vadeli mevduat tutarlarını göstermekte olup, Grup tarafından nakit fon olarak değerlendirilmektedir

Uzun vadeli satılmaya hazır
finansal varlıklar - (Kote edilmemiş finansal varlıklar)
Uzun vadeli finansal varlıklar
Kote edilmemiş finansal varlıklar:
Pay Oranı
Sanal Merkez T.A.Ş.

100%

31 Aralık 2013

Tutar

Pay Oranı

1.695
1.695

100%

31 Aralık 2012

Tutar
1.695
1.695

Sanal Merkez, Grup’un konsolide net varlıkları, mali durumu ve sonuçları üzerinde mali açıdan önemli bir etkiye sahip olmadığından,
konsolidasyon kapsamına alınmayan bağlı ortaklıktır. Sanal Merkez, satılmaya hazır finansal varlık olarak değerlendirilmiş ve aktif piyasalarda
kote edilmiş borsa fiyatının bulunmaması nedeniyle 31 Aralık 2004 tarihine kadar uygulanan enflasyon muhasebesi gereklilikleri çerçevesinde
düzeltilmiş maliyeti üzerinden gösterilmiştir.
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NOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR
Yıllık ağırlıklı
ortalama etkin
faiz oranı

31 Aralık 2013
Euro

Toplam TL
Karşılığı

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
- Sabit faiz oranlı
- Değişken faiz oranlı
Toplam kısa vadeli banka kredileri

%2,00
%4,28

124
167.413
167.537

364
491.609
491.973

Uzun vadeli borçlanmalar
- Sabit faiz oranlı
- Değişken faiz oranlı
Toplam uzun vadeli banka kredileri

%2,00
%4,28

248
830.867
831.115

728
2.439.840
2.440.568

998.652

2.932.541

Toplam finansal borçlar

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla uzun vadeli banka kredilerinin bilanço tarihindeki TL karşılığı değerleri ile geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:

2015
2016
2017
2018

Euro

TL

199.064
234.171
257.452
140.428
831.115

584.551
687.643
756.007
412.367
2.440.568

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla toplam banka kredilerinin makul değeri 2.919.980 TL (31 Aralık 2012: 2.467.291 TL) olarak hesaplanmıştır.
Grup’un çeşitli finans kuruluşlarını kapsayan konsorsiyum ile imzaladığı kredi sözleşmesi kapsamında 13 Şubat 2008 tarihinde temin edilen
10 sene vadeli kredinin, 31 Aralık 2012 itibarıyla 1.052,7 milyon Euro tutarındaki kalan kısmının, 58 milyon Euro’su Grup’un mevcut finansal
durumu, ileriye dönük planları ve piyasa koşulları göz önüne alınarak birikmiş faiziyle birlikte, kalan borç taksitlerini kronolojik sırada azaltacak
şekilde, vadesinden önce 29 Mart 2013 tarihinde ödenmiş olup 31 Aralık 2013 itibarıyla söz konusu konsorsiyumla ilgili kalan kredi bakiyesi
994,7 milyon Euro’dur.
Uzun vadeli banka kredileri ile ilgili olarak finansal kuruluşlara Ana Ortaklık MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu Migros Ticaret
A.Ş.’nin hisselerinin tamamı kredi kullanım tarihinden itibaren teminat olarak gösterilmiştir. 31 Aralık 2013 itibarıyla MH Perakendecilik ve
Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu Migros Ticaret A.Ş hisselerinin %80,51’ini temsil eden 143.323.336 TL nominal değerli (14.332.333.600 adet)
hisse senedi üzerinde rehin tesis edilmiştir (31 Aralık 2012: %80,51’ini temsil eden 14.332.333.600 adet).
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Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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.)

Yıllık ağırlıklı
ortalama etkin
faiz oranı

31 Aralık 2012
Euro

Toplam TL
Karşılığı

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
- Sabit faiz oranlı
- Değişken faiz oranlı
Toplam kısa vadeli finansal borçlar

%2,00
%4,30

124
62.070
62.194

291
145.970
146.261

Uzun vadeli borçlanmalar
- Sabit faiz oranlı
- Değişken faiz oranlı
Toplam uzun vadeli banka kredileri

%2,00
%4,30

370
994.701
995.071

874
2.339.236
2.340.110

1.057.265

2.486.371

Toplam finansal borçlar

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla uzun vadeli banka kredilerinin bilanço tarihindeki TL karşılığı değerleri ile geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:

2014
2015
2016
2017
2018

Euro

TL

163.956
199.064
234.171
257.452
140.428
995.071

385.577
468.139
550.700
605.449
330.245
2.340.110

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

43.677
24.445
3.362
55
71.539

41.264
18.117
4.717
52
64.150

(22.943)
(201)
48.395

(16.671)
(134)
47.345

NOT 7 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Ticari Alacaklar:
Toptan satışlardan ve kiralama işlemlerinden alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar
Alacak senetleri
İlişkili taraflardan alacaklar (Not 27)
Eksi: Şüpheli alacak karşılığı
Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman geliri
Kısa vadeli ticari alacaklar, net

Ticari alacaklar genel olarak bir aydan kısa vadeye sahiptir ve 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yıllık %8,2 (31 Aralık 2012: %6,0 yıllık) oranı
kullanılarak iskonto edilmiştir.
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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.)

Şüpheli alacak karşılıklarının hesap dönemleri içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2012
1 Ocak

14.109

Cari dönemde ayrılan ek karşılıklar (Not 21)
Tahsilatlar ve iptal edilen karşılıklar
Yabancı para çevrim farkı etkisi
31 Aralık

3.091
(251)
(278)
16.671
2013

1 Ocak

16.671

Cari dönemde ayrılan ek karşılıklar (Not 21)
Tahsilatlar ve iptal edilen karşılıklar
Yabancı para çevrim farkı etkisi
31 Aralık

5.309
(180)
1.143
22.943

Ticari Borçlar:

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Satıcılar
Gider tahakkukları
İlişkili taraflara borçlar (Not 27)

1.683.119
17.296
734

1.547.110
15.932
1.251

Eksi: Vadeli alımlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş
finansman giderleri
Kısa vadeli ticari borçlar, net

(15.186)
1.685.963

(10.249)
1.554.044

Ticari borçlar genel olarak üç aydan kısa vadeye sahiptir ve 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yıllık %8,2 (31 Aralık 2012: %6,0 yıllık) oranı
kullanılarak iskonto edilmiştir.
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Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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 8 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Diğer Alacaklar:

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

1.050
1.050

1.233
1.233

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

1.434
1.434

1.302
1.302

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

2.574
2.574

1.701
1.701

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

3.244
3.244

2.967
2.967

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

673
5.703
842.339
2.528
851.243

1.742
7.845
772.791
3.658
786.036

Personelden alacaklar
Kısa vadeli diğer alacaklar

Verilen depozito ve teminatlar
Uzun vadeli diğer alacaklar
Diğer Borçlar:
Kredi kartı tahsilat hesabı (*)
Diğer kısa vadeli borçlar

Alınan depozito ve teminatlar
Diğer uzun vadeli borçlar
(*) Büyük kısmı ilgili bankalar adına mağazalarda yapılan kredi kartı tahsilatlarından kaynaklanmaktadır ve bir aydan kısa vadeye sahiptir.

NOT 9 - STOKLAR

İlk madde ve malzeme
Yarı mamul
Mamul ve emtia
Diğer

1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde satışların maliyeti içerisinde giderleştirilen stok maliyeti 5.206.100 TL’dir (1 Ocak - 31 Aralık 2012:
4.754.027 TL).
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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 10 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Peşin ödenmiş giderler:
Kısa Vadeli :
Peşin ödenen giderler
Verilen avanslar
Peşin ödenen kredi kullanım gideri
Uzun Vadeli :
Peşin ödenen giderler
Peşin ödenen kredi kullanım gideri

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

22.907
4.932
796
28.635

24.294
4.902
796
29.992

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

29.050
2.719
31.769

20.987
3.514
24.501

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

3.612
3.612

3.266
3.266

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

2.250
2.250

321
321

Ertelenmiş Gelirler:
Kısa Vadeli :
Gelecek aylara ait ertelenmiş gelirler
Uzun Vadeli :
Gelecek aylara ait ertelenmiş gelirler
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Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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 11 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Maliyet
Arazi ve binalar

Açılış
1 Ocak 2013

İlaveler

Çıkışlar

Döviz kurlarındaki
değişimin etkisi

Kapanış
31 Aralık 2013

70.589

-

-

5.775

76.364

(24.812)

(4.223)

-

(1.062)

(30.097)

Birikmiş amortisman
Binalar
Net defter değeri

Maliyet
Arazi ve binalar

45.777

46.267

Açılış
1 Ocak 2012

İlaveler

Çıkışlar

Döviz kurlarındaki
değişimin etkisi

Kapanış
31 Aralık 2012

71.979

-

-

(1.390)

70.589

(20.614)

(4.386)

-

188

(24.812)

Birikmiş amortisman
Binalar
Net defter değeri

51.365

45.777

Dönemin amortisman giderleri genel yönetim giderleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, Kazakistan’daki Ramstore Sanal alışveriş merkezi ve Tastak süpermarketi ile Makedonya’daki Üsküp alışveriş
merkezinin çeşitli perakendecilere kiralanan kısmından oluşmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ortalama kiralanan alan Kazakistan ve
Makedonya için, sırasıyla; 7.827 ve 9.170 metrekaredir (31 Aralık 2012: Kazakistan 8.131 metrekare, Makedonya 8.420 metrekare).
Kazakistan ve Makedonya’daki yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri sırasıyla 62.855 TL ve 58.799 TL’dir (31 Aralık 2012
sırasıyla 69.087 TL ve 63.274 TL). Söz konusu değer, indirgenmiş nakit akımlarına göre değerleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir.
Grup, 19.011 TL tutarındaki (2012: 18.766 TL) kira gelirini faaliyet kiralaması altında kiralanan yatırım amaçlı gayrimenkullerinden elde
etmektedir. Dönem içinde yatırım amaçlı gayrimenkullerden kaynaklanan direk işletme giderlerinin tutarı 4.065 TL’dir (2012: 3.421 TL).
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihi itibarıyla Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde herhangi bir ipotek ya da rehin bulunmamaktadır.
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Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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 12 - MADDİ DURAN VARLIKLAR

Maliyet
Arazi ve binalar
Özel maliyetler
Makina ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Demirbaşlar
Yapılmakta olan
yatırımlar
Birikmiş amortismanlar
Binalar
Özel maliyetler
Makina ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Demirbaşlar
Net defter değeri

Açılış
1 Ocak 2013

İlaveler

Çıkışlar

Değer
düşüklüğü (*)

Transferler

Döviz kurlarındaki
değişimin etkisi

Kapanış
31 Aralık 2013

454.807
455.539
387.090
1.587
197.522

6.551
43.630
60.751
60
36.194

(8)
(11.309)
(95)
(2.603)

(19.139)
-

10.485
11.274
34.801
9.365

9.386
3.549
5.644
123
3.614

481.229
494.845
476.977
1.675
244.092

8.172
1.504.717

62.938
210.124

(14.015)

(19.139)

(65.925)
-

22.316

5.185
1.704.003

(38.405)
(156.426)
(109.559)
(619)
(57.366)
(362.375)

(9.241)
(44.097)
(49.927)
(247)
(21.009)
(124.521)

9.900
34
2.217
12.151

12.903
12.903

-

(2.294)
(1.669)
(3.464)
(5)
(1.064)
(8.496)

(49.940)
(189.289)
(153.050)
(837)
(77.222)
(470.338)

1.142.342

1.233.665

(*) Net 6.236 TL tutarındaki değer düşüklüğü, 2013 yılında kapanan mağazalardaki taşınamayan özel maliyetlerinden oluşmaktadır.

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde ipotek bulunmamaktadır. Dönemin amortisman giderleri genel yönetim
giderleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
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Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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.)

Açılış
1 Ocak 2012

İlaveler

Çıkışlar

Değer
düşüklüğü (*)

Transferler

Döviz kurlarındaki
değişimin etkisi

Kapanış
31 Aralık 2012

455.747
425.670
330.621
2.736
170.053

1.321
32.544
44.523
363
25.059

(153)
(7.125)
(1.480)
(2.129)

(11.974)
-

515
10.903
21.262
5
5.250

(2.776)
(1.451)
(2.191)
(37)
(711)

454.807
455.539
387.090
1.587
197.522

3.210
1.388.037

42.897
146.707

(10.887)

(11.974)

(37.935)
-

(7.166)

8.172
1.504.717

(29.918)
(122.215)
(74.075)
(878)
(42.070)
(269.156)

(8.986)
(41.754)
(43.295)
(307)
(17.834)
(112.176)

36
6.940
559
1.982
9.517

7.273
7.273

-

499
234
871
7
556
2.167

(38.405)
(156.426)
(109.559)
(619)
(57.366)
(362.375)

Maliyet
Arazi ve binalar
Özel maliyetler
Makina ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Demirbaşlar
Yapılmakta olan
yatırımlar
Birikmiş amortismanlar
Binalar
Özel maliyetler
Makina ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Demirbaşlar
Net defter değeri
(*)

1.118.881

1.142.342

Net 4.701 TL tutarındaki değer düşüklüğü, 2012 yılında kapanan mağazalardaki taşınamayan özel maliyetlerden oluşmaktadır.

NOT 13 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Maliyet
Marka değeri (*)
Kira anlaşmaları (**)
Haklar
Diğer maddi olmayan varlıklar (***)
Birikmiş İtfa Payları
Kira anlaşmaları
Haklar
Diğer maddi olmayan varlıklar
Net defter değeri

Açılış
1 Ocak 2013

İlaveler

Çıkışlar

Döviz kurlarındaki
değişimin etkisi

Kapanış
31 Aralık 2013

202.175
32.982
41.893
28.783
305.833

15.452
15.452

(2.455)
(2.455)

652
652

202.175
32.982
55.542
28.783
319.482

(23.449)
(21.045)
(12.829)
(57.323)
248.510

(2.753)
(8.686)
(3.131)
(14.570)

2.455
2.455

(463)
(463)

(26.202)
(27.739)
(15.960)
(69.901)
249.581

Dönemin amortisman giderleri genel yönetim giderleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir.

MİGROS TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013

115

Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
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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.)

Marka değer düşüklüğü testi:
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 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.

Maliyet
Marka değeri (*)
Kira anlaşmaları (**)
Haklar
Diğer maddi olmayan varlıklar (***)
Birikmiş İtfa Payları
Kira anlaşmaları
Haklar
Diğer maddi olmayan varlıklar
Net defter değeri

Açılış
1 Ocak 2012

İlaveler

Çıkışlar

Döviz kurlarındaki
değişimin etkisi

Kapanış
31 Aralık 2012

202.175
32.982
29.105
28.783
293.045

12.981
12.981

-

(193)
(193)

202.175
32.982
41.893
28.783
305.833

(20.134)
(13.547)
(9.094)
(42.775)
250.270

(3.315)
(7.528)
(3.735)
(14.578)

-

30
30

(23.449)
(21.045)
(12.829)
(57.323)
248.510

TFRS 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 Marka Değerini “Royaltiden Arındırma - Relief from Royalties” yöntemini kullanarak satın alım tarihi
olan 30 Mayıs 2008 itibarıyla 202.175 TL olarak belirlemiş ve bu tutar konsolide finansal tablolarda maddi olmayan duran varlıklar içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Marka değeri, marka
değerinin öngörülebilir belirli bir ömrü olmamasından ve değerinin korunmasına yönelik olarak her yıl kâr veya zarar 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 perakende 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 demirbaş 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.
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NOT 14 - ŞEREFİYE
Şerefiye’nin hesap dönemleri içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

2.251.427
2.251.427

2.251.427
2.251.427

Dönem başı değeri
Kapanış değeri
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla şerefiye tutarının detayları aşağıdaki gibidir:

a) 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 Mayıs 2008
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 Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca 6 Ekim 2008 - 20 Ekim 2008 tarihleri
arasında gerçekleşen çağrı öncesi Ağustos ayında 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.
Migros ile iktisap edilen net varlıklar ve şerefiyenin hesaplanmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
İktisap tutarı
İktisap edilen net varlıklar
Şerefiye

3.708.205
(1.468.995)
2.239.210

b) Grup, 31 Temmuz 2010 tarihinde Ades Gıda San. ve Tic A.Ş., Amaç Gıda Tic ve San A.Ş. ve Egeden Gıda Tüketim ve Tic. A.Ş. şirketlerini
satın almıştır.
Söz konusu şirketlerin alımı dolayısıyla iktisap edilen net varlıklar ve şerefiyenin hesaplanmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
İktisap tutarı
İktisap edilen net varlıklar
Şerefiye

14.886
(2.669)
12.217

Şerefiye değer düşüklüğü testi
Şerefiye ana olarak Migros Türk’ün satın alımından kaynaklanmakta olup, Grup yönetimi yurt içindeki önemli pazar pozisyonunun yaratacağı
sinerjiyi, şerefiyenin oluşmasındaki 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 sekiz yıllık bütçelere dayanmaktadır. Sekiz yıllık dönemden daha
sonraki tahmini nakit akımları herhangi bir büyüme oranı dikkate alınmadan hesaplanmış, analizlerde mevcut kârlılık yapısının korunacağı
öngörülmüştür.
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31 Aralık 2013 tarihi itibari ile yapılan hesaplamalarda bilanço tarihi fiyatlı olarak hesaplanan ileriki nakit akışları ortalama %7,4 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 (%7,4 yerine %6,4 veya %8,4), söz konusu satış
maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer hesaplamalarında 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 960.742 TL (31 Aralık 2012: 1.609.468 TL)
tutarında düşüşe / artışa sebep olmaktadır. Şirket Yönetimi’nce yapılan analizler kapsamında, geri kazanılabilir tutarı belirlerken esas alınan ana
varsayımlara ilişkin yukarıdaki bahsi geçen değişimler, defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşmasına sebebiyet vermemektedir.
NOT 15 - KARŞILIKLAR, TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli karşılıklar:
Dava ve tazminat karşılıkları
Diğer kısa vadeli karşılıklar

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

22.430
22.430

21.870
21.870

Grup lehine veya aleyhine açılmış ve hâlihazırda devam eden muhtelif davalar bulunmaktadır. Bu davaların başlıcalarını alacak, kira ve iş davaları
oluşturmaktadır. 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 2012

19.460

Dönem içindeki artış
Dönem içinde yapılan ödemeler

9.121
(6.711)

31 Aralık 2012

21.870

1 Ocak 2013

21.870

Dönem içindeki artış
Dönem içinde yapılan ödemeler

5.919
(5.359)

31 Aralık 2013

22.430
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Teminat, Rehin ve İpotekler:
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013

Toplam
TL Karşılığı

TL

ABD
Doları

Euro

74.024

72.943

472

25

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

74.024
0,0%

72.943

472

25

Toplam
TL Karşılığı
60.547

TL
59.646

ABD
Doları
472

Euro
25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.547
0,0%

59.646

472

25

Teminat, Rehin ve İpotekler:
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
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

iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
Toplam teminat, rehin ve ipotekler
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin özkaynaklara oranı
31 Aralık 2012
Teminat, Rehin ve İpotekler:
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
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
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin özkaynaklara oranı

MİGROS TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013

119

Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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.)

Koşullu varlık ve yükümlülükler:
a) Verilen teminatlar aşağıdaki gibidir:

Verilen teminat mektupları

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

74.024

60.547

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

100.338
19.116
119.454

100.448
17.596
118.044

b) Alınan teminatlar aşağıdaki gibidir:

Müşterilerden alınan teminatlar
Müşterilerden alınan ipotekler

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.

1 yıl içinde ödenecek
1 ile 5 yıl arası
5 yıl ve sonrası

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

26.284
10.703
2.282
39.269

23.119
11.374
2.551
37.044

d) Kazakistan 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.
Sözkonusu dava, 3 Ekim 2012 tarihindeki duruşmada Şirket lehine sonuçlanmış olup, davacı taraf temyiz talebinde bulunmuş, buna karşılık şirket
de temyiz dilekçesini mahkemeye sunmuştur. Karar, 3 Temmuz 2013 tarihinde Yargıtay tarafından onanmış olup; dava, şirket lehine onanmıştır.
23 Ekim 2013’te karşı taraf tashihi karar talep etmiş olup dava yargıtay incelemesindedir.

120

MİGROS TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013

Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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 16 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar:

1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

22.209
12.700
34.909

18.559
10.937
29.496

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

52.577
43.954
96.531

42.865
35.834
78.699

Personele borçlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar:
Kullanılmamış izin karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı:

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 2013 tarihi itibarıyla, 3.254,44 TL (31 Aralık 2012: 3.033,98 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:

Yıllık iskonto oranı (%)
Kıdeme hak kazanım olasılığına ilişkin kullanılan oran (%)

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

2,60
79,80-100,00

2,27
80,80-100,00

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı,
enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı
ayda bir düzenlendiği için, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438,22 TL tavan tutarı (1 Ocak 2013: 3.129,25 TL) üzerinden
hesaplanmaktadır.
Grup, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla aktüeryal varsayımlarından kıdeme hak kazanım olasılığına ilişkin kullanım oranında tahmin değişikliğine
gitmiştir. Hesaplama yapılırken çalışanlar Grup’ta çalışma sürelerine göre 0-14 ile 15 ve üzeri olmak üzere iki gruba ayırılmıştır. 0-14 yıl
çalışanlara %79,8 kıdeme hak kazanım olasılığı kullanılmış; 15 ve üzeri yıl çalışanlara ise %100 hak kazanım oranı uygulanmıştır.
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1 Ocak 2012
Dönem içindeki artış
Dönem içinde yapılan ödemeler
Aktüeryel kayıp
31 Aralık 2012
1 Ocak 2013
Dönem içindeki artış
Dönem içinde yapılan ödemeler
Aktüeryel kazanç
31 Aralık 2013

10.516
20.464
(12.451)
17.305
35.834
35.834
24.789
(15.413)
(1.256)
43.954

Kullanılmamış izin karşılığı:
Grup’un 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla çalışanlarına karşı hak edilmiş ancak kullanılmamış 52.577 TL (31 Aralık 2012: 42.865 TL) tutarında
izin yükümlülüğü bulunmaktadır. Grup yönetimi, her dönem sonunda bu izin yükümlülüğünü ve finansal etkisini değerlendirmekte ve bu
değerlendirme sonucunda gerekli görülen karşılıklar ayrılmaktadır.
Dönem içerisindeki kullanılmamış izin karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2012

34.045

Dönem içindeki artış
Dönem içinde yapılan ödemeler

13.511
(4.691)

31 Aralık 2012

42.865

1 Ocak 2013

42.865

Dönem içindeki artış
Dönem içinde yapılan ödemeler

14.472
(4.760)

31 Aralık 2013

52.577
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NOT 17 - DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Dönen Varlıklar:
İndirilecek vergi ve fonlar
Katma Değer Vergisi (“KDV”) alacakları
Sigortadan alacaklar
Diğer

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler:
Ödenecek diğer vergi ve fonlar
Çeşitli gider tahakkukları
Müşteri bonosu
Ödenecek KDV
Diğer

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

166
508
1.235
561
2.470

2.102
241
296
423
3.062

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

15.377
2.637
7.219
15.340
7.731
48.304

15.151
2.972
8.789
15.089
5.100
47.101

NOT 18 - ÖZKAYNAKLAR
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 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. 2013 ve 2012 arasında herhangi bir hareket
bulunmamaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:
Hissedarlar
MH Perakendecilik ve Ticaret
A.Ş.
Diğer

Pay Oranı (%)
80,51
19,49
100,00

31 Aralık 2013

Tutar

Pay Oranı (%)

143.323
34.707
178.030

80,51
19,49
100,00

31 Aralık 2012

Tutar
143.323
34.707
178.030

Kârdan 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 yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net kârın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise
ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan kârın %10’udur. Öte yandan, net dağıtılabilir dönem kârının tamamının temettü olarak dağıtılmasına
karar verilmesi durumunda, sadece bu durumda sınırlı olmak üzere; ikinci tertip yasal yedek akçe net dağıtılabilir dönem kârından 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 “Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir. 31 Aralık 2013
tarihi itibarıyla kârdan ayrılan kısıtlanmış yedeklerinin tutarı 385.856 TL’dir (31 Aralık 2012: 385.856 TL).
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(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)

Seri II, 14.1 No’lu sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına göre “Ödenmiş Sermaye”, “Kârdan 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 “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle;

• “Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”nden kaynaklanmakta ve henüz kâr dağıtımı veya sermaye artırımına
konu olmamışsa “Geçmiş Yıllar Kâr/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, dönem içerisinde şirket tarafından kâr dağıtımı yapılmadığı için II. Tertip yasal yedek de ayrılmamıştır.
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 2009 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârların dağıtım esasları
ile ilgili olarak payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, asgari kâr dağıtım oranı zorunluluğu uygulanmayacaktır. Söz konusu Kurul
Kararı ve SPK’nın payları borsada işlem gören anonim ortaklıkların kâr dağıtım esaslarını düzenlediği Seri: II, No: 19.1 Tebliği’nde yer alan
esaslara, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümlere ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kâr 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 sermayelerinin % 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 kâr tutarını, SPK’nın Seri II, 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem kârlarını dikkate alarak
hesaplamalarına imkan tanınmıştır.
Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kâr üzerinden SPK’nın ilgili düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kâr dağıtım
tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kârdan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamı, karşılanmaması durumunda ise
yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir kârın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların
herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kâr dağıtımı yapılmayacaktır.
Ödenen Temettüler
Şirket, 2013 yılında temettü ödemesi yapmamıştır (2012: Şirket, 2012 yılında 2011 kârından temettü ödemesi yapmamıştır.)
Kâr Dağıtımına Konu Edilebilecek Kaynaklar
9 Ocak 2009 tarihli Kurul Kararı ile şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan dönem kârı ve kâr
dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların toplam tutarına Seri II, 14.1 No’lu Tebliğ çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilecek finansal
tablo dipnotlarında yer verilmesine karar verilmiş olup, Şirket için bu tutar 1.294.921 TL’dir. Bu kaynakların 210.472TL’lik kısmı temettü olarak
dağıtılması halinde vergiye tabi olacak özkaynak kalemlerine ilişkin enflasyon düzeltme farklarından ve iştirak satış kârlarından oluşmaktadır.
Şirketin TFRS kayıtlarına göre dağıtım konusu yapılabilecek özkaynak kalemi toplamı ise 507.258 TL’dir.
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Grup’un özkaynaklar tablosu 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

178.030
678.233
(365)
385.856
(12.839)
41.122
27.312
(4.641)
(463.175)
829.533

178.030
678.233
(365)
385.856
(13.844)
10.973
27.312
(92.704)
88.063
1.261.554

1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

Yurt içi satışlar
Yurt dışı satışlar

6.897.693
419.992
7.317.685

6.271.076
394.733
6.665.809

Diğer satışlar

13.590
7.331.275

10.333
6.676.142

Eksi: İndirim ve iadeler

(204.350)

(193.740)

Satış gelirleri - net

7.126.925

6.482.402

Satışların maliyeti

(5.232.223)

(4.777.773)

1.894.702

1.704.629

1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

7.094.188
68.689
154.808

6.456.662
64.995
144.152

7.317.685

6.665.809

Sermaye
Hisse senetleri ihraç primleri
Diğer sermaye yedekleri
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç / kayıpları
Yabancı para çevrim farkları
Birleşmeye ilişkin ilave özsermaye katkısı
Geçmiş yıl zararları
Net dönem (zararı) / kârı
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
NOT 19 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

Brüt Kâr
Diğer satışlar, indirimler ve iadeler öncesi yurt içi ve yurt dışı satışların detayı aşağıdaki gibidir:

Perakende satışlar
Kira gelirleri
Toptan satışlar
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NOT 20 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Toplam
Personel
Kira
Hamaliye ve temizlik
Nakliye
Amortisman ve itfa payları
Enerji
Reklam
Tamir ve bakım
Güvenlik
Depo işletme
Vergi, resim ve harçlar
Mekanizasyon
İletişim
Diğer

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Personel
Kira
Hamaliye ve temizlik
Nakliye
Enerji
Reklam
Tamir ve bakım
Güvenlik
Depo işletme
Vergi, resim ve harçlar
Mekanizasyon
İletişim
Diğer

Genel yönetim giderleri
Personel
Amortisman ve itfa payları
Diğer

1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

650.547
343.661
45.600
75.130
143.314
109.964
48.169
25.587
18.649
42.000
10.383
15.714
7.575
66.969

569.558
305.631
39.384
69.178
131.146
105.865
47.307
20.844
17.495
35.744
9.481
13.725
6.837
62.761

1.603.262

1.434.956

1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

562.932
343.141
44.219
74.879
108.774
48.169
25.086
17.926
42.000
9.413
13.642
6.129
53.969

490.015
305.160
38.221
69.117
104.723
47.307
20.281
16.813
35.744
8.237
11.492
5.666
50.019

1.350.279

1.202.795

1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

87.615
143.314
22.054

79.543
131.146
21.472

252.983

232.161

126

MİGROS TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013

Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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.)

1 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 2012 ara hesap dönemlerinde satışların maliyeti içindeki giderlerin niteliklerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

Satılan ticari mal maliyeti
Hizmet maliyeti

1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

(5.206.100)
(26.123)
(5.232.223)

(4.754.027)
(23.746)
(4.777.773)

Satılan ticari mal maliyeti satıcılardan alınan ciro primleri ve indirimlerini de içermektedir. Hizmet maliyetleri Grup’un sahibi olduğu alışveriş
merkezlerinin enerji, reklam, temizlik, güvenlik ve yönetim giderlerinden oluşmaktadır.
NOT 21 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE GİDERLER
Esas faaliyetlerden diğer gelirler:

1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

Vadeli satış faiz geliri
İşletme faaliyetlerinden faiz geliri
Hurda satış kârları
Sigorta hasar gelirleri
İptal edilen karşılıklar
Diğer

23.003
17.078
733
1.085
6.076
6.871

24.139
20.599
661
5.516
251
2.578

54.846

53.744

1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

(84.596)
(5.309)
(5.919)
(4.462)
(9.958)

(98.215)
(3.091)
(9.121)
(8.039)
(7.387)

(110.244)

(125.853)

1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

1.650

2.106

1.650

2.106

Yatırım faaliyetlerinden giderler:

1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

Kapanan mağaza giderleri
Maddi duran varlık satış zararları

(6.236)
(1.169)

(4.701)
(523)

(7.405)

(5.224)

Esas faaliyetlerden diğer giderler:
Vadeli alım faiz gideri
Şüpheli alacaklar karşılık gideri
Dava ve yasal karşılık gideri
Geçmiş dönem kira farkları
Diğer

NOT 22 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİR VE GİDERLER
Yatırım faaliyetlerinden gelirler:
Maddi duran varlık satış kârları

MİGROS TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013

127

Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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 23 - FİNANSMAN GELİRLERİ

Mevduat faiz geliri
Kur farkı geliri
Türev araçlar finansman geliri
Diğer

1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

11.200
82.202
21.166

16.667
96.876
19.959

114.568

133.502

1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

(582.323)
(121.155)
(19.925)
(6.169)

(18.247)
(133.262)
(42.222)
(5.307)

(729.572)

(199.038)

NOT 24 - FİNANSMAN GİDERLERİ

Kur farkı gideri
Banka kredileri faiz giderleri
Türev araçlar finansman gideri
Diğer

NOT 25 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)

Ödenecek gelir ve kurumlar vergisi
Eksi: Peşin ödenen kurumlar vergisi
Dönem kârı vergi yükümlülüğü

Ertelenmiş vergi varlıkları
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Net ertelenmiş vergi yükümlülüğü

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

70.938
(52.611)
18.327

36.506
(28.033)
8.473

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

28.555
(143.412)
(114.857)

27.789
(134.407)
(106.618)

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 hesaplanmıştır.
Türkiye
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2013 yılı için %20’dir (2012: %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. Kâr 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 kâr paylarından
(temettü) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye
ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
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Şirketler üçer aylık mali kârları üzerinden %20 (2012: %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 zararlar, geçmiş yıl kârlarından 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:
Yurt İçi 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 kâr payları hariç) kurumlar vergisinden istisnadır.
Emisyon Primi İstisnası
Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin itibari değeri aşan kısmından sağlanan
emisyon primi kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.
Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası
Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim veya limited şirket mahiyetindeki bir şirketin sermayesine, kazancın elde edildiği tarihe
kadar devamlı olarak 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 doğan 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.
Yazılım ve Ar-Ge Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazanclar İstisnası
Kurumlar vergisine tabi şirketlerin araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ü kurumlar vergisi kanuna göre ilgili
yılın kurum kazancı tespitinde beyanneme ile indirim olarak dikkate alınır.
Diğer Coğrafi Bölümler
Kazakistan, Bulgaristan ve Makedonya’da uygulanan kurumlar vergisi oranları sırasıyla %20, %10 ve %10’dur (2012: %20, %10 ve %10).
Vergi giderleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

Cari dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri

1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

(70.938)
(7.478)

(36.506)
(4.268)

(78.416)

(40.774)
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Hesap dönemlerine ait konsolide gelir tablolarında yer alan vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

(384.717)
76.943
269

128.909
(25.782)
740

77.212

(25.042)

(154.870)
956
270
(1.984)

(16.038)
270
130
(94)

(78.416)

(40.774)

Finansal tablolarda yer alan vergi öncesi kâr / (zarar)
Ana ortaklık vergi oranına göre beklenen vergi gideri (%20)
Bağlı ortaklıklar vergi oranı farkları
Grup’un beklenen vergi gideri
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergi etkisi
Araştırma ve geliştirme imtiyazları ve diğer indirimler
Vergiden istisna diğer gelirlerin vergi etkisi
Diğer farklar
Grup’un vergi gideri
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 2013 tarihleri itibarıyla uygulanan oranlar Türkiye, Kazakistan, Bulgaristan ve Makedonya için sırasıyla %20, %20, %10 ve %10’dur
(2012: %20, %20, %10 ve %10).
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla 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 2013
31 Aralık 2012
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Türev araçların makul değer değişimleri
Kısa vadeli karşılıklar
Stoklar
Kıdem tazminatı karşılığı
Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş
finansman geliri
Diğer

869
75.007
16.781
43.954

21.342
64.735
11.625
35.834

174
15.002
3.356
8.791

4.268
12.947
2.325
7.167

201
5.959

134
5.274

40
1.192

27
1.055

28.555

27.789

Ertelenmiş vergi varlıkları
Türev araçların makul değer değişimleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
Vadeli alımlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş
finansman gideri
Diğer

(949)
(734.964)

(256)
(693.759)

(190)
(139.482)

(51)
(131.444)

(15.186)
(3.514)

(10.249)
(4.310)

(3.037)
(703)

(2.050)
(862)

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri

(143.412)

(134.407)

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, net

(114.857)

(106.618)

130

MİGROS TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013

Migros Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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.)

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

8.965
19.590
28.555

7.423
20.366
27.789

12 aydan uzun sürede yararlanılacak ertelenmiş vergi borçları:
12 aydan kısa sürede yararlanılacak ertelenmiş vergi borçları:

(140.216)
(3.196)
(143.412)

(131.495)
(2.912)
(134.407)

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, net

(114.857)

(106.618)

Ertelenmiş vergi alacakları:
12 aydan uzun sürede yararlanılacak ertelenmiş vergi varlıkları:
12 aydan kısa sürede yararlanılacak ertelenmiş vergi varlıkları:
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri:

Ertelenmiş vergilerde dönem içerisindeki hareketler aşağıdaki şekilde analiz edilebilir:
1 Ocak 2012

(105.346)

Sürdürülen faaliyetler ertelenmiş vergi gideri
Özsermaye altında muhasebeleştirilen
Yabancı para çevrim farkı
31 Aralık 2012

(4.268)
3.461
(465)
(106.618)

1 Ocak 2013

(106.618)

Sürdürülen faaliyetler ertelenmiş vergi gideri
Özsermaye altında muhasebeleştirilen
Yabancı para çevrim farkı
31 Aralık 2013

(7.478)
(251)
(510)
(114.857)

NOT 26 - PAY BAŞINA KAZANÇ / (KAYIP)
Konsolide gelir tablolarında belirtilen hisse başına kazanç, net kârın ilgili dönem içinde mevcut hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine
bölünmesi ile tespit edilir.
Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş kârlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına
kazanç hesaplanırken, 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 kârın çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile aşağıdaki şekilde hesaplanır:
1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

(463.175)
17.803.000

88.063
17.803.000

(2,60)

0,49

Ana ortaklığa ait net (zarar) / kâr
Beheri 1 Kr nominal değerli hisselerin ağırlıklı ortalama adedi (‘000)
Pay başına (kayıp) / kazanç (Kr)
Hisse başına esas ve nispi kazanç arasında hiçbir dönem için herhangi bir fark bulunmamaktadır.
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NOT 27 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
(i) İlişkili taraflar ile olan bakiyeler
İlişkili taraflardan alacaklar
Mavi Jeans Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş.
Tekin Acar Büyük Mağazacılık T.A.Ş.
Provus Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Sanal Merkez T.A.Ş.
İlişkili taraflardan alacaklar toplamı
İlişkili taraflara borçlar
Natura Gıda San. Tic. ve A.Ş.
Diğer
İlişkili taraflara borçlar toplamı

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

18
6
1
30
55

11
5
13
23
52

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

648
86
734

118
1.133
1.251

1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

2.270
2.270

1.597
1.597

1 Ocak - 31 Aralık 2013

1 Ocak - 31 Aralık 2012

-

13
48
61

1 Ocak - 31 Aralık 2013
803
234
1.037

1 Ocak - 31 Aralık 2012
664
198
862

(ii) İlişkili taraflar ile yapılan önemli işlemler
Stok alımları
Natura Gıda San. Tic. ve A.Ş.

Stok satışları
Sanal Merkez T.A.Ş.
Pizza Restaurantları T.A.Ş.
(iii) İlişkili taraflar ile yapılan diğer işlemler
Kira gelirleri
Diğer
(iv) 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:
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar

1 Ocak - 31 Aralık 2013
9.946
9.946

1 Ocak - 31 Aralık 2012
11.076
11.076

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar, ücret, prim, bireysel emeklilik primleri, araç kiralamaları ve SGK işveren payını içermektedir.
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NOT 28 - TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Kısa vadeli türev finansal araçlar
Kısa vadeli varlıklar

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

9
870
879

15
15

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

-

9.622
10.441
20.063

Uzun vadeli varlıklar
Cap opsiyonu

31 Aralık 2013
70
70

31 Aralık 2012
241
241

Uzun vadeli yükümlülükler
Faiz takas sözleşmeleri

31 Aralık 2013
869
869

31 Aralık 2012
1.279
1.279

Cap opsiyonu
Vadeli döviz alım sözleşmeleri
Kısa vadeli yükümlülükler
Faiz takas sözleşmeleri
Vadeli döviz alım sözleşmeleri
Uzun vadeli türev finansal araçlar

Grup, döviz kuru riskine karşı koruma sağlayabilmek için bankalarla vadeli sözleşme imzalamıştır. Vade tarihi itibarıyla, önceden anlaşılmış işlem
fiyatları üzerinden TL cinsinde satış ve Euro cinsinde ise alış yapmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 31 Aralık 2014 tarihine kadar yayılan
vadeli döviz alım sözleşmelerinin gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:

Vadeli döviz alım sözleşmeleri

Toplam satın alınacak
Euro tutarı
6.000

Toplam satılacak TL
tutarı
17.370

Toplam gerçeğe uygun
değer TL
870

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 31 Aralık 2013 tarihine kadar yayılan vadeli döviz alım sözleşmelerinin gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:

Vadeli döviz alım sözleşmeleri

Toplam satın alınacak
Euro tutarı
32.425

Toplam satılacak TL
tutarı
88.850

Toplam gerçeğe uygun
değer TL
10.441
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Grup, faiz riskine karşı koruma sağlayabilmek için bankalarla faiz takas ve cap sözleşmeleri imzalamıştır. 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri
itibarıyla anlaşmaların detayları ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibi gruplanmıştır:
31 Aralık 2013
Kısa Vadeli Varlıklar
Anlaşma Türü
Cap

İşlem Tarihi

Valör Tarihi

Bitiş Tarihi

Türev Ürün
Tutarı (EUR)

Gerçeğe Uygun
Değer (TL)

20 Kasım 2012

30 Kasım 2012

30 Kasım 2014

300 milyon

9
9

Uzun Vadeli Varlıklar
Anlaşma Türü
Cap

İşlem Tarihi

Valör Tarihi

Bitiş Tarihi

Türev Ürün
Tutarı (EUR)

Gerçeğe Uygun
Değer (TL)

27 Kasım 2013

29 Kasım 2013

30 Kasım 2015

206 milyon

70
70

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Anlaşma Türü
Faiz takas

İşlem Tarihi

Valör Tarihi

Bitiş Tarihi

Türev Ürün
Tutarı (EUR)

Gerçeğe Uygun
Değer (TL)

20 Kasım 2012

30 Kasım 2012

30 Kasım 2015

200 milyon

869
869
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31 Aralık 2012
Kısa Vadeli Varlıklar
Anlaşma Türü
Cap

İşlem Tarihi

Valör Tarihi

Bitiş Tarihi

Türev Ürün
Tutarı (EUR)

Gerçeğe Uygun
Değer (TL)

30 Mayıs 2012

31 Mayıs 2012

29 Kasım 2013

212,5 milyon

15
15

Uzun Vadeli Varlıklar
Anlaşma Türü
Cap

İşlem Tarihi

Valör Tarihi

Bitiş Tarihi

Türev Ürün
Tutarı (EUR)

Gerçeğe Uygun
Değer (TL)

20 Kasım 2012

30 Kasım 2012

30 Kasım 2014

300 milyon

241
241

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Anlaşma Türü
Faiz takas
Faiz takas
Faiz takas
Faiz takas

İşlem Tarihi

Valör Tarihi

Bitiş Tarihi

Türev Ürün
Tutarı (EUR)

Gerçeğe Uygun
Değer (TL)

6 Ekim 2010
6 Ekim 2010
6 Ekim 2010
6 Ekim 2010

31 Mayıs 2011
30 Kasım 2011
31 Mayıs 2011
30 Kasım 2011

29 Kasım 2013
29 Kasım 2013
29 Kasım 2013
29 Kasım 2013

105 milyon
105 milyon
53 milyon
53 milyon

2.874
3.322
1.663
1.763
9.622

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Anlaşma Türü
Faiz takas

İşlem Tarihi

Valör Tarihi

Bitiş Tarihi

Türev Ürün
Tutarı (EUR)

Gerçeğe Uygun
Değer (TL)

20 Kasım 2012

30 Kasım 2012

30 Kasım 2015

200 milyon

1.279
1.279
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NOT 29 - 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 2013 tarihi itibarıyla Grup’un faize duyarlı finansal yükümlülüklerinin ağırlıklı ortalama etkin yıllık faiz oranı %4,28 (31 Aralık 2012:
yıllık %4,30). 31 Aralık 2013 tarihindeki 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 kârı 2.470 TL (31 Aralık 2012: 2.117 TL) daha düşük/yüksek olacaktı.
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla Grup’un faiz pozisyonu tablosu aşağıda belirtilmiştir:
Sabit faizli finansal araçlar
Vadeli mevduatlar
Finansal yükümlülükler

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

579.136
1.092

601.436
1.165

2.931.449

2.485.206

Değişken faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler
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 2013 tarihinde bir yıldan uzun vadeli 2.440.568 TL tutarında finansal borcu
bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 2.340.110 TL) (Not 6).
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Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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.)

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Grup’un finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi aşağıdaki gibidir:
Kayıtlı
değeri

Sözleşme
uyarınca
nakit akışı

3 aydan
kısa

3-12 ay
arası

1-5 yıl
arası

5 yıl
ve üzeri

2.932.541
1.685.963
2.574

3.269.559
1.701.148
2.574

1.402.872
2.574

602.933
298.276
-

2.666.626
-

-

4.621.078

4.973.281

1.405.446

901.209

2.666.626

-

Kayıtlı
değeri

Sözleşme
uyarınca
nakit akışı

3 aydan
kısa

3-12 ay
arası

1-5 yıl
arası

5 yıl
ve üzeri

949
(869)

249
(1.920)

-

249
(956)

(964)

-

80

(1.671)

-

(707)

(964)

-

Finansal yükümlülükler (türev olmayan):
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar

Türev finansal araçlar:

Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları
Türev finansal yükümlülükler, net

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi aşağıdaki gibidir:
Kayıtlı
değeri

Sözleşme
uyarınca
nakit akışı

3 aydan
kısa

3-12 ay
arası

1-5 yıl
arası

5 yıl
ve üzeri

2.486.371
1.538.112
1.700

2.856.426
1.548.361
1.700

1.289.567
1.700

242.378
258.794
-

2.276.772
-

337.276
-

4.026.183

4.406.487

1.291.267

501.172

2.276.772

337.276

Kayıtlı
değeri

Sözleşme
uyarınca
nakit akışı

3 aydan
kısa

3-12 ay
arası

1-5 yıl
arası

5 yıl
ve üzeri

Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları

256
(21.342)

37
(26.414)

-

37
(24.217)

(2.197)

-

Türev finansal yükümlülükler, net

(21.086)

(26.377)

-

(24.180)

(2.197)

-

Finansal yükümlülükler (Türev olmayan):
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar

Türev finansal araçlar:
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Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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.)

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 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla kredi ve alacak riski detayları aşağıdaki gibidir. Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi
güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
31 Aralık 2013
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraf
Diğer Taraf
Diğer Taraf
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan
azami kredi riski (A+B+C+D)
Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
A.Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
B.Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan
aksi takdirde 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
teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
D.Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri
vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
değer düşüklüğü (-)
net değerin teminat, vs ile güvence
altına alınmış kısmı

Bankalardaki
Mevduat

55

48.340

2.484

661.956

-

9.419

-

-

55
-

43.831
7.917

2.484
-

661.956
-

-

-

-

-

-

3.007
-

-

-

-

1.502
24.445
(22.943)

-

-

-

1.502

-

-
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Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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.)

31 Aralık 2012
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraf
Diğer Taraf
Diğer Taraf
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan
azami kredi riski (A+B+C+D)
Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
A.Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
B.Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan
aksi takdirde 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
teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
D.Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri
vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
değer düşüklüğü (-)
net değerin teminat, vs ile güvence
altına alınmış kısmı

Bankalardaki
Mevduat

52

47.293

2.535

655.978

-

8.004

-

-

52
-

43.124
6.558

2.535
-

655.978
-

-

-

-

-

-

2.723
-

-

-

-

1.446
18.117
(16.671)

-

-

-

1.446

-

-

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
31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

7.454
38.100
817
46.371

5.721
39.759
231
45.711

Grup 1
Grup 2
Grup 3
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
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Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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.)

b) Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacakların yaşlandırma tablosu

0-1 ay arası
1-3 ay arası
3-12 ay arası
1-5 yıl arası

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

661
739
815
792

601
505
917
700

3.007

2.723

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

38.861
12.018

40.882
8.998

50.879

49.880

c) Ticari ve diğer alacakların coğrafi bölge yoğunlaşması

Türkiye
Diğer
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Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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.)

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 2013 itibarıyla Euro TL karşısında %5 oranında değer kazansaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, Euro cinsinden ifade edilen
varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı kârı sonucu vergi öncesi dönem kârı 128.690 TL daha düşük olacaktı.
DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
31 Aralık 2013
Toplam
ABD
Diğer TL
TL Karşılığı Doları
Euro Karşılığı
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar

Toplam
TL Karşılığı

31 Aralık 2012
ABD
Diğer
Doları
Euro TL Karşılığı

7.701
391.178
12.494
411.373

374
4.917
1.214
6.505

27
123.169
123.196

6.823
18.998
9.903
35.724

4.740
440.591
6.717
452.048

246
158
1.422
1.826

180.059
180.059

4.301
16.865
4.182
25.348

203
203

95
95

-

-

-

-

-

-

Toplam varlıklar

411.576

6.600

123.196

35.724

452.048

1.826

180.059

25.348

Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler

17.481
491.973
8.783
518.237

1.039
1.694
2.733

147
167.537
167.684

14.831
5.167
19.998

7.478
146.261
4.061
157.800

131
1.131
1.262

62.194
62.194

7.244
2.045
9.289

Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler

2.440.568
2.593
2.443.161

-

831.115
883
831.998

-

2.340.110
2.500
2.342.610

-

995.071
1.063
996.134

-

Toplam yükümlülükler

2.961.398

2.733

999.682

19.998

2.500.410

1.262 1.058.328

9.289

Diğer
Duran varlıklar
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Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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.)

Döviz kuru riski (devamı)
DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
31 Aralık 2013
Toplam
ABD
Diğer TL
TL Karşılığı
Doları
Euro Karşılığı

Toplam
TL Karşılığı

31 Aralık 2012
ABD
Diğer
Doları
Euro TL Karşılığı

Finansal durum tablosu dışı döviz
cinsinden türev araçların net varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (A-B)

-

-

-

-

-

-

-

-

A. Aktif karakterli finansal durum
tablosu dışı döviz cinsinden türev
ürünlerin tutarı

-

-

-

-

-

-

-

-

B. Pasif karakterli finansal durum tablosu
dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı

-

-

-

-

-

-

-

-

Net yabancı para varlık / (yükümlülük)
pozisyonu

(2.549.822)

3.867 (876.486)

15.726

(2.048.362)

564 (878.269)

16.059

Parasal kalemler net yabancı para varlık /
(yükümlülük) pozisyonu

(2.551.143)

4.252 (875.603)

10.990

(2.048.518)

273 (877.206)

13.922

Döviz hedge’i için kullanılan finansal
araçların toplam gerçeğe uygun değeri
Döviz varlıkların hedge edilen kısımının
tutarı
Döviz yükümlülüklerin hedge edilen
kısımının tutarı
İhracat
İthalat

870

-

-

-

10.441

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.619
78.314

41.080

6.000
-

-

76.254
74.715

41.764

32.425
-

-
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Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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.)

31 Aralık tarihleri 2013 ve 2012 itibarıyla döviz kuru duyarlılık analizi tabloları aşağıda gösterilmiştir:
31 Aralık 2013

Euro kurunun %5 değişmesi halinde
Euro net varlık/yükümlülüğü
Euro riskinden korunan kısım
Euro Net Etki
31 Aralık 2012

Euro kurunun %5 değişmesi halinde
Euro net varlık/yükümlülüğü
Euro riskinden korunan kısım
Euro Net Etki

Kâr/Zarar
Yabancı paranın değer
Yabancı paranın değer
kazanması
kaybetmesi
(128.690)
(128.690)

128.690
128.690

Kâr/Zarar
Yabancı paranın değer
Yabancı paranın değer
kazanması
kaybetmesi
(103.271)
(103.271)

103.271
103.271
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Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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.)

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 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla net borç/(özkaynaklar+net borç) oranı aşağıdaki gibidir:
Toplam yükümlülükler
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (net)
Net borç
Özkaynaklar
Özkaynaklar+net borç
Net borç/(Özkaynaklar+net borç) oranı

31 Aralık 2013
4.966.411
(1.038.329)
(114.857)
3.813.225
829.533
4.642.758
82,13%

31 Aralık 2012
4.362.269
(1.040.867)
(106.618)
3.214.784
1.261.554
4.476.338
71,82%
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Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 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 30 - 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 TFRS 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 6). 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 (Euribor) iskonto edilmesi yöntemiyle tahmin edilmiştir. Kısa vadeli olmalarından dolayı, ticari alacak ve borçların
makul değerleri, defter değerlerinden değer düşüklüğü karşılığının düşülmesiyle tahmin edilmektedir.
NOT 31 - 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 hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20. maddeleri hükümleri çerçevesinde birleşilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu birleşme neticesinde Moonlight’ın sermayesinin 174.323.340 TL’den 178.030.000 TL’ye (tutarlar Türk 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 32 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Bulunmamaktadır.
NOT 33 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Bulunmamaktadır.
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