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TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA
TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş.
(KIPA)
Tesco Kipa Kitle Pazarlama (Kipa), 1992 yılında
İzmir’de kurulmuş olup ana faaliyet konusu;
hipermarket, süpermarket, benzeri mağaza ve
tesisleri aracılığıyla her türlü gıda ve tüketim
maddeleri ticareti yapmak, lojistik hizmetleri
sunmak, alışveriş merkezleri, akaryakıt satış ve
servis istasyonları işletmeciliği yapmaktır.

Kipa’ nın mali tablolarını incelediğimizde; son
açıklanan 1 Mart – 27 Kasım 2016 hesap dönemine
ait raporlara göre; Şirketin toplam aktifleri bu
dönemde yatay kalmış ve 1.328 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Aynı
dönemde
Şirketin
Özkaynakları ise 136 Milyon TL gerileyerek 513
Milyon TL olmuştur.

Ayrıca, Şirket faaliyet konuları arasına elektrik
üretiminin eklenmesini sağlamak amacıyla, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan otoprodüktör
lisansı almış ve 4 Mayıs 2009 tarihi itibariyle elektrik
üretimine başlamıştır.

Şirketin cirosu bu dönemde bir önceki aynı dönem
aralığına göre %5,6 artarak 1.769 Milyon TL
olmuştur. Bu dönemde brüt kar ise % 4,25 artarak
402 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ancak
operasyonel giderlerin etkisiyle net dönem kar/zarar
kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre azalma
olsa da Şirket yine zarar açıklamıştır. Öz
kaynaklardaki
gerileme
de
bu
zarardan
kaynaklanmıştır.

Kipa’nın, ana hisseleri 2003 yılında dünyanın önde
gelen perakendecilerinden İngiltere merkezli Tesco
tarafından satın alındı. 2016 yılı Haziran ayında ise,
Kipa’ nın, %95,50'sini temsil eden paylarının
devrine ilişkin olarak, Migros ile Tesco Overseas
arasında Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı
açıklandı. Sözleşmedeki ön koşulların gerçekleşmesi
ve gerekli yasal izinlerin alınmasını müteakip, söz
konusu payların devir işlemi Mart ayı itibariyle
tamamlandı. Sözleşme uyarınca, Kipa'nın satın alma
bedeli proforma bilançolara göre 199 Milyon TL
olarak tespit edildi ve bu tutar Migros tarafından
Kipa’ nın eski ortaklarına ödendi. Bağımsız
denetimden geçecek bilançolara göre rakam revize
edilecek.
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Bu işlem neticesinde Kipa' nın yönetim ve kontrolü
Migros’a geçtiğinden, Migros tarafından zorunlu pay
alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmakta.
Migros bu yükümlülükten muaf olmak için 7
Mart 2017 tarihinde SPK'ya başvurdu.
Bu stratejik hamle ile Migros cirosunu 4 yılda ikiye
katlama hedefi belirledi. İşlemin tamamlanması ile
birlikte, 2017 sonunda Migros’ un net satış alanı 1,5
milyon metrekareye yaklaşacak. Migros'un 2016
cirosu % 20 büyüme ile 11 milyar TL'ye ulaşmıştı.
Şirketin bu yılki hedefi yine çift haneli büyüme.
Yaklaşık 2 milyar TL'lik cironun Kipa' dan gelmesi
ile 2017 yılında 15 milyar TL'lik ciroya ulaşılması
hedefleniyor.

Ülkemizin nüfusunun yarısı yüksek tüketim
potansiyeline sahip 30 yaş altı gruba dahildir. Bu
durum organize perakende sektörü için potansiyel
oluşturmaktadır.
Ayrıca
%75
düzeyindeki
şehirleşme oranı nüfus yoğunluğunun artması gibi
demografik göstergeler sektörün potansiyelini
göstermektedir.

Şirket, 27 Kasım 2016 tarihi itibarıyla 49
hipermarket 31 alışveriş merkezi, 72 ekspres market,
47 süpermarket ve 2 akaryakıt istasyonuyla toplam
320.172 m² satış alanında faaliyet göstermektedir.
Şirket’in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı
5.965’tir.

Şirket hisseleri rapor tarihi itibariyle 4,5 PD/DD
oranıyla işlem görmektedir. Bu verinin sektör
ortalaması ise 9,86 seviyesindedir. Sonuç olarak
Migros’ un Kipa’ yı satın almasının bir sinerji
oluşturarak Şirketin faaliyetlerini ve performansını
olumlu etkilemesini bekliyor ve Şirket için endeksin
üzerinde getiri öngörüyoruz.

TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş. 27 KASIM 2016 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL
DURUM TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Bin Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş. 1 MART – 27 KASIM 2016 DÖNEMİNE AİT ÖZET
ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GİDER TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Bin Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
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UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti
SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen
hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

