[BU SAYFA KASITLI OLARAK BO BIRAKILMI TIR]

DO & CO Restaurants and Catering Aktiengesellschaft’tan
Ortaklığımızın çıkarılmıĢ sermayesinin 15.590.400.-Avro’dan 19.488.000.-Avro’ya
artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.948.800 adet pay ile mevcut ortakların ve ġirketin sahip
olduğu 751.396 adet pay olmak üzere toplam 2.700.196 adet pay ve ek satıĢ hakkının
kullanılması halinde mevcut ortakların sahip olduğu 405.030 adet payın halka arzına iliĢkin
izahnamedir.
Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 4’üncü maddesi uyarınca
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca 12/11/2010 tarih ve 78 / 1015 sayı ile kayda alınmıĢtır.
Ancak kayda alınma, ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına
gelmez.
SPKn uyarınca, Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde
yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen
aracı kuruluĢlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir.
Bağımsız denetim kuruluĢları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara iliĢkin olarak
hazırladıkları raporlardaki yanlıĢ ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek
zararlardan hukuken sorumludur.
Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından
aĢağıda ünvanları belirtilen kuruluĢlar ile bu kuruluĢları temsile yetkili kiĢiler sorumludur.
Yatırımcılara Uyarı:
Bu izahname, “düĢünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, “tahmin
edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar
içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım
tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ortaklığımızın geleceğe
yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.

I.

BORSA GÖRÜġÜ

“Borsa Yönetim Kurulu‟nun 11.11.2010 tarihli toplantısında,
A)
ġirket‟in 13 (c) maddesi dıĢındaki kotasyon Ģartları ile 19. maddesindeki Ģartları sağladığı,
halka arz sonuçlarının incelenmesinden sonra 13 (c) maddesinde yer alan Ģartların da sağlanması
halinde, Menkul Kıymetler Borsalarının KuruluĢ ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik‟in 35.
maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, ĠMKB Kotasyon Yönetmeliği‟nin 13. maddesinde yazılı
kotasyon koĢulları esas alınmak suretiyle, Borsa Yönetim Kurulu‟nca verilecek kararla, ġirket hisse
senetlerinin Ulusal Pazar‟da iĢlem görebileceğinin,

B)
Kurul‟a iletilecek Borsamız görüĢünden sonra gelmek üzere, “ĠĢ bu ĠMKB GörüĢü, Menkul
Kıymetler Borsalarının KuruluĢ ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Genel Yönetmelik) 35.
maddesinde yer alan “Borsada iĢlem görebilecek menkul kıymetlerden, bu Yönetmelikte belirlenen
Ģartları taĢıyanlar “borsa kotuna” alınır. Menkul kıymetlerin borsa kotuna alınıp alınmayacağı
konusunda yetkili merci, Borsa yönetim kuruludur. Menkul kıymetlerin çıkarılmalarında, halka arz
için SPK tarafından izin verilmiĢ olması, yönetim kurulunun bu yetkisini etkilemez.” hükmü
gereğince ĠMKB Yönetim Kurulu‟nun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık
oluĢturmamak Ģartıyla, sadece SPK‟nın görüĢ talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere
mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıĢtır. ĠĢbu ĠMKB GörüĢü‟ne dayanılarak alınacak
kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle ĠMKB‟nin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.” ifadesinin yer almasının,

C)
Schupich Sporn&Winischhofer tarafından hazırlanan hukukçu raporunun izahname ekinde
yer almasının,
Kurulunuza bildirilmesine karar verilmiĢtir.”

Bu çerçevede; hukukçu raporuna izahnamenin 1 numaralı ekinde yer verilmektedir.
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II.

DĠĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜġ VE ONAYLAR

Yoktur.
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KISALTMA VE TANIMLAR
Kısaltmalar

Tanım

AB

Avrupa Birliği

ABD

Amerika BirleĢik Devletleri

AAC
AD PS
ADRIA
AIR MALTA
ALITALIA
AMERĠCAN
Ana SözleĢme
ANADOLU JET
Arz Edilen Hazine Payları

Arz Edilen Ġlave Paylar

Arz Edilen Mevcut Paylar

Arz Edilen Paylar
Arz Edilen Yeni Paylar ya da Yeni
Paylar
ATP

Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Augsburg
Air Caterer
Attila Dogudan Privatstiftung
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Adria
Airways (Adria Havayolları)
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Air Malta
Havayolları
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Alitalia –
Compagnia Aerea Italiana S.p.A
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte American
Airlines
ġirketin son olarak 8 Temmuz 2010 tarihli genel kurul
The Articles of Association of the Company as amended by the sharehold
toplantısı kararıyla tadil edilen ana sözleĢmesi
THY‟nin düĢük fiyat segmentinde rekabet eden havayolu
taĢımacılığı markası
ġirket mülkiyetinde bulunan ve Halka arz kapsamında arz
edilecek nominal değeri olmayan 147.078 adet adi pay
Halka arza iliĢkin olarak toplanan kesin talebin satıĢa
sunulan pay miktarından fazla olması halinde fazla
taleplerin karĢılanması amacıyla Halka arz kapsamında
satıĢa sunulabilecek AD PS‟nin mülkiyetinde bulunan,
nominal değeri olmayan, oy hakkı içeren 100.320 adet adi
pay ile DZR‟nin mülkiyetinde bulunan, nominal değeri
olmayan, oy hakkı içeren 304.710 adet adi pay
AD PS‟nin mülkiyetinde bulunan ve Halka arz kapsamında
arz edilecek olan nominal değeri olmayan, oy hakkı içeren
149.680 adet adi pay ile DZR‟nin mülkiyetinde bulunan ve
iĢbu Halka arz kapsamında arz edilecek olan nominal
değeri olmayan, oy hakkı içeren 454.638 adet adi pay
Arzedilen Yeni Paylar, Arzedilen Hazine Payları ile
Arzedilen Mevcut Payların tamamı
Sermaye artırımı sırasında ihraç edilecek olan nominal
değeri olmayan, oy hakkı içeren 1.948.800 adet adi payı
(Stück-aktien)
Profesyonel Tenisçiler Derneği

AIR CARGO

Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Air Cargo

AIR CHINA

Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Air China

AUSTRIAN
BRITISH AIRWAYS

Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Austrian
Airlines AG (Avusturya Havayolları)
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte British
Airways Plc
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BMW

Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Bayerische
Motorenwerke AG

BOEING

The Boeing Company

CASINOS AUSTRIA
CATHAY PACIFIC
CGC
CHINA AIRLINES
CYPRUS
DELTA
DEMEL GIAVA
DEMEL SALZBURG
DEMEL NEW YORK
DEMEL VIENNA
DO & CO veya ġirket
DO & CO ALBERTINA
DO & CO BADEN
DO & CO BERLIN
DO & CO EVENT AUT
DO & CO FRANKFURT
DO & CO Grup veya Grup
DO & CO ISTANBUL
DO & CO ITALY
DO & CO LONDON
DO & CO LOUNGE
DO & CO MUNICH
DO & CO MUSEUM
DO & CO NEW YORK
DO & CO OP RESTAURANT
DO & CO PARTY-SERVICE
DO & CO PLATINUM
DO & CO STEPHANSPLATZ
DZR
EGYPT AIR
EMIRATES
ERSTE
ETIHAD
Avro
EURO 2004
EURO 2008

Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleri ile birlikte Casinos
Austria AG
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Cathay
Pacific Airways Limited
Avusturya Kurumsal Yönetim Kanunu
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte China
Airlines Limited (Çin Havayolları)
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Cyprus
Airways Limited (Kıbrıs Havayolları)
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Delta
Airlines, Inc.
Giava Demel Srl
Demel Salzburg Cafe-Restaurant Betriebs GmbH
DEMEL New York Inc.
K.u.K. Hofzuckerbäcker Ch. Demel‟s Söhne GmbH
DO & CO Restaurants & Catering AG
DO & CO Albertina GmbH
DO & CO - Baden Restaurants & Veranstaltungs GmbH
DO & CO Berlin GmbH
DO & CO Event Austria GmbH
DO & CO Frankfurt GmbH
DO & CO ve tüm tam konsolide bağlı ortaklıkları
DO & CO Ġstanbul Catering ve Restaurant Hiz. Tic. ve San.
A.ġ.
DO & CO Italy S.r.l.
DO & CO Event & Airline Catering Ltd.
DO & CO Lounge GmbH
DO & CO München GmbH
DO & CO Museum Catering Ltd.
DO & CO New York Catering, Inc.
DO & CO Olympiapark München Restaurant GmbH
DO
DO&&CO
COParty-Service
Party-Service&&Catering
CateringGmbH
GmbH
DO & CO im PLATINUM Restaurantbetriebs GmbH
DO & CO im Haas Haus Restaurantbetriebs GmbH
DZR Immobilien und Beteiligungs GmbH
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Egypt Air
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Emirates
Airlines
Erste Group Bank AG
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Etihad
Airways P.J.S.C.
Avusturya Cumhuriyeti yasal para birimi
Portekiz‟de düzenlenen 2004 UEFA Avrupa Futbol
ġampiyonası Finalleri
Avusturya ve Ġsviçre‟de düzenlenen 2008 UEFA Avrupa
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EURO 2012
FAVÖK
FIBA
FMA
FORTNUM & MASON
FVÖK
GATE GOURMET
GIC
GOZEN AIR
HACCP
Hazine Payları
HÜRKUġ
IBERIA
ISIN
ĠMKB veya Borsa
Ġġ YATIRIM
LSG
LASTING IMPRESSIONS
LSG TURKEY
LUFTHANSA
Mevcut Paylar
NIKI
OMAN AIR
ONUR AIR
PIA
PEGASUS
PS DOGUDAN
QATAR
Raiffeisen Holding
Rekabet Kurulu
RLB NÖ-WIEN
ROYAL AIR MAROC
Yeni Pay Alma Hakkı
Yeni Pay Alma Süresi

Futbol ġampiyonası Finalleri
Polonya ve Ukrayna‟da düzenlenecek olan 2012 UEFA
Avrupa Futbol ġampiyonası Finalleri
Faiz vergi amortisman ve itfa öncesi kâr
Uluslararası Basketbol Federasyonu
Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu
Fortnum & Mason Hospitality Ltd.
Vergi ve faiz öncesi kar
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Gate
Gourmet Switzerland GmbH
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte GIC
International Catering GmbH
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Gözen Hava
Hizmetleri
Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları
ġirketin elinde bulunan kendi hisseleri
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte HürkuĢ
Havayolları
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Iberia Líneas
Aéreas de España, S.A
Uluslararası Menkul Kıymet Kimlik Numarası
Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte LSG
Lufthansa Service Holding AG
Lasting Impressions Food Company Limited
LSG Sky Chefs Havacılık Hizmetleri A.ġ.
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Deutsche
Lufthansa AG
Sermaye artırımı öncesinde varolan tüm 7.795.200 Pay
NIKI Luftfahrt GmbH
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Oman Air
Onur Hava TaĢımacılık A.ġ.
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Uluslararası
Pakistan Havayolları
Pegasus Hava TaĢımacılığı A.ġ.
Privatstiftung Dogudan
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Qatar
Airways
Raiffeisen-Holding NÖ-Wien reg. Gen.m.b.H.
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile
tanımlanan Rekabet Kurulu
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Tüm bağlı ortaklık ve iĢtirakleriyle birlikte Royal Air
Maroc
Ġzahname‟de daha detaylı belirtildiği üzere Halka arz
Edilen Paylara iliĢkin olarak mevcut hissedarların arz
edilen yeni paylara ve hazine paylarına dair sahip oldukları
yeni pay alma hakları
Ġzahnamenin 9.8 Bölümünde detaylı olarak belirtildiği
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RYAN AIR
SAUDĠ ARABĠAN
SAVE
SCK

Sermaye Artırımı

SERVAIR
SINGAPORE AIRLINES veya
SINGAPORE
SKY GOURMET
SOUTH AFRICAN
THY
Ticaret Sicili
TURKISH DO & CO
UEFA
UK
UNIQA
Üst Kurul
USD
VSE
Yönetim Kurulu

haliyle yeni pay alma haklarının kullanılabileceği süre
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Ryan Air
Ltd.
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Saudi
Arabian Airlines
Save S.p.A
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte SCK-Sky
Catering Kitchen GmbH
5 Temmuz 2007 tarihli hissedarlar toplantısında alına
yetkiye balı olarak 15.590.400 Avro tutarında olan mevcut
sermayenin, nominal değeri olmayan ve her bir pay değeri
2 Avro sermayeyi temsil eden, oy hakkı taĢıyan 1.948.800
adet adi pay ihracı ile 19.488.000 Avro‟ya arttırılmasını
temsil eder.
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Servair
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte Singapore
Airlines Ltd.
Sky Gourmet – airline catering and logistics GmbH
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte South
African Havayolları
Türk Hava Yolları A.O.
Viyana Ticaret Mahkemesi Ticaret Sicili
THY DO & CO Ġkram Hizmetleri Anonim ġirketi
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği
Büyük Britanya ve Kuzey Ġrlanda BirleĢik Krallığı
Tüm bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleriyle birlikte UNIQA
Versicherungen AG
ġirketin Üst Kurulu (“Aufsichtsrat”, “Supervisory Board”)
Amerika BirleĢik Devletleri yasal para birimi, ABD Doları
Viyana Borsası (Vienna Stock Exchange)
ġirketin Yönetim Kurulu (“Vorstand”, “Management
Board”)
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1. ÖZET
Bu bölüm izahnamenin özetidir. Sermaye piyasası araçlarına iliĢkin yatırım kararları,
izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
1.1. Ortaklık hakkında bilgiler
DO & CO Grubu, müĢterilerinin yiyecekten ağırlama hizmetlerine kadar değiĢen özel ihtiyaçlarını
karĢılamaya yönelik çözümler sunan, Avusturya merkezli bir ağırlama ve ikram iĢletmesidir. Grubun
temelleri 1981 yılında, Viyana Ģehir merkezinde açılan bir restoran ve Ģarküteri ile atılmıĢtır. O
zamandan bu yana DO & CO Grubu gerek kendi içinde büyüyerek gerekse baĢka Ģirketleri
devralarak Havayolu Ġkram Hizmetleri, Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri ve Restoranlar,
Özel Salonlar & Otel olmak üzere üç iĢ kolunda faaliyet gösteren uluslararası bir ikram ve ağırlama
hizmetleri tedarikçisine dönüĢmüĢtür. Grubun halihazırda üç kıtada her iĢ koluna gıda ve ikram
hizmetleri veren 19 gurme mutfağı bulunmaktadır. 31 Mart 2010 tarihinde sona eren mali yılda
Grubun konsolide satıĢları 352,74 milyon Avro, FAVÖK rakamı ise 36,03 milyon Avro seviyesinde
gerçekleĢmiĢ ve 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren ilk yarıyıl satıĢları 222,72 milyon Avro, FAVÖK
rakamı da 23.92 milyon Avro olmuĢtur. 2009/2010 mali yılındaki konsolide yıllık satıĢlarının
yaklaĢık %61,6‟sı ve 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren ilk yarıyıl konsolide satıĢlarının da yaklaĢık
%65,8‟i Avusturya dıĢından elde edilmiĢtir.
DO & CO Grubunun Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümü Ġstanbul Atatürk Havalimanı‟ndaki ve
Viyana Havalimanı‟ndaki ana merkezlerinde kapsamlı bir dizi hizmet verdiği Türkiye‟nin ulusal
havayolu THY ve Avusturya‟nın ulusal havayolu AUSTRIAN baĢta olmak üzere halihazırda
Avusturya, Türkiye, Amerika BirleĢik Devletleri, Ġngiltere, Almanya, Ġtalya ve Malta‟da 23
havalimanında 60‟tan fazla havayoluna ikram hizmetleri vermektedir. Havayolu Ġkram Hizmetleri
bölümünün 2009/2010 mali yılında Grubun konsolide yıllık satıĢlarının %73,3‟ünü, 30 Eylül 2010
tarihinde sona eren birinci çeyrekte ise %76,6‟sını gerçekleĢtirmiĢtir.
Grubun Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümü, uluslararası organizasyon ikram
hizmetleri alanında küresel çapta faaliyet gösteren birkaç tedarikçiden biridir ve kurumsal partiler ve
özel partilerin yanı sıra bazı önemli spor organizasyonlarında da ikram hizmetleri vermektedir. Grup,
neredeyse tüm Formula 1 Grand Prix yarıĢları, Portekiz‟de düzenlenen EURO 2004,
Avusturya/Ġsviçre‟de düzenlenen EURO 2008, Madrid‟de düzenlenen ATP Masters Tenis Turnuvası,
Valencia‟da düzenlenen Amerika Kupası, UEFA ġampiyonlar Ligi Finalleri, Ġstanbul‟da düzenlenen
2010 FIBA Basketbol Dünya ġampiyonası, golf turnuvaları ve Kitzbühel‟de düzenlenen Dünya
Kayak ġampiyonası gibi prestijli organizasyonlarda ikram hizmetleri vermiĢtir. Uluslararası
Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümü, 31 Mart 2010 tarihinde sona eren mali yılda Grubun yıllık
konsolide satıĢlarının %9,6‟sını, 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren ilk yarıyılda ise %10,1‟ini
gerçekleĢtirmiĢtir.
Restoranlar, Özel Salon & Otel hizmetleri bölümü, halihazırda bir otel (Stephansplatz) ile
Stephansplatz (Viyana), Albertina (Viyana) ve Casino Baden‟deki (Baden) DO & CO restoranları ve
Viyana ve Salzburg‟daki Demel kafeleri dahil olmak üzere Viyana ve Salzburg civarındaki en seçkin
semtlerde yedi restoran ve bar iĢletmektedir. Grup ayrıca, Londra‟da British Museum‟da da
restoranlar iĢletmektedir. Grup aynı zamanda Viyana, Frankfurt, New York, Adana ġakir PaĢa
havalimanlarında önemli havayolu müĢterileri için özel salonlar ve Avusturya‟da altı, Londra‟da ad
bir personel yemekhanesi iĢletmektedir. 2010 Ekim ayından itibaren ise Londra Heathrow
Havalimanı‟ndaki özel salon faaliyete baĢlayacaktır. Grup 2009‟da THY ile oluĢturduğu bir ortak
giriĢim Ģirketi vasıtasıyla Ġstanbul, Boğaziçi‟nde iki tarihi yalının otel ve restoran tesisi olarak restore
edilip belirli bir süre için iĢletilmesi projesine baĢlamıĢtır ve bu tesisin 2012‟de açılması
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beklenmektedir. Grup 2010‟da Viyana Ģehir merkezinde bir bina kiralamıĢ ve bu binanın muhtelif
restoranlar, perakende mağazalar, etkinlik ve toplantı tesislerinden oluĢan bir satıĢ merkezine
dönüĢtürülmesine iliĢkin bir projeye baĢlamıĢtır. Restoranlar, Özel Salonlar & Otel Hizmetleri
bölümü, 2009/2010 mali yılında Grubun konsolide yıllık satıĢlarının %17,1‟ini ve 30 Eylül 2010‟da
sona eren ilk yarıyılda ise %13,3‟ünü gerçekleĢtirmiĢtir.
1.2. Risk faktörleri
1.2.1. Ortaklığa ve Ġçinde Bulunduğu Sektöre ĠliĢkin Riskler:
DO & CO Grubunun faaliyetleri havacılık sektörünün konjonktürel niteliği, yakıt fiyatlarındaki
artıĢlar, vergilendirme, havaalanı ve güvenlik masrafları, terör saldırıları ve askeri çatıĢmalar,
salgın hastalıklar ve doğal afetler, uçak kazaları ve emniyete algısı gibi havacılık sektörüyle
bağlantılı risklerden etkilenebilir.
DO & CO Grubunun faaliyetleri, Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümüne ait birkaç önemli
müĢteride yoğunlaĢmıĢ olup bu müĢterilerle yapılan havayolu ikram hizmetleri sözleĢmelerinin
devamlılığına bağımlıdır.
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri faaliyetlerinden sağlanan gelirde münferit
organizasyonlar için yapılan büyük sözleĢmelerin etkisi nedeniyle önemli dalgalanmalar
yaĢanabilir.
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri faaliyetlerinin sonuçları önemli ölçüde organizasyon
ikram hizmetleri ile ilgili olarak imzalanan büyük sözleĢmelerin devamlılığına bağlıdır.
Restoranlar, Özel Salonlar & Otel bölümü faaliyetlerinin sonuçları genel ekonomik koĢullara ve
önemli sözleĢmelerin devamına bağlıdır.
Grubun Türkiye‟deki faaliyetleri, Grup çıkarlarının hem ortak giriĢim ortağı hem de önemli
müĢterisi olan THY‟nin çıkarlarıyla uyumlu halde olmasına bağlıdır.
DO & CO Grubunun faaliyetleri olumsuz ekonomik geliĢmelerin etkisine açık olup, bu durum
Grubun tüm faaliyet bölümlerine yönelik olarak talebin azalmasıyla sonuçlanabilir.
Küresel mali ve ekonomik kriz DO & CO Grubunun faaliyetlerini etkilemiĢtir ve zorlayıcı
koĢullar devam ettiği sürece DO & CO Grubu faaliyetlerinin etkilenmesi muhtemeldir.
DO & CO Grubunun faaliyetleri, Grubun faaliyet gösterdiği ülkelerdeki risklerden etkilenebilir.
DO & CO Grubu müĢterileriyle ilgili tahsilat risklerinden etkilenebilir.
Döviz kurlarında ve faiz oranlarında yaĢanan dalgalanmalar ġirketin mali durumu ve faaliyet
sonuçları üzerinde önemli ve olumsuz bir etki yaratabilir.
DO & CO Grubunun halihazırda sahip olduğu sigorta teminat kapsamı yetersiz olabilir.
DO & CO Grubunun ürünleri tüketicilerin değiĢken beklentilerine bağlıdır.
DO & CO Grubu artan rekabetten olumsuz etkilenebilir.
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DO & CO Grubunun faaliyetleri hijyen standartları konusundaki riskler dahil olmak üzere ikram
hizmetleri sektörüyle bağlantılı genel risklerden etkilenebilir.
DO & CO Grubu Ģu andaki yönetici kadrosuna ve Genel Müdür Attila Doğudan‟a ihtiyaç
duymaktadır.
Grubun faaliyetleri entegrasyon ve geniĢlemeye bağlı ortaya çıkabilecek risklerden etkilenebilir.
Grubun gelecekte gerçekleĢtirme giriĢiminde bulunabileceği devralmalar bir takım içsel riskler
içermektedir.
DO & CO Grubunun gelecek beklentileri yüksek derecede vasıflı ve yetenekli personeli çekme ve
elde tutma kabiliyetine bağlıdır.
DO & CO Grubu çalıĢanları tarafından baĢlatılıp aleyhine sonuçlanan davalardan olumsuz
etkilenebilir.
Artan iĢgücü maliyetleri Grubun mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını önemli Ģekilde
etkileyebilir.
Grubun müĢterilerle yaptığı sözleĢmelerde yer alan fiyatlandırma Ģartları Grubun masraflarını
karĢılama ve bu sözleĢmelerden kar etme kabiliyetini sınırlandırabilir.
Grubun markalarını ve diğer fikri mülkiyet haklarını koruyamaması Grubun faaliyetlerini
olumsuz etkileyebilir.
Grubun iç denetim sistemleri ve risk yönetimi yeterli olmayabilir.
Grup, özellikle bir zarar ya da kötüye gidiĢ anında, önemli gurme mutfaklarına ve/veya
faaliyetlerine iliĢkin diğer taĢınmazlara iliĢkin uzun süreli kira sözleĢmelerinden olumsuz yönde
etkilenebilir.
1.2.2. Ġhraç Edilen Paylara ĠliĢkin Riskler:
Halka arz sonrasında ġirket paylarının piyasa fiyatı istikrarsız olabilir.
Avusturya dıĢında yerleĢik yatırımcılar, gelecekteki sermaye artırımlarında Yeni Pay Alma
Haklarını kullanamadıkları takdirde payları sermayenin bütününe oranla değer kaybına
uğrayabilir.
Halka arza katılmayacak olan Hissedarların payları sermayenin bütününe oranla önemli bir değer
kaybına uğrayacaktır.
ġirket paylarının çoğunluğu, tek bir hissedarın elindedir.
Bir Avusturya Ģirketindeki hissedarların hakları Türkiye‟de ya da baĢka bir ülkede kurulan bir
Ģirketin hissedarlarının sahip oldukları haklardan farklı olabilir. Diğer bir deyiĢle Türkiye‟deki
hissedarlar, Türk Ģirketlerinin hisselerine sahip olduklarında edindikleri hakların aynısını bir
Avusturya Ģirketinin hisselerine sahip olduklarında edinemeyebilirler.
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Halka arzın Sermaye Artırımının, Ticaret Siciline tescilinden önce iptali halinde Yeni Pay Alma
Hakları ortadan kalkacaktır. Yeni pay alma haklarının dıĢında kalan halka arz, Sermaye
Artırımının tescil edilmesinden sonra iptal edilse dahi Arzedilen Yeni Paylar Yeni Pay Alma
Haklarını kullanan hissedarlara Arz Fiyatından dağıtılacaktır. Bununla birlikte Halka arzın
tamamlanamaması sebebiyle pay fiyatları önemli oranda düĢebilecektir.
ġirketin paylarının alım satımının durdurulması pay bedelini olumsuz etkileyecektir.
Paylar için aktif veya sürdürülebilir bir alım satım piyasası oluĢmayabilir ya da devam
ettirilemeyebilir.
ġirketin ana ortaklarının pay satıĢı, ġirketin pay bedelinde bir düĢüĢe neden olabilir veya Ģirketin
kontrolünde bir değiĢime sebebiyet verebilir.
ġirketin paylar üzerinden temettü ödeyebilmesi dağıtılabilir karın mevcudiyetine bağlı olacaktır.
ġirketin aciz haline düĢmesi durumunda ġirketin hissedarlarının elindeki payların değeri tamamen
düĢebilir.
1.2.3. Diğer Riskler (Mevzuata ĠliĢkin Riskler)
DO & CO Grubu ürün sorumluluğu davalarına maruz kalabilir ve söz konusu davalar Grubun
faaliyetini olumsuz etkileyebilir.
DO & CO Grubunun tabi olduğu gıda ve iĢ güvenliği kuralları, atıkların bertarafı, sivil havacılık
faaliyetleri, havacılık güvenliği, rekabet, vergi yasaları ile diğer düzenlemeler Grubun faaliyet
sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.
DO & CO Grubunun tabi olduğu iĢ yasaları, sosyal güvenlik yasaları ve vergilendirilmeye iliĢkin
düzenlemeler Grubun faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.
DO & CO Grubuna rekabet yasaları uyarınca sınırlamalar getirilebilir; bu sınırlamalar Grubun
faaliyetini olumsuz etkileyebilir.
1.3. Ortaklığın yönetim ve Üst Kurul üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluĢu
hakkında temel bilgiler
Halihazırda, Yönetim Kurulu aĢağıda belirtilen iki üyeden oluĢmaktadır:
Ġsim
Attila Doğudan
Michael Dobersberger

Sorumluluk Alanı

51

Ġlk Atandığı
Yıl
1997

Mevcut Görev Süresinin
Sona Ereceği Yıl
2012

47

1998

2012

YaĢı

Genel Müdür (CEO)
Ticari Faaliyetler Müdürü (Chief
Commercial Officer)

Yönetim Kurulu üyeleri, azami beĢ yıllık bir süre için Üst Kurul tarafından görevlendirilmektedir ve
tekrar seçilmeleri mümkündür. ġirket Ana SözleĢmesi uyarınca, ġirket Yönetim Kurulu iki ila beĢ
kiĢiden oluĢmaktadır. Üst Kurul, Yönetim Kurulunun herhangi bir üyesini görev süresi sona ermeden
önce gerekçeli olarak, örneğin büyük ihmal ya da görevin kasıtlı ihmali nedeni ile azledebilir.
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Üst Kurulun mevcut üyeleri aĢağıda belirtilmektedir:
Ġsim
DDr. Waldemar Jud
Dr. Werner Sporn
Ing. Georg Thurn-Vrints
Präs. Öko.rat Dr. Christian Konrad

Sorumluluk Alanı
BaĢkan
BaĢkan Vekili
Üye
Üye

YaĢı

Ġlk Atandığı Yıl

Mevcut Görev Süresinin
Sona Ereceği Yıl

67
75
54
67

1997
1997
1997
2002

2014
2014
2014
2014

Üst Kurul, genel hissedarlar toplantısınca seçilen üç ila altı üyeden oluĢur. Halihazırda, Üst Kurul
dört üyeden oluĢmaktadır. Üst Kurul üyeleri, genel hissedarlar toplantısında kullanılan oyların basit
çoğunluğu ile azami süre için ve olağan genel hissedarlar toplantısında alınan, seçildikleri yılı takip
eden dördüncü iĢ yılında ibra edilmelerine iliĢkin kararına kadar görev yapmak üzere seçilir ve tekrar
seçilmek mümkündür. Genel hissedarlar toplantısında, seçim ile göreve getirilmiĢ olan herhangi bir
Üst Kurul üyesi, ilgili genel hissedarlar toplantısında kullanılan oyların salt çoğunluğu ile görevden
alınabilir.
Üst yöneticiler ve ġirket içindeki görevleri tabloda verilmiĢtir:
Ġsim
Attila Doğudan
Segmentler
Harald Hrastnig
Wilfried Keinz
Martina Muck
Serdar Erden
Berna Ocak
Michael Dobersberger
Richard Müller
Julia Pengg
Bölümler
Sandra Pötscher
Stefan Hackel
Markus Baldauf
Daniela Schrenk
Klaus Petermann

Bölüm

Bölüm Ġçinde Sorumlu
Olduğu Kısım

CEO
Havayolu Ġkram Hizmetleri
Havayolu Ġkram Hizmetleri
Havayolu Ġkram Hizmetleri
Havayolu Ġkram Hizmetleri
Havayolu Ġkram Hizmetleri
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
Restoranlar, Özel Salonlar ve Otel
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
Restoranlar, Özel Salonlar ve Otel

Ulusal
Uluslararası
Türkiye
Ulusal
Restoranlar, Otel
Uluslar arası
Özel Salonlar

Ġnsan Kaynakları
Hijyen
IT
Hukuk
Finans & Muhasebe

Bağımsız denetçi ve Avusturya Yeminli Mali MüĢavirler Odası (Kammer der Wirtschaftstreuhänder)
üyesi olan, Hegelgasse 8, A-1010 Vienna, Austria adresinde faaliyet gösteren PKF Centurion
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, 31 Mart 2010, 31 Mart 2009 ve 31 Mart 2008 tarihlerinde
sona eren mali yıllarda, ġirket ve DO & CO Grubunun bağımsız denetçileri olarak görev almıĢ ve 31
Mart 2011‟de sona erecek mali yıl için de, ġirket ve DO & CO Grubunun bağımsız denetçileri olarak
görevlendirilmiĢtir.
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1.4. Ġhraca iliĢkin özet veriler ve tahmini halka arz takvimi
ġirket ortaklarından Attila Dogudan Privatstiftung‟un portföyünde bulunan paylardan 149.680
adet payın ve Halka arz sonrasında, fazla talep gelmesi durumunda ek satıĢ kapsamındaki
100.320 adet payın,
ġirket ortaklarından DZR Immobilien und Beteiligungs GmbH‟nin portföyünde bulunan
paylardan 454.638 adet payın ve Halka Arz sonrasında, fazla talep gelmesi durumunda ek satıĢ
kapsamındaki 304.710 adet payın,
ġirket‟e pay geri alım programı sırasında iktisap ettiği ġirket paylarının (“Hazine Payları”) tümü
olan 147.078 adet payın,
ġirket ödenmiĢ sermayesinin 15.590.400.-Avro‟dan 19.488.000.-Avro‟ya çıkarılması sırasında
ihraç edilen 1.948.800 adet payın
tamamen halka arz edilmesi planlanmaktadır.
ġirketin halka açık paylarına sahip ortakların yeni pay almak hakları kısıtlanmamıĢtır. ġirketin ana
ortakları olan Attila Dogudan Privatstiftung ve DZR Immobilien und Beteiligungs GmbH yeni pay
alma haklarını kullanmayacaklarını beyan etmiĢlerdir. Diğer ortaklar yeni pay alma haklarını
Avusturya‟da 12 – 26/11/2010 tarihleri arasında 15 gün süre ile ilan edilen 21,90 Avro tavan fiyattan
talepte bulunarak kullanabileceklerdir.
Halka arz edilen payların arz sonrasında ödenmiĢ sermayeye oranı % 27,71 (ek satıĢ kullanılması
durumunda % 31,87) olacaktır.
Halka arz edilen paylar için 2 gün süreyle talep toplanacaktır.
1.5. SeçilmiĢ finansal bilgiler, finansal tablolara iliĢkin özet veriler ve bunlara iliĢkin önemli
değiĢiklikler ile sermaye yapısı ve borçluluk durumu
Bilanço Rakamları (Avro)
Toplam Aktifler
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Borçlar
Kısa Vadeli Borçlar
Uzun Vadeli Borçlar
Özkaynak
Ana Ģirketin hissedarlarına
atfedilebilen özkaynak
Azınlık Payları

30 Eylül 2010

30 Eylül 2009

31 Mart 2010

220.032.658
128.071.339
91.961.320
117.855.398
100.445.446
17.409.951
102.177.260

175.447.782
84.115.349
91.332.433
88.947.012
72.837.579
16.109.433
86.500.770

175.768.126
84.742.156
91.025.970
82.428.099
65.365.649
17.062.450
93.340.028

169.356.729
76.266.716
93.090.013
88.684.254
65.185.134
23.499.119
80.672.474

180.573.774
91.722.902
88.850.872
102.737.368
65.598.045
37.139.323
77.836.405

82.907.643

72.181.161

76.898.188

68.597.780

67.986.684

19.269.617

14.319.609

16.441.840

12.074.694

9.849.721
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31 Mart 2009

31 Mart 2008

Gelir Tablosu ve Nakit Akımı
(Avro)

01.04.201030.09.2010

01.04.200930.09.2009

01.04.200931.03.2010

Net SatıĢlar
Faiz ve Vergi Öncesi Kar
FAVÖK
Konsolide Net Sonuç (Net Kar)
Hisse BaĢına Kazanç
Hisse BaĢına Temettü

222.716.819
15.217.265
23.917.712
7.667.478
1,00
-

184.467.484
10.778.722
19.137.107
5.474.020
0,71
-

352.743.771
18.566.728
36.027.219
9.658.595
1,25
0,25

387.775.380
8.607.474
28.827.346
2.083.653
0,27
0,15

354.624.645
14.659.500
30.137.455
6.413.322
0,82
0,15

40.651.468

25.227.220

45.854.410

24.662.018

26.884.418

-9.460.800

-6.279.132

-14.384.973

-23.912.007

-7.993.893

-3.466.075

-15.960.104

-17.658.723

-11.853.179

-16.715.576

Dönem BaĢı Nakit ve Nakit Benzerleri

29.170.605

15.131.614

15.131.614

26.068.948

25.752.612

Dönem Sonu Nakit ve Nakit
Benzerleri

57.293.845

17.676.072

29.170.605

15.131.614

26.068.948

Operasyonel Faaliyetlerden Doğan
Nakit Akımı
Yatırım Faaliyetlerinden Doğan Nakit
Akımı
Finansman Faaliyetlerinden Doğan
Nakit Akımı

01.04.200831.03.2009

01.04.200731.03.2008

Finansal Yapı ve Borçluluk Durumu

30.09.2010
Toplam Tutar (Avro)

Kısa Dönem Borçlar
Teminatlı
Teminatsız

0
0
0
0
0
0
102.177.260
15.590.400
65.853.376
1.463.867
19.269.617
102.177.260
Toplam Tutar (Avro)

Uzun Dönem Borçlar (uzun vadeli borçların kısa vadeye isabet eden kısımları hariç)
Teminatlı
Teminatsız
Sermaye
ÖdenmiĢ Sermaye
Yasal Yedekler
Diğer Yedekler
Azınlık Payları
TOPLAM
Net Borç Pozisyonu
A. Nakit
B. Nakit Benzerleri
C. Al-Sat Amaçlı Finansal Varlıklar
D. Likidite (A+B+C)
E.Kısa Vadeli Finansal Alacaklar
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri
G. Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Vadeye KarĢılık Gelen Tutarı
H. Diğer Finansal Borçlar
I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)
J. Kısa Vade Net Finansal Borçluluk (I-E-D)
K. Uzun Dönem Banka Kredileri
L. Tahviller
M. Diğer Uzun Dönem Borçlar
N. Uzun Vade Finansal Borçluluk (K+L+M)
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)
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57.293.845
0
0
57.293.845
0
0
0
0
0
-57.293.845
0
0
0
0
-57.293.845

1.6. Ġhracın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit giriĢinin kullanım yerleri
ġirket Arz Edilen Yeni Payların ve Arz Edilen Hazine Paylarının satıĢından elde edilen Net Hasılatı,
yatırımları finanse etme kabiliyetini güçlendirmek ve kendisini Yönetimin önümüzdeki 3 yıllık
süreçte çıkacağını düĢündüğü Ģirket satın alma fırsatlarını değerlendirecek Ģekilde konumlandırmak
amacıyla kullanmayı amaçlamaktadır.
1.7. Finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiler
ġirketin son üç mali yıl ve ara dönem bilançolarına bakıldığında Grup‟un pozitif operasyonel nakit
akıĢı ġirket‟in güçlü bir finansal yapıya ulaĢmasını sağlamıĢ ve 30.09.2010 dönemini ġirket,
konsolide bazda 57,3 milyon Avro nakit ve sıfır finansal borçla kapatmıĢtır.
1.8. Personel hakkında bilgi:
AĢağıdaki tabloda belirtilen dönemlerde DO & CO Grubunun iĢ kollarının her birinde çalıĢan
ortalama personel sayısı ile toplam personel sayısı yer almaktadır:
2010/2011
30.09.2010
2.905

2009/2010
Mali Yılı
2.597

2008/2009
Mali Yılı
2.580

2007/2008
Mali Yılı
2.867

Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri

385

341

586

210

Restoranlar, Özel Salonlar & Otel

504

604

669

697

3.794

3.542

3.835

3.774

Bölümlere Göre Ortalama Personel Sayısı
Havayolu Ġkram Hizmetleri

TOPLAM

1.9. Ortaklık yapısı ve iliĢkili taraf iĢlemleri hakkında bilgiler
ġirketin, sermayesi nominal değeri olmayan 7.795.200 adet hamiline yazılı pay ile temsil
edilmektedir. Avusturya mevzuatına göre payların nominal değere sahip olma zorunluluğu
bulunmamaktadır. ġirket sermayesi 15.590.400 Avro‟dur. Buna göre paylanın hesaplanan değeri 2,00
Avro‟dur. AĢağıdaki tablo ġirketin planlanan Halka arz öncesi ortaklık yapısını göstermektedir.
Hissedarın Adı
AD PS (1)
DZR (2)
DO & CO (Hazine Payları)
Halka Açık Hisseler
TOPLAM
(1)
(2)

Pay Adedi
4.240.576
1.928.628
147.078
1.478.918
7.795.200

Toplam Pay Tutarı (Avro)
8.481.152
3.857.256
294.156
2.957.836
15.590.400

Pay (%)
54,40
24,74
1,89
18,97
100,00

AD PS, FN 179581s numara ile Ticaret Siciliinde kayıtlı özel bir Avusturya vakfıdır ve işyeri, Hegelgasse 8, A-1010 Vienna adresinde
bulunmaktadır. CEO ve Yönetim Kurulu üyesi Attila Doğudan, kurucu üyelerden biri olup, AD PS’nin ortak lehdarıdır.
DZR, FN 50957m ile Ticaret Sicilinde kayıtlı, Avusturya menşeli bir sınırlı sorumlu Şirket olup, işyeri Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, A1020-Vienna adresinde bulunmaktadır. DZR bir RLB NÖ-WIEN iştirakidir.
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1.10. Ġhraca ve borsada iĢlem görmeye iliĢkin bilgiler (satıĢ ve dağıtım esasları, mevcut
paylarını satan ortaklar, ihraç maliyeti vb)
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
7.795.200
2.700.196
1.948.800
149.680
454.638
147.078
%42,89
9.744.000
405.030
%47,05
DO & CO, AD PS ve DZR, 8 Kasım 2010 tarihi ile baĢlayan ve
payların Ġstanbul Menkul Kıymentler Borsası‟nda (IMKB) iĢlem
görmeye baĢlamasından sonraki 180. güne kadar devam eden
dönem boyunca, DO & CO‟ya ait ĠMKB ve/veya Viyana
Satmama Kararı:
Borsasında (“VSE”)‟nda iĢlem gören pay adedini doğrudan ya da
dolaylı olarak artırmayacağını beyan etmiĢtir. Bununla birlikte, AD
PS ve DZR, ĠMKB veya VSE‟deki Fiyat Ġstikrarı Dönemi sonunda
kendisine geri dönen payları serbestçe satabilecektir.
Planlanıyor.
Fiyat Ġstikrarı:
30Takvim günü
Fiyat Ġstikrarı Süresi:
Ek SatıĢ fonu
Ek satıĢın tam olarak uygulanmadığı durumda satan ortakların
Fiyat Ġstikrarında Kullanılacak Kaynak:
sattığı paylardan ayrılacak fon
*Viyana Borsası’nda işlem gören halka açık paylar dahil
Konsorsiyum Lideri:
Halka Arz Öncesi Pay Adedi:
Arz Büyüklüğü (Pay Adedi):
Sermaye Artırımı:
Ortak SatıĢı: (AD PS)
Ortak SatıĢı: (DZR)
Hazine Payları:
Halka Açıklık Oranı* (Arz Sonrası):
Halka Arz Sonrası Pay Adedi
Ek SatıĢ Miktarı:
Ek SatıĢ Sonrası Halka Açıklık Oranı*:

Paylar “Tavan Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile satılacaktır. Halka arz edilecek paylar için 2
iĢgünü boyunca talep toplanacaktır.
Halka arz sırasında mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanmamıĢtır. Ana ortaklar AD PS ve
DZR yeni pay alma hakkını kullanmayacaklarını beyan etmiĢlerdir. Diğer halka açık paylara sahip
olan ortaklar bu halka arza paralel olarak Avusturya‟da gerçekleĢtirilecek olan yeni pay alma hakkı
arzına katılabileceklerdir. Mevcut ortaklar sahip oldukları her 15 pay için 4 yeni pay alabileceklerdir.
Buna AD PS ve DZR dıĢında göre halka açık paylara sahip olan tüm ortaklar yeni pay alma haklarını
kullanmaları durumunda yeni pay alma hakkı arzı sırasında satılabilecek olan maksimum pay adedi
394.376 adet olarak hesaplanmıĢtır.
Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılardan talep tavan fiyattan toplanacaktır. Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı Kurumsal
Yatırımcılar ise tavan fiyatı aĢmamak üzere farklı fiyat seviyelerinden taleplerini iletebileceklerdir.
Halka arz edilecek payların;
540.040 adet pay (%20,0) Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara,
270.020 adet pay (%10,0) Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılara ve
1.890.136 adet pay (%70,0) Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılara
gerçekleĢtirilecek satıĢlar için tahsis edilmiĢtir. Ek SatıĢ hakkının kullanılması durumunda ek satıĢ
hakkına konu olan paylar da yukarıdaki oranlara sadık kalınarak dağıtılacaktır.
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Yurt dıĢı kurumsal yatırımcılara ayrılan paylar yeni pay alma hakkına konu olabilecek olan
maksimum 394.376 adet payı da içermektedir. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan
paylar yurt dıĢı kurumsal yatırımcılar kategorisinde yeterli talep olması halinde, yurt dıĢı kurumsal
yatırımcılara ayrılan tahsis miktarına eklenecektir. Bu kategoride yeterli talep bulunmaması halinde
ise bu payların hangi kategorideki yatırımcı grubuna ne Ģekilde ekleneceğine Ġġ YATIRIM‟ın önerisi
ile DO & CO, AD PS ve DZR karar verecektir.
Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aĢağıda belirtilen Ģekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır:
Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara dağıtım oransal dağıtım yöntemiyle yapılacaktır.
Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılara uygulanacak dağıtım esaslarına Ġġ YATIRIM‟ın
da önerileri dikkate alınarak AD PS ve DZR tarafından karar verilecektir.
Halka arz edilen payların satıĢı tamamlandıktan sonra Borsa‟da iĢlem görebilmesi Borsa mevzuatının
ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa‟nın vereceği olumlu karara bağlıdır.
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ., ġirket paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı iĢlemlerinde
bulunmayı planlamaktadır. Ancak, ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. fiyat istikrarı iĢlemlerini kesin
olarak yerine getireceğine iliĢkin bir taahhüt vermemektedir. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. fiyat
istikrarı iĢlemlerine hiç baĢlamayabileceği gibi, fiyat istikrarı iĢlemlerinde bulunması halinde de,
gerekçesini açıklamak suretiyle, bu iĢlemi istediği her an sona erdirebilir. Mevcut mevzuat gereği,
IMKB‟de gerçekleĢtirilen fiyat istikrarı iĢlemleri payların ĠMKB‟de iĢlem görmeye baĢlamasından
itibaren 30 takvim günü, Viyana Borsası‟nda gerçekleĢtirilen fiyat istikrarı iĢlemleri ise dağıtım
listesinin onaylanmasından itibaren 30 takvim günü süre ile yapılabilmektedir. Herhangi bir borsada
fiyat istikrarı iĢlemlerine son verildiğinde diğer borsada da fiyat istikrarı iĢlemlerine son verilecektir.
Arzın maksimum fiyattan gerçekleĢeceği varsayılırsa, Arz eden ortaklara ve ġirkete olan toplam
halka açılma maliyetinin, toplam halka arz büyüklüğünün (ek satıĢ dahil) yaklaĢık % 11‟i ve
yaklaĢık 7,6 milyon Avro (hazine payları tarihi satın alma maliyetleri dahil) olacağı tahmin
edilmektedir.
1.11. Ek bilgiler
ġirket‟in 15.590.400 Avro olan ödenmiĢ sermayesi 7.795.200 adet imtiyazsız, hamiline ve nominal
değeri olmayan pay ile temsil edilmektedir. Buna göre pay baĢına hesaplanan değer 2 Avro‟dur.
Genel kurul tarafından alınacak kararlar doğrultusunda gerçekleĢtirilecek sermaye artırımı, pay
bölünmesi vb. iĢlemler neticesinde bu değerin değiĢmesi mümkündür.
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (SPK) Seri III, No: 44 no.lu “Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve
Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve SatıĢına ĠliĢkin Esaslar Tebliği” uyarınca yabancı
sermaye piyasası araçlarının halka arzında, yabancı ortaklık ve paylarını halka arz eden hissedarlar
tarafından temsilci atanması zorunludur. Aynı Tebliğ hükümleri uyarınca yabancı sermaye piyasası
aracına bağlı mali ve yönetimsel haklar (genel kurula katılma ve oy hakkı; kar payı alma hakkı,
bedelsiz pay alma hakkı, rüçhan hakkı vb.) ile bunların kullanımı yabancı ortaklığın kurulduğu yer
mevzuatına tabi olup, temsilci bu hakların ilgili ülke mevzuatı ve ortaklıkla imzalanan sözleĢme
hükümleri çerçevesinde kullandırılması ile yükümlüdür. Bu çerçevede, Ortaklık ve paylarını halka
arz eden hissedarlar (AD PS ve DZR) ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.‟yi 11.11.2010 tarihinde
imzalanan sözleĢme ile temsilci olarak atamıĢlardır. Bu iĢlemlerin ne Ģekilde yerine getirileceği ile
ilgili esaslar ilgili yasal düzenlemeler çerçevesince belirlenecek olup bu kapsamda sözleĢme
tarihinden sonra meydana gelebilecek değiĢik ve geliĢmeler izahname ve sirkülerler ile aynı Ģekilde
ilan edilmek suretiyle kamuya duyurulacaktır.
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2. RĠSK FAKTÖRLERĠ
Bu Ġzahnamede açıklanan diğer bilgilere, özellikle “Faaliyet ve Mali Durum Değerlendirmesi” ve
“Faaliyet Hakkında Bilgiler” kapsamında yer alan bilgilere ek olarak, yatırımcı adaylarının Arz
Edilen Paylara yatırım yapmadan önce aĢağıdaki bilgileri dikkatle gözden geçirmesi gerekmektedir.
Bu risklerden birinin veya daha fazlasının tek baĢına ya da baĢka durumlarla birlikte
gerçekleĢmesi DO & CO Grubunun faaliyetine önemli ölçüde zarar verebilir ve DO & CO Grubunun
mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli ve olumsuz etki yaratabilir. AĢağıda tarif edilen
riskler, Grubun kanaatine göre, Grubun hâlihazırda bildiği en önemli riskleri oluĢturmaktadır, ancak
bütün riskleri kapsamamaktadır ve DO & CO Grubunun maruz kaldığı riskler bu risklerden ibaret
değildir. Risklerin sunulma sırası; risklerin gerçekleĢme olasılığına, risklerin Ģiddetine veya önemine
iliĢkin bir gösterge teĢkil etmez. Ayrıca DO & CO Grubunun hâlihazırda bilmediği veya hâlihazırda
önemli olarak görmediği, ancak DO & CO Grubunun faaliyeti ve ticari beklentileri ile mali durumu
ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli ve olumsuz etki yaratabilecek olan diğer riskler ve boyutlar da
önem arz edebilir. Bu risklerin herhangi birinin veya baĢka bir riskin gerçekleĢmesi durumunda
Payların fiyatı düĢebilir ve yatırımcılar yatırımlarının tamamında veya bir kısmında zarara
uğrayabilirler.
2.1. Ortaklığa ve içinde bulunduğu sektöre iliĢkin riskler:
DO & CO Grubunun faaliyetleri havacılık sektörünün konjonktürel niteliği, yakıt fiyatlarındaki
artışlar, vergilendirme, havaalanı ve güvenlik masrafları, terör saldırıları ve askeri çatışmalar,
salgın hastalıklar ve doğal afetler, uçak kazaları ve emniyet algısı gibi havacılık sektörüyle
bağlantılı risklerden etkilenebilir.
DO & CO Grubunun en önemli ticari bölümü Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümüdür, 2009/2010
mali yılında yapılan toplam konsolide satıĢların %73,3‟ü ve aynı mali yılda elde edilen toplam
konsolide faiz ve vergi öncesi karın %71‟i bu bölümün faaliyetinden sağlanmıĢtır. Grubun stratejisi
bu bölümün Grubun genel iĢ bileĢimi içerisindeki önemini arttırma yönündedir. Bu bölümün
geliĢmesi, genel olarak uluslararası havacılık sektörünün geliĢmesiyle ve özellikle THY,
AUSTRIAN, NIKI, EMIRATES, ETIHAD ve BRITISH AIRWAYS gibi, DO & CO Grubunun
önemli müĢterilerinin performansıyla yakından bağlantılıdır. DO & CO Grubunun önemli
müĢterilerinin de içinde yer aldığı uluslararası havacılık sektörü ise çok sayıda iç ve dıĢ etkene bağlı
olup, bu etkenler DO & CO Grubunun faaliyetleri, mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli
ve olumsuz etki yaratabilir. DO & CO Grubu genellikle müĢterileriyle yaptığı havayolu ikram
hizmetleri sözleĢmelerinde müĢterilerinden asgari ciro taahhüdü almamaktadır ve bu nedenle
havacılık sektörünü etkileyen risklerden doğrudan ve önemli ölçüde etkilenmektedir. Havacılık
sektörü diğer risklerin yanı sıra aĢağıdaki risklerden etkilenebilir:
Havacılık Sektörünün Konjonktürel Niteliği
Uluslararası havacılık sektörü genel ekonomik koĢullara fazlasıyla bağlıdır ve dıĢ etkenlere karĢı son
derece hassastır. Yolculuk, özellikle de tatil amaçlı olduğunda büyük ölçüde tüketici tercihine bağlı
olmasına karĢın, iĢ amaçlı yolculuk daha çok genel ticari etkinliğin seviyesine bağlıdır. Dolayısıyla
ekonomik sıkıntılar havacılık sektörünü çoğunlukla talepte ortaya çıkan bir düĢüĢ ile etkilemektedir.
Son ekonomik kriz uçak yolculuğuna olan talebin azalmasıyla sonuçlanmıĢtır ve DO & CO
Grubunun faaliyet sonuçları üzerinde önemli etki doğurmuĢtur. Özellikle, Grubun önemli müĢterisi
AUSTRIAN‟a yapılan satıĢlar hem 2008/2009 hem de 2009/2010 mali yıllarında önemli düzeyde
düĢüĢ göstermiĢtir. DO & CO Grubunun 2008/2009 mali yılındaki faiz ve vergi öncesi kar tutarı,
daha önce aktifleĢtirilmiĢ olan AUSTRIAN ile yapılan sözleĢmeye istinaden AUSTRIAN‟ın belirsiz
genel durumu dikkate alınarak ayrılan 3,41 milyon Avro tutarındaki değer düĢüklüğü karĢılığı ile
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daha da etkilenmiĢtir. AUSTRIAN veya aktifleĢtirilen baĢka ikram hizmet sözleĢmeleri ile iliĢkili
olarak baĢka bir değer düĢürme iĢleminin yapılıp yapılmayacağına dair herhangi bir güvence
verilmesi mümkün değildir. Ayrıca, havacılık sektörünün düzeleceği konusunda, genel olarak
uluslararası piyasaları gelecekte etkileyecek trendlere duyulan güvensizlikten, petrol fiyatlarındaki
artıĢtan, daha yüksek enflasyona ve faiz oranlarına iliĢkin endiĢelerden veya diğer etkenlerden dolayı
havacılık sektörünün zarar görmeyeceği konusunda bir güvence verilmesi mümkün değildir.
Ekonomik koĢullarda veya havayolu taĢımacılığına yönelik talepte ortaya çıkan bir gerileme Grubun
mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratabilir.
Yakıt Fiyatındaki Artışlar
Havacılık sektörü petrol ve petrol iĢleme maliyetlerine bağlıdır ve dolayısıyla uçak yakıt
masraflarında bugüne kadar talepte ortaya çıkan değiĢimler, küresel yakıt arzlarındaki ani kesintiler
ve belirsizlik, petrol üreten ve özellikle Petrol Ġhraç Eden Ülkeler Örgütü‟nün (OPEC) temsil ettiği
ülkelerin ve kartellerin kararları, politik olaylar, piyasa spekülasyonları, doğal afetler ve çevresel
faktörler gibi bir dizi etken sonucunda önemli ve ani dalgalanmalar yaĢanmıĢtır. Son yıllarda uçak
yakıtı fiyatlarında keskin ve ani artıĢlar yaĢanmıĢtır. Uçak yakıtı fiyatlarındaki bu tarz bir artıĢ
Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratabilir.
Vergiler, Havaalanı ve Güvenlik Ücretleri
Son birkaç yıl boyunca AB seviyesinde ve AB üyesi ülkelerde uçak yakıtları için uygulanan mevcut
vergi istisnalarının gözden geçirilmesinin gerekli olup olmadığı konusunda tartıĢmalar
gerçekleĢmektedir. Uçak yakıtlarına yönelik mevcut vergi muafiyetlerinin kaldırılmayacağı
konusunda güvence verilmesi mümkün değildir. Yine son birkaç yıl içerisinde birçok havaalanında
havaalanı ve güvenlik ücretleri artırılmıĢtır. Havaalanı ve/veya güvenlik ücretlerinde baĢka artıĢ
yapılmayacağına dair güvence verilmesi de mümkün değildir. Ayrıca havayolu ile yolculuğun yolcu
vergilerine tabi tutulup tutulmayacağı konusunda AB seviyesinde ve AB üyesi ülkelerde tartıĢmalar
gerçekleĢmektedir. BirleĢik Krallık‟ta seyahat eden her havayolu yolcusundan yolculuk vergisi
alınmakta, Ġrlanda‟da 300 kilometreden uzun yol giden havayolu yolcularından hava trafik vergisi
alınmaktadır. Almanya‟da ise federal hükümet 1 Ocak 2011‟de yürürlüğe girmek üzere yeni bir vergi
kanunu teklif etmiĢ olup, buna göre havayolu Ģirketleri Almanya‟daki havaalanlarından hareket eden
her yolcu için ödemekle yükümlü tutulabilecektir (Luftverkehrsabgabe). Bu vergi teklifine üç ayrı
vergi seviyesi dahil edilmiĢtir: Kısa mesafeli uçuĢlara ait vergi seviyesi, orta mesafeli uçuĢlara ait
vergi seviyesi ve uzun mesafeli uçuĢlara ait vergi seviyesi. Ulusal seviyede ve AB düzeyinde
uygulanan ve gelecekte yürürlüğe konulabilecek olan bu vergiler ve/veya benzeri ücretlerle havaalanı
veya güvenlik ücretlerinde gelecekte yapılacak artıĢlar havayolu geleceği ve geliĢimi üzerinde
olumsuz etki doğurabilir ve bu suretle Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir
olumsuz etki yaratabilir.
Terör Saldırıları ve Askeri Çatışmalar
Terör saldırıları ve bu saldırıların sonuçları ile birlikte askeri çatıĢmalar son yıllarda ulaĢım
hizmetlerine olan talebin düĢmesine neden olmuĢ ve havacılık sektörünü olumsuz etkilemiĢtir. Ayrıca
terör saldırıları veya terör saldırısı tehditleri, sabotaj eylemleri, yeni askeri çatıĢmalar veya mevcut
çatıĢmaların geniĢlemesi ve benzeri olaylar özellikle hava trafiğini veya turistlerin gideceği yerleri
hedef aldıkları takdirde hava yolculuğuna olan talebin azalmasına, uçuĢlarda gecikmelere veya
uçuĢların iptal edilmesine ve ayrıca sigorta, yakıt, finansman, güvenlik maliyetlerinin ve diğer
masrafların atmasına yol açabilir. Ayrıca uçaklara ve yolculara yönelik bazı zarar riskleri sigorta
edilemez riskler haline gelebilir. Herhangi bir terör saldırısı, sabotaj eylemi, yeni bir askeri çatıĢma
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veya mevcut herhangi bir çatıĢmanın geniĢlemesi ve benzeri olaylar Grubun mali durumu ve faaliyet
sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratabilir.
Salgın Hastalıklar ve Doğal Afetler
KuĢ gribi veya ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu “SARS” gibi bulaĢıcı bir hastalık
salgınının baĢ göstermesi veya yolculuğu etkileyen volkanik kül bulutu gibi doğal bir afetin meydana
gelmesi uluslararası havacılık sektörünü olumsuz etkileyebilir ve dolayısıyla Grubun mali durumu ve
faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki meydana getirebilir. Örneğin, 2010/2011 mali
yılının ilk yarıyılında, Ġzlanda‟daki Eyjafjallajökull volkanının faaliyete geçmesi sonucunda Kuzey
ve Orta Avrupa‟daki uçak seferlerinde meydana gelen aksamalar DO & CO Grubunun satıĢlarını
olumsuz yönde etkilemiĢtir.
Uçak Kazaları ve Emniyete İlişkin Algılar
Hava yolculuğuna olan genel talep, özellikle uçak kazaları söz konusu olduğunda, sektörün
emniyetliliği hakkındaki algıları olumsuz etkileyebilir. Genel olarak hava yolculuğuna olan talebin
bu Ģekilde düĢmesi Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki
yaratabilir.
DO & CO Grubunun faaliyetleri, Havayolu İkram Hizmetleri bölümüne ait birkaç önemli
müşteride yoğunlaşmış olup bu müşterilerle yapılan havayolu ikram hizmetleri sözleşmelerinin
devamlılığına bağımlıdır.
2009/2010 mali yılında DO & CO Grubu, toplam konsolide satıĢlarının yaklaĢık %60‟ını altı önemli
müĢterisi olan THY, AUSTRIAN, NIKI, EMIRATES, ETIHAD ve BRITISH AIRWAYS‟e
yapmıĢtır. THY ve AUSTRIAN ise geçmiĢten bugüne bakıldığında belirgin bir farkla en önemli iki
müĢteridir.
DO & CO Grubunun havayolu ikram hizmetleri sözleĢmeleri kapsamında gerçekleĢtirdiği satıĢlar,
büyük ölçüde müĢterilere ait uçaklardaki yolcu sayısına ve müĢterilerin sunmayı tercih ettiği yiyecekiçeceğe bağlıdır. Yolcu sayısında bir düĢüĢ veya yiyecek-içecek servisiyle ilgili maliyet azaltma
tedbirleri (örneğin yolculara sunulan yiyecek ve içecek miktarının azaltılması) meydana gelmesi
durumunda, DO & CO Grubunun ticari iĢlemleri ve mali durumu olumsuz yönde etkilenebilir.
Örneğin 2008/2009 mali yılında AUSTRIAN‟a tedarik edilen hizmetlerdeki düĢüĢ DO & CO
Grubunun konsolide sonuçlarını önemli Ģekilde etkilemiĢtir. Ayrıca bir veya daha fazla önemli
müĢterinin söz konusu sözleĢmeleri iptal etmesi veya ifa etmemesi, Grubun mali durumu ve faaliyet
sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratabilir.
Yukarıda bahsedilen önemli müĢterilerle yapılan havayolu ikram hizmetleri sözleĢmelerinin süresi
genellikle üç ile beĢ yıl arasında olmakla birlikte EMIRATES ve ETIHAD ile yapılan sözleĢmeler
taraflardan her biri tarafından sırasıyla 60 gün ve 90 gün önceden ihbarda bulunmak suretiyle, haklı
bir gerekçe bulunmaksızın herhangi bir anda feshedilebilir. DO & CO Grubunun önemli
müĢterileriyle yaptığı ve yürürlükte bulunan herhangi bir sözleĢmenin uzatılacağına, aynı Ģartlar
çerçevesinde yenileneceğine ve/veya bu uzatmalar için gerekli yasal onayların alınacağına dair bir
güvence verilmesi mümkün değildir. Söz konusu bir veya daha fazla önemli sözleĢmenin süresinin
bitmesi üzerine uzatılmaması veya yenilenmemesi durumunda veya uzatılan bir sözleĢmenin daha az
avantajlı Ģartlarla uzatılması durumunda DO & CO Grubunun ticari iĢlemleri ve mali durumu
olumsuz yönde önemli ölçüde etkilenebilir. Özellikle THY veya AUSTRIAN ile yapılan önemli
sözleĢmeler sırasıyla 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2014‟te sürelerinin bitmesi üzerine uzatılmadığı ve
yenileriyle değiĢtirilmediği takdirde Grubun Türkiye‟deki ve/veya Avusturya‟daki faaliyetlerinin
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önemli ölçüde küçülmesi ve yeniden yapılandırılması veya hatta Grubun Türkiye‟de ve/veya
Avusturya‟da havayolu Ģirketlerine yönelik ikram hizmetleri piyasasından çıkması gerekebilir. Böyle
bir küçülme, yeniden yapılandırma operasyonu veya piyasadan çıkılması Grubun itibarına zarar
vereceği gibi Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde de önemli bir olumsuz etki
yaratacaktır.
Ayrıca havayolu sektöründe yaĢanabilecek muhtemel bir konsolidasyon, Grubun havayolu
müĢterilerinin diğer havayolları tarafından devralınmasıyla sonuçlanabilir. Böyle bir konsolidasyon
süreci, özellikle de Grubun önemli müĢterilerini etkilemesi halinde, önemli havayolu ikram
hizmetleri sözleĢmelerinin feshine veya yenilenmemesine yol açabileceği gibi, konsolidasyona tabi
havayolunun kendi yolcularına ikramlarında önemli bir değiĢikliğe neden olabilir ve bu durum
Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratabilir.
Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri faaliyetlerinden sağlanan gelirde münferit
organizasyonlar için yapılan büyük sözleşmelerin etkisi nedeniyle önemli dalgalanmalar
yaşanabilir.
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümü, 2009/2010 mali yılındaki konsolide satıĢların
%9,6‟sını gerçekleĢtirmiĢtir. Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümü tarafından
2008/2009 mali yılında yapılan satıĢlara %57 oranında katkıda bulunan EURO 2008 gibi büyük çaplı
organizasyonlar hem Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümünün hem de bir bütün
olarak DO & CO Grubunun gelirlerini önemli ölçüde etkileyebilir. Grup herhangi bir yılda böyle bir
organizasyon için yapılan ihaleyi kazanır, ancak izleyen yılda benzeri büyüklükte bir organizasyonda
görev alamaz veya o yıl benzeri büyüklükte bir organizasyon düzenlenmez ise bu durumun Grubun
mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olabilir.
Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri faaliyetlerinin sonuçları önemli ölçüde organizasyon
ikram hizmetleri ile ilgili olarak imzalanan büyük sözleşmelerin devamlılığına bağlıdır.
DO & CO Grubunun toplam konsolide satıĢlarının %5‟inden fazlası ve Uluslararası Organizasyon
Ġkram Hizmetleri bölümü satıĢlarının %50‟sinden fazlası, söz konusu bölümün en büyük altı
müĢterisine yapılmaktadır. Büyük müĢterilerle yapılan, organizasyon ikram hizmetleri sözleĢmeleri
kapsamında gerçekleĢtirilen satıĢlar büyük ölçüde ilgili organizasyona katılan konuk sayısına ve
müĢterinin sunmayı tercih ettiği yiyecek-içecek kapsamına ve miktarına bağlıdır. Konuk sayısında
düĢüĢ, organizasyon sayısında düĢüĢ veya sunulan yiyeceğin-içeceğin azaltılması, özellikle ekonomik
kriz ve bunu takip eden maliyet azaltma tedbirleri sırasında, DO & CO Grubunun faaliyetleri ve mali
durumu üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Grup, Formula 1 ile ilgili yapılan sözleĢme gibi devam
eden sözleĢmelerini yenileyemezse veya Grubun UEFA gibi müĢterileriyle olan uzun süreli iliĢkileri
bozulursa veya Grubun önemli müĢterileriyle yaptığı sözleĢmeler sona erdirilir veya ifa edilemez
hale gelirse, bunlar Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli ve olumsuz bir etki
yaratabilir.
Restoranlar, Özel Salonlar & Otel bölümü faaliyetlerinin sonuçları genel ekonomik koşullara ve
önemli sözleşmelerin devamına bağlıdır.
Restoran, bar ve otel iĢletmeciliği faaliyetinden elde edilen sonuçlar bu iĢletmelerin bulunduğu
bölgeler genel ekonomik koĢullarına bağlıdır. Bu bakımdan ekonomik koĢulların kötüleĢmesi Grubun
Restoranlar, Özel Salonlar & Otel bölümünün tedarik ettiği ürünlere ve hizmetlere olan talebin
azalmasına sebep olabilir. Bu da Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir
olumsuz etki yaratabilir.
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Özel salonlar veya personel yemekhanelerinin iĢletilmesine iliĢkin sözleĢmeler kapsamında
gerçekleĢtirilen satıĢlar büyük ölçüde konuk sayısına ve müĢterinin sunmayı tercih ettiği yiyecekiçecek kapsamına ve miktarına bağlıdır. Konuk sayısında düĢüĢ veya sunulan yiyeceğin-içeceğin
azaltılması -özellikle ekonomik kriz ve bunu takip eden maliyet azaltma tedbirleri sırasında- DO &
CO Grubunun ticari iĢlemleri ve mali durumu üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Grup devam eden
sözleĢmelerini aynı Ģartlarla yenileyemezse veya Grubun önemli müĢterileriyle yaptığı sözleĢmeler
sona erdirilir veya ifa edilemez hale gelirse, bunlar Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları
üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratabilir.
Grubun Türkiye’deki faaliyetleri, Grup çıkarlarının hem ortak girişim ortağı hem de önemli
müşterisi olan THY’nin çıkarlarıyla uyumlu halde olmasına bağlıdır.
Grup THY ile yarı yarıya hissedar olduğu ortak giriĢim Ģirketi TURKISH DO & CO aracılığıyla Türk
havayolu ikram sektörüne girmiĢtir ve ayrıca Türkiye‟de otel faaliyetine girmeyi planlamaktadır.
Grubun, ortak giriĢimin faaliyetlerini kontrol eden taraf olmayı sürdürmesine karĢın, miktarı 0,5
milyon ABD Dolarını (0,36 milyon Avro) aĢan her türlü karar da dahil birtakım stratejik ve önemli
konularda THY‟nin onayını alması gerekmektedir. Dolayısıyla TURKISH DO & CO‟nun gelecekte
elde edeceği fırsatlar Grubun ve THY‟nin çıkarları arasındaki uyumun devamına bağlıdır. Grubun ve
THY‟nin çıkarlarının çatıĢması durumunda ya da taraflar ortak giriĢimin stratejik yönü konusunda
anlaĢamadıkları takdirde veya THY ve ġirket ortak giriĢimi feshetmeye karar verdikleri takdirde bu
durum, TURKISH DO & CO‟nun performansını olumsuz etkileyebilir ve sonuçta Grubun, mali
durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki meydana gelebilir.
DO & CO Grubunun faaliyetleri olumsuz ekonomik gelişmelerin etkisine açık olup, bu durum
Grubun tüm faaliyet bölümlerine yönelik olarak talebin azalmasıyla sonuçlanabilir.
Genel olarak, DO & CO Grubunun faaliyeti piyasadaki olumsuz geliĢmelerden ve genel ekonomik
döngüdeki gerilemelerden etkilenebilir; bu da DO & CO Grubunun tüm bölümleri tarafından sunulan
hizmetlere olan talebin azalmasıyla sonuçlanabilir. Örneğin, Grubun hizmet verdiği bir
havaalanından yapılan uçuĢlara olan talep azaldığı takdirde, Grubun faaliyet sonuçları olumsuz
etkilenebilir. Dolayısıyla, genel veya bölgesel ekonomik koĢullarda meydana gelecek bir zayıflama,
Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki meydana getirebilir.
Küresel mali ve ekonomik kriz DO & CO Grubunun faaliyetlerini etkilemiştir ve zorlayıcı koşullar
devam ettiği sürece DO & CO Grubu faaliyetlerinin etkilenmesi muhtemeldir.
2007 yılı ortasından 2009 yılının ilk yarısına kadar küresel sermaye ve kredi piyasalarında yaĢanan
aĢırı dalgalanma ve bozulma yalnızca mali piyasaları değil reel ekonomiyi de önemli derecede
etkilemiĢtir. Bu kriz Grubun faaliyette bulunduğu sektörlerde tüketici alıĢkanlarının değiĢmesine
neden olmuĢtur. Havacılık sektöründe toplam yolcu sayısında önemli bir düĢüĢ meydana gelmesinin
yanı sıra, ayrıca birinci sınıf için yaptırılan rezervasyonların büyük bölümü ekonomi sınıfı
rezervasyonlarına kaymıĢ ve bunun sonucunda havayolu Ģirketlerinin çoğu sundukları yiyecek-içecek
miktarını azaltma yoluna gitmiĢtir. Organizasyon ikram hizmetleri sektöründe organizasyonlara
katılan konuk sayısında keskin bir düĢüĢ meydana gelirken daha mütevazı organizasyonlar yapma
eğilimi ortaya çıkmıĢtır. Havaalanlarındaki özel yolcu salonlarına uğrayan insan sayısı azalmıĢ ve
Ģirketler personel yemekhanelerinde maliyet kısma tedbirlerinin uygulanmasını istemiĢlerdir.
Tüketim ve harcama alıĢkanlıklarının küresel kriz öncesinde mevcut olan alıĢkanlıklara döneceği
konusunda güvence verilemez. Küresel krizin devam etmesi veya baĢka bir krizin ortaya çıkması
Grup aleyhine tüketim ve harcama alıĢkanlıklarının ortaya çıkmasına yol açabilir ve bu da DO & CO
Grubunun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki meydana getirebilir.
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DO & CO Grubunun faaliyetleri, Grubun faaliyet gösterdiği ülkelerdeki risklerden etkilenebilir.
DO & CO Grubu uluslararası çapta hizmet vermektedir. SatıĢlarının büyük bölümü Avusturya‟da
(2009/2010 mali yılındaki konsolide satıĢların yaklaĢık %38,4‟ü), Türkiye‟de (2009/2010 mali
yılındaki konsolide satıĢların yaklaĢık %35,8‟i), BirleĢik Krallık‟ta (2009/2010 mali yılındaki
konsolide satıĢların yaklaĢık %10,4‟ü), Almanya‟da (2009/2010 mali yılındaki konsolide satıĢların
yaklaĢık %6,4‟ü), ABD‟de (2009/2010 mali yılındaki konsolide satıĢların yaklaĢık %5,4‟ü) ve
Ġtalya‟da (2009/2010 mali yılındaki konsolide satıĢların yaklaĢık %2‟si) gerçekleĢtirilmiĢtir.
Dolayısıyla bu ülkelerden herhangi birinde meydana gelen olumsuz ekonomik veya politik
geliĢmeler, Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki meydana
getirebilir.
DO & CO Grubu müşterileriyle ilgili tahsilat risklerinden etkilenebilir.
DO & CO Grubu müĢterilerinin ödeme aczi nedeniyle zarara uğrayabilir. Sözkonusu tahsilat
risklerinin artmasıyla sonuçlanabilecek genel bir ekonomik gerileme, DO & CO Grubunun mali
durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki meydana getirebilir. Örneğin, Grubun
müĢterisi olan havayolu Ģirketi Sky Europe‟un 2009‟daki ödeme aczi Grubun Bratislava (Slovakya)
havaalanındaki biriminin kapatılmasıyla ve oradaki faaliyetlere son verilmesiyle sonuçlanmıĢtır, bu
da Grubu masrafa sokmuĢtur. Bunun dıĢında Grubun müĢterisi olan havayolu Ģirketi EOS‟un girdiği
aciz hali hala devam etmekte olan davaya neden olmuĢtur. Dava, Ģirketin iflas iĢlemleri baĢlatılmadan
önce söz konusu Ģirketin tasfiye memuru tarafından Gruba ayrıcalıklı muamele yapıldığı iddiasına
dayanarak Gruptan yaklaĢık 1,50 milyon ABD Doları (yaklaĢık 1,08 milyon Avro) tazminat alma
talebiyle açılmıĢtır.
Döviz kurlarında ve faiz oranlarında yaşanan dalgalanmalar Şirketin mali durumu ve faaliyet
sonuçları üzerinde önemli ve olumsuz bir etki yaratabilir.
Uluslararası çapta faaliyette bulunması nedeniyle ġirket, satıĢlarının ve iĢletme giderlerinin önemli
bir bölümünü baĢta ABD Doları, Türk Lirası ve Ġngiliz Sterlini olmak üzere döviz cinsinden
yapmaktadır. Giderler genellikle satıĢlarla aynı para biriminde yapılmaktadır; ancak istisnaen,
Türkiye‟de satıĢların bir kısmı ABD Doları veya Avro olarak yapılmaktayken maliyetler Türk Lirası
üzerinden gerçekleĢmektedir ve bu farklılığın gelecekte de devam etmesi beklenmektedir. Ayrıca
Grubun, baĢta BirleĢik Krallık, Türkiye ve ABD olmak üzere, Euro bölgesi dıĢındaki ülkelerde
kurulmuĢ olup mali tablolarını Avro dıĢındaki para birimlerinde hazırlayan iĢtirakleri bulunmaktadır.
Bu Ģirketlerin kar ve zarar tabloları Grubun konsolide mali tablolarının hazırlanmasıyla bağlantılı
olarak Avro‟ya çevrilmektedir. Döviz kurlarında, özellikle Avro ile diğer para birimleri arasındaki
kurlarda yaĢanan önemli dalgalanmalar Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli
bir olumsuz etki yaratabilir.
Grubun stratejisi yeni birimler kurmak ve/veya iĢletme devralmak suretiyle faaliyetini geniĢletmeyi
içermektedir. Grup bu geniĢlemeyi Halka Arzın Net Hasılatıyla ve faaliyetlerinden sağlanan nakit
akıĢlarıyla finanse edemeyebilir ve faiz ödemeli borç alması gerekebilir. Bu bakımdan faiz
oranlarında yaĢanan bir dalgalanma Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir
olumsuz etki yaratabilir.
DO & CO Grubunun halihazırda sahip olduğu sigorta teminat kapsamı yetersiz olabilir.
DO & CO Grubu, özellikle Havayolu Ġkram Hizmetleri faaliyetleri ile ilgili olarak, DO & CO
Grubunun ve/veya personelinin yükleme ve boĢaltma iĢlemleri gibi faaliyetler nedeniyle doğrudan
veya dolaylı olarak neden olduğu bir uçak kazası durumunda veya bir terör saldırısında uçağa hasar
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verilmesi durumunda, önemli miktarda zarara uğrayabilir. Ayrıca, DO & CO Grubunun ve/veya
personelinin neden olduğu (örneğin uçak kalkıĢ saatlerinde ortaya çıkan) gecikmeler veya (örneğin
gıda zehirlenmelerinden ötürü) sağlığa verilen zararlar DO & CO Grubunu zarara maruz bırakabilir.
DO & CO Grubu halihazırda gerekli sorumluluk sigorta kapsamını temin etmiĢ bulunmaktadır.
Ancak bu sigorta kapsamı bütün zararları karĢılamak için yeterli olamayabilir. Ayrıca, bu sigorta
teminat miktarının yükseltilmesinin gerekmeyeceği, sigorta primlerinin önemli oranda artmayacağı
veya DO & CO Grubunun gelecekteki kazalardan ve sorumluluklardan ötürü önemli miktarda
tazminat ödemekle yükümlü olmayacağı yönünde güvence verilmesi mümkün değildir. Bu gibi
durumlar DO & CO Grubunun itibarına zarar verebilir ve DO & CO Grubunun mali durumu ve
faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratabilir.
DO & CO Grubunun ürünleri tüketicilerin değişken beklentilerine bağlıdır.
DO & CO Grubunun sunduğu ürünler tüketicilerin sürekli değiĢen beklentilerine, gereksinimlerine,
ve Grubun faaliyetlerinde eğlence anlayıĢının önemi düĢünüldüğünde hızla değiĢen trendlere bağlıdır.
DO & CO Grubunun, tüketicilerin Grubun sunduğu ürünlerle ve hizmetlerle ilgili beklentilerine,
tercihlerine ve trendlere yanıt verememesi Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli
bir olumsuz etki yaratabilir.
DO & CO Grubu artan rekabetten olumsuz etkilenebilir.
DO & CO Grubu faaliyette bulunduğu bütün iĢ kollarında rekabet içerisindedir. Özellikle havayolu
ikram hizmetleri sektöründe olmak üzere birleĢmeler, gruplaĢmalar ve konsolidasyon göz ardı
edilemez. Yönetim, konsolidasyonun rekabet baskısını arttıracağını düĢünmektedir. Ayrıca Yönetim,
üstün mali ve diğer kaynaklara sahip çokuluslu Ģirketler dahil bazı Ģirketlerin Grubun faaliyette
bulunduğu sektörlere girme ve/veya bu sektörlerdeki varlıklarını geniĢletme ihtimalini de dikkate
almaktadır. Grubun artan rekabet karĢısında ilgili sektörlerde etkin rekabette bulunmayı sürdüreceği
veya satıĢ hacmini arttıracağı yönünde garanti verilemez ve artan bu rekabet Grubun mali durumu ve
faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratabilir.
Havayolu Ġkram Hizmetleri faaliyetlerinde Grup özellikle, dünya çapında sektör liderleri olan LSG
ve GATE GOURMET tarafından yürütülen faaliyetler ile bunlara ek olarak Grubun sektör lideri
olduğu Avusturya‟da ve Türkiye‟deki ilgili pazarlara yeni Ģirketlerin girmesi nedeniyle artan
rekabetle karĢılaĢabilir. Nitekim bu Ģekilde, yeni bir havayolu ikram hizmetleri Ģirketi olan Five Star
Air Caterer GmbH, 2009 yılında Avusturya havayolu ikram hizmetleri sektörüne girmiĢtir ve Grubun
Türkiye‟deki rakibi olan LSG TURKEY‟in (Ģu anda paylarının tamamı LSG‟nin elinde bulunan bir
iĢtirak) eski ortaklarından biri Türkiye‟de TURKISH DO & CO ve LSG TURKEY‟e rakip olarak
sektöre yeniden girmek amacıyla ruhsat baĢvurusunda bulunmuĢtur. Avusturya‟da LSG‟nin ve/veya
GATE GOURMET‟nin ve Türkiye‟de GATE GOURMET‟nin sektöre girmesi de ihmal edilemez bir
olasılıktır. Özellikle Avusturya‟da ve/veya Türkiye‟de sektöre yeni giren Ģirketlerin yarattığı artan
rekabet Grubun ilgili yerel sektörlerdeki pazar payının yanı sıra Grubun mali durumunu ve faaliyet
sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri faaliyetlerinde Grup, özellikle Ģu sebeplerle artan
rekabetten etkilenebilir: Öncelikle, Grupla rekabet etmekte olan dünya çapındaki firmalar büyük
uluslararası organizasyon ihalelerinde iddialı olabilmek için gerekli altyapıya ve personele yatırım
yapabilirler. Buna ek olarak, Grupla yerel ölçekte rekabet eden firmalar, uluslararası organizasyon
ikram hizmetleri pazarına girmeye karar verebilirler. Üçüncü olarak ise, yerel organizasyon
hizmetleri sektörüne yeni girecek olan Ģirketlerin önündeki potansiyel tehlikeler ve engeller az
olduğundan pazardaki oyuncu sayısı her zaman artabilir. Özellikle uluslararası büyük
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organizasyonlar sektöründeki rekabette yaĢanan bu artıĢ, Grubun ilgili yerel sektörlerdeki pazar
payının yanı sıra mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde de önemli bir olumsuz etki yaratabilir.
Restoranlar, Özel Salonlar & Otel faaliyetlerinde Grup özellikle Viyana‟da 2011 ve 2012‟de
açılacağı öngörülen Kempinski ve Shangri-la otelleri gibi pahalı ve lüks otellerin (restoranlar ve
barlar dahil) varlığı nedeniyle artan rekabetle karĢılaĢabilir. Bu durum lüks otel odası kapasitesini ve
sektördeki firmaların sayısını arttıracaktır. Aynı Ģekilde, Grubun otelcilik sektörüne girmeyi
planladığı Ġstanbul‟da lüks otel odası kapasitesi sürekli artmaktadır. Özel salonlarla ilgili olarak,
havayolu ikram hizmetleri sektöründeki mevcut rakiplerin ve özellikle Avusturya ve Türkiye‟de
havayolu ikram hizmetleri sektörüne yeni giren firmaların faaliyetlerini, havaalanlarındaki özel yolcu
salonlarını iĢletmeyi de içine alacak Ģekilde geniĢletmeyecekleri yönünde bir güvence verilmesi de
mümkün değildir. Benzer Ģekilde diğer organizasyon ve ikram hizmetleri Ģirketleri bu iĢ koluna
girme kararı alabilirler. Özellikle sektöre yeni giren firmaların yarattığı bu artan rekabet Grubun ilgili
yerel sektörlerdeki pazar payının yanı sıra mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz
etkileyebilir.
DO & CO Grubunun faaliyetleri hijyen standartları konusundaki riskler dahil olmak üzere ikram
hizmetleri sektörüyle bağlantılı genel risklerden etkilenebilir.
DO & CO Grubu Havayolu Ġkram Hizmetleri, Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri ve
Restoran, Özel Salonlar & Otel sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Grubun sunduğu menülerin,
yiyeceklerin ve içeceklerin kalitesinden ötürü meydana gelen hastalıklar, gıda zehirlenmeleri, söz
konusu menüler, yiyecekler ve içecekler ile ilgili hijyen sorunları veya diğer sorunlar ve bu durumlar
nedeniyle bildirilen olumsuz raporlar, bu sorunların asıl sorumlusunun DO & CO Grup olup
olmadığına bakılmaksızın, Grubun tamamını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca bir faaliyet bölümündeki
bu tür sorunlar diğer faaliyet bölümleri üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratabilir.
DO & CO Grubu şu andaki yönetici kadrosuna ve Genel Müdür Attila Doğudan’a ihtiyaç
duymaktadır.
DO & CO Grubunun kurucusu Attila Doğudan ġirket Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdürüdür
(CEO). Ayrıca, DO & CO Grubundaki diğer Ģirketlerin denetim veya yönetim kurullarında görev
yapmaktadır. Attila Doğudan Grubun izleyeceği yolu belirleyip hayata geçirerek Grubun geliĢiminde
etkili olmuĢtur. Grup hala onun liderliğine ve stratejik kılavuzluğuna ihtiyaç duymaktadır ve onun
hizmetlerinden mahrum kalınması Grubun stratejisinin iĢlerliği üzerinde önemli ve olumsuz bir etki
yaratabilir. Attila Doğudan‟ın veya üst düzey yönetim ekibinin bir veya daha fazla üyesinin Gruptan
ayrılması durumunda, DO & CO Grubunun, eĢit vasıflara sahip yönetim personelini uygun bir zaman
içerisinde ve fazla masraf yapmadan istihdam edebileceğinin güvencesi verilemez. Yönetim
kadrosunu zamanında ve uygun bir maliyetle istihdam edememenin, Grubun mali durumu ve faaliyet
sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olabilir.
Grubun faaliyetleri entegrasyon ve genişlemeye bağlı ortaya çıkabilecek risklerden etkilenebilir.
DO & CO Grubunu gelecekte yeni birimleri baĢarıyla kurma ve/veya yeni devralmaları baĢarıyla
gerçekleĢtirme konusunda önemli zorluklarla karĢılaĢabilir. Yeni devralınmıĢ faaliyet birimleri ve
firmaların kurulması ve entegrasyonu ile bağlantılı tedbirlerin alınması DO & CO Grubunun çok
fazla masrafa girmesini gerektirebileceği gibi bu tedbirlerin baĢarıyla hayata geçirileceği konusunda
güvence verilmesi de mümkün değildir.
Özellikle, Grup Ekim 2010 sonu itibariyle Viyana‟da ilk “Henry-The Art of Living” mağazasını
açarak perakende gıda iĢine girmiĢtir. Bu markanın veya perakende gıda iĢinin baĢarılı olacağının
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ve/veya Grubun perakende gıda iĢini Viyana‟daki ilk
geniĢletebileceğinin güvencesinin verilmesi mümkün değildir.

mağazanın

ötesine

taĢıyarak

Otel faaliyetlerinin Türkiye‟yi kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesiyle ilgili olarak DO & CO Grubu,
TURKISH DO & CO vasıtasıyla yürüttüğü Ġstanbul‟daki yeni otelin inĢaatını zamanında tamamlama
baskısı altında olup bu oteli 12 Eylül 2012 tarihi itibariyle iĢletmeye açamaz ise söz konusu otel
arazisinin mal sahibi olan Ġstanbul Ġl Özel Ġdaresinin ilgili sözleĢmeyi feshetme hakkı doğacaktır. Bu
Ģekilde bir fesih üzerine mal sahibi TURKISH DO & CO‟nun vermiĢ olduğu mevcut yıllık kira
bedelinin %6‟sına tekabül eden 324.000 TL‟lik (yaklaĢık 163.043 Avro) ve ilk üç yıllık döneme
iliĢkin kira bedeline tekabül eden 16,20 milyon TL‟lik (yaklaĢık 8.15 milyon) teminat mektuplarını
paraya çevirme hakkı kazanacağı gibi feshe kadar yapılan yatırımları ve masrafları Gruba geri
ödemekle yükümlü olmayacağından inĢaatın zamanında tamamlanamaması ġirket için önemli
ekonomik kayıplara yol açabilir. Ayrıca, bu otel projesine fiilen harcanan masrafların 40 milyon
Avro tutarındaki bütçelenmiĢ maliyeti aĢmayacağının veya Grubun, özellikle Türkiye‟de otel
iĢletmeciliği konusundaki deneyimsizliği göz önünde bulundurulduğunda Ġstanbul‟daki otelleri
Restoranlar, Özel Salonlar & Otel bölümünde ulaĢılmıĢ olan kar marjları seviyesinde karlı bir Ģekilde
iĢleteceğinin güvencesi verilemez. TURKISH DO & CO ile Ġl Özel Ġdaresi arasındaki sözleĢme
uyarınca iĢletilecek tesisler Ġl Özel Ġdaresi tarafından Devlet Ġhale Kanunu uyarınca gerçekleĢtirilen
ihale sonucunda TURKISH DO & CO‟ya yirmi beĢ yıllık bir süre için teslim edilmiĢ olup,
TURKISH DO & CO‟nun, 12 Ocak 2009 tarihinde kendisine teslim edilen tesisi, teslim tarihinden
yirmi beĢ yıl sonra, herhangi bir ücret ödenmeksizin ve herhangi bir tazminat talebinde
bulunmaksızın iĢletmeye hazır durumda idareye iade etmesi gerekmektedir. Grubun, mevcut kira
sözleĢmesinin bitiĢi üzerinde, faaliyetlerini bu mekanda sürdürmeye devam etmesi için takdiri
idareye ait olmak üzere gerçekleĢtirilecek baĢka bir ihaleye katılması gerekebilir. SözleĢmenin
burada bahsedilen Ģekilde feshedilmesi, bütçelenmiĢ maliyetin aĢılması ve/veya otelin karlı bir
Ģekilde iĢletilememesi, Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki
yaratabilir. Ayrıca, otel tesisleri ile ilgili mevcut kira sözleĢmesinin sona ermesinin ardından ilgili
sözleĢmenin süresinin uzatılamaması da Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli
bir olumsuz etkiye neden olabilir.
Grup, Viyana Ģehir merkezinde yer alan Akademiestrasse‟de bulunan bir binayı PS DOGUDAN‟dan
kiralamıĢ ve bu binayı çeĢitli restoranlar, yeni bir DEMEL kafe ve bir perakende mağazanın yanı sıra
sunum ve toplantı tesislerinin bulunduğu yeni bir merkez satıĢ lokasyonuna dönüĢtürme sürecini
baĢlatmıĢtır. Projenin tahmini maliyeti 8 ile 10 milyon Avro arasındadır. Bu proje için fiilen harcanan
masrafların tahmini maliyeti aĢmayacağı ve/veya bu ana mağazanın baĢarıyla iĢletileceğine iliĢkin
güvence verilmesi mümkün değildir. BütçelenmiĢ maliyetin aĢılması, Grubun mali durumu ve
faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratabilir.
Grubun gelecekte gerçekleştirme girişiminde bulunabileceği devralmalar bir takım içsel riskler
içermektedir.
Grup, gelecekte seçici devralmalar yoluyla faaliyetlerini geniĢletme giriĢiminde bulunabilir. Ancak
Grubun gelecekte doğru hedefler belirleyebileceğinin veya bu hedefleri uygun Ģartlarla
devralacağının güvencesi verilemez. Grup, Ģirketlerin faaliyetlerinin entegrasyonu veya devralma
sonucunda hedeflenen, belirli iĢletmesel ve mali sinerjilere ulaĢma konusunda da baĢarısız olabilir.
Devralınan Ģirketlerin entegrasyonu sırasında; kültür veya yönetim tarzı farklılığı, devralınan Ģirket
kayıtlarının veya iç denetim mekanizmalarının yetersizliği ve nakit akımları üzerinde doğrudan
kontrol kurmada engeller gibi bazı nedenlerle zorlukar yaĢanabilir. Bu kapsamda, gelecekte
devralınabilecek muhtemel Ģirketlerin entegrasyonu ihtiyacı Grubun mevcut faaliyetleri açısından da
aĢağıdakileri kapsayan bir takım riskleri doğurmaktadır:
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Halihazırda Grubun mevcut faaliyetleri idare etmek gibi büyük bir sorumluluğu olan üst
düzey yöneticilere ek talep yöneltilmesi,
Daha fazla personel ve kaynak gerektirecek daha karmaĢık bir operasyonel yapıya ulaĢılması,
Devralınan Ģirketlerin entegrasyonu için ilave nakit harcamaların yapılması,
Devralmaların finansmanı amacıyla ek borca girilmesi ve bununla bağlantılı olarak borç
ödeme maliyetlerinin artması ve
Yeterli sayıda vasıflı yöneticiyi ve diğer personeli çekme ve elde tutma ihtiyacı.
GeçmiĢte devralınan veya gelecekte devralınacak olan Ģirketlerin baĢarılı entegrasyonunun
sağlanamaması Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki meydana
getirebilir. Üstelik Grup, devralınan varlıkların entegrasyonunda baĢarılı olsa dahi beklenen sinerjiler
ve maliyet tasarrufları gerçekleĢmeyebilir. Böyle bir durumda kar marjları beklenenden daha düĢük
olacaktır.
DO & CO Grubunun gelecek beklentileri yüksek derecede vasıflı ve yetenekli personeli çekme ve
elde tutma kabiliyetine bağlıdır.
DO & CO Grubunun gelecekte elde edeceği fırsatlar, diğer faktörlerin yanı sıra, yüksek derecede
vasıflı, istekli ve yetenekli personeli çekme ve elde tutma kabiliyetine bağlıdır. DO & CO Grubundan
ayrılan personel sayısının artması veya DO & CO Grubunun yeterli sayıda vasıflı, istekli ve yetenekli
personeli elinde bulunduramaması veya kendine çekememesi, Grubun verdiği hizmetlerin kalitesinde
ve bunun sonucunda Grubun markası veya imajı, mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli
bir olumsuz etki yaratabilir.
DO & CO Grubu çalışanları tarafından başlatılıp aleyhine sonuçlanan davalardan olumsuz
etkilenebilir.
DO & CO Grubunun faaliyetlerinin niteliği ve Grubun dünya çapında çok sayıda insanı istihdam
ettiği düĢünüldüğünde, istihdamla ilgili dava riskleri, her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.
DO & CO Grubu aleyhine kesinleĢen davalar, Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde
önemli bir olumsuz etki yaratabilir.
Artan işgücü maliyetleri Grubun mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını önemli şekilde
etkileyebilir.
ĠĢgücü maliyeti, Grubun 2009/2010 mali yılındaki toplam satıĢlarının %33,95‟ine ve 2010 yılı Nisan
ve Eylül ayları arasındaki altı aylık dönemde yapılan toplam satıĢların %30,84‟ine tekabül ederek
Grubun üretim maliyetlerinin temel bir unsurunu oluĢturmuĢtur. Ġkram hizmetleri ve restoran
iĢletmeciliği faaliyetlerinin önemli bir bölümü toplu iĢ sözleĢmeleri ile düzenlendiğinden asgari ücret
artıĢları büyük oranda Grubun kontrolü dıĢında gerçekleĢmektedir. ĠĢgücü maliyetleri önemli oranda
arttığı takdirde, bunun Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etkisi
olabilir.
Grubun müşterilerle yaptığı sözleşmelerde yer alan fiyatlandırma şartları Grubun masraflarını
karşılama ve bu sözleşmelerden kar etme kabiliyetini sınırlandırabilir.
DO & CO Grubunun yaptığı sözleĢmelerin çoğu sabit fiyat maddesi içermektedir. Bu sözleĢmelere
göre Grup sağladığı hizmetlerin fiyatlarını sabitlemekte ve bu hizmetlere bağlı maliyetlerin fiyatı
aĢma risklerini üzerine almaktadır. Bu tip bir sözleĢme Ģartı, Grubun sözleĢmeye iliĢkin yaptığı gider
tahminlerinin gerçekleĢenden az olması veya maliyetlerde enflasyona bağlı genel artıĢlar ortaya
çıkması durumunda DO & CO Grubunu zarara uğratabilir. Dolayısıyla bu sözleĢmelerin karlılığı
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Grubun tedarik ettiği hizmetlerle bağlantılı masrafları doğru olarak tahmin veya kontrol edebilmesine
bağlıdır. Bir dizi etken bu masrafları etkileyebilir ve bunların bazıları Grubun kontrolü dıĢında
olabilir. Grup sabit fiyatlamaya tabi sözleĢmelerin giderlerini doğru olarak öngöremediği takdirde
bazı ticari iĢlemler beklenenden daha düĢük marj getirebilir ve dolayısıyla Grubun mali durumu ve
faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etkiye neden olabilir.
Ayrıca, ham madde fiyatları, mevsimsel dalgalanmalar ve bölgesel hava koĢulları gibi etkenler, bütün
DO & CO Grubunun gelirleri ile birlikte DO & CO Grubunun farklı faaliyet bölümlerini de
etkileyebilir.
Grubun markalarını ve diğer fikri mülkiyet haklarını koruyamaması Grubun faaliyetlerini
olumsuz etkileyebilir.
Grubun baĢarısı büyük ölçüde Grubun ürün isimlerinin ve markalarının tanınmasına ve bunlara
iliĢkin itibara bağlı olduğu için, bu marka isimleri ve ticari markalar Grubun faaliyeti açısından kilit
değerlerdir. Grubun ürün isimlerinin ve markalarının değerinin korunması Grubun faaliyeti açısından
önemlidir. Piyasadan toplatılan ürünler, müĢteri Ģikayetleri, olumsuz tanıtım, davalar veya diğer
etkenler nedeniyle Grubun marka isimlerinin ve ticari markalarının değerinin büyük miktarda
düĢmesi Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratabilir.
Grubun faaliyette bulunduğu çeĢitli ülkelerdeki hukuk sistemleri fikri mülkiyet haklarının
kullanılması konusunda Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerindeki hukuk sistemlerine nazaran daha
düĢük etkinlikte bir hak koruması sağlamaktadır. Yönetimin ticari markalarını ve diğer fikri mülkiyet
haklarını korumak için aldığı önlemlerin yeterli olacağına veya üçüncü Ģahısların bu hakları ihlal
etmeyeceğine iliĢkin herhangi bir güvence verilemez. Grubun fikri mülkiyet haklarını ihlallere karĢı
koruyamaması halinde bu durum Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir
olumsuz etki yaratabilir.
Grubun iç denetim sistemleri ve risk yönetimi yeterli olmayabilir.
Grup iç denetim sistemlerini ve risk yönetimini geliĢtirmek amacıyla önlemler almıĢtır ve almaya
devam etmektedir. Grubun iç denetim sistemlerinin ve risk yönetiminin Grubun iĢlemleri bakımından
yeterli olacağının güvencesi verilemez. Ġç denetim sistemlerindeki bir eksiklik Grubun mali durumu
ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratabilir.
Grup, özellikle bir zarar ya da kötüye gidiş anında, önemli gurme mutfaklarına ve/veya
faaliyetlerine ilişkin diğer taşınmazlara ilişkin uzun süreli kira sözleşmelerinden olumsuz yönde
etkilenebilir.
Grup, Avusturya, Türkiye ve BirleĢik Krallık‟ta bulunan önemli gurme mutfakları ve faaliyetleriyle
ilgili diğer taĢınmazlarına iliĢkin bir takım uzun süreli kira sözleĢmeleri akdetmiĢtir. Bu anlaĢmaların
süreleri sabitlenmiĢtir ve Grup, Ġzahname tarihinden itibaren 10 ile 25 yıl içerisinde söz konusu
sözleĢmeleri fesih hakkından feragat etmiĢtir. Bu kiralamalara istinaden ödenecek kiralar büyük
oranda sabit olup 30 Eylül 2010 itibariyle vadesi 5 yıldan uzun vadeli kira ödeme taahhütleri toplamı
91,42 milyon Avro‟dur. Grubun iĢlettiği gurme mutfak sayısını ya da kira yoluyla elinde
bulundurduğu sair taĢınmaz adedini azaltarak küçülmeye gitmesi halinde dahi ilgili sözleĢmeler
uyarınca ödenecek meblağlar, belirlenen kira süresi ya da varsa ilgili ihbar dönemi sonuna kadar aynı
kalacak, Grup bu durumla söz konusu operasyonlarında azalan ya da sıfıra inen satıĢlarla mücadele
etmeye çalıĢacaktır. Bu durum, maliyetlerin satıĢa olan oranını arttırabileceği gibi Grubun finansal
durumunu ve karlılığını önemli oranda etkileyebilecektir.
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2.2. Ġhraç edilen paylara iliĢkin riskler:
Halka arz sonrasında Şirket paylarının piyasa fiyatı istikrarsız olabilir.
Payların piyasa değeri istikrarsız olabilir ve piyasa değerinde ani ve büyük düĢüĢler yaĢanabilir.
Bunun sonucunda yatırımcılar payların piyasa değerinde önemli bir düĢüĢle karĢılaĢabilirler. ġirketin
kontrol edemediği ve pay fiyatını etkileyebilecek etkenler arasında; AD PS ve DZR‟nin sahip olduğu
paylardan dolayı halka açık pay sayısının sınırlı olması, fiili veya tahmini sonuçlardaki
dalgalanmalar, ġirketin mali sonuçlarını etkileyen Ģirket dıĢındaki geliĢmeler, menkul kıymet
uzmanlarının ve/veya yatırımcıların Halka arzın ve Ġzahnamede açıklanan stratejinin baĢarısı ve
etkisi hakkındaki görüĢleri, havacılık sektöründe geçerli genel koĢullardaki değiĢiklikler, ekonomik
dalgalanmalar ve mali piyasaların genel geliĢimi, ġirketle veya ġirketin faaliyetini etkileyen sanayi
dallarıyla ilgili muhtemel davalar veya düzenleyici iĢlemler ile VSE ve/veya ĠMKB‟deki genel hisse
fiyatı değiĢkenliği yer almaktadır. ĠMKB Ulusal Pazarda Payların volatilitesini daha da arttırabilecek
piyasa yapıcılığına izin verilmemektedir.
Avusturya dışında yerleşik yatırımcılar, gelecekteki sermaye artırımlarında Yeni Pay Alma
Haklarını kullanamadıkları takdirde payları sermayenin bütününe oranla değer kaybına
uğrayabilir.
Avusturya Ģirketler hukukuna göre hissedarlar bir sermaye arttırımında ġirketin çıkardığı payları
ellerindeki pay oranına göre öncelikli olarak satın alma hakkına (Bezugsrechte) sahiptir. Avusturya
dıĢındaki hissedarlar bulundukları ülkelerdeki sınırlamalar nedeniyle, ilgili kanunlar veya sermaye
arttırımının Ģartları veya tanınan ilgili yeni pay alma hakkı Ģartları uyarınca gelecekte yapılacak
sermaye arttırımlarında Avusturya‟daki hissedarlarla aynı koĢullarda yeni pay alma hakkına sahip
olamayabilir.
Halka arza katılmayacak olan Hissedarların payları sermayenin bütününe oranla önemli bir
değer kaybına uğrayacaktır.
Yeni Pay Alma Hakkı Dönemi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma hakları geçerliliğini
yitirecektir. Söz konusu yeni pay alma haklarını kullanmayan veya kısmen kullanan hissedarların
ġirket sermayesinde sahip oldukları pay yüzdesi ve kullanabilecekleri oy haklarının yüzdesi
düĢecektir. Sermaye artırımı sonrasında, yeni pay alma haklarını tamamen kullanmayan hissedarların
elindeki mevcut payların ihraç edilen artırılmıĢ sermaye içindeki yüzdesi de buna bağlı olarak
düĢecektir.
Şirket paylarının çoğunluğu, tek bir hissedarın elindedir.
Halka arz öncesinde, Grubun kurucusu ve genel müdürü (CEO) olan Attila Doğudan‟ın tek lehdarı
olduğu AD PS, ġirketin ihraç edilmiĢ sermayesinin %54,40‟ını elinde bulundurmaktadır. Halka Arzın
ardından AD PS tarafından Arz Edilen Ġlave Payların tamamının satıldığı ve satılan payların Fiyat
Ġstikrarı Döneminin sonunda AD PS‟ye iade edilmediği varsayıldığında AD PS‟nin ġirketteki pay
oranının %50‟nin altına, yaklaĢık olarak %41‟e inmesi beklenmektedir. Buna rağmen, söz konusu
pay yüzdesi AD PS‟nin ġirketin önemli kararlarını fiilen kontrol etmesine ve dolayısıyla Grubun
önemli stratejik kararlarını etkilemesine imkan verebilir. AD PS‟nin çıkarları ġirketin çıkarlarıyla
veya ġirketin diğer hissedarlarının çıkarlarıyla çatıĢabilir.
Bir Avusturya şirketindeki hissedarların hakları Türkiye’de ya da başka bir ülkede kurulan bir
şirketin hissedarlarının sahip oldukları haklardan farklı olabilir. Diğer bir deyişle Türkiye’deki
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hissedarlar, Türk şirketlerinin hisselerine sahip olduklarında edindikleri hakların aynısını bir
Avusturya şirketinin hisselerine sahip olduklarında edinemeyebilirler.
ġirket Avusturya kanunlarına uygun olarak kurulmuĢ olan halka açık bir anonim Ģirkettir. ġirketin
hissedarlarının hakları Ana SözleĢme hükümleri ve Avusturya kanunlarıyla düzenlenir. Bu haklar
Avusturya dıĢındaki ülkelerde kurulmuĢ olan Ģirketlerin hissedarlarının sahip oldukları haklardan
bazı farklılıklar gösterebilir. Ayrıca yatırımcılar için baĢka ülkelerin menkul kıymet kanunlarını
uygulatmak veya bu kanunlara dayanarak ġirkete karĢı açtıkları bir davayı kazanmak zor olabilir.
Halka arzın Sermaye Artırımının, Ticaret Siciline tescilinden önce iptali halinde Yeni Pay Alma
Hakları ortadan kalkacaktır. Yeni pay alma haklarının dışında kalan halka arz, Sermaye
Artırımının tescil edilmesinden sonra iptal edilse dahi Arzedilen Yeni Paylar Yeni Pay Alma
Haklarını kullanan hissedarlara Arz Fiyatından dağıtılacaktır. Bununla birlikte Halka arzın
tamamlanamaması sebebiyle pay fiyatları önemli oranda düşebilecektir.
Arz Edilen Yeni Paylar, bunları Yeni Pay Alma Hakkı sahiplerine teklif etme yükümlülüğü taĢıyan
Yeni Pay Kullanım Aracısı Erste Group Bank AG tarafından taahüt edilmektedir. Arzedilen Yeni
Paylar, Aracılık Yüklenim SözleĢmesi uyarınca Halka arzda görev alan aracı kurumlar tarafından
yüklenilmiĢ olup bu kurumlar mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması gibi bazı durumlarda Aracılık
Yüklenim SözleĢmesinden geri çekilebilir. Sözkonusu kurumların Aracılık Yüklenim
SözleĢmesinden Sermaye Artırımının Ticaret Siciline tescilinden sonra geri çekilmeleri veya
Sermaye Artırımının tescilinin engellenmesinin mümkün olmadığı bir anda geri çekilmeleri
hallerinde dahi Arz Edilen Yeni Paylar, Yeni Pay Alma Haklarını kullanmıĢ olan Yeni Pay Alma
Hakkı sahiplerine Arz Fiyatı üzerinden dağıtılacaktır. Bununla birlikte Halka arzın
tamamlanamamasından ötürü pay fiyatlarında önemli oranda bir düĢüĢün meydana gelmesi de
olasıdır. Aracılık Yüklenimi SözleĢmesinin Sermaye Arttırımının Ticaret Siciline tescil edilmesinden
önce feshedilmesi durumunda Halka arz yapılmayacak, Yeni Pay Alma Hakları ortadan kalkacak ve
hiçbir değer ifade etmeyecektir. Bu Ģartlar altında yatırımcılar ġirket paylarını teslim alma hakkına
sahip olmayacaklardır. Açığa satıĢ yapan her bir yatırımcı Arz Edilen Yeni Payları teslim etme
konusunda taĢıdıkları yükümlülükleri yerine getirememekten doğan riski üstlenmiĢ olacaktır.
Şirketin paylarının alım satımının durdurulması pay bedelini olumsuz etkileyecektir.
Avusturya‟da FMA, herhangi bir menkul kıymet ihraççısının içinde bulunduğu koĢullar uyarınca söz
konusu menkul kıymetlerin alım satımına devam edilmesinin yatırımcıların menfaatlerine zarar
vereceğini düĢünüyorsa bu menkul değerlerin alım satımını durdurmaya veya menkul değerlerin
iĢlem gördüğü ilgili düzenlenmiĢ piyasada bu menkul değerlerin ticaretini durdurmaya yetkilidir.
Türkiye‟de ĠMKB, bir hisse senedi ya da hisse senedini ihraç eden ortaklığa ilĢkin olarak alıcı ve
satıcıların kararlarını etkileyecek önemde bilgiler olduğunun öğrenilmesi, bir hisse senedi için
sağlıklı bir piyasa teĢekkül etmesini önleyecek Ģekilde olağan dıĢı fiyat ve/veya miktarlarda alımsatım emirlerinin sistemlere kaydedilmesi veya bir hisse senedine ait emirlerin ilgili ĠMKB
düzenlemeleri kapsamında toptan alım-satım iĢlemleri kapsamına girmesi durumunda ya da bir
seansın sağlıklı bir biçimde yürütülmesini engelleyen diğer unsurların ortaya çıktığı kanaatine
varmıĢsa, söz konusu ihraççının menkul kıymetlerinin alım satımını geçici olarak durdurmaya
yetkilidir. Avusturya‟da FMA VSE‟ye, Türkiye‟de ise SPK ĠMKB‟ye piyasalarda manipülasyon ve
içeriden öğrenenlerin ticaretine karĢı alınan tedbirlerle bağlantılı olarak ihraç edilmiĢ menkul
kıymetlerin geçici süreyle iĢlem görmemesi için talimat vermeye yetkilidir. VSE veya ĠMKB‟de
ġirketin paylarının alım satımının durdurulması pay fiyatını olumsuz etkileyebilir.
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Paylar için aktif veya sürdürülebilir bir alım satım piyasası oluşmayabilir ya da devam
ettirilemeyebilir.
Mevcut Paylar VSE‟nin Resmi Listesine kayıtlıdır, ve geçmiĢte düĢük hacimlerde iĢlem hacmi
yaĢamıĢtır. Tüm payların 2 Aralık 2010 tarihinde veya buna yakın bir tarihte VSE ve ĠMKB‟de
iĢleme alınması beklenmektedir. Her bir pay herhangi bir anda yalnızca bir borsada iĢlem
görebilecektir. Halka arz sonrasında paylar için herhangi bir borsada aktif ve likit bir alım satım
pazarı oluĢacağı veya devam edeceğine iliĢkin güvence verilmesi mümkün olmayıp, likiditenin VSE
ve ĠMKB arasında bölünmesi iĢlem gören payların likiditesi üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.
Aktif ve likit piyasalarda genellikle fiyatlardaki volatilite daha düĢük seviyededir ve yatırımcılar için
alım-satım emirleri daha verimli olarak yerine getirilir. Paylar için likit bir alım satım piyasasının
oluĢmaması veya oluĢan likit alım satım piyasasının korunamaması durumunda, fiyattaki volatilite
artabilir ve paylar için verilen bir alım veya satım emrinin uygulanması daha da zorlaĢabilir.
Şirketin ana ortakların pay satışı, Şirketin pay bedelinde bir düşüşe neden olabilir veya şirketin
kontrolünde bir değişime sebebiyet verebilir.
DO & CO, AD PS ve DZR, 8 Kasım 2010 tarihi ile payların IMKB‟de iĢlem görmesini takip eden
180. gün arasındaki dönem boyunca, ġirketin ĠMKB ve/veya VSE‟de iĢlem gören pay adedini
doğrudan ya da direkt olarak arttırmayacağını taahhüt etmiĢtir. Fiyat Ġstikrarı Dönemi sonunda AD
PS ve DZR‟ye e geri dönen paylar serbestçe satılabilecektir. (bkz. 9.33). Belirli koĢullarda,
halihazırda AD PS‟nin sahip olduğu payların tamamını veya bir bölümünü satın alan tarafların
Avusturya Devir Yasası uyarınca zorunlu çağrı yapması gerekebilir (Avusturya Devir Yasası‟nın
zorunlu çağrıya iliĢkin maddeleri, bu Ġzahname‟nin 9. bölümünde açıklanmıĢtır).
Şirketin paylar üzerinden temettü ödeyebilmesi dağıtılabilir karın mevcudiyetine bağlı olacaktır.
ġirketin temettü ödeme kabiliyeti bir dizi etkene, özellikle iĢtiraklerinden yeterli miktarda temettü
alabilmesine bağlıdır. ĠĢtirakleri tarafından ġirkete temettü ödenmesi de yasal Ģartlar da dahil bazı
sınırlamalara ve iĢtiraklerde yeterli miktarda dağıtılabilir karĢılık ve nakit olmasına bağlıdır. Bu
iĢtiraklerin temettü ödeyebilmeleri ve ġirketin diğer kuruluĢlardaki yatırımlarından kar payı
alabilmesi; ilgili yerel kanunlara, idari düzenlemelere ve ilgili vergi düzenlemeleri de dahil fakat
bunlarla sınırlı olmayan diğer sınırlamalara tabidir. Bu kanunlar ve sınırlamalar, ġirkete gelecekte
iĢtirakleri tarafından temettü ödenmesini ve dağıtım yapılmasını sınırlandırabilir; bu da ġirketin diğer
faaliyetlerinin finansman kabiliyetini veya hissedarlarına temettü ödeme kabiliyetini sınırlandırabilir.
ġirketin gelecekte herhangi bir temettü dağıtımı yapacağı konusunda bir kesinlik yoktur.
Şirketin aciz haline düşmesi durumunda Şirketin hissedarlarının elindeki payların değeri
tamamen düşebilir.
Avusturya kanunlarına göre, bir Ģirketin aciz haline düĢmesi durumunda Ģirketin finansal ve ticari
alacaklıları, Ģirketin varlıkları hissedarlara dağıtılmadan önce bu varlıklar içinden alacaklarını alma
hakkına sahiptirler. Dolayısıyla, ġirketin iflası ilan edilirse ġirketin varlıklarının tamamının veya
tamamına yakın bölümünün alacaklıların alacaklarını ödemek amacıyla kullanılması durumunda,
paylara yatırım yapan kiĢilerin kısmen veya tamamen zarara uğramaları muhtemeldir.
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2.3. Mevzuata ĠliĢkin Riskler
DO & CO Grubu ürün sorumluluğu davalarına maruz kalabilir ve söz konusu davalar Grubun
faaliyetini olumsuz etkileyebilir.
DO & CO Grubu kusurlu ürünler veya bozuk gıdalar nedeniyle müĢterilerin uğradığı zarardan ötürü
yasal sözleĢmesel ürün sorumluluğu çerçevesinde sorumlu olabilir. DO & CO Grubunun tedbir ve
usuller yetersiz kalabilir veya yasal veya sözleĢmesel ürün sorumluluğu çerçevesinde DO & CO
Grubunun kontrol edemediği ve Grubun sorumlu tutulmasıyla sonuçlanabilecek olan etkenler
doğabilir. Bu sebepler de Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki
yaratabilir.
DO & CO Grubunun tabi olduğu gıda ve iş güvenliği kuralları, atıkların bertarafı, sivil havacılık
faaliyetleri, havacılık güvenliği, rekabet, vergi yasaları ile diğer düzenlemeler Grubun faaliyet
sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.
DO & CO Grubu çeĢitli alanları düzenleyen bazı uluslararası, ulusal ve yerel kanunlara ve
yönetmeliklere tabidir ve bunlara uymak zorundadır. Bu kurallar, gıda güvenliği ve iĢ güvenliği
düzenlemeleri, atıkların bertarafı, sivil havacılık faaliyetleri ve havacılık güvenliğine iliĢkin
düzenlemeleri de kapsamaktadır. Söz konusu düzenlemelerin sürekli geliĢtirilmesi ve genellikle daha
sıkı hale getirilmesi nedeniyle bunlara uyma maliyetinin gelecekte artması beklenmektedir. Sonuç
olarak, bu kanunlara uyma gerekliliği Grubun mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde
etkileyebilir. Bu konuların karmaĢık içeriğinden ötürü, gıda güvenliği, iĢ güvenliği, atıkların
bertarafı, sivil havacılık faaliyetleri, havacılık güvenliği ve/veya rekabet konularında Ġzahname
tarihinden önceki dönemle ilgili olarak ortaya çıkabilecek geliĢmeler Grubun mali durumu ve faaliyet
sonuçları üzerinde ayrıca önemli bir olumsuz etki yaratabilir.
DO & CO Grubunun tabi olduğu iş yasaları, sosyal güvenlik yasaları ve vergilendirilmeye ilişkin
düzenlemeler Grubun faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.
DO & CO Grubu personelinin istihdam edilmesini, personeline sosyal güvenlik imkanları
sağlanmasını ve maaĢların ve ücretlerin vergilendirilmesini düzenleyen bazı uluslararası, ulusal ve
yerel kanunlara ve yönetmeliklere tabidir. Bu düzenlemelerin sürekli geliĢtirilmesi ve genellikle daha
sıkı hale getirilmesi nedeniyle bunlara uyma maliyetinin gelecekte artması beklenmektedir. Sonuç
olarak bu kanunlara uyma gereğinin DO & CO Grubunun faaliyet sonuçlarını ve mali durumunu
olumsuz etkilemeyeceğinin güvencesi verilemez. Bu konuların karmaĢık içeriğinden ötürü, iĢgücü,
sosyal güvenlik ve vergilendirme konularında Ġzahnamenin tarihinden önceki dönemlerle ilgili
olarak, Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratabilecek
taleplerin ortaya çıkmayacağının güvencesi verilemez.
DO & CO Grubuna rekabet yasaları uyarınca sınırlamalar getirilebilir; bu sınırlamalar Grubun
faaliyetini olumsuz etkileyebilir.
Yönetim, Grubun Avusturya ve Türkiye‟de havayolu ikram hizmetleri sektöründe bir lider konumda
olduğunu tahmin etmektedir. Bu sebeple Grup, Avusturya‟da, Türkiye‟de, AB‟de veya diğer
ülkelerde yürürlükte bulunan rekabet kanunları uyarınca getirilen sınırlamalara tabi olabilir ve bu
sınırlamalar Grubun yeni ikram hizmetleri sözleĢmeleri yapma, var olanları yenileme, müĢterilerini
serbestçe seçme ve müĢterileriyle yaptığı sözleĢmelerin Ģartlarını serbestçe belirleme ve/veya
havayolu sektörüyle iliĢkili yeni hizmetleri üstlenme hakkını sınırlandırabilir. Bu sınırlamalar
dolayısıyla Grup, özellikle THY ile ortaklık sebebiyle Rekabet Kurulu‟nun yakın incelemesi altında
olabileceğinden bazı kararları almak konusunda rakipleri kadar esnek ve hızlı davranamayabilir.
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TURKISH DO & CO Ģirketine iliĢkin olarak, Grup ile THY arasında ortak giriĢimin kurulmasını
onaylayan 29 Aralık 2006 tarihli Rekabet Kurulu kararı, THY‟nin TURKISH DO & CO ile THY
arasında aktedilen ve 31 Aralık 2011 tarihinde sona erecek ilk ikram hizmetleri sözleĢmesinin
ardından rekabetçi koĢullarda havayolu ikram hizmetleri satın almayı taahhüt etmesi koĢuluyla
verilmiĢtir. Bu yükümlülük, THY‟nin bu tarihten sonra fiyat teklifi alma ya da ihale gibi bir takım
detaylı usullere baĢvurarak alım iĢlemleri gerçekleĢtirmesiyle sonuçlanabilir.
Ayrıca, Rekabet Kurulu‟nun GATE GOURMET‟den TURKISH DO & CO‟ya havayolu ikram
varlıklarının devrine iliĢkin verdiği 29 Aralık 2006 tarihli onaya iliĢkin dört ayrı iptal davası açılmıĢ
olup söz konusu davalar derdest halde ve DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz
aĢamasındadır. Her ne kadar dört Türk havayolu Ģirketi tarafından Rekabet Kurulu kararına karĢı
yapılan iptal ve yürütmeyi durdurma talepleri DanıĢtay tarafından reddedilmiĢ olsa da, ilk derece
mahkemesi davası kararı bu dört davacı tarafından da temyiz edilmiĢtir. Rekabet Kurulu‟nun
onayının usule iliĢkin gerekçelerle DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu tarafından iptal edilmesi
durumunda, Rekabet Kurulu usule iliĢkin uygunsuzlukları ortadan kaldırarak varlık devrine iliĢkin
yeni bir onay kararı verebilir. Ancak DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu‟nun davanın esası
yönünden onay kararını iptal etmesi halinde, varlık devri Türk rekabet hukuku uyarınca geçersiz hale
gelebilir ve Rekabet Kurulu iĢleme iliĢkin onay vermek üzere daha detaylı Ģartlar öngörebilir.
Gruba Avusturya, Türkiye, AB ve diğer diğer ülkelerde geçerli rekabete iliĢkin düzenlemeler
kapsamında uygulanan kısıtlamaların veya Grubun faaliyetlerine iliĢkin olarak, özellikle yukarıdaki
iki paragrafta ele alınanlar baĢta olmak üzere baĢlatılan yasal süreçlerin sonucu olarak verilecek nihai
kararların Grubun mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli ölçüde bir olumsuz etkisi
olabilir.
2.4. Finansal Riskler
Döviz kurları ile ilgili riskler
DO & CO, özellikle Havayolu Ġkram Hizmetleri ve Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
bölümlerinin uluslararası yapısı dolayısıyla, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kolay
etkilenebilmektedir. En sık kullanılan yabancı para birimleri Türk Lirası, Amerikan Doları ve Ġngiliz
Sterlini‟dir.
Dövizli nakit girdileri ile çıktıları aynı vadeye denk getirilerek risk azaltılmakta ve kapalı pozisyon
yaratılmaktadır. ġirket, ayrıca tedarikçiler ve müĢterilerle yapılan sözleĢmeye dayalı anlaĢmalarla,
gerçekleĢmesi muhtemel diğer tüm risklerden doğabilecek zararlara karĢı kendisini korumak
konusunda çok dikkatli davranmaktadır.
Gerektiğinde, kur riskini kontrol etmek için yatırım ve türev araçları kullanılmaktadır. Bu
dokümanın hazırlandığı tarihte ise hiçbir türev aracı kullanılmamaktadır.
Likidite ile ilgili riskler
Titizlikle hazırlanan ve her gün güncellenen finansal planlama raporları, likiditenin kontrolü ve
bundan doğabilecek risklerden korunmanın en önemli anahtarıdır. Eğer bir büyüme veya yeni bir
proje planlanıyorsa, bu yatırımın ġirket‟in likiditesi üzerindeki etkileri titiz bir analiz çalıĢması ile
yönetilmelidir.
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DO & CO‟nun Avusturya‟daki tüm Ģirketleri, tek bir havuz hesabı içinde toplanmakta, böylece
likidite tek bir merkezden kontrol edilebilmektedir.
Finansal planların sapması, düzenli ve hızlı finansal raporlamalar sayesinde çok kısa sürede kontrol
altına alınmaktadır. Bu yaklaĢım sayesinde, gerekli önlemlerin alınmasına hızlı bir Ģekilde
baĢlanmaktadır.
DO & CO‟nun likiditeye bağlı riskleri, borç seviyesinin çok düĢük olması sebebiyle kısıtlıdır.
Halihazırdaki likit ihtiyaçları, mevcut nakit ve nakit benzerleri ile bankalardan sağlanan mali
imkanlarla giderilebilmektedir.
Mali tabloların hazırlandığı 31 Mart 2010 tarihinde var olan finansal yükümlülüklerin ana para ve
faiz ödemeleri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
(Bin Avro)
1 yıldan kısa süreli
1-5 yıl arası
5 yıldan uzun

30 Eyl 2010
Geri
Faiz
Ödeme
0
0
0
0
0
0

31 Mar 2010
Geri
Faiz
Ödeme
0
0
0
0
0
0

31 Mar 2009
Geri
Faiz
Ödeme
7.277
601
8.150
861
0
0

31 Mar 2008
Geri
Faiz
Ödeme
6.171
1.478
20.973
2.613
0
0

Tahsilat Riski
DO & CO, tahsilat riskini alacak yönetim politikasının gereği; alacaklarını yakından takip ederek en
aza indirgemektedir. Tüm tüzel kiĢiliklerin bakiyeleri her hafta raporlanmaktadır. Diğer bir deyiĢle,
müĢterilerin borçlarını ödeyememe riski yakından takip edilmekte ve durum değiĢimlerine hızlı bir
Ģekilde cevap verilmektedir.
Kilit müĢterilerde meydana gelebilecek tahsilat riskini minizime etmek için gerekli sözleĢmeler
yapılmakta ve teminatlar alınmaktadır.
DO & CO tahsilat sigorta hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Yatırımlar yalnızca kredi notu yüksek
bankalarda yapılmaktadır. Diğer finansal araçlarda risk yok denecek kadar azdır.
Alacaklar varlıklar altına kaydedilmekte ve maksimum tahsilat riski ile düzeltilerek düĢürülmektedir.
MüĢterilerin kredi notları sürekli takip edildiğinden; mevcut noktada müĢteri alacaklarının tahsilat
riski yok denecek kadar azdır. Risk pazar koĢullarına göre değiĢmektedir.
Tahsilat riski ile ilgili olarak, aĢağıdaki tabloya bakılabilir:
(Bin Avro)
Vadesi gelmemiĢ

30.Eyl.10

31.Mar.10

31.Mar.09

31.Mar.08

31.015

20.480

19.097

21.831

Vadesi 20 günden az geçmiĢ

4.296

4.239

5.740

13.014

Vadesi 20 ila 40 gün arasında geçmiĢ

3.145

2.688

3.216

2.383

Vadesi 40 ila 80 gün arasında geçmiĢ

1.513

1.897

1.252

978

Vadesi 80 günden fazla geçmiĢ

1.620

1.419

2.238

3.425

41.590

30.723

31.525

41.631

TOPLAM
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Faiz Riski
Borçlanma, genellikle pazar koĢullarında yapılmaktadır. Ödeme vadeleri finanse edilen projenin
nakit akımına denkleĢtirilmektedir. Faiz oranlarındaki değiĢimden doğabilecek etkileri izleyen
hassasiyet analizleri çeyreksel bazda yapılmaktadır. Grup faiz oranlarındaki dalgalanmalara karĢı
önemli bir risk taĢımamaktadır.
DO & CO‟nun 31 Mart 2010 itibariyle herhangi bir finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır ve
2009/2010 mali yılında nakit ve nakit benzerleri toplamını neredeyse iki katına çıkarmıĢtır.
3. ORTAKLIK HAKKINDA BĠLGĠLER
3.1. Tanıtıcı Bilgiler
Ticaret Unvanı
Merkez Adresi
Fiili Yönetim Yeri
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası
KuruluĢ Tarihi

:
:
:
:
:
:

Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi

: Süresiz

Tabi Olduğu Yasal Mevzuat
Esas SözleĢmeye Göre Amaç ve Faaliyet
Konusu

: Avusturya Hukuku
: Ana SözleĢme‟nin 3. Maddesinin 2 numaralı fıkrası uyarınca,
ġirketin ticari faaliyet amaçları, aĢağıda belirtilenleri ihtiva
etmektedir:

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft
Stephansplatz 12, A-1010 Viyana, Avusturya
Dampfmühlgasse 5, A-1110 Viyana, Avusturya
Ticaret Sicili (Firmenbuch)
FN 156765m
17 Mart 1997

Özellikle aĢağıda belirtilenler dahil olmak üzere, restoranların
iĢletilmesi,
- havalimanı ve “casino” bünyelerinde de dahil olmak üzere,
restoranların, pastanelerin ve kafelerin inĢa edilmesi ve
iĢletilmesi
- personel ihtiyaçlarının karĢılanması amacı ile gerekli
birimlerin inĢa edilmesi ve iĢletilmesi,
- her türlü yemek servisi yapılması, sıcak ve önceden
hazırlanmıĢ soğuk yemeklerin satıĢının yapılması, alkollü
ve alkolsüz içeceklerin satıĢının yapılması ve bu içeceklerin
bardak, kadeh vs. ile açık satıĢının yapılması,
- her Ģekilde otel ve restoran faaliyeti iĢletmesinin yapılması,
Özellikle aĢağıda belirtilenler dahil olmak üzere, ikram
hizmetleri,
- uçaklar söz konusu olduğunda, uçak dahilinde servis
edilecek yemeklerin teslim edilmesi dahil olmak üzere,
yemekler için yiyecek malzemelerinin üretimi, iĢlenmesi ve
hazırlanması,
- her türlü müĢteri ve ticari faaliyet için ikram hizmeti
verilmesi,
Özellikle aĢağıda belirtilenler dahil olmak üzere, parti
organizasyonu hizmetleri,
- her türlü yiyecek maddesinin imalatı ve iĢlenmesi ve lüks
gıda sektörü,
- her türlü müĢteri ve ticari faaliyet için parti organizasyon
hizmetleri temin edilmesi,
Özellikle aĢağıda belirtilenler dahil olmak üzere etkinlikler,
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-

her türlü etkinliğin
gerçekleĢtirilmesi,

planlanması,

organizasyonu

ve

Özellikle aĢağıda belirtilenler dahil olmak üzere oteller,
- Viyana, Ġstanbul ve diğer seçkin konumlarda otellerin ve
konaklama tesislerinin inĢa edilmesi ve iĢletilmesi,
Özellikle aĢağıda belirtilenler dahil olmak üzere ticaret,
- “DO & CO”, “Demel” ve “Aioli” müseccel markaları
altında yer almakta olan gıda maddeleri, lüks gıda
maddeleri ve içecekler söz konusu olduğunda toptan ve
perakende ticari faaliyetlerinin yürütülmesi,
- her türlü ticari mal ile ticaret yapılması ve söz konusu ticari
malların ihracat ve ithalatlarının yapılması,
- ticaret acentesi olarak hareket edilmesi,
Özellikle aĢağıda belirtilenler dahil olmak üzere, müĢavirlik
hizmetleri,
- ikram hizmetleri kuruluĢlarına müĢavirlik hizmetleri,
- ikram hizmetleri kuruluĢlarının yönetimi konusunda destek
ve danıĢmanlık hizmetleri,
- iĢ konseptlerinin hazırlanması,
- gastronomi konusunda her türlü alanda müĢavirlik
hizmetleri,
Özellikle aĢağıda belirtilenler dahil olmak üzere, lojistik
hizmetleri,
- DO & CO Ģirketleri, havayolu Ģirketleri ve diğer
kuruluĢlara, parti organizasyon hizmeti ve ikram hizmeti
konularında gerekli malzemelerin derhal ve zamanında
temin edilebilmesi için gereken hizmetlerin verilmesi,
- her türlü lojistik iĢin temin edilmesi,
Özellikle aĢağıda belirtilenler dahil olmak üzere, merkezi idare
hizmetleri,
- satın alma,
- pazarlama,
- muhasebe/IT,
- finans yönetimi ve
- insan kaynakları yönetimi,
Özellikle aĢağıda belirtilenler dahil olmak üzere, hissedarlık
idaresi,
- yerli ve yabancı kuruluĢlar bünyesinde hissedarlık iktisabı
ve yönetimi,
- yerli ve yabancı kuruluĢların yönetiminin ve temsilciliğinin
gerçekleĢtirilmesi.
ġirket, ticari hedeflerini, bizzat veya bağlı ortaklıkları üzerinden,
Avusturya içinde ya da yurtdıĢında gerçekleĢtirebilir. DO & CO,
Ģirket faaliyetlerini gerçekleĢtirme ve ġirketin hedeflerinin elde
edilmesi amacı ile özellikle, Ģubelerin, bağlı ortaklıkların ve ortak
giriĢimlerin kurulması için gayrimenkul satın alma ve ayrıca ticari
sözleĢmeler, bilgi birikimi (know-how) ve danıĢmanlık sözleĢmeleri
ile lisans anlaĢmaları akdetmek amacı ile gerekli ya da faydalı
tedbirleri alma hakkına sahiptir.
Telefon ve Faks Numaraları
Ġnternet Adresi

: +43 (1) 74000 - 1010
: www.doco.com
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ġirket‟in mali yılı 1 Nisan‟da baĢlar ve takip eden takvim yılının 31 Mart gününde sona erer.
3.2. Ortaklığın Tarihçesi ve GeliĢimi
DO & CO Grubu, müĢterilerinin yiyecekten ağırlama hizmetlerine kadar değiĢen özel ihtiyaçlarını
karĢılamaya yönelik çözümler sunan, Avusturya merkezli bir ağırlama ve ikram iĢletmesidir. Grubun
temelleri 1981 yılında, Viyana Ģehir merkezinde açılan bir restoran ve Ģarküteri ile atılmıĢtır. O
zamandan bu yana DO & CO Grubu gerek kendi içinde büyüyerek gerekse baĢka Ģirketleri
devralarak Havayolu Ġkram Hizmetleri, Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri ve Restoranlar,
Özel Salonlar & Otel olmak üzere üç iĢ kolunda faaliyet gösteren uluslararası bir ikram ve ağırlama
hizmetleri tedarikçisine dönüĢmüĢtür. Grubun halihazırda üç kıtada her iĢ koluna gıda ve ikram
hizmetleri veren 19 gurme mutfağı bulunmaktadır. 31 Mart 2010 tarihinde sona eren mali yılda
Grubun konsolide satıĢları 352,74 milyon Avro, FAVÖK rakamı ise 36,03 milyon Avro seviyesinde
gerçekleĢmiĢ ve 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren ilk yarıyıl satıĢları 222,72 milyon Avro, FAVÖK
rakamı da 23.92 milyon Avro olmuĢtur. 2009/2010 mali yılındaki konsolide yıllık satıĢlarının
yaklaĢık %61,6‟sı ve 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren ilk yarıyıl konsolide satıĢlarının da yaklaĢık
%65,8‟i Avusturya dıĢından elde edilmiĢtir.
DO & CO Grubunun Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümü Ġstanbul Atatürk Havalimanı‟ndaki ve
Viyana Havalimanı‟ndaki ana merkezlerinde kapsamlı bir dizi hizmet verdiği Türkiye‟nin ulusal
havayolu THY ve Avusturya‟nın ulusal havayolu AUSTRIAN baĢta olmak üzere halihazırda
Avusturya, Türkiye, Amerika BirleĢik Devletleri, Ġngiltere, Almanya, Ġtalya ve Malta‟da 23
havalimanında 60‟tan fazla havayoluna ikram hizmetleri vermektedir. Havayolu Ġkram Hizmetleri
bölümünün 2009/2010 mali yılında Grubun konsolide yıllık satıĢlarının %73,3‟ünü, 30 Eylül 2010
tarihinde sona eren altı aylık dönemde ise %76,6‟sını gerçekleĢtirmiĢtir.
Grubun Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümü, uluslararası organizasyon ikram
hizmetleri alanında küresel çapta faaliyet gösteren birkaç tedarikçiden biridir ve kurumsal partiler ve
özel partilerin yanı sıra bazı önemli spor organizasyonlarında da ikram hizmetleri vermektedir. Grup,
neredeyse tüm Formula 1 Grand Prix yarıĢları, Portekiz‟de düzenlenen EURO 2004,
Avusturya/Ġsviçre‟de düzenlenen EURO 2008, Madrid‟de düzenlenen ATP Masters Tenis Turnuvası,
Valencia‟da düzenlenen Amerika Kupası, UEFA ġampiyonlar Ligi Finalleri, Ġstanbul‟da düzenlenen
2010 FIBA Basketbol Dünya ġampiyonası, golf turnuvaları ve Kitzbühel‟de düzenlenen Dünya
Kayak ġampiyonası gibi önemli organizasyonlarda ikram hizmetleri vermiĢtir. Uluslararası
Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümü, 31 Mart 2010 tarihinde sona eren mali yılda Grubun yıllık
konsolide satıĢlarının %9,6‟sını, 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren ilk aylık dönemde ise %10,1‟ini
gerçekleĢtirmiĢtir.
Restoranlar, Özel Salon & Otel hizmetleri bölümü, halihazırda bir otel (Stephansplatz) ile
Stephansplatz (Viyana), Albertina (Viyana) ve Casino Baden‟deki (Baden) DO & CO restoranları ve
Viyana ve Salzburg‟daki Demel kafeleri dahil olmak üzere Viyana ve Salzburg civarındaki en seçkin
semtlerde yedi restoran ve bar iĢletmektedir. Grup ayrıca, Londra‟da British Museum‟da da
restoranlar iĢletmektedir. Grup aynı zamanda Viyana, Frankfurt, New York, Adana ġakir PaĢa
havalimanlarında önemli havayolu müĢterileri için özel salonlar ve Avusturya‟da altı, Londra‟da ad
bir personel yemekhanesi iĢletmektedir. 2010 Ekim ayından itibaren ise Londra Heathrow
Havalimanı‟ndaki özel salon faaliyete baĢlayacaktır. Grup 2009‟da THY ile oluĢturduğu bir ortak
giriĢim Ģirketi vasıtasıyla Ġstanbul, Boğaziçi‟nde iki tarihi yalının otel ve restoran tesisi olarak restore
edilip belirli bir süre için iĢletilmesi projesine baĢlamıĢtır ve bu tesisin 2012‟de açılması
beklenmektedir. Grup 2010‟da Viyana Ģehir merkezinde bir bina kiralamıĢ ve bu binanın muhtelif
restoranlar, perakende mağazalar, etkinlik ve toplantı tesislerinden oluĢan bir satıĢ merkezine
dönüĢtürülmesine iliĢkin bir projeye baĢlamıĢtır. Restoranlar, Özel Salonlar & Otel Hizmetleri
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bölümü, 2009/2010 mali yılında Grubun konsolide yıllık satıĢlarının %17,1‟ini ve 30 Eylül 2010‟da
sona eren altı aylık dönemde ise %13,3‟ünü gerçekleĢtirmiĢtir.
DO & CO Grubu’nun tarihi gelişimi
1981
1983
1987
1989
1990
1992
1995
1998
1999
2000
2002
2003
2004

2006

2007

2008
2009
2010

Viyana‟da ilk restoran açıldı
Avusturya‟da organizasyon ikram hizmetlerine baĢlandı
Avusturya‟da havayolu ikram hizmetlerine baĢlandı
1110 Viyana, Dampfmühlgasse 5 adresinde bir üretim tesisi kuruldu
Viyana Ģehir merkezinde, Stephansplatz‟da DO & CO restoranı açıldı
Formula 1 Grand Prix yarıĢlarında ikram hizmetlerine baĢlandı
Milano‟daki Malpensa Havalimanı‟nda havayolu ikram hizmetlerine baĢlandı
DO & CO paylarının ilk Halka arzı gerçekleĢti ve paylar Viyana Borsası‟nda iĢlem görmeye
baĢladı
New York‟ta havayolu ikram hizmetlerine baĢlandı
Münih ve Frankfurt‟ta organizasyonlarda ikram hizmetlerine baĢlandı
DEMEL VIENNA devralındı (Viyana‟daki Ģekerleme üreticisi)
Londra‟da havayolu ikram hizmetlerine baĢlandı
Frankfurt Havalimanı‟nda LUFTHANSA‟nın birinci sınıf özel salonlarının iĢletilmesine
baĢlandı
Portekiz‟de EURO 2004 Futbol ġampiyonasının ağırlama hizmetlerinin idaresi üstlenildi
Londra‟da British Museum‟da restoranların iĢletilmesine ve ikram hizmetlerinin verilmesine
baĢlandı
Viyana Ģehir merkezinde, Stephansplatz‟da DO & CO oteli açıldı
THY ile ortak giriĢim baĢlatıldı
GATE GOURMET‟den Türkiye çapında 9 havayolu ikram birimi devralındı (1 Ocak 2007
itibarı ile)
Airest‟in (yeni adı ile SKY GOURMET) Viyana, Salzburg, Graz, Linz, Bratislava ve
Malta‟daki havayolu ikram hizmetleri, uluslararası organizasyon ikram hizmetleri,
iĢletmelere ikram hizmeti ve havalimanı özel salonu faaliyetleri devralındı
Avusturya ve Ġsviçre‟de düzenlenen EURO 2008 Futbol ġampiyonası‟nın ağırlama
hizmetlerinin idaresi üstlenildi
New York‟taki JFK Havalimanı‟nda LUFTHANSA özel salonu açıldı
Ġstanbul, Boğaziçi‟nde “DO & CO Palace” otel projesine baĢlandı
Ġngiltere pazarında organizasyon ikram hizmetleri verilmesi için Londra‟da faaliyet gösteren
FORTNUM & MASON ile bir ortak giriĢim kuruldu
Polonya ve Ukrayna‟da düzenlenecek EURO 2012 UEFA Futbol ġampiyonası‟nın ağırlama
hizmetlerinin idaresi iĢi kazanıldı
Londra Heathrow‟da EMIRATES için havayolu ikram hizmetlerine baĢlandı.
Viyana‟da ilk Henry “The Art of Living” perakende mağazası açıldı.

3.2.1. Strateji
Yönetim bir yandan marjlarını arttırırken, bir yandan da Grubun uluslararası ağını geniĢletmeye
devam etmeyi planlamaktadır. Yönetim, Arz sayesinde elde edeceği ilave mali imkanlar sayesinde
Grubun daha fazla sayıda yüksek hacimli sözleĢme kazanabilmesi ve Grubun önüne çıkan Ģirket satın
alma fırsatlarını kullanabilmesi için gereken mali gücü ve istikrarı sergileyebileceği kanaatindedir.
Grubun stratejisinin ana unsurları Ģunlardır:
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İş geliştirme potansiyeli sunan müşterilere ve bölgelere odaklanmak
DO & CO Grubu ticari faaliyetlerini iĢ geliĢtirme potansiyeli sunan müĢteriler ve piyasalar üzerinde
yoğunlaĢtırmayı planlamaktadır. Yönetim, özellikle artan sayıda yolcuya hitap eden havayolları ile
ortak olmayı hedeflemektedir. Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümünün THY, EMIRATES ve
ETIHAD gibi ağ taĢımacıları ile yaptığı iĢbirliği de bu stratejinin bir örneğidir.
Grup aynı zamanda Yönetimin ekonomik büyüme oranının ortalamanın üstünde olduğunu ve
havayolu yolculuğu ve kaliteli ikram talebinin artmasını öngördüğü bölgelere ağırlık verilmektedir.
Yönetim, 2006‟da Türkiye‟deki geniĢlemesinden bu yana, gerek Türkiye gerekse Ortadoğu‟daki
faaliyetlerini daha da geliĢtirmeyi istemektedir. Bu sebeple, bir yandan da müĢteri sayısındaki
büyümenin devam etmesi beklenen Avrupa ve Kuzey Amerika havalimanlarına ağırlık verecektir.
Grubun Türkiye’deki varlığını daha da güçlendirmek
Yönetim, Türkiye‟nin kısa ila orta vadede Grubun faaliyetlerinde çok önemli bir rol oynayacağı
düĢüncesindedir. Grup, THY ile var olan ortak giriĢimi sayesinde THY‟ye havayolu ikram hizmetleri
vermekte ve doğrudan doğruya THY‟nin yolcu sayısındaki artıĢtan ve devam etmesi beklenen
geniĢleme çalıĢmalarından faydalanmaktadır. Türk hükümetinin tahminlerine göre ekonominin 2010
yılında %6,8‟lik; 2011 yılında ise %4,5 lik oranla güçlü bir toparlanma sergilemesi beklenmektedir
(kaynak: Reuters http://www.forexyard.com/en/news/Turkey-raises-2010-economic-growth-rate-to68-pct-2010-10-10T115112Z-UPDATE-2). Nüfusun %43,7‟sinin 25 yaĢın altında olduğu (AB-15‟te
bu
oran
%27,2‟dir)
(kaynak:
EUROSTAT,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/main_tables) Türkiye son derece
elveriĢli bir demografik profil arz etmektedir ve bu durum, Yönetimin de görüĢlerine göre taĢımacılık
altyapısı ve hizmetlerinin düĢük penetrasyonu ile birleĢtiğinde uzun vadede bir iĢ potansiyeli arz
etmektedir.
(kaynak:
EUROSTAT,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/main_tables). 2003‟te Türk sivil
havacılık sanayinin liberalleĢtirilmesinden bu yana yolcu sayısı önemli ölçüde artmıĢ ve 2003-2009
döneminde Türk yerli yolcuların yıllık büyümesi %25‟i aĢan bir BileĢik Yıllık Büyüme Oranı
sergilemiĢtir (kaynak: www.shgm.gov.tr) Bu nedenle Yönetim, Türk havayolu ikram hizmetleri
piyasasının daha fazla iĢ fırsatları sunduğu kanaatindedir.
Grup son yıllarda Türkiye‟deki altyapısına önemli yatırımlar yapmıĢtır ve sekiz önemli Türk Ģehrinde
gurme mutfaklar iĢletmektedir. Grup, Türkiye‟deki yatırım odağını devam ettirme niyetindedir. Grup,
özellikle THY ile var olan ortak giriĢim sayesinde, Ġstanbul Boğaziçi‟ndeki iki tarihi yalının bir otel
ve restoran tesisi olarak restore edilip belirli bir süre için iĢletilmesi projesine baĢlamıĢtır. 2012‟de
açılması beklenen otel ve restoran “DO & CO” markası ile iĢletilecektir ve Grubun Türkiye‟deki ana
tanıtıcı merkez olması amaçlanmaktadır. Yönetim, bu projeyi, Grubun Türkiye‟deki marka itibarı ve
imajının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak görmektedir.
İş kollarını geliştirmek ve müşteri ve mekan sayısını arttırmak için mevcut ilişkilerden, altyapıdan
ve marka bilinirliğinden faydalanmak
Grup son yıllarda, sahip olduğu iĢ kollarından giderek artan sayıda müĢteriye daha fazla ürün
sunmayı baĢarmıĢ ve uluslararası ağını önemli bir Ģekilde geniĢletmiĢtir. Yönetim, iĢ kollarını
geliĢtirmek ve müĢteri ve mekan sayısını artırmak için Grubun mevcut iliĢkilerinden ve altyapısından
faydalanmayı planlamaktadır.
Grup, Ģu anda Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümünde 60‟tan fazla havayoluna ikram hizmeti
vermektedir, ancak genellikle her bir havayolu için bu hizmeti sınırlı sayıda yerde üstlenebilmiĢtir.
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Bu nedenle, Grup mevcut hizmet kalitesine ve ürünlerine dayanarak aynı havayollarına diğer
havalimanlarında da ikram hizmeti vermeyi planlamaktadır. Grup, bu stratejisi çerçevesinde
kalabalık havalimanlarında stratejik müĢteriler hedeflemekte, hizmetlerini ve iliĢkilerini söz konusu
havayolunun ağına yaymayı ve nihayetinde THY ve AUSTRIAN Ģirketleri ile var olan
sözleĢmelerine benzer bir Ģekilde merkez havayolu sözleĢmesi yapmayı hedeflemektedir. Bu
bağlamda, DO & CO grubu, EMIRATES, CATHAY PACIFIC, ETIHAD ve QATAR gibi yolcu
sayısı ve pazar payı sürekli bir artıĢ gösteren havayollarını hedeflemektedir.
Yönetim, Uluslararası Organizasyonlar Ġkram Hizmetleri kolunun, Grubun uluslararası alanda
faaliyet gösteren lider organizasyon ikram hizmetleri iĢletmesi olarak daha sağlam bir yer edinmesi
için UEFA futbol Ģampiyonaları gibi önemli uluslararası spor organizasyonlarında ikram hizmetleri
verilmesine ağırlık vermeye devam edecektir. Grup, EURO 2012 ikram hizmetleri sözleĢmesini
kazanmıĢtır ve Ģu anda 2012 Olimpiyat Oyunları‟nın ikram sözleĢmesi için ihale sürecindedir (bu
ihalenin sonucunun 2010 sonu itibarı ile ilan edilmesi beklenmektedir). Bu önemli uluslararası spor
organizasyonları; bir tarafta kurumsal sponsorlar, diğer tarafta ise organizasyonu yapan acenteler
olmak üzere birden fazla karar alıcı mekanizma tarafından yürütülmektedir. Kurumsal sponsorlar tüm
dünyada tutarlı bir kalite seviyesinin sağlanmasını talep ederken, acenteler de istenen kalitenin
sağlanması için kendisini ispatlamıĢ ortaklarına güvenmektedirler. Yönetimin stratejisi, söz konusu
nihai tüketicilerden talep gelmesini sağlamak için önemli kurumsal sponsor müĢterileri ile var olan
iliĢkilerinden faydalanmak ve bir yandan da ilgili organizasyon düzenleme Ģirketleri ile mevcut
iliĢkilerini güçlendirmeye devam etmektir.
Grup, Restoranlar, Özel Salonlar & Otel bölümünün, halihazırda bir yiyecek üretim tesisi bulunan
havalimanlarında iĢlettiği özel salon sayısını arttırmayı planlamaktadır. ġirket, bu stratejisi sayesinde
2010‟da EMIRATES‟in Londra Heathrow Havalimanı‟ndaki özel salonunu iĢletme sözleĢmesini
kazanmıĢtır. Bu nedenle Grup günümüzde havayolu özel salonları ihalelerine girmektedir. Son
dönemde bu sektörde havayolları, maliyet tasarrufuna gittiğinden veya kalite yoluyla farklılaĢmaya
çalıĢtığından Yönetim bu trendlerden faydalanabilmek niyetindedir.
Ortak girişimle kurarak, perakende sektörüne girerek ve olası şirket devralmaları ile iş geliştirmek
Yönetim, gerçekleĢtirdiği organik iĢ geliĢtirmeye ek olarak Grubun faaliyetlerini, ortak giriĢim
ortakları ile girdiği iĢbirlikleri ve muhtemel devralmalar yolu ile geliĢtirmeye çalıĢmaktadır.
Yönetim, yeni piyasalara veya iĢ kollarına girmek için kullanılabilecek muhtemel fırsatları sürekli
olarak analiz etmektedir.
Grup yakın dönemde FORTNUM & MASON ile bir ortaklık baĢlatmıĢtır ve bu ortaklığın Ġngiltere
ağırlama hizmetleri pazarına giriĢinin temelini oluĢturması amaçlanmaktadır. Yönetim aynı zamanda
perakende outlet tedarikçileri ile stratejik iĢbirliği yapmayı ve akabinde perakende piyasasına nüfuz
etmek için Grubun bilgi birikiminden ve altyapısından faydalanmayı hedeflemektedir. Grup, ilk adım
olarak Avusturya‟nın en büyük perakendecisi BILLA ile “mağaza içinde mağaza” konsepti
oluĢturulmuĢtur ve Yönetim ilk deneme mağazasını 2010 Ekim ayı sonu Viyana‟nın en güzel
yerleĢimlerinden birinde yer alan lüks BILLA mağazası içinde yeni markası “Henry – The Art of
Living” adı altında ilk mağazasını açmıĢtır. Yönetim, bu piyasaya girdikten sonra elde ettiği
sonuçlara göre Grubun perakende gıda pazarındaki faaliyetlerini bu marka altında geniĢletmeyi
planlamaktadır.
Yönetim, faaliyetlerini daha da geniĢletme amacıyla, organik büyümeye ek olarak, sipariĢ hacimlerini
arttırmayı ve marjlarını iyileĢtirmek için devralma fırsatları araĢtırılmaya devam edilmektedir. Bu tür
fırsatlar, baĢta Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümü olmak üzere iĢ kollarını daha da güçlendirecek
faaliyetlerin devralınmasına iliĢkin fırsatlardır ve özellikle havayolu ikram hizmetleri pazarındaki
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mevcut rakiplerin bölgelerinin ve faaliyetlerinin devralınmasını ve/veya yerleĢik ancak yeterli
performansı göstermeyen iĢletmelerin veya yeterince değer verilmeyen markaların satın alınmasını
kapsamaktadır.
Yenilikçi ve marka bir işletme olmaya odaklanmak
Yönetim, Grubun kaliteli bir markaya sahip bir faaliyet olarak imajını daha da güçlendirmek ve
Grubu rakiplerinden farklı kılmak amacıyla, ürün ve hizmetlerinde kaliteyi sağlamaya odaklanmaya
ve ürün ve hizmet geliĢtirmeye önem vermeye devam edecektir.
Örneğin, Grup 2009/2010 mali yılında Ġstanbul‟da bulunan ve Grubun kendi personeline ve havayolu
personeline eğitim veren “DO & CO Academy”de üç farklı uçak türünün iç tesislerinin gerçeğe
uygun kopyalarını yerleĢtirmiĢtir. THY personeli, bu tesislerde TURKISH DO & CO tarafından
eğitilmektedir.
ġirket ayrıca her zaman için her müĢterisinin özel ihtiyaçlarına yönelik ürünler ve hizmetler sunmaya
çalıĢmaktadır. Ürün ve hizmet geliĢtirme yalnızca Grubun stratejik bir avantaj kazanmasına yardımcı
olmamakta aynı zamanda Grubun müĢterilerinin rakiplerinden farklılaĢmalarını ve piyasadaki
pozisyonlarını güçlendirmelerini sağlamaktadır. Bu duruma verilebilecek örneklerden biri, uçaktaki
yolcular için taze yemek piĢiren “uçan Ģefler” uygulamasının baĢlatılmasıdır (normalde önceden
hazırlanmıĢ yiyecekler uçakta yeniden ısıtılarak servis edilmektedir). DO & CO Grubu Ģu anda bu
hizmeti, AUSTRIAN havayolunun uzun uçuĢlarında business sınıf yolcularına ve THY‟nin uzun
uçuĢlarında business sınıfı ve birinci sınıf yolcularına vermektedir.
Marka portföyünü daha da geliştirmek
Yönetim, Grubun mevcut baĢarılı markalarını daha da geliĢtirmeyi hedeflemektedir. Yönetim, bu
strateji çerçevesinde 2012‟de Ġstanbul‟da bir DO & CO otel ve restoran ana tesisini açmayı
planlamaktadır. Grup aynı zamanda, Viyana Ģehir merkezindeki bir binanın markayı temsil eden en
önemli merkezlerden birine dönüĢtürülmesi projesine baĢlamıĢtır ve aynı zamanda New York‟ta
Ģehrinde yeni bir Demel kafe açacağı bir yer aramaktadır.
Grup 2010 Mart ayında FORTNUM & MASON ile stratejik bir ortak giriĢim baĢlatmıĢtır ve ortak
giriĢimin Ġngiltere‟deki organizasyonlarda ağırlama hizmetleri piyasasına giriĢi için bir aracı olmasını
beklemektedir. Bu ortaklık ile FORTNUM & MASON‟un sahip olduğu marka imajı ve satıĢ gücü,
Grubun iĢletme alanındaki bilgi birikimi ile bir araya gelmektedir. Ortak giriĢim ilk etkinliğini 2010
Temmuz ayında gerçekleĢtirmiĢ ve Tatton Çiçek Fuarı‟nda yaklaĢık 5000 konuğa ikram hizmeti
vermiĢtir.
Grup aynı zamanda, daha düĢük bir fiyat aralığı içinde iyi kalite ve hizmeti temsil etmek üzere
tasarlanmıĢ “daha genç” markalarını da geliĢtirmeyi istemektedir. Örneğin, “Aioli” markası güney
havasını ve Akdeniz mutfağını temsil etmek üzere tasarlanmıĢtır. Grubun marka portföyüne son
olarak 2010 Ekim ayının sonunda piyasaya çıkarılan “Henry – The Art of Living” markası
eklenmiĢtir. Bu marka salata, meyve, sandviçlerden kaliteli hamur iĢlerine kadar değiĢen çok çeĢitli,
taze hazırlanmıĢ, paket ürünler sunacak ve organik gıdaya ağırlık verecektir.
Grubun markalarının, ürün sunumunun sürekli geliĢtirilmesi açısından anahtar teĢkil ettiğinin
farkında olan Yönetim, markalarına ait fikri mülkiyet haklarını sürekli olarak savunmaya devam
edecektir.
Ölçek ekonomisini daha da maksimize etmek ve esnek maliyet yapısını muhafaza etmek
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Yönetim, marjlarını daha da iyileĢtirmek için üç iĢ kolu arasındaki sinerjileri maksimize etmeye
devam edecektir. Yönetim yeni havayolu ikram hizmetleri müĢterileri kazanmayı ve Grubun gurme
mutfaklar kurduğu yerlerde diğer iĢ kollarına iĢ yaratmayı istemektedir. Örneğin Yönetim, maliyetleri
azaltmak için satın alma havuzları ile yüksek sipariĢ hacimlerine ulaĢmayı hedeflemektedir. Yönetim,
mevcut ve planlanan ulusal ve uluslararası merkezler yoluyla lojistiği optimum seviyeye getirerek
(örneğin taĢıma güzergahlarını kısaltarak), bölgesel tedarikçi iliĢkilerini daha da yoğunlaĢtırarak
maliyetten tasarruf etmeyi amaçlamaktadır.
Yönetim Grubun maliyet yapısının mümkün olduğunca esnek kalması için çalıĢmaktadır. Esnek bir
maliyet yapısı, bir yandan baĢta Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümü ve Uluslararası Organizasyon
Ġkram Hizmetleri bölümünde yaĢananlar gibi mevsimsel dalgalanmaların etkilerinin azaltılmasına
yardımcı olurken diğer yandan da dıĢ faktörlerin neden olduğu olağanüstü piyasa dalgalanmalarına
yanıt vermeyi kolaylaĢtırmaktadır. Ayrıca, maliyet yapısının esnek olması Grubun talepte ve
piyasada meydana gelen değiĢikliklere hızlı yanıt vermesine imkan tanımaktadır.
3.2.2. Üretim ve altyapı
Grubun faaliyetlerinin en önemli unsurlarından biri gurme mutfaklarıdır.
Gurme mutfaklar, gerek donanım gerekse personel açısından lüks restoranlar Ģeklinde kurulmuĢ gıda
üretim tesisleridir. Bu gurme mutfaklardaki faaliyetler kaliteli restoran Ģefleri tarafından idare
edilmektedir ve salatalar, soğuk yemekler, sıcak yemekler, sandviçler ve tatlılar gibi yemeklerin
tamamı ile pastalar ve unlu mamüller yalnızca taze malzemelerle hazırlanmaktadır. Bu gurme
mutfaklar üç iĢ koluna da (Havayolu Ġkram Hizmetleri, Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
ve Restoranlar, Özel Salonlar & Otel) hizmet vermektedir ve aynı zamanda Grubun perakende
pazarında yayılan faaliyetleri için görev yapacaktır. (bkz. Bölüm 2 “Risk Faktörleri”). Bu Ģekilde
gurme mutfaklar, bir iĢ kolunda elde edilen deneyim, beceri, geliĢme ve teknolojilerin bir diğerine
aktarılmasına imkan tanımaktadır.
DO & CO Grubu tüm dünyada 19 gurme mutfak iĢletmektedir ve bu mutfaklardan dokuzu
Türkiye‟de (Ġstanbul Atatürk, Ġstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, Adana ġakir PaĢa, Ġzmir
Adnan Menderes, Bodrum Milas, Antalya, Dalaman ve Trabzon), dördü Avusturya‟da (Viyana,
Salzburg, Linz ve Graz; Viyana Havalimanı‟nda bulunan ikinci bir mutfak Ģu anda sadece lojistik
için kullanılmaktadır) ikisi Almanya‟da (Frankfurt ve Münih ile Berlin‟de bulunan ancak faal
olmayan bir üçüncü mutfak), biri Ġtalya‟da (Milano), biri ABD‟de (New York), biri Ġngiltere‟de
(Londra) ve bir diğeri de Malta‟da bulunmaktadır. 2009/2010 mali yılında bu gurme mutfaklarda
toplamda 50 milyondan fazla yemek üretilmiĢtir.
Ġstanbul Atatürk Havalimanı‟ndaki gurme mutfağı %90-95 kapasite kullanım oranına ulaĢmıĢtır.
Yönetim, bu mutfağın ya da diğer mevcut mutfakların büyütülmesi için ilgili gurme mutfağında bir
yıl içinde üretilecek ek öğün yemek sayısıyla orantılı takip eden formüle dayalı yatırım yapılması
gerekeceği görüĢündedir: Mevcut bir gurme mutfak kapasitesini yıllık 100.000 öğün yemek ile
artırmak için 100.000 Avro‟luk bir yatırım gerekmekte olup yeni bir mutfak ihtiyacı doğması
durumunda gerekli yatırım miktarı iki katına çıkacaktır.
Bu birimlere ek olarak, Grup, özellikle Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümü ile ilgili
olarak, dünyanın her yerindeki organizasyonlara hizmet verebilecek nitelikte geçici yapılar ya da
mutfakların kurulmasında ve iĢletilmesinde bilgi birikimi ve özel beceriler edinmiĢtir. Grubun Asya,
Avrupa ve ABD‟de uluslararası organizasyonlar için üç donanım seti bulunmaktadır ve kısa bir süre
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önceden haber verildiğinde Formula 1 organizasyonları gibi organizasyonlara gönderilebilen bu
setler sayesinde Grup hizmetlerini tüm dünyada verme kabiliyetine sahiptir.
Bir diğer önemli unsur ise Grubun Viyana‟da ve Ġstanbul‟da bulunan “DO & CO Akademileri”dir.
Bu akademilerde Grubun personeli doğrudan doğruya Grup tarafından Grubun kendi ihtiyaçlarına
göre ağırlama hizmetlerinin her alanında eğitilmektedir. Ġstanbul‟daki “DO & CO Academy”
THY‟nin kabin görevlilerini ve “uçan Ģeflerini” TURKISH DO & CO uçuĢ hizmetlerinin yolculara
verilmesi konusunda eğitmekte ve eğitim merkezinde üç farklı türde uçağın iç tesislerinin gerçeğe
uygun modellerini kullanmaktadır.
3.3. Esas SözleĢmeye iliĢkin bilgiler
Tam versiyonu EK I‟de sunulan ġirket Ana SözleĢmesi‟nde yer alan önemli hükümlerin özeti aĢağıda
yer almaktadır.
3.3.1. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:
Sermaye, oy hakkına haiz 7.795.200 adet hamiline yazılı nominal değeri olmayan paya bölünmüĢtür.
ġirketin ana hissedarlarının birbirlerinden veya diğer hissedarlardan farklı oy hakları
bulunmamaktadır. Ġleride yapılacak sermaye artırımlarına iliĢkin paylar hamiline yazılı olacaktır.
3.3.2. Payların devrine iliĢkin esaslar:
Avusturya Sermaye ġirketleri Yasası (Aktiengesetz), münferit hissedarların haklarını koruyucu
nitelikte hükümler ihtiva etmektedir. Genel bir kural olarak, ilgili hissedarlar, sair Ģekilde karar
vermemiĢ ise, hissedarlar, eĢit Ģartlar altında eĢit muameleye tabi olmalıdır. Ayrıca, hissedarları
etkileyen tedbirler, genellikle bir hissedarlar kararı gerektirmektedir. Pay sahiplerinin hakları, grup
bazında, Ana SözleĢme üzerinde değiĢiklik yapılmak sureti ile değiĢtirilebilir.
Ana SözleĢme, hissedarların haklarının kullanılması konusunda, kanunun öngörmekte olduğu
koĢullardan daha sert koĢullar ihtiva etmemektedir. Bunun yanı sıra, Ana SözleĢme, hissedarların
hakları söz konusu olduğunda, kanunun öngörmekte olduğu koĢullardan daha esnek koĢullar altında
değiĢiklikler yapılmasına, ya da bu haklara kısıtlamalar getirilmesine izin vermemektedir.
Ne Avusturya kanunları, ne de Ana SözleĢme, yerleĢik olmayan ya da yabancı hissedarların hisse
sahibi olma ya da oy kullanma haklarını kısıtlamamaktadır.
3.3.3. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiĢtirilmesine iliĢkin esaslar:
Yoktur.
3.3.4. Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplantıya çağrılmasına iliĢkin usuller ile
toplantılara katılım koĢulları hakkında bilgi:
Genel Kurul Toplantılarında Davet
Genel hissedarlar toplantısı için davet çağrısı Yönetim Kurulu ya da Üst Kurul tarafından gerçekleĢtirilir.
Genel hissedarlar toplantıları ġirketin Avusturya Viyana‟daki tescilli merkezinde ya da Avusturya‟daki
bölgesel baĢkentlerden herhangi birinde gerçekleĢtirilebilir. Yönetim Kurulu, Üst Kurulun rızası ile (i)
Avusturya‟daki hissedarlar toplantısı ile eĢ zamanlı olarak, Avusturya içinde ya da dıĢında herhangi bir
yerde ikinci bir hissedarlar toplantısı gerçekleĢtirebilir; ancak söz konusu ikinci hissedarlar toplantısının,
Avusturya‟daki hissedarlar toplantısı ile gerçek zamanlı, sesli ve görsel olarak bağlantısının kurulması
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gereklidir; (ii) münferit hissedarların, hissedarlar toplantısına, herhangi bir yerden, gerçek zamanlı olarak
sesli ve (mümkünse) görsel bağlantı ile katılmasına müsaade edebilir; (iii) herhangi bir yerden,
hissedarların, elektronik olarak oy kullanmasına imkan tanıyabilir.
Ana SözleĢme uyarınca, genel hissedarlar toplantısına katılma, oy kullanma hakkı ve diğer hissedarlar
hakları, genel hissedarlar toplantısı tarihinden önceki onuncu günün sonu itibarı ile pay sahipliği
durumuna bağlıdır (kayıt tarihi). Saklamada tutulan hamiline paylar için, Sermaye ġirketleri Yasası
(Aktiengesetz) Bölüm 10a uyarınca bir saklama sertifikası, kayıt tarihindeki pay durumuna dair yeterli
delil teĢkil edecektir; ancak söz konusu sertifikanın, ġirkete en geç, genel hissedarlar toplantısından üç iĢ
günü önce, hissedarlar toplantısı davetinde bu maksatla bildirilmiĢ olan adrese ulaĢmıĢ olması gereklidir.
Saklamada tutulmayan hamiline hisseler için, ġirket tarafından ya da bir Avusturya noterlik makamı
tarafından verilen yazılı bir belge yeterli olacaktır ve bunların teslim alınmasında da ana hatları belirtilen
aynı prosedürler mutatis mutandis (gerekli değiĢiklikler yapıldıktan sonra) uygulanacaktır. Sakalamada
tutulamayan hamiline hisse sertifikalarının muhteviyatına iliĢkin olarak, saklama numarasının belirtilmesi
hariç olmak üzere, Sermaye ġirketleri Yasası (Aktiengesetz) Bölüm 10a(2), mutatis mutandis (gerekli
değiĢiklikler yapıldıktan sonra) uygulanacaktır. Türkiye‟de yerleĢik yatırımcılara iliĢkin prosedürler hk.
bilgi için Bknz. Bölüm 9.39
ġirket, hissedarlar toplantısı öncesinde, olağan genel hissedarlar toplantısı için 28 gün öncesinden daha
geç olmamak, herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı söz konusu olduğunda ise, 21 günden daha
geç olmamak kaydıyla, bir ihbar yayınlamak zorundadır.
Hissedarlar, kendilerini genel hissedarlar toplantılarında temsil etmek üzere vekil tayin edebilirler.
Olağan genel kurul toplantılarının, her bir mali yılın ilk sekiz ayı içinde düzenlenmesi gerekmektedir.
Oy hakları ve çoğunluğa ilişkin gereklilikler
Her bir pay, ilgili pay sahibine genel hissedarlar toplantısında bir oy kullanma hakkı vermektedir.
Genel hissedarlar toplantısı söz konusu olduğunda, asgari bir nisap gerekmemektedir. Hissedarlar,
zaruri hükümler nitelikli çoğunluk gerektirmediği sürece, kararları verilen oyların salt çoğunluğu ile
alabilecekleri gibi, pay sermayesinin çoğunluğunu gerektiren meselelerde, mevcut bulunan pay
sermayesinin salt çoğunluğu ile de karar alabilirler.
Avusturya mecburi kanunu gereği, aĢağıda belirtilmekte olan tedbirler, genel hissedarlar
toplantısında mevcut bulunmakta olan sermayenin en azından %75 çoğunluğunu gerekli kılmaktadır:
Ticari faaliyet amaçlarının değiĢtirilmesi;
Aynı zamanda Yeni Pay Alma haklarının da icra edildiği, sermaye artırımı;
Esas sermaye ya da Ģartlı sermaye yaratılması;
Sermayenin azaltılması;
Hisse senetlerine dönüĢtürülebilir tahviller, kâr katılımlı tahviller ve kâr katılım hakları söz
konusu olduğunda yeni pay alma haklarının hariç tutulması;
ġirketin tasfiyesi ya da tasfiye edilmiĢ ġirketin temdit edilmesi;
ġirketin sınırlı sorumlu Ģirket (GmbH) Ģekline dönüĢtürülmesi;
ġirket birleĢmesi ya da Ģirket bölünmesinin onaylanması (pay sahipliğine orantılı olarak);
ġirketin tüm varlıklarının devredilmesi; ve
Ticari faaliyetin iĢletilmesi söz konusu olduğunda kâr paylaĢımı havuzlarının ya da
sözleĢmelerinin onaylanması.
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DönüĢüm Kanunu (Umwandlungsgesetz) uyarınca bir ortaklar birleĢmesi için ya da Spin-Off Kanunu
(Spaltungsgesetz) uyarınca, pay sahiplik oranları ile orantısız bir bölünme için tüm hisse
sermayesinin %90 çoğunluğu gereklidir. Ayrıca, tüm sermayenin %90‟ına ya da daha fazlasına sahip
bir hissedar, Zorunlu Çıkarma Kanunu (Squeeze-Out Act, Gesellschafter-Ausschlussgesetz) uyarınca,
geri kalan hissedarların, hisselerini satın almayı talep edebilir.
Sermayenin en az %20‟sine sahip bir hissedar veya hissedarlar grubu, uzlaĢmalara ya da ġirketin
Yönetim Kurulu üyeleri ya da Üst Kurula karĢı yükümlülük taleplerinden feragatine itiraz edebilir.
Sermayenin en az %10‟una sahip bir hissedar veya hissedarlar grubu, özellikle aĢağıdakileri
gerçekleĢtirebilirler:
ġirket yönetimi ile ilgili olarak, eğer ilgili faaliyetler, önceki iki yıl içinde gerçekleĢmiĢ ise,
faaliyetlere yönelik özel denetimler talep edebilirler;
Özel bir denetçinin görevlendirilmesini veto edebilir ve bir mahkemenin baĢka bir özel
denetçi tayin etmesini talep edebilirler;
Yıllık mali tabloların, toplantı ertelemesi talep eden söz konusu hissedarlar tarafından yanlıĢ
olduğunun tespit edilmesi durumunda, genel hissedarlar toplantısının ertelenmesini talep
edebilirler;
Gerekçeli olarak, bir mahkemenin, Üst Kurul‟un bir üyesini geri çekmesini talep edebilirler
ve
Eğer ilgili talep, açıkça mesnetsiz değil ise, ġirketin, Yönetim Kurulu üyeleri, Üst Kurul
üyeleri ya da belirli üçüncü Ģahıslara karĢı tazminat talebinde bulunmasını talep edebilirler.
Sermayenin en az %5‟ine sahip bir hissedar veya hissedarlar grubu, özellikle aĢağıdakileri
gerçekleĢtirebilir:
Bir genel hissedarlar toplantısı gerçekleĢtirilmesini talep edebilirler, ya da eğer Yönetim
Kurulu ve Üst Kurul, ilgili taleplerine riayet etmez ise, mahkeme onayını müteakip, bir genel
hissedarlar toplantısı çağrısında bulunabilirler;
Genel hissedarlar toplantısı gündemine bir konunun alınmasını talep edebilirler;
Eğer özel bir rapor, bir tazminat talebini haklı kılacak hususları ortaya koyarsa, ġirketin,
Yönetim Kurulu üyeleri, Üst Kurul üyeleri ya da belirli üçüncü Ģahıslara karĢı tazminat
talebinde bulunmasını talep edebilirler;
Gerekçeli olarak, mali tablolar için mahkeme tarafından baĢka bir denetçi tayin edilmesini
talep edebilirler ve
Eğer bir hissedarlar kararı, kanunlarca ya da Ana SözleĢme ile belirlenen limitleri aĢan bir
amortisman, birikmiĢ amortisman, yedek akçe ve tahakkukların aĢılmasını öngörmekte ise,
söz konusu hissedarlar kararına itiraz edebilirler.
3.3.5. Ortaklığın yönetim hâkimiyetinin el değiĢtirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve
engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:
Yoktur.
3.3.6. Sermayenin artırılmasına veya azaltılmasına iliĢkin esas sözleĢmede öngörülen koĢulların
yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:
Yoktur.
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3.3.7. Yönetim ve denetim kurullarına iliĢkin hükümlerin özetleri:
Yönetim Kurulu, yönetimin icrasından sorumlu olup, ġirketi, üçüncü Ģahıslar nezdinde temsil
etmektedir. Üst yönetim bu hususta Yönetim Kurulu‟na destek vermektedir. Üst Kurul, yönetime
nezaret edilmesinden ve ġirketin dahili kontrollerinden sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından
gerçekleĢtirilen bazı aksiyonlar, Üst Kurulun rızasını gerektirmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri Üst
Kurul tarafından seçilir. Üst Kurul üyeleri, genel hissedarlar toplantısı (Hauptversammlung) ile
seçilir. ġirketin kurumsal makamları, geçerli Avusturya kanunlarına, Ana SözleĢmeye, Üst Kurulca
kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Kurul prosedür kurallarına ve Avusturya Kurumsal Yönetim
Kurallarına tabidir.
ġirket seviyesinde Üst Kurul üyelerinin üçte birini delege etme hakkı bulunan herhangi bir çalıĢma
konseyi oluĢturulmamıĢtır.
Yönetim Kurulu, Üst Kurul ve üst düzey yönetimdeki üyeler arasında aile bağı bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu’nun atanması ve görevleri
Yönetim Kurulu üyeleri, azami beĢ yıllık bir süre için Üst Kurul tarafından görevlendirilmektedir ve
tekrar seçilmeleri mümkündür. ġirket Ana SözleĢmesi uyarınca, ġirket Yönetim Kurulu iki ila beĢ
kiĢiden oluĢmaktadır. Üst Kurul, Yönetim Kurulunun herhangi bir üyesini görev süresi sona ermeden
önce gerekçeli olarak, örneğin büyük ihmal ya da görevin kasıtlı ihmali nedeni ile azledebilir.
ġirket, ya müĢterek olarak hareket eden iki Yönetim Kurulu üyesi tarafından ya da, genel
vekaletname (Prokurist) sahibi bir imza yetkilisi ile beraber hareket eden bir Yönetim Kurulu üyesi
tarafından temsil edilmektedir.
Yönetim Kurulu, ġirketin faaliyetlerini yönetmekte ve ġirketi, üçüncü Ģahıslar ile iliĢkilerde temsil
etmektedir. Yönetim Kurulu, gelecekteki iĢ politikalarına iliĢkin temel hususlara dair, en az yılda bir
kez, Üst Kurula rapor vermektedir. Yönetim Kurulu, iĢ operasyonlarının ve ġirket ile konsolide
grupların, tahminlere karĢılık ölçülmüĢ gerçekleĢen sonuçlarına iliĢkin ilerlemeleri ile ilgili olarak
Üst Kurula en az üç ayda bir olacak Ģekilde düzenli rapor vermektedir.
Yönetim Kurulu, hissedarlardan ya da Üst Kuruldan talimat almamaktadır. Sermaye ġirketleri Yasası
uyarınca, ġirket Ana SözleĢmesi ve Yönetim Kurulu prosedür kuralları (Geschäftsordnung für den
Vorstand), belirli yönetim tedbirleri ya da önemli faaliyet iĢlemleri, Üst Kurulun ya da
komitelerinden birinin önceden rızasını gerektirmektedir. Ancak, Yönetim Kurulunun söz konusu
rızayı elde edememesi, iĢlemin geçerliliğini etkilememekte, sadece, Yönetim Kurulunu zararlara
karĢı yükümlü kılabilmektedir. Üst Kurulun rızası, aĢağıdakiler de dahil olmak üzere, önemli
kararlar için gereklidir:
ĠĢtiraklerin alınması ve satıĢı;
ġirketlerin ve faaliyetlerin alınması, satılması ve kapatılması;
ġirket Yönetim Kurulu prosedür kuralları uyarınca belirli mali limitleri aĢan gayrimenkullerin
alınması, satılması ve üzerine ipotek konulması;
ġube kuruluĢ ve kapanıĢları;
ġirket Yönetim Kurulu prosedür kuralları uyarınca belirli mali limitleri aĢan yatırımlar;
Faaliyet dallarının ve üretim yöntemlerinin oluĢturulması veya iptal edilmesi;
ġirketin ticari faaliyet politikasının genel ilkelerinin belirlenmesi;
Belirli finansal limitleri aĢan kredi sözleĢmelerini ġirketin Yönetim Kuruluna ait prosedür
kuralları uyarınca sonuçlandırması;
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Üst yönetim kadrosuna verilecek kâr ya da ciro katılımları ile emeklilik taahhütleri ile ilgili
genel ilkelerin belirlenmesi;
Özel temsil vekaletinin verilmesi (Prokura);
Emeklilik taahhütlerine girilmesi;
Belirli finansal limitleri aĢan iĢ akitlerini ġirketin Yönetim Kuruluna ait prosedür kuralları
uyarınca sonuçlandırması;
Teminat ya da borç yükümlülüğü altına girilmesi;
Olağan ticari faaliyet operasyonlarını aĢan yükümlülüklerin alınması;
Endüstri mülkiyet haklarının, patentlerin, ruhsatların ve bilgi birikiminin iktisap edilmesi ve /
veya elden çıkarılması;
Belirli finansal limitleri aĢan kira ve leasing sözleĢmelerinin ġirketin Yönetim Kuruluna ait
prosedür kuralları uyarınca sonuçlandırılması, tadil veya iptal edilmesi;
Kar paylaĢma sözleĢmelerinin ve diğer kurumsal sözleĢmelerin sonuçlandırılması, tadil
edilmesi ve iptal edilmesi;
Ticari faaliyetin amaçlarında kökten değiĢiklikler yapılması;
Üst Kurul üyelerinin ġirket ya da bir bağlı ortaklık için ücret karĢılığında hizmetler
gerçekleĢtirme taahhütlerinin yer aldığı sözleĢmeler ya da Üst Kurul üyesinin kayda değer
ekonomik menfaati bulunduğu Ģirketlerle sözleĢmeler akdedilmesi;
ġirket paylarına dair opsiyonların çalıĢanlara ve Grubun yönetici ekibine verilmesi;
Ticari Kanun Madde 271c kapsamında yasaklanmadığı sürece, bir denetçinin görüĢünü
uygulamaya konmasını müteakip iki yıl için, konsolide finansal tabloların denetçisinin,
önemli bir bağlı ortaklığın denetçisinin ya da denetçi görüĢünü imzalayan ilgili yeminli mali
müĢavirin yanı sıra, denetim kapsamında önemli bir yönetim fonksiyonu yerine getirmiĢ bir
çalıĢanının ġirkette bir yönetim pozisyonuna tayin edilmesi (Avusturya Sermaye ġirketleri
Yasası 80. Bölüm);
Yönetim Kurulunun, Avusturya Sermaye ġirketleri Yasası 102. Bölüm, paragraf 3 ya da 4
uyarınca kendisine verdiği yetkilerden birini kullanması
Üst Kurulun atanması, görevleri ve usulleri
Üst Kurul, genel hissedarlar toplantısınca seçilen üç ila altı üyeden oluĢur. Halihazırda, Üst Kurul
dört üyeden oluĢmaktadır. Üst Kurul, üyeleri, genel hissedarlar toplantısında kullanılan oyların basit
çoğunluğu ile azami süre için ve olağan genel hissedarlar toplantısında alınan, seçildikleri yılı takip
eden dördüncü iĢ yılında ibra edilmelerine iliĢkin kararına kadar görev yapmak üzere seçilir ve tekrar
seçilmeleri mümkündür. Genel hissedarlar toplantısı, seçim ile göreve getirmiĢ olduğu herhangi bir
Üst Kurul üyesini, ilgili genel hissedarlar toplantısında kullanılan oyların salt çoğunluğu ile görevden
alabilir.
Üst Kurul ġirketin yönetiminin denetiminden sorumludur. Bahsi edilen denetim, Yönetim Kurulu
tarafından hazırlanan raporların gerektiği Ģekilde gözden geçirilmesi, görüĢülmesi ve onaylanması
vasıtası ile icra edilir. Bunun yanı sıra, Üst Kurul, ġirkete ya da bir bütün olarak Gruba dair spesifik
konulara iliĢkin raporlar talep edebilir. Yönetim Kurulunun birtakım önemli kararları, Üst Kurulun
önceden rızasını gerektirmektedir. Üst Kurul, aynı zamanda, Yönetim Kurulu‟nun bir üyesi ile
yapılacak iĢlemlerde ġirket‟i temsil etmek ve Yönetim Kurulu üyelerini atamak ve görevden almakla
da sorumludur.
Üst Kurul en az üç ayda bir toplanır. Nisap teĢkil edilmesi amacı ile, Üst Kurulun en az üç üyesi hazır
bulunmalıdır. Üst Kurulun alacağı kararlar, kullanılan oyların salt çoğunluğu ile kabul edilir. Oylarda
eĢitlik olması durumunda, baĢkanın vereceği oy eĢitliği bozar.
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Üst Kurul bir baĢkan ile en azından bir vekil seçer. Üst Kurul Üyeleri, aynı zamanda, neden
belirtmeksizin, Yönetim Kuruluna ya da Üst Kurul BaĢkanına, ya da, müsait olmaması halinde
vekillerinden birisine, dört hafta öncesinden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle istifa edebilir. Seçimle
iĢ baĢına gelmiĢ bir üyenin görev süresi dolmadan önce istifa etmesi halinde, bir sonra toplanacak
olan genel hissedarlar toplantısı, bahsi geçen görev süresinin geri kalan kısmı için yeni bir üye
seçebilir. Üst Kurul Üyelerinin sayısının üçün altına düĢmesi halinde ise, olağanüstü genel
hissedarlar toplantısı ile gecikmeksizin ikame bir kiĢinin seçilmesi gereklidir. BaĢkanın ya da tüm
baĢkan vekillerinin istifa etmesi halinde ise, Üst Kurulun derhal yeni bir baĢkan ya da vekil seçmesi
gerekmektedir. Üst Kurul, kendi prosedür kurallarını yayınlar (Geschäftsordnung für den
Aufsichtsrat).
3.4. Faaliyet Hakkında Bilgiler
3.4.1. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek Ģekilde
ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi:
3.4.1.1 Havayolu Ġkram Hizmetleri Bölümü
3.4.1.1.1

Giriş ve Hizmetler

Giriş
DO & CO Grubu, 1987‟den bu yana havayolu ikram hizmetleri vermektedir ve gerek kendi içinde
büyüyerek gerekse baĢka iĢletmeleri devralarak bu iĢ kolunu geniĢletmiĢtir. Özellikle, 2006‟da DO &
CO, TURKISH DO & CO‟yu THY ile bir ortak giriĢim Ģirketi olarak kurmuĢ ve Türkiye‟de GATE
GOURMET‟nin dokuz ikram hizmetleri birimini devralmıĢtır. 2007‟de DO & CO SAVE‟den
Viyana, Graz, Salzburg, Linz, Bratislava ve Malta‟daki havayolu ikram faaliyetlerini devralmıĢtır. ġu
anda DO & CO Grubu altmıĢtan fazla havayoluna ikram hizmetleri vermekte ve Avusturya, Türkiye,
ABD, Ġngiltere, Almanya, Ġtalya ve Malta‟daki temel havayolu ikram hizmetleri birimlerini
iĢletmektedir.
2009/2010 mali yılında Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümünün konsolide yıllık satıĢları 258,56
milyon Avro seviyesinde gerçekleĢmiĢ ve DO & CO Grubunun 2009/2010 mali yılındaki konsolide
yıllık satıĢlarının %73,3‟ünü oluĢturmuĢtur. 2010 Nisan ve Eylül ayları arasındaki altı aylık dönemde
ise Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümünün konsolide satıĢları 170,6 milyon Avro seviyesinde
gerçekleĢmiĢ ve DO & CO Grubunun o dönemdeki toplam konsolide satıĢlarının %76,6‟sını
oluĢturmuĢtur.
Hizmet yelpazesi
Havayolu ikram hizmetleri temel hizmetler, ilave hizmetler ve acente hizmetleri olmak üzere üç ana
faaliyet grubuna ayrılabilir. Grup, bu hizmetlerin tamamını kendi çözüm modeliyle sunmakta ve
müĢterilerinin ihtiyaç duyduğu farklı hizmetleri seçmesine imkan vermektedir.
Temel hizmetler
Temel hizmetler ağırlıklı olarak yiyecek üretiminden ve paketlenmesinden, gıda ve diğer gerekli
ürünlerin uçağa taĢınmasından, ekipmanın yıkanmasından ve atık yönetiminden ibarettir.
Yiyecekler genellikle DO & CO tarafından yapılan önerilere veya taĢımacının Ģartnamelerine göre
hazırlanmakta ve böylelikle küresel ölçekte sürekli uçuĢ ürünleri temin edilmektedir. Yolcuların
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farklı yiyeceklerden tatmalarını sağlamak için menüler belli bir süre için dönüĢümlü Ģekilde
uygulanmaktadır. Ayrıntılı tarifler, yiyeceklerin hazırlanmasıyla ilgili yol gösterici niteliktedir.
Yolcuların ihtiyaçlarına göre etnik ve dini etkenler dikkate alındığından sunulan yiyecekler de çok
çeĢitli olmaktadır.
Tüm yiyecek, içecek ve ekipman parçalarının düzgün Ģekilde paketlendikten sonra uçağa alınması
gereklidir. Yükleme Ģemaları ve uçak mutfağı planları, ikramcının ikram arabalarını ve
konteynırlarını nasıl ve nerede saklaması gerektiğini anlamasına yardım etmektedir. Ġkram arabaları
ve konteynırları tüm bileĢenler için depo ve taĢıma aracını görmektedir. Yükleme araçları (depolama
konteynırını kaldırabilen kamyonlar) tüm ikram arabalarını ve konteynırları uçağa taĢımaktadır.
Yükleme mürettebatı gelen uçağı boĢaltırken yeni uçuĢ için yükleme yapmaktadır. Özel olarak bu
iĢle görevlendirilmiĢ bir süpervizör, mürettebat teslim formlarından faydalanarak mürettebata tüm
bileĢenleri açıklamakta, bileĢenlerle ilgili gerekli bilgileri vermekte ve uçaktaki son kontrolleri
yapmaktadır. Gelen uçuĢun ekipmanları ikram hizmetleri birimine geri taĢınmakta, yıkanmakta ve
tekrar kullanılana kadar saklanmaktadır.
İlave hizmetler
DO & CO bazı önemli havayolu müĢterileri için ilave hizmetler de sunmaktadır. Bu hizmetlerin hepsi
havalimanında gerçekleĢmese de çoğunluğu merkezlerinde gerçekleĢmektedir. Bu hizmetler
Ģunlardır:
içeceklerin temin edilmesi,
gazete ve büfelerin iĢletilmesi
duty-free satıĢlarının yönetimi
uçuĢ eğlence materyallerinin taĢınması
battaniye ve benzeri kalemlerin yıkanması ve taĢınması
uçakların temizlenmesi
Acente hizmetleri
DO & CO grubu bazı önemli havayolu müĢterilerine farklı acente hizmetleri sunmaktadır. Konseptler
ve ürünler, bütçe sınırlarını, iĢ ağını, yolcu demografisini dikkate alarak her bir taĢıyıcının felsefesine
uyacak Ģekilde münferiden tasarlanmaktadır.
Bu acente hizmetleri, baĢka hizmetlerin yanı sıra aĢağıda yazılı alanlardaki hizmetleri içermektedir:
menü tasarımı,
ekipman yönetimi,
üçüncü Ģahıs ikram hizmetleri tedarikçilerinin yönetimi,
“uçan Ģeflerin” temini ve
havayolu mürettebatının eğitimi
Bir müĢteriye menü tasarım desteği verilmesi, bütçeyle ilgili sınırlamaların ve havayolu müĢterisinin
diğer Ģartlarının dikkate alınarak yolcular için bir yiyecek konseptinin geliĢtirilmesi, menü
önerilerinin oluĢturulması ve söz konusu havayolu müĢterisinin onayına sunulması anlamına
gelmektedir.
Ekipman yönetimi genel olarak ihtiyaç duyulan ekipmanın tanımlanmasını, seçilmesini ve
taĢınmasını içermektedir. Havayolu ikram hizmetleri ekipmanı tekerlekli arabalar, tepsiler,
konteynırlar, bardaklar ve çatal bıçak gibi çok çeĢitli unsurlardan oluĢmaktadır. Bu unsurların bazıları
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yeniden kullanılabilir (yıkandıktan sonra yeniden kullanılan tipte) bazıları da tek kullanımlık
(kullanıldıktan sonra atılan tipte) olmaktadır. DO & CO, talep edilmesi halinde havayolu
müĢterilerine tedarikçi seçimi, satın alma ve depolama konusunda da destek vermektedir.
DO & CO Grubu, üçüncü Ģahıs ikram hizmeti verenleri yöneterek, havayolu müĢterilerine uygun
tedarikçileri bulma ve dünya çapında tutarlı kalitede gıda ve hizmet verme konularındaki bilgisi ile
destek vermektedir. Üçüncü Ģahıs ikram hizmeti verenlerin idaresi genellikle DO & CO Grubunun
müĢterisine hizmet verecek tesisinin bulunmadığı havalimanlarında gerekli olmaktadır.
“Uçan ġefler” DO & CO tarafından AUSTRIAN ve THY‟nin uzun mesafeli uçuĢlarındaki business
sınıf ve birinci sınıf yolcularına uçak içinde hizmet vermek üzere istihdam edilmektedir. Bu Ģefler,
uçuĢ sırasında yiyeceklerin hazırlanması ve sunulması sırasında kabin mürettebatı ile birlikte
çalıĢmaktadırlar. “Uçan ġefler” genellikle hosteslerin yerine görev yaptıklarından havayolları için
ilave bir maliyet yükü doğurmamaktadırlar.
UçuĢ ekibinin ve “Uçan ġefler”in eğitimi DO & CO Akademileri‟nde verilmektedir.
3.4.1.1.2

Önemli Müşteriler

DO & CO Grubunun üç farklı türde önemli müĢterisi mevcuttur: Ġlk grupta Türkiye ve Avusturya‟nın
ulusal havayolları olan THY ve AUSTRIAN yer almaktadır ve Grup, bu havayollarının sırasıyla
Ġstanbul Atatürk ve Viyana havalimanlarındaki ana merkezlerinde tüm hizmetlerini sunmaktadır.
Ġkinci grupta ise Grubun baĢlangıçta yalnızca belli bir havalimanında hizmet verdiği büyük
havayolları EMIRATES ve ETIHAD yer almaktadır. Grup zaman içinde bu havayolları ile olan iĢ
iliĢkisini önemli ölçüde geniĢletmiĢtir ve Ģu anda EMIRATES için Grubun gurme mutfağı bulunan
altı, ETIHAD için de beĢ havalimanında havayolu ikram hizmetleri verilmektedir. Üçüncü grupta ise
NIKI ve BRITISH AIRWAYS yer almaktadır ve Grubun bu müĢterilere yaptığı satıĢlar her iki
müĢteriyi de sırasıyla Avusturya ve Londra Heathrow Havalimanı‟ndaki havayolu ikram faaliyetleri
açısından kilit role sokmaktadır. Bu altı önemli müĢteri, 2009/2010 mali yılında grubun toplam
satıĢlarının yaklaĢık %60‟ını temsil etmiĢtir (bkz. Bölüm 2 – Risk Faktörleri – “DO & CO Grubunun
Faaliyeti Havayolu Ġkram bölümünün birkaç önemli müĢterisine odaklanmıĢtır ve bu müĢterilerle
havayolu ikram servisi konusunda yapılan büyük sözleĢmelerin devam etmesine bağlıdır.”)
THY
2007‟de, DO & CO Grubunun THY ile kurduğu ortak giriĢimi TURKISH DO & CO, Türkiye
içindeki yurtiçi uçuĢlar ve Türkiye‟den baĢlayan uluslararası uçuĢlarda havayolu ikram hizmetleri ve
ürünlerinin temin edilmesi için THY ile bir havayolu ikram hizmetleri sözleĢmesi yapmıĢtır. Bu
havayolu ikram hizmetleri sözleĢmesi 2009‟da imzalanan bir protokol ile baĢka hususların yanı sıra
ikram hizmetleri ekipmanının yönetilmesini, depolanmasını ve saklanmasını kapsayacak Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir. TURKISH DO & CO halihazırda THY‟ye tüm hizmetlerini sunmaktadır. Bu
hizmetler temel hizmetleri, ilave hizmetleri ve acente hizmetlerini kapsamaktadır (bkz. Bölüm 3.4.1.1
“Hizmet yelpazesi”) . Taraflardan her birinin sahip olduğu bu sözleĢmeyi, geçerli hukuk olan Ġsviçre
hukukuna göre feshetme hakkı saklı olmak üzere söz konusu havayolu ikram hizmetleri sözleĢmesi
beĢ yıllık bir süre için yapılmıĢ olup 31 Aralık 2011 tarihine kadar geçerli olacaktır. (Bu havayolu
ikram hizmetleri sözleĢmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 8 “ĠliĢkili taraf ve iliĢkili
taraflarla yapılan iĢlemler hakkın bilgiler – THY ile yapılan sözleĢmeler” ve Türkiye‟de geçerli
rekabet kanunları kapsamında bu havayolu ikram hizmetleri sözleĢmesinin süresinin uzatılmasıyla
ilgili yapılabilecek sınırlamalar hakkında bkz Bölüm 2 “Risk Faktörleri – DO & CO Grubuna rekabet
kanunları uyarınca sınırlamalar getirilebilir, bu sınırlamalar Grubun faaliyetini olumsuz
etkileyebilir.”)
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2007/2008 mali yılında THY için dönüĢ ikram hizmetlerine baĢlayan DO & CO, 2008/2009 mali
yılında bu hizmetini 75‟ten fazla destinasyonu içerecek Ģekilde geniĢletmiĢtir.
DO & CO, 2008 Aralık ayında THY uçuĢlarında birinci sınıf ikram hizmetleri vermeye baĢlamıĢtır.
Birinci sınıf yolcularına çok özel ulusal ve uluslararası yemekler sunulmaktadır.
THY‟nin düĢük ücretli taĢımacılık markası Anadolu Jet faaliyetine 2008 Nisan ayında baĢlamıĢtır. Bu
havayolu Ankara Esenboğa ve Ġstanbul Sabiha Gökçen uluslararası havalimanlarını merkezi olarak
kullanmaktadır ve ikram hizmetleri DO & CO tarafından verilmektedir.
AUSTRIAN
DO & CO, 2007 Mart ayında AUSTRIAN havayolu Ģirketi ile tüm yurtiçi uçuĢlarında ve
Avusturya‟dan baĢlayan uluslararası uçuĢlarında (Innsbruck‟tan baĢlayan uçuĢlar haricinde) tüm
havayolu ikram hizmetlerinin verilmesini ve AUSTRIAN‟ın Avusturya dıĢında alacağı havayolu
ikram hizmetleriyle ilgili olarak acente hizmetlerinin verilmesini içeren bir havayolu ikram hizmetleri
sözleĢmesine imza atmıĢtır. Bu havayolu ikram hizmetleri sözleĢmesine göre DO & CO temel
hizmetler, ilave hizmetler ve acente hizmetleri olmak üzere AUSTRIAN havayollarına tüm
hizmetleri vermektedir. Bu sözleĢme uyarınca DO & CO grubu baĢka Avusturyalı uçak
operatörlerine ve AUSTRIAN havayolları ile rekabet halinde olan güzergahlarda faaliyet gösteren
diğer Avusturyalı olmayan uçak operatörlerine “DO & CO” markası altında havayolu ikram
hizmetleri verememektedir (AUSTRIAN ile havayolu ikram hizmetleri sözleĢmesinin yapılmasından
önce DO & CO tarafından hizmet verilen Avusturyalı olmayan uçak operatörleri hariçtir). 2007 Mart
ayında yapılan ilk sözleĢmenin süresi 31 Aralık 2010 tarihinde sona erecektir.
Ekonomik krizin ve bu krizin AUSTRIAN üzerindeki etkilerinin ıĢığında taraflar 2009‟da bir araya
gelerek havayolu ikram sözleĢmelerindeki hizmetlerde değiĢiklik yapılması ve fiyatların indirilmesi
ile ilgili görüĢmeler yapmıĢlardır. Taraflar 22 Haziran 2009 tarihinde havayolu ikram hizmetleri
sözleĢmesinde değiĢiklikler yapmıĢ, bu çerçevede 30 Ekim 2008 itibarı ile fiyatlar azaltılmıĢ ve
hizmetler değiĢtirilmiĢtir (ayrıca bkz. Bölüm 2 “Risk Faktörleri - DO & CO Grubunun Faaliyeti Ġle
Ġlgili Riskler – DO & CO Grubunun faaliyeti havacılık sektörüyle bağlantılı risklere maruz
bulunmaktadır, bu riskler havacılık sektörünün konjonktürel niteliği, yakıt fiyatlarındaki muhtemel
artıĢlar, terör saldırıları, salgın hastalıklar ve doğal afetler gibi riskleri kapsamaktadır.” ve “Finansal
Durum ve Maliyet Sonuçları” baĢlıklı 10. Bölüm”).
2009 Aralık ayında havayolu ikram hizmetleri sözleĢmesi 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren baĢlayacak
bir dört yıllık süre için uzatılmıĢtır. Taraflardan herhangi birinin önemli bir nedenden dolayı feshetme
hakkına sahip olması halinde bu sözleĢme 31 Aralık 2014 tarihinden önce feshedilemeyecektir.
AUSTRIAN havayollarının 31 Aralık 2018 tarihine kadar sözleĢmeyi bir dört yıl için daha uzatma
opsiyonu mevcuttur.
EMIRATES
DO & CO ITALY, 2002 yılında EMIRATES‟e Milano‟nun Malpensa Havalimanı‟nda havayolu
ikram hizmetleri vermeye baĢlamıĢtır. DO & CO Grubu o zamandan bu yana EMIRATES ile olan iĢ
iliĢkisini sürekli olarak geniĢletmiĢtir ve halihazırda EMIRATES‟e Viyana, Frankfurt, New York
JFK, Ġstanbul Atatürk ve Milano Malpensa havalimanlarında ve 2010 Temmuz ayından bu yana da
Londra Heathrow Havalimanı‟nda havayolu ikram hizmetleri vermektedir. Londra Heathrow
Havalimanı dıĢında bu yerlerin her biri için DO & CO Grubunun yerel bağlı ortaklığı ile ayrı ancak
standart havayolu ikram hizmetleri sözleĢmeleri yapılmıĢtır. Ancak bu Ġzahnamenin hazırlandığı tarih
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itibarıyla Londra/Heathrow havalimanında verilen havayolu ikram hizmetleri için yazılı bir sözleĢme
yapılmamıĢtır. EMIRATES tarafından DO & CO Grubuna verilen hizmetler temel hizmetleri ve ilave
hizmetleri içermektedir. EMIRATES‟e verilen hizmetler arasında bar hizmeti gibi ilave hizmetler
sunulan Airbus A380 uçuĢlarındaki havayolu ikram hizmetleri de yer almaktadır.
Havayolu ikram hizmetleri sözleĢmeleri genellikle üç yıllık dönemler için yapılmakta ve herhangi bir
tarafça 60 gün önceden ihbar verilmesi kaydıyla feshedilebilmektedir. Bu Ģekilde erken fesih Ģartına
tabi olmak kaydıyla, Viyana‟daki havayolu ikram hizmetlerinin verilmesine iliĢkin havayolu ikram
hizmetleri sözleĢmesi 28 ġubat 2011‟de, New York‟taki sözleĢme 30 Haziran 2012‟de, Ġstanbul‟daki
sözleĢme 28 ġubat 2011‟de, Frankfurt‟taki sözleĢme 31 Mayıs 2012‟de ve Milano‟daki sözleĢme de
30 Haziran 2011‟de sona erecektir.
ETIHAD
DO & CO NEW YORK, 2006‟da ETIHAD‟a New York JFK Havalimanı‟nda havayolu ikram
hizmetleri vermeye baĢlamıĢtır. DO & CO Grubu o zamandan bu yana ETIHAD ile olan iĢ iliĢkisini
geniĢletmiĢtir ve halihazırda ETIHAD‟a Münih, Frankfurt, Ġstanbul/Atatürk, Londra/Heathrow ve
Milano/Malpensa havalimanlarında havayolu ikram hizmetleri vermektedir. Bu yerlerin her biri için
DO & CO Grubunun yerel bağlı ortaklığı ile ayrı ancak standart havayolu ikram hizmetleri
sözleĢmeleri yapılmıĢtır. DO & CO Grubu tarafından ETIHAD‟a verilen hizmetler arasında temel
hizmetler ve ilave hizmetler yer almaktadır.
Havayolu ikram hizmetleri sözleĢmeleri genellikle üç veya dört yıllık dönemler için yapılmaktadır ve
herhangi bir tarafça 90 gün önceden ihbar verilmesi kaydıyla feshedilebilmektedir. Bu Ģekilde erken
fesih Ģartına tabi olmak kaydıyla, Frankfurt‟ta havayolu ikram hizmetleri verilmesine iliĢkin
havayolu ikram hizmetleri sözleĢmesi 30 Kasım 2013‟te, Münih‟teki sözleĢme 30 Nisan 2012‟de
Ġstanbul‟daki sözleĢme 31 Mayıs 2013‟te, Londra Heathrow Havalimanı‟ndaki sözleĢme 30 Eylül
2011‟de ve Milano‟daki sözleĢme 1 Aralık 2013‟te sona erecektir.
NIKI
2003 yılından bu yana, Grubun bir üyesi olan AIOLI AIRPORT, NIKI‟ye havayolu ikram hizmetleri
vermektedir. 2009 Nisan ayında AIOLI AIRPORT, NIKI‟nin tüm yurtiçi uçuĢlarının ve
Avusturya‟dan baĢlayan uluslararası uçuĢlarının havayolu ikram hizmetlerinin tamamı ve bazı ilave
hizmetler ile acente hizmetleri için bir havayolu ikram hizmetleri sözleĢmesi yapmıĢtır. NIKI‟ye
“Demel” markası altında hizmet verilecektir. Havayolu ikram hizmetleri üç yıllık dönem için
yapılmakta ve altı ay önceden ihbarla feshedilmediği müddetçe bir yıllık ardıĢık dönemlerle
yenilenmektedir.
BRITISH AIRWAYS
DO & CO LONDON, BRITISH AIRWAYS‟in, Londra Heathrow Havalimanı‟ndaki Club Europe
servisiyle (Avrupa içindeki business sınıf uçuĢları) ilgili sipariĢ ettiği tüm yemek birimlerini temin
etmektedir. Londra Heathrow Havalimanı‟nda, kısa ve uzun mesafeli uçuĢlarda BRITISH
AIRWAYS‟e verilen havayolu ikram hizmetleri aĢağıdaki Ģekilde organize edilmiĢtir: BRITISH
AIRWAYS, havayolu ikram hizmetleri iĢini DHL‟ye vermiĢ ve DHL de gıda temin iĢini bir alt
yükleniciye; bağlı ortaklığı NORTHERN FOODS‟a vermiĢtir. NORTHERN FOODS da business
sınıfına gıda temini iĢini alt yüklenici olarak DO & CO LONDON ile anlaĢmıĢtır. 2009 Nisan ayında,
DO & CO LONDON, NORTHERN FOODS‟un bir bağlı ortaklığı ile 31 Mart 2013 tarihine kadar
devam edecek bir havayolu ikram sözleĢmesi yapmıĢtır. NORTHERN FOODS, DO & CO LONDON
tarafından verilen hizmetleri değiĢtirme opsiyonuna sahiptir, bu çerçevede sıcak yemekleri kendisinin
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veya bir üçüncü Ģahsın vermesini tercih edebilir ve bu opsiyonu altı ay önceden ihbarda bulunarak
kullanabilir (bununla beraber bu opsiyonu en erken 30 Eylül 2011 tarihinden sonra kullanabilir) ve
böyle bir durumda DO & CO LONDON tarafından verilen hizmetlerden geri kalanlarının ücretleri
artacaktır.
Bölgelere Göre Müşterilerin Dağılımı
Avusturya’daki müĢteriler
Avusturya‟da Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümünün en önemli müĢterisi AUSTRIAN‟dır ve
arkasından NIKI ve EMIRATES gelmektedir.
AUSTRIAN, NIKI ve EMIRATES haricinde bu iĢ kolunun Avusturya‟daki önemli müĢterileri
arasında QATAR, KOREAN, AIR CHINA ve EVA AIR yer almaktadır.
Avusturya‟daki havayolu ikram hizmetleri faaliyetleri, 2009/2010 mali yılında Havayolu Ġkram
Hizmetleri iĢ kolunun toplam satıĢlarının %31,5‟ini oluĢturmuĢtur.
Türkiye’deki müĢteriler
Türkiye‟de Havayolu Ġkram Hizmetleri iĢ kolunun en önemli müĢterisi THY‟dir.
Bu iĢ kolunun Türkiye içindeki diğer önemli müĢterileri arasında EMIRATES, ETIHAD, QATAR,
SINGAPORE AIRLINES, BRITISH AIRWAYS, IBERIA, PEGASUS, ONUR AIR, HÜRKUġ, AIR
KARGO, GOZEN AIR ve ANADOLU JET yer almaktadır.
Türkiye‟deki havayolu ikram hizmetleri faaliyetleri, 2009/2010 mali yılında Havayolu Ġkram
Hizmetleri iĢ kolunun toplam satıĢlarının %48,9‟unu oluĢturmuĢtur. Grubun THY ile birlikte kurduğu
ortak giriĢiminin, Grubun konsolide hesaplarına tamamen konsolide edilmiĢ olması nedeniyle,
TURKISH DO & CO‟nun satıĢlarının %100‟ü bu rakamlara dahil edilmektedir.
Londra’daki müĢteriler
EMIRATES ve (NORTHERN FOODS vasıtasıyla dolaylı olarak) BRITISH AIRWAYS haricinde bu
iĢ kolunun Ġngiltere‟deki önemli müĢterileri arasında THY, ETIHAD, CHINA AIRLINES ve
CYPRUS yer almaktadır.
DO & CO LONDON, özellikle Türkiye ve Orta Doğu‟daki müĢterileri için, Londra‟daki gurme
mutfağının bir parçası olarak Ġslami usullere uygun modern bir mutfak tesis etmiĢtir.
New York’daki müĢteriler
New York‟ta DO & CO NEW YORK müĢterileri JFK Havalimanı‟ndan Avrupa, Orta Doğru, Afrika
ve Asya‟ya uzun mesafeli uçuĢlar yapan uluslararası taĢıyıcılardır. Havayolu Ġkram Hizmetleri
bölümünün ABD‟deki toplam satıĢlarının yaklaĢık %34‟ü EMIRATES ile var olan iĢ iliĢkisinden
doğmaktadır. New York‟daki diğer önemli müĢteriler arasında CATHAY PACIFIC, THY,
AUSTRIAN, SOUTH AFRICAN ve ROYAL AIR MAROC yer almaktadır. Bu müĢterilerle olan
ikram hizmetleri sözleĢmeleri genellikle üç ila beĢ yıllık dönemler için yapılmaktadır.
Milano’daki müĢteriler
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DO & CO MILANO‟da son yıllarda pek çok yeni ulusal ve uluslararası müĢteri kazanmıĢtır (AIR
ITALY, ETIHAD, CATHAY PARCIFIC, SINGAPORE). Bu iĢ kolunun Ġtalya‟daki diğer önemli
müĢterileri arasında THY ve EMIRATES yer almaktadır.
Almanya’daki müĢteriler
DO & CO FRANKFURT, Frankfurt‟taki faaliyetlerini geniĢleterek EMIRATES, QATAR, BRITISH
AIRWAYS, OMAN AIR, PIA, ETIHAD, ADRIA‟ya hizmet vermeye baĢlamıĢtır.
DO & CO‟nun Münih‟teki müĢterileri arasında ETIHAD, OMAN AIR ve QATAR yer almaktadır.
Malta’daki müĢteriler
DO & CO‟nun Malta‟daki müĢterileri arasında AIR MALTA ve RYANAIR yer almaktadır.
3.4.1.2 Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri Bölümü
3.4.1.2.1

Giriş

DO & CO Grubu, Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümünü 1983 yılında baĢlatmıĢ ve
kendi içinde büyüyerek bu iĢ kolunu sürekli olarak geniĢletmiĢ ve geliĢtirmiĢtir. DO & CO Grubu
artık Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Asya‟da faaliyet gösteren, organizasyon ikram
hizmetleri ve ağırlama yönetim hizmetleri veren uluslararası bir tedarikçidir.
2009/2010 mali yılında Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümünün konsolide yıllık
satıĢları 34,00 milyon Avro seviyesinde gerçekleĢerek DO & CO grubunun 2009/2010 mali yılındaki
toplam konsolide yıllık satıĢlarının %9,6‟sını oluĢturmuĢtur. 2010 Nisan ile Eylül ayları arasındaki
altı aylık dönemde Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetlerinin konsolide satıĢı 22,6 milyon Avro
seviyesinde gerçekleĢerek aynı dönemde DO & CO Grubunun toplam konsolide satıĢlarının
%10,1‟ini temsil etmiĢtir.
3.4.1.2.2

Hizmet yelpazesi

DO & CO Grubu, küçük özel partilerden 250,000 konuğun katıldığı büyük organizasyonlara kadar
(örn. EURO 2008) değiĢen muhtelif büyüklükteki organizasyonlarda hizmet sunmaktadır. Grubun
hizmetleri sadece ikram hizmetlerinin temin edilmesinden, organizasyonun tüm sorumluluğunun
üstlenilmesine ve büyük ölçekli organizasyonların tasarlanmasına kadar değiĢmektedir. Ağırlama
yönetimi ürünü ilk konseptin oluĢturulmasından organizasyon hizmetlerinin eksiksiz verilmesine,
lojistiğin planlanmasından organizasyonun gerçekleĢtirilmesine, mali bütçenin hazırlanmasından
sponsorların yönetimine kadar bir organizasyonun tüm aĢamalarıyla planlanmasını içermektedir. DO
& CO‟nun kapsamlı bir ürün portföyü sunma kabiliyeti büyük organizasyonlar açısından çok önemli
bir rekabet avantajı arz etmektedir. DO & CO‟nun hizmet yelpazesi aĢağıdakileri içermektedir:
Organizasyonların planlanması, düzenlenmesi ve tasarlanması
Hedeflenen grup ve organizasyonun yapılacağı ortamın yanı sıra müĢterilerin özel istekleri ve
organizasyonla ilgili amaçları gibi etkenleri dikkate alan DO & CO, münferit organizasyonları uygun
ve kapsamlı bir tema ile planlamakta ve düzenlemektedir. Bir müĢterinin, ortaklarının ve
sponsorlarının kurumsal stratejisi, ürün felsefesi ve kültürü olduğu kadar spesifik organizasyon
unsurlarına da özel önem verilmektedir. Bir organizasyonun temasına bağlı olarak, DO & CO Grubu
müĢterilerine söz konusu organizasyonu hem planlama hem de gerçekleĢtirme hizmeti sunmakta, bu
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çerçevede eğlence konseptini oluĢturmakta ve tasarım ve iletiĢimin hem planlanmasını hem de
yürütülmesini üstlenmektedir.
Yiyecek, içecek ve servis temini
Bir organizasyon ikram hizmetlerinin temin edilmesi, daha açık bir ifadeyle eğitimli uluslararası
personelin yanı sıra yiyecek ve içeceklerin temin edilmesi DO & CO Grubunun sunduğu temel
hizmettir. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yiyeceklerin büyük kısmı DO & CO Grubunun en
yakındaki üretim tesisinde hazırlanmaktadır. ġirket Asya, Avrupa ve ABD‟de bulunan üç set
tamamlayıcı ekipmanlarını kullanarak geçici mutfak tesisleri kurma konusunda uzun yıllardır sahip
olduğu deneyim sayesinde dünyanın farklı yerlerindeki tüm organizasyon mekanlarına hizmet
verebilmektedir. Uluslararası organizasyonlarla bağlantılı hizmetlerin tümü, DO & CO Grubunun
esas teĢkil eden kalite özelliği olarak kabul edilmektedir ve bölgesel havuzlarda bulunan, Grubun
yıllar boyunca eğittiği, yerel ve uluslararası organizasyonlarda çalıĢtırdığı kendi çalıĢanları tarafından
yerine getirilmektedir.
Ekipman, lojistik ve personel hizmetlerinin temin edilmesi
DO & CO Grubu özel ikram ekipmanlarını temin etmenin yanı sıra farklı ortakları ile iĢbirliği
yaparak elektrik, su, aydınlatma, zemin kaplama, dekorasyon ve çiçekler, tefriĢat vesaire dahil olmak
üzere altyapı ve çadır kurma gibi teknik hizmetlerin tüm yönetim ve teminini de üstlenebilmektedir.
Ayrıca, DO & CO eksiksiz bir organizasyon ürünü sunabilmek için hosteslerin, güvenlik ve temizlik
personelinin temin edilmesi gibi tüm personel hizmetlerini de vermektedir.
Organizasyonlarda danıĢmanlık
DO & CO, müĢterilerine büyük organizasyonların genel koordinasyonuyla ilgili tavsiyelerde
bulunmaktadır. Örneğin, Viyana Belediyesi, 1992 yılından bu yana her yıl Belediye Meydanında
(Rathausplatz) düzenlenen film festivalinin ikram hizmetlerini planlaması ve koordine etmesi için
DO & CO Grubunu görevlendirmektedir. Açık hava opera ve konser filmleri festivali düzenleyen
Viyana Belediyesi, büyük ölçekli ikram hizmetleriyle ilgili olarak gıda kalitesi ve hijyeni açısından
yüksek standartlarından ödün vermeden, günde 15.000 kadar kiĢiye yiyecek ve içecek hizmeti
sunabilecek yetkin bir ortak bulmayı istemiĢtir.
Festival, kendi hesabına çalıĢan ikram hizmetleri firmaları ile birlikte düzenlenmekte, bu firmalar
tamamen kendi ürünleri üzerinde yoğunlaĢırken DO & CO, tüm ekipmanı (örn. kiosklar, masalar,
sandalyeler, bardaklar, tabaklar) ve gereken altyapıyı (örn. elektrik ve su) temin etmektedir.
DO & CO, danıĢmanlık hizmetleri için sabit bir ücret almaktadır. Bu sabit ücretin üzerinde elde
edilen kâr Viyana Belediyesi‟ne aktarılmaktadır.
3.4.1.2.3

Önemli Müşteriler

DO & CO özel müĢterilere ve kurumsal müĢterilere hizmet vermektedir ve küresel spor pazarlama
ajanslarına ve uluslararası spor federasyonlarına organizasyon hizmetleri veren ana tedarikçilerden
biridir.
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümünün müĢterileriyle uzun vadeli sözleĢme
yapması pek sık görülen bir durum olmamasına karĢın, DO & CO ana küresel organizasyon
düzenleyicilerinden bazıları ile uzun süredir bir ortaklık iliĢkisine sahiptir.
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DO & CO 1992 yılında Formula 1 Grand Prix yarıĢlarının ikram hizmetlerini vermeye baĢlamıĢtır. O
günden bu yana ikram hizmeti verilen Grand Prix organizasyonlarının sayısı artmıĢtır ve Ģu anda
yılda 14 ile 17 arasında değiĢmektedir.
DO & CO Grubu, Avrupa Futbol Federasyonu UEFA ile uzun bir geçmiĢe dayanan bir iĢ iliĢkisine
sahiptir ve Portekiz‟de düzenlenen EURO 2004 ile Avusturya ve Ġsviçre‟de düzenlenen EURO 2008
organizasyonlarında ikram hizmetinde bulunmuĢtur. Bugüne kadar gerçekleĢtirilen en büyük DO &
CO organizasyonu olan EURO 2008‟de, DO & CO grubu VIP alanlarında 135.000‟den fazla
ziyaretçinin ve turnuva sırasında da Avusturya ve Ġsviçre‟de bulunan sekiz stadyumdaki 137.000
ziyaretçinin ikram hizmetlerini üstlenmiĢtir. Grup ayrıca tüm çadırların kurulması, su, elektrik,
ekipman, tefriĢat, dekorasyon ve çiçek gibi uygun altyapının temin edilmesi ve hostes, güvenlik ve
temizlik hizmetleri de vermiĢtir. ġirketi 2010 Nisan ayında Polonya ve Ukrayna‟da düzenlenecek
EURO 2012‟nin ağırlama hizmetleri yönetimi için bir sözleĢme imzalamıĢtır ve bu sözleĢme
kapsamında ikram, lojistik ve altyapı, eğlence ve personel hizmetlerini eksiksiz verecektir.
Ayrıca DO & CO, 2004 ila 2006 yılları arasında UEFA ġampiyonlar Ligi Finalleri‟nde ikram ortağı
olarak hareket etmiĢtir ve 2009‟dan bu yana da yılda 13.000 kadar konuk için mutfak hizmetleri
tedarikçisi olarak görev almaktadır.
DO & CO bu iki önemli müĢterisinin yanı sıra aĢağıdaki spor organizasyonlarında da hizmet
vermektedir: ATP Masters Tenis Turnuvası (2002‟den bu yana, yılda 38.000 kadar konuk), CHIO
Aachen at yarıĢları (1996‟dan bu yana, yılda 12.000 kadar konuk), Kitzbühel‟deki kayak yarıĢları
(1999‟dan bu yana yılda 5.000 kadar konuk). Ayrıca, DO & CO geçmiĢte Valencia‟da düzenlenen
Amerika Kupasında, Valderrama‟da düzenlenen Dünya Golf ġampiyonasında hizmet vermiĢ ve
Atina, Torino ve Vancouver‟da düzenlenen Olimpiyat Oyunları‟nda Avusturya için mutfak
hizmetleri tedarikçisi olarak görev yapmıĢtır. DO & CO, 2010 Eylül ayında düzenlenen FIBA
Basketbol Dünya ġampiyonası‟nın Ġstanbul‟da gerçekleĢen müsabakalarında da VIP ikram hizmetleri
vermiĢtir.
3.4.1.3 Restoranlar, Özel Salonlar & Otel
3.4.1.3.1

Giriş

DO & CO Grubu, 1981 yılından bu yana restoran ve bar iĢletmektedir ve Ģu anda Viyana, Baden,
Salzburg, Münih ve Londra‟da iĢlettiği restoran ve barlar ile bu iĢ kolunu sürekli geniĢletmiĢtir.
Ayrıca, pastacılık ve Ģekerleme alanında yüz yıllık bir geleneği temsil eden Demel kafelerini Viyana
ve Salzburg‟da iĢletmektedir ve uygun bir yer bulunduğunda New York‟daki Demel kafe tekrar
açılacaktır. Ayrıca Frankfurt, Viyana, Adana ġakir PaĢa ve New York JFK havalimanlarında da özel
salonlar iĢletilmektedir. DO & CO Grubu 2009‟da Ġstanbul Boğaziçi‟ndeki iki tarihi sarayı lüks bir
otele dönüĢtürme projesine baĢlamıĢtır. Proje, mal sahibi Ġstanbul Özel Ġl Ġdaresinin düzenlendiği bir
ihale sonrasında DO & CO Grubunun THY ile olan ortak giriĢimine verilmiĢtir ve projeyi de söz
konusu ortak giriĢim yürütecektir.
DO & CO Grubu gerekli yerleĢim, eski haline getirme ve yenileme planlarının hazırlanmasını
takiben inĢaat ruhsatının alınmasından sonra inĢaata 2011‟de baĢlanmasını ve otel ile restoranın da
2012‟de açılmasını beklemektedir. Grup 2010 yılında Viyana Ģehir merkezinde bir binayı kiralayarak
bu binayı muhtelif restoranlar, perakende mağazalar ve organizasyon ve toplantı tesisleri içeren bir
ana mekana dönüĢtürecek bir projeye baĢlamıĢtır. 2012‟de, Viyana Havalimanı‟nın Ģu anda inĢaatı
devam eden Skylink terminalinde bir Demel kafesinin açılması planlanmaktadır.
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2009/2010 mali yılında Restoranlar,Özel Salonlar & Otel bölümünün konsolide yıllık satıĢları 60,19
milyon Avro seviyesinde gerçekleĢerek DO & CO Grubunun 2009/2010 mali yılındaki toplam
konsolide yıllık satıĢlarının %17,1‟ini oluĢturmuĢtur. 2010 Nisan ve Eylül ayları arasındaki altı aylık
dönemde Restoranlar, Özel Salonlar & Otel bölümünün konsolide satıĢları 29,6 milyon Avro
seviyesinde gerçekleĢerek, DO & CO Grubunun o dönemdeki toplam konsolide satıĢlarının
%13,3‟ünü temsil etmiĢtir.
3.4.1.3.2

Restoranlar ve barlar

DO & CO Grubu tarafından iĢletilen restoranlar ve barlar piyasanın en üst segmentinde yer
almaktadır. Bu restoran ve barlar, DO & CO Grubunun tamamı için imaj oluĢturma ve pazarlama
aracı olarak görev yapmaktadırlar ve bu nedenle de Grup açısından özel bir önem taĢımaktadırlar.
Sunulan kaliteli yiyecek ve içecekler; kiĢisel, müĢteri odaklı servis ve Yönetimin kanaatine göre
elveriĢli bir fiyat-performans oranı ile yüksek talep gelen bir müĢteri grubu hedeflenmektedir.
Doğrudan müĢterilerle temas gerektiren hizmetlerin çoğu otelcilik okullarının genç mezunları veya
DO & CO Akademileri‟nde eğitim görmüĢ öğrenciler tarafından verilmektedir. Personelin tümü bir
çok dil konuĢmakta müĢterilere en yüksek seviyede hizmet vermektedir. Ayrıca, konsept gereği DO
& CO restoranlarının tümü son derece iyi yerlerde açılmaktadır. Bu nedenle, ana DO & CO Restoranı
ve Onyx Bar, Viyana‟nın en merkezi yerlerinden biri olan St. Stephan‟s Meydanı‟nda
(Stephansplatz) bulunmaktadır.
GeçmiĢi 1781 yılına dayanan DEMEL markası, pastacılık ve Ģekerleme sanatında yüzyıllık bir
geleneğe sahip lüks kafeleri temsil etmektedir. En küçük ayrıntıya bile önem verilen el yapımı
Ģekerlemeler bu kafelerin özelliklerinden biridir.
DO & CO Grubu, “DO & CO” markası altında on restoran/kafe, “DEMEL” markası altında iki
restoran/kafe, “Griensteidl” markası altında bir kafe ve “Onyx Bar” markası altında bir bar
iĢletmektedir. DO & CO Grubu özellikle aĢağıdaki yerlerde restoran/kafe ve bar iĢletmektedir:
DO & CO STEPHANSPLATZ, Haas Haus, Stephansplatz 12, A-1010 Viyana adresindeki tesislerde
DO & CO restoran, otel ve Onyx Bar‟ı iĢletmektedir. Bu çerçevede DO & CO STEPHANSPLATZ
mal sahibi UNIQA ile (bir kısmı RAIFFEISEN HOLDING‟e aittir, RAIFFEISEN HOLDING ise
ġirketin ana hissedarlarından biri olan DZR‟nin ana Ģirketidir) uzun vadeli bir kira sözleĢmesi
yapmıĢtır. Taraflardan herhangi birinin önemli bir nedenden dolayı fesih hakkı haricinde bu sözleĢme
31 Aralık 2025 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır ve ayrıca DO & CO STEPHANSPLATZ‟a kira
sözleĢmesini on yıl daha (31 Aralık 2035‟e kadar) uzatma opsiyonu verilmiĢtir.
DO & CO ALBERTINA, 2013 Mart ayına kadar geçerli olacak bir kira sözleĢmesi kapsamında
Viyana‟da Albertina Müzesi‟nde lüks bir restoran iĢletmektedir.
DO & CO BADEN, Baden‟deki casinoda bulunan barların ve kafe/restoranların iĢletilmesi için
CASINOS AUSTRIA ile bir kira sözleĢmesi yapmıĢtır. Süresiz olan bu kira sözleĢmesi altı ay
önceden verilecek yazılı bir ihbarla feshedilebilir.
DO & CO MUSEUM, British Museum‟daki restoranlara münhasır hizmet verme hakkını ve British
Museum‟da yapılan organizasyonlarda hizmet verme hakkını kazanmıĢtır. Bu bağlamda, DO & CO
MUSEUM, British Museum Mütevelli Heyeti ile bir sözleĢme yapmıĢtır. Taraflardan herhangi
birinin önemli bir nedenle fesih hakkı haricinde bu sözleĢme Nisan 2012 tarihine kadar geçerlidir ve
belli koĢullar altında DO & CO MUSEUM sözleĢmeyi dört yıllık ilave bir dönem için yenileme
opsiyonuna sahiptir. DO & CO LONDON, DO & CO MUSEUM‟un bu sözleĢme kapsamındaki
yükümlülüklerinin yerine getirilmesini garanti etmiĢtir.
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DO & CO OP RESTORAN ise, Münih‟teki BMW World‟de bulunan, kafe-bardan restorana kadar
değiĢen üç mutfak tesisinde hizmet vermektedir. DO & CO BMW ile beĢ yıllık bir kira sözleĢmesi
yapmıĢtır ve bu sözleĢme 2012 Eylül ayına kadar geçerlidir. Özellikle 2008/2009 mali yılında
ekonominin kötüye gitmesinden sonra bu mekanın DO & CO‟nun beklentilerini karĢılamamasından
dolayı 2012 yılı Eylül ayı öncesinde Münih BMW World‟de yürütülen faaliyetlerin sonlandırılması
olasılık dahilindedir.
DEMEL VIENNA, her ikisi de Viyana‟nın merkezinde yer alan kafe/restoran ve Ģekerlemeci
“DEMEL” ve “Cafe Griensteidl”i iĢetmektedir. Her iki kira sözleĢmesi de mal sahibi RLB NÖWIEN ile yapılmıĢtır ve süresiz olan bu kira sözleĢmeleri mal sahibi tarafından yalnızca önemli bir
gerekçe ile feshedilebilir. RLB NÖ-WIEN, DO & CO‟nun dolaylı hissedarı olan RAIFFEISEN
HOLDING‟in bir iĢtirakidir (bkz. Bölüm 8 “ĠliĢkili taraf ve iliĢkili taraflarla yapılan iĢlemler
hakkında bilgiler”).
DO & CO, Salzburg‟da bulunan eski “Café Glockenspiel” tesisleri için UNIQA ile bir kira
sözleĢmesi yapmıĢtır. Bu kira sözleĢmesi süresizdir ve UNIQA tarafından yalnızca Avusturya
Kiracılık Yasasında (Mierechtsgesetz) öngörülen önemli gerekçelerden birine dayanarak
feshedilebilir. DO & CO, kira sözleĢmesini 30 Kasım 2015 tarihinden önce feshetme hakkından
feragat etmiĢtir. UNIQA, DO & CO‟ya, DEMEL SALZBURG‟a tesisleri bir DEMEL kafe/restoran
ve Ģekerlemecisini iĢletmek üzere kullanma müsaadesi verme hakkı tanımıĢtır. DO & CO‟nun bu
hakkı kullanması neticesinde DEMEL SALZBURG, DEMEL kafe/restoran ve Ģekerlemecisini
iĢletmektedir.
2008 Kasım ayında, DO & CO Grubunun en eski ve en saygın markası DEMEL, New York City‟de,
5th Avenue ve Central Park kesiĢtiği bölgede bulunan Plaza Hotel‟de DEMEL kafe açılıĢı
gerçekleĢtirmiĢtir. Bu mekanın DEMEL NEW YORK‟un beklentilerini karĢılamaması üzerine kafe
2010 Mart ayının sonunda kapatılmıĢtır. DEMEL NEW YORK, uygun bir mekan bulunur bulunmaz
New York‟da yeniden bir DEMEL kafe açmayı planlamaktadır.
ġirket, 1 Nisan 2010 itibarı ile PS DOGUDAN‟dan (Kurucularından biri ġirketin Genel Müdürü Sn.
Atilla Doğudan‟dır; bkz Bölüm 16 “Ġlgili ġahıs ĠĢlemleri ve Belli ĠliĢkileri”) Akademiestraße 3, A1010 Viyana adresindeki tesisi kiralamıĢtır. Bu kira sözleĢmesi süresizdir. Kira sözleĢmesinin hüküm
ve koĢullarına göre ġirket kira sözleĢmesini 31 Mart 2020 tarihinden önce feshetme hakkından
feragat etmiĢtir. ġirket, kirayı ve iĢletme masraflarını ödemekle (enflasyona göre düzeltilmiĢ) ve
binanın iyi durumda kalması için bakımını yapmakla yükümlüdür. Grup, bu binayı muhtelif
restoranlar, perakende mağazalar ve etkinlik ve toplantı tesisleri içeren bir satıĢ merkezine
dönüĢtürmek için bir projeye baĢlamıĢtır.
3.4.1.3.3

Özel salonlar

DO & CO, özel salonlar sektöründe taĢıyıcının veya havalimanı iĢletmecisinin hizmet tedarikçisi
olarak hareket etmekte ve birinci sınıf havayolu segmentine ağırlık vermektedir. Geçen yıllarda DO
& CO, dünyanın bazı en önemli havalimanlarında havayollarının yerel ortağı olarak baĢarı
kazanmıĢtır. Havayolu müĢterisi ile birlikte entegre hizmet konseptleri geliĢtirilmekte ve
uygulanmaktadır.
DO & CO Grubu özellikle aĢağıdaki yerlerde restoran ve bar iĢletmektedir:
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DO & CO Viyana Havalimanı‟nda, yılda yaklaĢık 600.000 konuk kapasitesi olan AUSTRIAN‟ın beĢ
özel salonunu iĢletmektedir. Bu faaliyetlerini, DO & CO ve AUSTRIAN arasında yapılmıĢ havayolu
ikram hizmetleri sözleĢmesi kapsamında yürütmektedir.
DO & CO LOUNGE, Frankfurt Havalimanı‟nda LUFTHANSA‟nın üç özel salonunu iĢletmektedir.
DO & CO LOUNGE ve LUFTHANSA arasında yapılan sözleĢme, tarafların önemli bir gerekçeyle
fesih hakkı haricinde 31 Aralık 2012 tarihine kadar geçerlidir.
DO & CO NEW YORK, New York JFK Havalimanı‟nda EMIRATES ve LUFTHANSA‟nın özel
salonlarını iĢletmektedir. DO & CO NEW YORK ve EMIRATES arasındaki sözleĢme 2012 yılına
kadar yenilenmiĢtir ancak taraflardan herhangi biri 60 gün önceden ihbarda bulunarak bu sözleĢmeyi
feshedebilirler. DO & CO NEW YORK ve LUFTHANSA arasındaki sözleĢme 2011 sonuna kadar
devam edecektir ve Star Alliance (LUFTHANSA, AUSTRIAN, THY ve AIR CHINA ve diğerleri)
yolcularına üç farklı katta eksiksiz bir mutfak hizmeti sunulmaktadır.
TURKISH DO & CO‟nun Türkiye‟de iĢlettiği ilk havalimanı özel salonu 2010 Mayıs ayında Adana
ġakir PaĢa havalimanında açılmıĢtır. THY ile yapılan hizmet sözleĢmesi 10 Mayıs 2012‟ye kadar
geçerlidir.
DO & CO, Londra Heathrow Havalimanı‟nda Ekim 2010‟da EMIRATES özel salonunu iĢletmeye
baĢlamıĢtır.
3.4.1.3.4

Otel

DO & CO kendisini bir butik otel iĢletmecisi olarak konumlandırmayı istemektedir.
DO & CO Grubu Viyana Ģehir merkezinde yer alan St. Stephan katedralinin karĢısında 45 odalı bir
oteli 2006 yılında faaliyete açmıĢtır.
Ġstanbul‟daki yeni otel projesi ise Ģu anda planlama sürecindedir. Ġstanbul Boğazı kıyısında açılacak
yaklaĢık 100 odalı butik otelin planlama ve inĢaat izni öncesi ruhsat iĢlemleri devam etmektedir.
Amaç, Ortaköy bölgesinde tarihi anıt olarak koruma altında olan iki yalıda DO & CO‟nun
Ġstanbul‟daki ilk otelini açmaktır. Ġstanbul Ġl Özel Ġdaresi tarafından gerçekleĢtirilen ihale Grubun
THY ile ortak giriĢimi olan TURKISH DO & CO tarafından kazanılmıĢ olup, proje de TURKISH
DO & CO tarafından yürütülmektedir. ĠnĢaata iliĢkin tüm onay ve ruhsat iĢlemlerinin zamanında ve
olumlu Ģekilde tamamlanması kaydıyla otelin 2012 sonlarında açılması planlanmaktadır (bkz. Bölüm
2 “ Risk Faktörleri – Grubun faaliyeti entegrasyon ve geniĢlemeye bağlı ortaya çıkabilecek risklere
maruz bulunmaktadır.” ve Bölüm 3.4.11.6 “DO & CO Grubunun Ġstanbul‟daki diğer önemli kira
sözleĢmeleri”).
3.4.1.3.5

Personel yemekhaneleri

DO & CO müĢterilerine kapsamlı ikram hizmetleri vermek isteyen Grup personel yemekhaneleri
iĢletmektedir.
DO & CO Grubu özellikle aĢağıdaki yerlerde personel yemekhaneleri iĢletmektedir:
DO & CO, 1020 Viyana adresindeki UNIQA kulesinde bir bistro iĢletecek ve baĢka ağırlama ve
konferans hizmetleri verecek bir ortak giriĢim kurmak için UNIQA ile 2003‟te bir ön sözleĢme
yapmıĢtır. Bu amaçla DO & CO ve UNIQA birlikte DO & CO PLATINUM adını verdikleri bir ortak
giriĢim kurmuĢlardır; DO & CO PLATINUM‟un hisselerinin %90‟ı DO & CO‟nun, geri kalan
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%10‟u da UNIQA‟nın elinde bulunmaktadır. DO & CO PLATINUM 2004‟ten bu yana UNIQA
kulesinde bir bistro, bir coffee shop iĢletmekte ve farklı ağırlama hizmetleri sunmaktadır. Bununla
beraber, bu faaliyetlerle ilgili kesin bir yazılı sözleĢme yapılmamıĢtır.
Ayrıca, SKY GOURMET Viyana Uluslararası Havalimanı‟ndaki dört restoranda AUSTRIAN
personeline hizmet vermektedir; Grup aynı zamanda CASINOS AUSTRIA personeline Viyana
yakınında Baden‟de ve Österreichische Lotterien personeline Viyana‟da hizmet vermektedir. DO &
CO MUSEUM, Londra‟da British Museum personeline hizmet vermektedir.
3.4.2. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile
avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:
3.4.2.1 Genel Bilgiler
DO & CO Grubu bazı Avrupa ülkelerinde, Kuzey Amerika‟da ve Asya‟da konaklama ve ağırlama
hizmetleri sektöründe faaliyet göstermektedir. Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümü Avusturya‟ya ve
Türkiye‟ye yoğunlaĢmıĢtır ve Almanya‟da, ABD‟de, Büyük Britanya‟da, Ġtalya‟da ve Malta‟da da
hizmet vermektedir. Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümü üç kıtada hizmet
vermektedir: Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya. Buna karĢın Restoranlar, Özel Salonlar & Otel
bölümünün yöneldiği baĢlıca pazarlar Avusturya, Almanya, Türkiye, ABD ve Büyük Britanya‟dır.
Üç bölüm de farklı rekabet ortamlarında faaliyet göstermektedir. DO & CO Grubunun elde ettiği
sonuçlar genel makroekonomik trendlere ve sektördeki genel eğilimlere bağlıdır.
3.4.2.2 Genel Makroekonomik Eğilimler
2009‟da II. Dünya SavaĢından beri yaĢanan en ağır durgunluk ve onu izleyen küresel mali ekonomik
kriz tüm dünyayı etkisi altına almıĢtır. Küresel sınai üretimin 2008‟in dördüncü çeyreğinde düĢük
seviyelere gerilemesinin ardından 2009‟un ilk çeyreğinde çöküĢ devam etmiĢtir: küresel ekonomi
%0,8 küçülürken; OECD ülkelerinde reel gayrisafi yurtiçi hasıla %4,7 oranında azalmıĢtır. 2009‟un
tamamında Euro alanındaki reel gayrisafi yurtiçi hasıla zamanla %3,9‟a kadar düĢerken, ekonomik ve
mali olarak birbirlerine yakından bağlı olan geliĢen ekonomiler, özellikle de Orta ve Doğru Avrupa
ülkeleri doğal olarak krizden etkilenmiĢtir. AB üyesi 27 ülkenin ekonomisi 2009 yılında %4,2
küçülürken, bu oran Türkiye için %4,5, ABD için %2,4 olarak gerçekleĢmiĢ, Japonya‟nın gayrisafi
yurtiçi hasılası ise ihracattaki keskin düĢüĢ nedeniyle %5,3 oranında azalmıĢtır (kaynak: EUROSTAT
– http//epp.eurostat.ec.europa.eu, alt sayfa ”Real GDP growth rate”).
Bütün dünyadaki hükümetler mali ve ekonomik krize karĢı etkin tedbirler almıĢtır. Ekonomik
etkinlikteki hızlı düĢüĢü yavaĢlatmak veya durdurmak amacıyla ekonomiyi canlandırma programları
uygulamaya konmuĢtur. Resmi yatırım programları ilan edilmiĢ, kısa süreli çalıĢma düzenlemeleri
getirilmiĢ ve kredi verme taahhütlerinde bulunulmuĢtur. Para politikasında önemli yumuĢama söz
konusu olurken Merkez bankaları sermaye piyasasındaki likiditeyi arttırmak ve kredi verilmesini
teĢvik etmek için faiz oranlarını rekor seviyelere düĢürmüĢlerdir. Bu kapsamlı giriĢimlerin sonucunda
küresel ekonomi 2009 yazında istikrar kazanmaya baĢlamıĢtır. Tüketicilerin ve Ģirketlerin güveni
yavaĢ yavaĢ artmıĢ buna bağlı olarak yatırımcıların risk iĢtahı artmıĢtır. Bu geliĢmeler borsalarda
gözlenen fiyat artıĢlarıyla perçinlenmiĢtir. ĠyileĢme 2008‟de olduğundan çok daha düĢük seviyede
olmuĢ, toparlanma oranları ulusal ekonomilere göre değiĢkenlik göstermiĢtir.
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Reel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ArtıĢı
(%)
Avrupa (AB-27)
Almanya
Avusturya
Türkiye
ABD
Kaynak:EUROSTAT

2008

2010
(Tahmini)

2009
0,5
1,0
2,2
0,4
0,0

-4,2
-4,79
-3,9
-4,5
-2,6

1,0
1,2
1,3
4,7
2,8

Küresel ekonomik durumun 2010‟dan itibaren yavaĢ yavaĢ düzelmesi beklenmektedir. Ekonomi
uzmanları Euro alanı için %1,0‟lık gayrisafi yurtiçi hasıla artıĢı öngörmektedir, bu bağlamda AB‟ye
yeni üye olan ülkeler AB-15 ülkelerinden daha fazla büyüme gösterecektir. Avusturya için 2010 ve
2011 yıllarında yaklaĢık olarak %1,3 ile %1,6 arasında bir yıllık büyüme öngörülmektedir, buna
karĢın 2010 ve 2011 yıllarında bu oranın Türkiye için %4,7 ve %4,5 olacağı tahmin edilmektedir
(kaynak: EUROSTAT – http//epp.eurostat.ec.europa.eu, alt sayfa ”Real GDP growth rate”).
3.4.2.3 Havayolu ikram hizmetleri : pazar ve rekabet
DO & CO Grubunun açık farkla en önemli bölümü olan Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümünün
satıĢları ve faaliyet performansı genel olarak havayolu sektörünün performansına ve özelde Grubun
en önemli müĢterileri olan THY‟nin ve AUSTRIAN‟ın geliĢimine bağlıdır.
Global havayolu endüstrisine genel bakış
2009 yılında tüm dünyada 2,22 milyar yolcu havayoluyla taĢınmıĢtır. Bu rakam 2008 yılında taĢınan
yolcu adedinin %2 altındadır. Bu düĢüĢün temel sebebi 2008 ve 2009 yıllarını etkileyen global
finansal
kriz
ve
ekonomik
kötüye
gidiĢ
olmuĢtur.
(kaynak:
“IATA”,
http://www.fapaa.org/pdf/2010/IATA_Economic_Briefing-FinancialForecast_June2010.pdf)
Ücretli Yolcu Kilometre (ÜYK) olarak ölçülen hava trafiği verilerine göre Haziran ayında ölçülen
trafik geçen yılın aynı dilimine gore %9,2 artarken, hava kargoda ölçülen artıĢ %22,7‟yi bulmuĢtur.
(Kaynak :IATA, Temmuz 2010 http://www.fapaa.org/pdf/2010/MIS_Note_Jul10.pdf). Yine IATA
ÜYK verilerine göre Business ve First Class yolculardan oluĢan premium segment de toparlanarak,
yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine gore %12,2 büyümüĢtür. Ekonomi sınıfı bilet satıĢları
diğerlerine gore daha az denilebilecek %8‟lik bir büyüme göstermiĢtir. ArtıĢın sebebi iĢ seyahati
yapan yolcuların ekonomi sınıfını tercih etmeye baĢlaması olmuĢtur. Özel taĢımacılık halen çok
zayıftır.
Günümüzde, global havayolları endüstrisi, sektörü etkileyen politik ve makroekonomik geliĢmelere
bağlı olarak köklü değiĢiklikler yaĢamaktadır. 2010‟dan itibaren, makro ekonomik geliĢmelerin
Ģirketleri orta ve uzun mesafe (özellikle de düĢük-maliyet pazar segmentinde) sektöründe kapasite
arttırımlarına yöneltmesi IATA tarafından beklenmektedir. Kısa vadede, 2010 için IATA beklentisi,
toplam yolcu sayısının %7,1 artarak 2,38 milyara ulaĢması yönündedir.
Orta vadede, 2013 yılında, global havayolu pazarının 2,6 milyar yolcu hacmine ulaĢması
beklenmektedir. Bu rakam 2008 yılına kıyasla %20‟den fazla bir büyümeye tekabül etmektedir. 2010
- 2013 yılları arasında pazar hacmindeki yıllık ortalama büyüme oranının yaklaĢık %5,8 olması
öngörülmektedir. (kaynak: DATAMONITOR, Global Airlines – Industry Profile; yayınlanma tarihi:
Aralık 2009).
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Açılan yeni pazarlara ve serbestleĢmelere bağlı olarak, global havacılık pazarı sürekli büyümektedir.
Merkez Doğu Avrupa, CIS ülkeleri ve Orta Doğu gibi pazarlar önümüzdeki iĢ geliĢtirme fırsatları
sunacaktır. Yeni teknolojiler de bir diğer büyüme kaynağı olacaktır. Uzun vadede, global yolcu
pazarının 2010 ve 2029 yılları arasında ÜYK bazında %5,3 (BileĢik Yıllık Büyüme Oranı) büyümesi
beklenmektedir.
(kaynak:
BOEING,
Current
Market
Outlook
2010-2029
http://www.boeing.com/commercial/cmo/index.html)
Son zamanlarda enerji fiyatlarında görülen hareketler, sektörün petrol tedariğindeki dalgalanmalara
karĢı hassasiyetini koruduğunu göstermiĢtir. Ek ücretler ve bilet fiyat zamları uçak yakıtı
fiyatlarındaki devamlı artıĢı ancak kısmen telafi edebilmiĢtir. Maliyetleri düĢürme baskısı çeĢitli
havayollarında yeni bir devralma ve birleĢme dalgasına yol açmıĢtır.
Avusturya Havacılık Sektörü
2008 ile 2010 yılları arasında Avusturya’daki hava trafiğinin gelişimi
Avusturya‟da hava trafiği Viyana, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz ve Salzburg‟da bulunan altı
uluslararası havaalanından sağlanmaktadır. Bunların arasında en önemlisi 2009‟da Avusturya‟daki
bütün yolcuların yaklaĢık %80‟ine hizmet veren Viyana Uluslararası Havaalanıdır. AUSTRIAN,
Viyana Uluslararası Havaalanını kullanan yolcuların yaklaĢık %50‟sine hizmet veren en büyük ulusal
havayolu Ģirketidir (kaynak: STATISTIK AUSTRIA, 20 Nisan 2010; VUH Yıllık Raporu 2009).
2008 yılının ikinci yarısındaki krizin baĢlangıcına kadar Avusturya‟daki yolcu sayısı ucuz
havayollarının artan pazar payı nedeniyle iyiye giden bir geliĢim izlemiĢtir. Özellikle Avrupa‟daki
varıĢ noktalarına yönelik pazar payı kavgası bilet fiyatlarının düĢmesine yol açmıĢ, buna bağlı olarak
havayolu taĢımacılığına olan talep artmıĢtır. 2008‟in ikinci yarısında azalan yolcu sayısına rağmen
Avusturya‟da 2008‟deki yolcu sayısı 24,8 milyona ulaĢarak bütün zamanların en yüksek seviyesine
ulaĢmıĢ, bu da 2005 ile 2008 yılları arasında %6,6‟lık bir bileĢik yıllık büyüme oranıyla
sonuçlanmıĢtır. (kaynak: STATISTIK AUSTRIA , 20 Nisan 2010 Kommerzieller
Luftverkehr
gegliedert
nach
Flugbewegungen
und
Fluggästen,
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/verkehr/luftfahrt/personenverkehr/022539.html, VIA Yıllık
Raporu
2009,
http://ir.viennaairport.com/jart/prj3/ir/main.jart?rel=de&contentid=1204882118229&reserve-mode=active).
2009‟da Avusturya‟da kriz tüm havayollarını etkisi altına almıĢ, bu durum yolcu sayısının 22,7
milyona düĢmesine neden olmuĢtur. Bu rakam önceki yıla nazaran %8,5 oranında daha düĢüktür.
(kaynak:
STATISTIK
AUSTRIA,
20
Nisan
2010,
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/verkehr/luftfahrt/personenverkehr/022539.html).
2009‟un birinci çeyreğinde 5 milyon olan yolcu sayısı 2010‟un daha birinci çeyreğinde 5,3 milyona
ulaĢarak yaklaĢık %6,5 oranında bir artıĢ göstermiĢtir (kaynak: STATISTIK AUSTRIA, 30 Temmuz
2010
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/verkehr/luftfahrt/personenverkehr/051484.html).
Viyana Uluslararası Havaalanı Avusturya‟daki yolcuların büyük çoğunluğuna hizmet verdiğinden, bu
havaalanına ait rakamların genel geliĢmeyi temsil ettiği kabul edilebilir. Ağustos 2010‟a kadar
Viyana Uluslararası Havaalanı yolcu sayısını her yıl %7,5 oranında arttırmıĢtır. Bu artıĢ arkasındaki
baĢlıca faktörlerden biri ulusal havayolu Ģirketi AUSTRIAN‟dır ve bu Ģirket 2010‟da %10‟luk bir
yolcu artıĢ oranına ulaĢmayı hedeflemektedir. Viyana Uluslararası Havaalanı‟nın 2010 rehberinde
%6‟lık bir yolcu artıĢ oranı hedeflendiği belirtilmektedir (kaynak: Viyana Uluslararası Havaalanı, 26
Ağustos
2010
tarihli
basın
açıklaması
http://www.flughafenwien.at/jart/prj3/va/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&contentid=1249344074280&news_beitrag_id=1282778511160).
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Bölgesel Büyüme ve Türk Havacılık Sektörüne Özel Ağırlık Verilmesi
Havacılık sektöründeki büyümenin, Orta Doğu, Latin Amerika ve Güney Asya ülkelerinden gelen ve
bu ülkelerin içindeki yolcular dahil olmak üzere geliĢmekte olan pazarlardan kaynaklanması
beklenmektedir
(kaynak:
Boeing
Market
Outlook,
2010-2029,
http://www.boeing.com/commercial/cmo/index.html). Bu pazarların arasında Ģu anda Türkiye, DO &
CO Grubunun ana odağını oluĢturmaktadır, 2007 yılında THY ile yapılan ortak giriĢimin
kurulmasından beri Grubun Türkiye‟deki satıĢlarının payı sürekli olarak artmıĢtır.
ġu anda Türkiye‟deki havayolu sektörü hala turizme de bağımlıdır, ancak iĢ amaçlı ve yurtiçi
yolculukların payının artması beklenmektedir. Dünya Turizm Konseyi verilerine göre Türkiye en çok
turist çeken 10 ülkeden biridir ve 2002 ile 2009 arasında ülkeye giriĢ yapan turist sayısı %10,8‟lik bir
bileĢik yıllık büyüme oranıyla neredeyse iki katına çıkarak 2002‟de 13,2 milyon iken 2009‟da 27,1
milyon olmuĢtur (kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, GiriĢ-ÇıkıĢ Yapan
Yabancı ve VatandaĢlar Haber Bülteni, http://www.turizm.gov.tr).
2002 ile 2009 arasındaki aynı dönemde yurtiçi yolcuların toplam sayısı %25,3‟lük bir bileĢik yıllık
büyüme oranıyla artarken uluslararası yolcu toplamı %8,5‟lik bileĢik yıllık büyüme oranı
göstermiĢtir. Yolcu sayısındaki toplam artıĢ ise %14,3‟lük bileĢik yıllık büyüme oranına denk
gelmektedir (kaynak: Türkiye Sivil Havacılık Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,
www.shgm.gov.tr). Yurtiçi yolcuların sayısındaki önemli artıĢ 2003‟teki piyasa liberalizasyonu
sonucunda olmuĢtur, bu yılda özel sektör firmaları yurtiçi sivil havacılık faaliyetlerine baĢlamıĢ ve
ucuz havayolu Ģirketleri uçak yolculuğunu nüfusun geniĢ kesimi için ekonomik hale getirmiĢtir.
Uçak yolculuğu Türkiye‟de en az kullanılan ulaĢım yöntemlerinden birisidir, ülkede geçmiĢten beri
kullanılan baĢlıca ulaĢım yöntemi kara ulaĢımı olmuĢtur. Son 10 yıl içerisinde Türkiye kamu-özel
sektör Ģirketleri arasındaki ortaklık anlaĢmalarıyla havaalanı altyapısına önemli miktarda yatırım
yapmıĢtır ve en büyük 4 havaalanı (Ġstanbul Atatürk, Antalya, Ankara Esenboğa ve Ġzmir Adnan
Menderes) dahil bu altyapının büyük bölümü yenilenmiĢtir. Ekonomik krizin olumsuz etkisine
rağmen, inen uçak sayısı bakımından hava trafiği 2008 ile kıyaslandığında 2009‟da %6,3 oranında
artmıĢtır (kaynak: Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü, Aylık Trafik Bültenleri:
http://www.dhmi.gov.tr/istatistik.aspx).
Küresel havayolu ikram hizmetleri sektörüne genel bakış
Havayolu ikram hizmetleri sektöründe çoğunlukla toplama ve lojistik hizmetlerine önem
verilmektedir, yiyecek kalitesi ve lezzet ikinci plandadır. 1990‟ların sonunda küresel pazar
katılımcıları agresif olarak büyümek adına küresel havayolu ikram hizmetleri anlaĢmaları altında
müĢterileri olan havayollarını küresel olarak bağlamaya baĢlamıĢlardır. Bu geliĢmeler sektörde bir
silkiniĢe yol açmıĢ, bu silkiniĢi yeniden yapılandırma ve küçültme faaliyetleri izlemiĢtir. Bunun
sonucunda Yönetim, önceden hazırlanmıĢ ve/veya donmuĢ olarak satın alınan çok sayıda ürün
olmasından ikram ürünlerinin algılanan değerinin azalmıĢ olduğu kanaatindedir.
Havayolu sektörünün yeniden yapılanması ve küçülmesi ulusal ve küresel ölçekte birleĢmelere ve
iĢbirliklerine gidilmesiyle sonuçlanmıĢtır. Verimsiz üretim tekniklerinin yanı sıra üretim standartları
için evrensel bir yaklaĢımın benimsenmesi hazır yemek üretimini çok verimli bir faaliyete
dönüĢtürmüĢtür. Bu geliĢmeler kurum içi üretimin azalmasına ve önceden hazırlanmıĢ veya kolay
servis edilebilir yemeklere yönelinmesine neden olmuĢtur. Havayolu ikram hizmetleri sektöründe
bugün büyük ölçüde toplama ve lojistik hizmetleri sağlanmaktadır, ana ürün -yiyecek ve içecekgiderek daha fazla ölçüde standartlaĢtırılmıĢtır. Çok az sayıda Ģirket uluslararası ölçekte müĢteri
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grubuna hizmet veren bir kuruluĢ olmayı seçmiĢtir. Sektördeki ortak trendlere kendilerini farklı
kılarak cevap vermiĢ olan bazı yerel Ģirketler -çoğunlukla aile Ģirketleri- mevcuttur. Bu Ģirketler
arasından çok azı uluslararası veya küresel ölçekte rekabet edebilmektedir.
Son yıllarda havayolu Ģirketleri kendilerini farklılaĢtırma fırsatlarını her zamankinden daha çok
aramaktadır. Bazı havayolu Ģirketlerinin izlediği düĢük fiyat stratejisine cevap olarak diğer havayolu
Ģirketleri yolcularına kaliteli first/business class hizmetleri vermeyi veya genelde uçakta sundukları
ürünleri iyileĢtirmeyi tercih etmiĢlerdir ki bunlar yeni ikram konseptlerinin uygulanmasını
gerektirmektedir.
Havayolu İkram Hizmetleri Sektöründeki Başlıca Oyuncular
Yönetimin tahminlerine göre havayolu ikram sektörü iki küresel Ģirketin hakimiyetindedir: GATE
GOURMET ile tamamen LUFTHANSA‟nın mülkiyetinde bulunan bir bağlı ortaklık olan LSG,
toplamda dünya çapında 200‟den fazla uçak mutfağı iĢletmektedir. Sektördeki diğer Ģirketler bölgeye
ve/veya büyüklüğe göre dağınık durumdadır. Küresel olarak, havayolu ikram sektörünün lideri
yaklaĢık %30‟luk pazar payıyla LSG‟dir (kaynak: LUFTHANSA‟nın web sitesi:
http://konzern.lufthansa.com/de/themen/lsg-sky-chefs.html), onu yaklaĢık %25‟lik pazar payıyla
GATE
GOURMET
izlemektedir
(kaynak:
Stocks:
http://www.stocks.ch/home_nachricht/Gategroup_Finanzchef_Thomas_Bucher__Unser_Umsatz_sin
kt_weniger_stark_als_der_Gesamtmarkt__539) Viyana hariç tutulursa, DO & CO Grubu faaliyette
bulunduğu her sektörde bu küresel rakiplerin biri veya daha fazlası ile doğrudan rekabet etmektedir.
Ayrıca Avrupa‟daki havayolu Ģirketleri kısa ve orta mesafeli uçuĢlarda dönüĢ ikramı konseptini
uygulamaktadır, söz konusu konsept havayolu Ģirketinin uçağın ilk kalktığı havaalanında uçağa
yalnızca ilk uçuĢ için değil aynı zamanda dönüĢ uçuĢu için de yiyecek-içecek yüklediğini ifade eder.
Bunun sonucunda Avrupa‟daki (Avusturya hariç) birçok havayolu Ģirketi, Avusturya‟daki
havaalanlarında DO & CO Grubundan tam ikram hizmeti satın almamaktadır, bunun yerine
Avusturya‟dan yabancı (Avrupa‟daki) havaalanlarına dönecek olan bir uçağa, uçağın ilk kalktığı
havaalanında yiyecek-içecek yüklemektedir. Bu “dönüĢ ikramı” uygulaması nedeniyle DO & CO
Grubu Viyana‟da da dolaylı bir rekabetle karĢı karĢıyadır.
LSG, DO & CO Grubunun faaliyette bulunduğu her sektörde DO & CO Grubu ile doğrudan rekabet
etmektedir; GATE GOURMET DO & CO Grubu ile Londra, New York, Münih ve Frankfurt
Ģehirlerinde doğrudan rekabet etmektedir.
Avusturya’da havayolu ikram hizmetleri sektörü
1998 yılına kadar Avusturya havayolu ikram hizmetleri sektöründe bir havaalanında yalnızca bir
ikram Ģirketinin bulunmasına izin veren ve havayolu Ģirketinin ihtiyaç duyduğu ikram hizmetini
kendisinin sağlamasını gerektiren, fiilen uygulanan sınırlamalar mevcuttu. 1998 yılında Havaalanı
Yer
Hizmetleri
Yasasıyla
(Flughafen-Bodenabfertigungsgesetz)
yer
hizmetlerinin
serbestleĢtirilmesiyle bu sınırlamalar kaldırılmıĢ ve havayolu ikram kuruluĢlarına bütün havayolu
Ģirketlerine doğrudan hizmet verme imkanı tanınmıĢtır.
Havaalanı Yer Hizmetleri Yasasına göre ilgilenen herhangi bir kiĢi havayolu ikram sektörüne
girebilmektedir. Sektöre girebilecek kiĢi sayısına herhangi bir sınırlama getirilmemiĢtir. DO & CO Ģu
anda Salzburg, Linz ve Graz‟da bulunan havaalanlarındaki tek tedarikçidir, buna karĢın Klagenfurt
ve Innsbruck‟daki havaalanlarında üçüncü Ģahıs ikram Ģirketleri faaliyet göstermektedir. Viyana‟da,
yeni bir havayolu ikram Ģirketi olan Air Caterer Five Star GmbH, 2009 yılında sektöre girmiĢtir.
Türkiye’de Havayolu İkram Hizmetleri Sektörü
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Türkiye‟deki havayolu ikram sektörü çok yoğundur. TURKISH DO & CO‟nun Türkiye‟deki baĢlıca
rakibi, LSG‟nin bağlı ortaklığı olan LSG TURKEY‟dir.
Almanya’da Havayolu İkram Hizmetleri Sektörü
Havayolu ikram sektörü ülke genelinde 20‟den fazla üretim birimi bulunan LSG‟nin hakimiyeti
altındadır; LSG, LUFTHANSA‟nın bağlı ortaklığıdır, mülkiyetinin tamamı LUFTHANSA‟ya aittir
ve dolayısıyla LUFTHANSA ile yakın iliĢki içindedir. GATE GOURMET‟in ülkede 14 tesisi vardır
ve piyasa liderinin ardından ikinci sıradadır. Bu iki hakim oyuncunun dıĢında Berlin, Stuttgart ve
Nürnberg‟de SCK, Frankfurt‟ta GIC ve ülkenin güney kesiminde AAC gibi daha küçük bazı bölgesel
firmalar mevcuttur. DO & CO Grubu Frankfurt ve Münih‟te gurme mutfaklar iĢletmektedir ve
Berlin‟deki Tegel havaalanında bu Ġzahnamenin tarihinde faal olmayan bir birimi de vardır.
İtalya’da Havayolu İkram Hizmetleri Sektörü
Ġtalya‟da havayolu ikram sektörü iki ana Ģirketten ve çok sayıda bölgesel rakipten oluĢmaktadır.
SERVAIR ülke çapında 14 ikram birimi iĢletmektedir, bu birimlerin çoğu havaalanı gastronomi veya
bekleme salonlarıyla birleĢtirilmiĢtir. Sektördeki ikinci önemli Ģirket 5 üretim birimiyle LSG‟dir.
Ġtalya‟nın baĢlıca havaalanları Roma‟da (Fiumicino) ve Milano‟dadır (Malpensa). Bu
havaalanlarındaki yolcu trafiği akıĢı ülke ortalamasında seyrederken, Nisan ayında Ġzlanda‟da
gerçekleĢen volkan patlaması, sektöre ani bir darbe vurmuĢtur. ALITALIA‟nın uluslararası uçuĢların
çoğunu iptal edip bunun yerine Roma/Fiumicino‟ya yoğunlaĢma kararı, 2008/2009 mali yılından
itibaren Milano Malpensa‟daki pazarın durumunu büyük oranda değiĢtirmiĢtir. Uzun mesafeli uçuĢlar
uluslararası rakiplere bırakılmıĢtır: ABD‟ye ve Singapur‟a yönelik uçuĢlar DELTA, AMERICAN,
CONTINENTAL; Uzak Doğu‟ya yönelik uçuĢlar JAPAN AIRLINES, CHINA AIRLINES ve
CATHAY PACIFIC ve Orta Doğu‟ya giden uçuĢlar EMIRATES, ETIHAD, QATAR ve SAUDI
ARABIAN. Bu on bir havayolu Ģirketinin dördüne DO & CO ITALY hizmet vermektedir.
Diğer Havayolu İkram Hizmetleri Sektörleri
Yönetim tahminlerine göre, (i) DO & CO NEW YORK New York JFK Havalimanı havayolu ikram
hizmetleri faaliyetlerinde yaklaĢık %2 pazar payına sahiptir ve (ii) DO & CO LONDON Londra
Heathrow Havalimanı havayolu ikram hizmetleri faaliyetlerinde yaklaĢık %4 pazar payına sahiptir.
(iii) SKY GOURMET MALTA Havalimanı havayolu ikram hizmetleri faaliyetlerinde yaklaĢık %50
pazar payına sahiptir.
3.4.2.4 Uluslararası organizasyon ikram hizmetleri: sektör ve rekabet
Yönetimin tahminlerine göre uluslararası organizasyonlara yönelik ikram hizmetleri sektörü yerel
olarak parçalanmıĢ bir sektör niteliği göstermektedir. Formula 1 yarıĢları gibi küresel
organizasyonlarda sunulan ikram hizmetleri çok sayıda alanda (ikram, lojistik, dekorasyon, vb.)
uzmanlık gerektirmektedir, bu uzmanlık alanları normalde geleneksel ikram Ģirketlerinin faaliyet
kapsamı dıĢındadır ve dolayısıyla yalnızca birkaç Ģirket bütün bu hizmetleri sağlayabilir.
Futbol Ģampiyonaları gibi tekrar düzenlenen organizasyonlara yönelik ikram hizmetleri için
genellikle ihale açılmaktadır. Bu organizasyonlar günde birkaç bin insanı çekmektedir ve bu
bakımdan ihaleyi kazanan Ģirketin önemli yatırım yapmasını zorunlu kılan, çok karmaĢık bir ikram
altyapısının kurulmasını gerektirmektedir.
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Organizasyonların talepkar yöneticileri ve sponsorları, ağırlama ve konaklama hizmetlerinin
mekandan ve özel Ģartlardan bağımsız olarak daima kaliteli olmasını beklemektedir. Geleneksel
olarak, küresel ölçekte rekabet eden birkaç oyuncunun organizasyonlara yönelik ikram faaliyeti
birimleri ana faaliyetlerinden ayrıdır, söz konusu ana faaliyetler firmalara yemek servisi, ulaĢım
Ģirketlerine yemek servisi veya hediye çeki faaliyetidir. Bu uluslararası Ģirketler organizasyonlarda
ikram hizmetini ana faaliyet alanları olarak görmedikleri için Ģirketlerin veya sponsorların
beklentilerini her zaman karĢılamayan bir ürün sunabilmektedir. Bu durum uluslararası düzeyde
rekabet eden ve organizasyonlar için ikram hizmetleri veren Ģirketlerin sayısını daha da azaltmıĢtır.
Yerel düzeyde, genelde, ulusal çapta yürüttükleri ana faaliyet konuları organizasyonlara yönelik
ikram hizmetleri vermek olan Ģirketlerin yarattığı rekabet söz konusudur, bu Ģirketler piyasada
çoğunlukla üst düzey bir konumu iĢgal etmektedir. Ayrıca yüksek seviyeli hizmetlere olan talep
baĢarılı uluslararası oyuncular üzerindeki fiyat baskılarını azaltabilmektedir, çünkü gerekli hizmet
seviyesinin temeli en üst düzeyde performanstır.
Son olarak, Yönetimin kanaatine göre, en büyük Ģirketlerin tedarikçilerinden malzeme satın alma
konusunda sahip oldukları deneyim ve bilgi, bu Ģirketlerin sağlam kredi itibarları da hesaba
katıldığında, yeni oyuncuların sektöre girmesinin önünde yüksek bir engel oluĢturmaktadır.
Yönetim O & CO Grubunun Avusturya‟da organizasyon ikram hizmetleri sektöründe lider olduğunu
düĢünmektedir. BaĢlıca rakipler oteller, yerel ikram hizmetleri Ģirketleri veya organizasyon
Ģirketleridir.
Uluslararası düzeyde, Yönetim DO & CO Grubunu uluslararası organizasyonlara yönelik yüksek
kalitede ikram ve ağırlama hizmetlerinin önde gelen tedarikçilerinden biri olarak görmektedir.
Rekabet çoğunlukla bölgeseldir. DO & CO Grubunun en önemli rakipleri (yerel ve bölgesel olarak)
ikram firmaları, kurumsallaĢmıĢ yiyecek ve içecek firmaları, oteller ve ulusal ve uluslararası
organizasyon Ģirketleridir.
3.4.2.5 Restoranlar, Özel Salonlar & Otel: Sektör ve Rekabet
DO & CO Grubunun Restoran, Özel Salonlar & Otel bölümü özellikle, Grubun faaliyette bulunduğu
çeĢitli coğrafi pazarlardaki turizm sektörünün geliĢmiĢlik düzeyinden etkilenmektedir. Avusturya‟da
turizm ve eğlence sektörü ülkenin ekonomisinde kilit bir oyuncu olmuĢtur ve olmaya devam
etmektedir.
Uzmanlar dünya genelinde 2009‟da 886,4 milyon olan turist sayısının 2013 yılında 973,3 milyona
çıkacağını tahmin etmektedir. Bu her yıl ortalama %2,4‟lük bir artıĢ demektir. Özellikle,
Türkiye‟deki turizm sektörü son yıllarda süratli bir geliĢme kaydetmektedir (kaynak:
EUROMONITOR International: Seyahat ve Turizm Tahminleri; yayım tarihi: Kasım 2009), bu ise
DO & CO Grubunun Ġstanbul‟daki otel projesi aracılığıyla gelecekte kendisinden yararlanmak
istediği bir eğilimdir.
Restoran iĢletmeciliğini belirleyen unsur çoğunlukla yerel trendler ve beğenilerdir ve bu faaliyet
yerel ekonomiye ve müĢteri tabanının alım gücüne bağlıdır. Yıllar içerisinde bir kıtadan diğerine çok
sayıda trend yaratılmıĢtır. Ancak, sonuç itibariyle, bu, yerel faktörlerin önemini değiĢtirmemiĢtir. Üst
tabakaya hizmet veren restoranlar ekonomik çöküĢlere ve buna bağlı olarak müĢterilerin taleplerinde
meydana gelen değiĢime karĢı kesin bir hassasiyet göstermiĢtir. BaĢka kuruluĢlarla (müzeler,
casinolar) ortaklık kurulan durumlarda bu faaliyet büyük ölçüde iĢbirliği yapılan ortağın
performansına bağlı olmaktadır. BaĢarılı iĢletmeciler iĢbirliği yaptıkları ortaklara sürekli kaliteli
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hizmet sunarak ve yinelenen müĢteri tabanını temel alarak belirli ölçüde bağımsız olmayı
baĢarabilmiĢlerdir.
Özel salon faaliyeti yalnızca yukarıda bahsedilen faktörlerden değil, aynı zamanda havayolu ikram
hizmetleri faaliyetini etkileyen faktörlerden de etkilenir. ġu anda birçok havayolu Ģirketi maliyet
tasarrufu yapma imkanı aramaktadır, bu nedenle dünya genelinde havayolu Ģirketlerine ait özel
salonlar için ihaleler açılmaktadır.
Havaalanı özel salonlarının iĢletilmesi ile ilgili olarak, diğer restoranlar ve/veya ikram Ģirketleri DO
& CO Grubundan daha yüksek teklif vermek için sürekli bir rekabet yaratmaktadır. Ancak, Yönetim,
DO & CO Grubunun yüksek kalitede hizmet sağlamak suretiyle pazardaki mevcut konumunu devam
ettirebileceği ve geniĢletebileceği görüĢündedir.
DEMEL kafeler konusunda, DO & CO Grubu -yukarıda bahsedilen faktörlere ek olarak- bir yanda
çok istikrarlı, bölgesel bir müĢteri tabanına yaslanmaktadır, diğer yanda da bu faaliyet turizmden çok
etkilenmektedir ve dolayısıyla genel ekonomik iklime bağlıdır.
Restoran iĢletmeciliği genellikle makro ekonomik faktörlere bağlıdır, bu faktörler ülkenin genel
ekonomik durumu ve halkın alım gücü gibi faktörleri içermektedir. Bununla birlikte, bu faktörlerin
yanı sıra ürün tipi, yer, yiyecek alıĢkanlıkları ve moda trendleri gibi diğer faktörler de restoran
seçiminde önemli rol oynamaktadır. Trendlerin erken belirlenmesi ve zaman içinde güvenilir bir
performans gösterilmesi sonucunda büyük ihtimalle sadık ve kalıcı bir müĢteri tabanı oluĢacaktır.
Kulaktan kulağa yayılan haberler ve kiĢisel tavsiyeler pazarlama karıĢımında en önemli rolü oynarlar.
Bu sektöre girmenin önündeki engeller genellikle zayıftır, ancak uzun süreli beklentiler hizmetlerin
uzun bir süre boyunca cezbedici Ģekilde sunulabilmesine bağlıdır.
DO & CO Grubu Avusturya‟daki orta düzeyde pahalı ve çok pahalı restoran sektöründe güçlü bir
rekabetle karĢı karĢıya bulunmaktadır. Aynı durum Viyana‟daki otel sektörü ve Grubun 2012 yılında
girmeyi planladığı Ġstanbul‟daki otel sektörü için de geçerlidir. ġirket Viyana‟da, Salzburg‟da ve
Ġstanbul‟da bulunan restoranlarının, barlarının ve otellerinin merkezi konumlarda bulunması, fiyatperformans arasındaki uygun oran ve ağırlama konusundaki özel deneyimlerine yapılan vurgu
nedeniyle iĢletmesinin rakipleri karĢısında sağlam bir konuma yerleĢtiği görüĢündedir. ġirket
yönetimi bu bölümün, DO & CO Grubunun diğer bölümleriyle yapılacak çapraz pazarlamadan yarar
sağlayacağını düĢünmektedir.
3.4.2.6 Güçlü noktalar
Yönetim, Grubun en güçlü noktalarının aĢağıdakiler olduğu kanaatindedir.
Kalite odağı ve yenilikçilik
DO & CO Grubu, el yapımı kaliteli gıda hizmetini, büyük hacimlere dair bilgi birikimi ile birleĢtiren,
birinci sınıf bir markaya sahip ikram ve ağırlama Ģirketidir. Grubun piĢirdiği yiyeceklerin tamamı
yalnızca kaliteli yerel sağlayıcılardan alınan taze malzemelerle hazırlanmaktadır. Grubun halihazırda
üç kıtada, üç iĢ koluna da hizmet veren 19 gurme mutfağı bulunmaktadır. Grubun gurme mutfakları,
lüks restoranlar seviyesinde donatılmıĢ yiyecek üretim tesisleri olup günde 170.000 kadar el yapımı
yemek hazırlama kapasitesine sahiptir. Vasıflı ve iyi eğitim görmüĢ personel sayesinde yüksek
kalitede hizmet verilmektedir. Yönetim, DO & CO Grubunun, rakiplerinin arasında en fazla sayıda
vasıflı Ģef istihdam eden grup olduğu düĢüncesindedir. Grup, DO & CO Akademileri bünyesinde tüm
çalıĢanlarına ve havayolu personellerine Ģirket içi eğitim vermektedir.
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DO & CO Grubunun Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümü, sektöründeki sadece bir kaç markalı
üründen biri haline gelmeyi baĢarmıĢ ve kalite yaklaĢımı ile havayolu müĢterilerinin gözünde
farklılaĢmıĢtır. Örneğin, Grubun THY‟nin ikram hizmetlerini üstlenmesinden bu yana THY
uçuĢlarındaki müĢteri memnuniyeti bir yıl içinde %49‟dan %93 seviyesine yükselmiĢtir (kaynak:
Nielsen AraĢtırma 2010 Mart). THY, 2010‟da Skytrax tarafından tüm dünyadaki en iyi ekonomi
sınıfı yiyecek ikramı yapan havayolu olarak seçilirken, aynı kaynak, AUSTRIAN‟ı tüm dünyadaki en
iyi ikinci business sınıfı yiyecek ikramı yapan havayolu olarak seçmiĢtir (kaynak: Skytrax – Dünya
Havayolları Ödülleri 2010, http://www.worldairlinesawards.com/Awards-2010/ycatering.htm ve
http://www.worldairlinesawards.com/Awards-2010/jcatering.htm).
DO & CO Grubu yalnızca yiyecek ve içecek hizmeti üzerine odaklanmamakta, yiyecekten, ağırlama
ve eğlence hizmetlerine kadar her müĢterinin özel ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve kapsamlı
sonuçlar sunmaktadır. DO & CO, müĢterilerinin isteklerine uygun olarak tasarlanmıĢ bir gurme
deneyimi yaĢatmak amacıyla yıllar içinde lojistik, mekanların dekorasyonu, çalıĢanların eğitilmesi,
uygun personelin seçilmesi, menülerin planlanması, ekipmanların tasarlanması, uçuĢ kabinin
eğitilmesi gibi konularda uzmanlaĢmıĢ ve bilgi birikimi edinmiĢtir. Üç kıtada tam donanımlı gurme
mutfakları ağına sahip olan grup, önemli müĢterileri THY ve AUSTRIAN‟a sunduğu kapsamlı
hizmetler gibi tüm dünyada tek yerden çözümler sunabilmesinin yanı sıra EURO 2008 gibi önemli
spor organizasyonlarında da ikram hizmeti verebilmektedir.
Uzun vadeli müşteri ilişkileri portföyünün genişletilmesi
Grubun, kaliteye odaklanmıĢ havayolları ve üst düzey organizasyon Ģirketleri ile güçlü iliĢkileri
bulunmaktadır. Grup, THY, AUSTRIAN, NIKI, EMIRATES, ETIHAD ve BRISTIH AIRWAYS
gibi havayollarına ikram hizmetleri vermektedir. Aynı zamanda Viyana Havalimanı‟nda
AUSTRIAN‟ın, Adana ġakir PaĢa Havalimanı‟nda da THY‟nin özel salonları dahil olmak üzere bir
dizi havayolunun havalimanı özel salonlarını iĢletmektedir. Ayrıca, Frankfurt ve New York JFK
havalimanlarında LUFTHANSA, Londra Heathrow ve New York‟ta JFK havalimanlarında da
EMIRATES için birinci sınıf özel salonlar iĢletmektedir.
Grubun uzun vadeli iliĢkiler geliĢtirme kabiliyeti hem aynı müĢterilerden tekrar iĢ almasını
sağlamakta hem de THY ve AUSTRIAN gibi iki önemli havayolu Ģirketine verdiği hizmetlerden de
anlaĢılacağı gibi gerek Grubun kendisi gerekse müĢterileri için ölçek ekonomisi yaratmaktadır.
EMIRATES ve ETIHAD gibi diğer önemli havayolu müĢterileri baĢlangıçta DO & CO‟nun tek bir
havalimanında hizmet verdiği müĢteriler olmasına karĢın Grup iĢ iliĢkilerini önemli ölçüde
geniĢleterek EMIRATES için gurme mutfağı bulunan altı, ETIHAD için de beĢ havalimanında
havayolu ikram hizmetleri vermeye baĢlamıĢtır. Grup aynı zamanda neredeyse tüm Formula 1 Grand
Prix yarıĢları, Portekiz‟de düzenlenen EURO 2004 ve Avusturya/Ġsviçre‟de düzenlenen 2008 UEFA
Futbol ġampiyonaları, Madrid‟de düzenlenen ATP Masters Tenis Turnuvası, Valencia‟da düzenlenen
Amerika Kupası, UEFA ġampiyonlar Ligi Finalleri, Ġstanbul‟da düzenlenen 2010 FIBA Basketbol
Dünya ġampiyonası finalleri, golf turnuvaları ve Kitzbühel‟de düzenlenen Dünya Kayak
ġampiyonası gibi bir takım önemli uluslararası organizasyonlarda ikram hizmetleri vermiĢtir ve
vermeye devam etmektedir. UEFA ile uzun süredir baĢarıyla devam ettirdiği iĢ iliĢkisi sayesinde
Grubun Ukrayna ve Polonya‟da düzenlenecek EURO 2012 UEFA Futbol ġampiyonaları‟nın
münhasır ağırlama hizmet sağlayıcısı olarak tayin edilmiĢtir.
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Esnek maliyet yapısı
DO & CO Grubu üç iĢ kolunun arasındaki farklı sinerjilerden yararlanmaktadır. Grubun gurme
mutfaklarını tüm iĢ kolları kullanmakta, bu mutfaklardan Havayolu Ġkram Hizmetleri ve Uluslararası
Organizasyonlar Ġkram Hizmetleri bölümlerinin müĢterilerine, Restoranlar, Özel Salonlar & Otel
konuklarına yiyecek sunulmakta ve bu Ģekilde bir iĢ kolunda elde edilen deneyim, beceri, geliĢmeler
ve teknolojiler bir diğer iĢ koluna aktarılabilmekte ve Grup da ölçek ekonomisinden
faydalanabilmektedir. Ayrıca gastronomi ve kaliteli yemek piĢirme alanındaki bilgi birikimi ile
Restoranlar, Özel Salonlar & Otel bölümünün uzun yıllardır oluĢturduğu kalite ve marka-isim imajı
Havayolu Ġkram Hizmetleri ve Uluslararası Organizasyonlar Ġkram Hizmetleri bölümlerini de
kapsayacak Ģekilde geniĢlemiĢtir. EURO 2008 gibi ünlü organizasyonlar sayesinde yapılan reklamlar
ve Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri kolundaki kaliteli tedarikçilerin oluĢturduğu global
ağ Havayolu Ġkram Hizmetleri ile Restoranlar, Özel Salonlar & Otel bölümlerine de fayda
sağlamaktadır.
Grubun değiĢken maliyetlerinin oranının nispeten yüksek olması, ortamdaki değiĢikliklere zamanında
adapte olunmasına imkan tanımaktadır.
İyi bilinen markalardan oluşan bir portföy
Grubun “DO & CO” ve “Demel” gibi yüksek ürün ve hizmet kalitesi ile tanınmıĢ, iyi bilinen
markalardan oluĢan bir portföyü mevcuttur.
Grubun en önde gelen markası DO & CO, “gurme eğlence” ve kaliteli yerel tedarikçilerden gelen
malzemelerle taze üretilmiĢ, el yapımı ürünleri sunacak Ģekilde tasarlanmıĢtır.
“DEMEL” markası eski çağ geleneği ile hazırlanan hamur iĢleri ve çikolataları ile tanınmaktadır.
Grup Viyana‟da bulunan ve geçmiĢi 1786‟ya dayanan geleneksel DEMEL kafe ve Ģekerleme
iĢletmesini, 2002 yılında satın alarak bu markaya sahip olmuĢtur.
2010‟da Grup geleneksel ve çok kaliteli Ġngiliz markası FORTNUM & MASON ile bir ortak giriĢim
baĢlatmıĢtır ve Yönetim, Grubun Ġngiliz organizasyonlarda ağırlama hizmetleri piyasasına girerken
Fortnum & Mason‟un marka imajından ve satıĢ gücünden faydalanacağına inanmaktadır.
Piyasadaki değişikliklere hızlı yanıt verebilen girişimci yönetim
GiriĢimci özelliğe sahip ve uzun yıllardır hizmet vermekte olan yöneticileri Grup için bir avantajdır.
DO & CO Genel Müdürü Attila Doğudan Grubu 1981 yılında kurmuĢ, Genel ĠletiĢim Müdürü
Michael Dobersberger, Gruba 1990‟da katılmıĢtır. Genel Finans Müdürü Klaus Petermann Gruba
2002‟de katılmıĢtır ve Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümünün eĢbaĢkanları Harald Hrastnig ve
Wilfried Kainz de sırasıyla 23 ve 14 yıldan bu yana Grupta çalıĢmaktadır.
Yöneticilerinin deneyimi ve esnek ve verimli yönetim yaklaĢımları Grubun zorlu piyasa koĢullarına
hızlı bir Ģekilde yanıt vermesine imkan tanımıĢ ve böylece Grup maliyetlerini yönetirken daha iyi
gelir elde etmeye baĢlamıĢtır. Örneğin, ekonomik kriz sırasında AUSTRIAN‟a verilen hizmetlerin
azaltılması üzerine Grup 2008/2009 yılının dördüncü çeyreğinde havayolu ikram hizmetleri
bölümünü kapsamlı bir yeniden düzenlemeye tabi tutmuĢ ve bu sayede hem verimliliğini arttırmıĢ
hem de 2009/2010 mali yılında %10,2‟lik FAVÖK marjı elde etmiĢtir.
Güçlü bir sermaye ve nakit pozisyonuna sahip olmasını sağlayan bir geçmiş
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Grubun 2005/2006 mali yılında 142,18 milyon Avro olan satıĢları 2009/2010 mali yılında 352,74
milyona çıkmıĢ ve %25,5‟lik bir bileĢik yıllık büyüme oranına ulaĢılmıĢtır. SatıĢlardaki bu
büyümenin yanı sıra, 2005/2006 mali yılında 11,10 milyon Avro seviyesinde olan FAVÖK, %34,2
oranındaki bir bileĢik yıllık büyüme oranı ile 2009/2010 mali yılında 36,03 milyon Avro seviyesine
çıkmıĢtır. Bu sonuçlara ulaĢılmasının bir nedeni de 2006‟da TURKISH DO & CO ortak giriĢiminin
kurulmuĢ ve geliĢtirilmiĢ olmasıdır.
Bu sayede Grup güçlü bir sermaye ve nakit pozisyonuna sahiptir: 30 Eylül 2010 itibarı ile
özsermayesi 102,18 milyon Avro, net nakdi 57,29 milyon Avro‟dur. Bu tarih itibariyle, ġirketin mali
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Grubun sermaye ve nakit pozisyonunun güçlü olması, Grubun
stratejik esnekliğini destekleyen yeni devralma fırsatlarını zamanında değerlendirebilmesine imkan
vermektedir.
3.4.3. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın net ciro tutarının faaliyet alanına ve
pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi:
Net SatıĢların Segmentlere Göre Dağılımı
(Milyon Avro)
Havayolu Ġkram Hizmetleri Bölümü
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
Bölümü
Restoranlar, Özel Salonlar & Otel
Toplam

Toplam Konsolide Net SatıĢlardaki % Payları

01.04.201030.09.2010

01.04.200930.09.2009

01.04.200931.03.2010

01.04.200831.03.2009

01.04.200731.03.2008

170,6

134,1

258,6

246,8

252,0

22,6

20,9

34,0

76,9

41,6

29,6
222,7

29,5
184,5

60,2
352,7

64,1
387,8

61,0
354,6

01.04.201030.06.2010

01.04.200930.06.2009

01.04.200931.03.2010

01.04.200831.03.2009

01.04.200731.03.2008

Havayolu Ġkram Hizmetleri Bölümü

%76,6

%72,7

%73,3

%63,7

%71,0

Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
Bölümü

%10,1

%11,3

%9,6

%19,8

%11,7

%13,3
%100,0

%16,0
%100,0

%17,1
%100,0

%16,5
%100,0

%17,2
%100,0

Restoranlar, Özel Salonlar & Otel
Toplam

DO & CO Grubu 2009/2010 mali yılında 352,74 milyon Avro net satıĢ kaydetmiĢtir. Bu rakam
önceki yıla göre satıĢlarda 35,03 milyon Avro (%9,0) düĢüĢ temsil etmektedir. Söz konusu düĢüĢ
genel olarak 2008/2009 mali yılının ilk çeyreğinde EURO 2008‟den elde edilen ancak 2009/2010
yılında benzer bir organizasyonun gerçekleĢmemesi sebebiyle tekrar edilemeyen satıĢları
yansıtmaktadır.
2008/2009‟da, DO & CO Grubu‟nun satıĢları, %9,3‟lük satıĢ büyümesine tekabül eden 2008/2009‟da
354,62 milyon Avro‟dan 387,78 milyon Avro‟ya, 33,15 milyon Avro tutarında artmıĢtır.
Söz konusu büyüme Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümündeki 35,23 milyon Avro
tutarındaki (%84,6) 2008/2009 mali yılında gerçekleĢen EURO 2008‟i yansıtmakta olan satıĢ
artıĢından elde edilmiĢtir. Diğer iki segmentteki satıĢlar sabit kalmıĢtır.
2007/2008 mali yılında, DO & CO Grubu‟nun satıĢları 206,33 milyon Avro‟dan 354,62 milyon
Avro‟ya çıkarak 148,29 milyon Avro artmıĢtır. Bu da %71,9‟luk bir satıĢ büyümesine tekabül
etmektedir. Bölümlere iliĢkin raporlama, özellikle Havayolu Ġkram Hizmetleri‟nde, 128,48 milyon
Avro (%104,0) ile güçlü bir büyüme göstermektedir. Restoranlar, Özel Salonlar & Otel bölümündeki
satıĢlar 17,20 milyon Avro (%39,3) kadar artmıĢtır. Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
satıĢlarında 2,61 milyon Avro (%6,7)‟luk büyüme gerçekleĢmiĢtir.
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3.4.4. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın tamamlanmıĢ önemli yatırımları ve bu
yatırımların finansman Ģekilleri hakkında bilgi:
3.4.4.1 30 Eylül 2010 ve 30 Eylül 2009 tarihlerinde sona eren altı aylık dönemlere iliĢkin yatırım
faaliyetleri
Yatırım faaliyetlerinden doğan nakit akımı, geçtiğimiz mali yılda -9,46 milyon Avro tutarında olmuĢ
ve bir önceki yılın kısmen üzerinde kalmıĢtır (önceki yıl: -6,28 milyon Avro). Bu yatırımlar tesis,
makine ve ekipmanlar ile inĢaat halindeki varlıklara yapılmıĢ olup genel olarak Türkiye, Ġtalya ve
Londra/Heathrow‟da yer alan havayolu ikram hizmet birimlerini ilgilendirmektedir.
3.4.4.2 31 Mart 2010 ve 31 Mart 2009 tarihlerinde sona eren mali yıllara iliĢkin yatırım
faaliyetleri
2009/2010 yılında yatırım faaliyetlerinden gelen nakit akıĢı, 2008/2009 yılındaki rakamdan çok daha
düĢük olan 14,39 milyon Avro tutarında olmuĢtur (Önceki Yıl: 23,91 milyon Avro). Söz konusu
düĢüĢe DO & CO Grubu‟nun 2009/2010 mali yılında benimsediği sınırlı yatırım politikasından
kaynaklanmıĢtır.
3.4.4.3 31 Mart 2009 ve 31 Mart 2008 tarihlerinde sona eren mali yıllara iliĢkin yatırım
faaliyetleri
Yatırım faaliyetlerinden gelen nakit akıĢı toplamda 23,91 milyon Avro‟dur (Önceki Yıl: 7,99 milyon
Avro). Bu büyük artıĢ öncelikle Grup adına maddi duran varlıklara yapılan yatırımlara
dayanmaktadır. Bunlar arasında en baĢta geleni Viyana üretim tesisinin yenilenmesi ve
geniĢletilmesi, Londra Heathrow‟daki Havayolu Ġkram Hizmetleri mutfağının geniĢletilmesi ve
Türkiye‟deki ortak giriĢim tarafından yapılan sermaye harcamalarıdır.
3.4.4.4 31 Mart 2008 ve 31 Mart 2007 tarihlerinde sona eren mali yıllara iliĢkin yatırım
faaliyetleri
Yatırım faaliyetlerinden gelen nakit akıĢı toplamda 7,99 milyon Avro‟dur (Önceki Yıl: - 65,57
milyon Avro). 2006/2007 mali yılında bu kalem özellikle Türkiye‟deki ortak giriĢim ve Airest‟in (Ģu
anda: SKY GOURMET) havayolu ikram hizmetleri iĢinin devralınmasına iliĢkin yatırımlar ile
ĢekillenmiĢtir. 2007/2008 yılında, yatırımlar daha operasyonel mahiyettedir. Belli baĢlı projeler
arasında New York, Londra Heathrow, TURKISH DO & CO ve SKY GOURMET‟deki Havayolu
Ġkram Hizmetleri mutfaklarının mutfak kapasitelerinin geniĢletilmesi ile Türkiye‟deki ortak giriĢimde
ve Londra Heathrow‟daki araç filolarının yenilenmesi ve geniĢletilmesine iliĢkin yatırımlar yer
almaktadır.
3.4.5. Ortaklık tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi,
coğrafi dağılımı ve finansman Ģekli hakkında bilgi:
DO & CO Viyana‟nın Ģehir merkezinde bulunan Akademiestrasse‟deki bir binayı kiralamak için PS
DOGUDAN ile uzun süreli bir kira sözleĢmesi imzalamıĢtır. DO & CO Grubu Viyana‟da farklı
beğenilere hitap eden çeĢitli restoranların, bir DEMEL kafenin, bir perakende satıĢ mağazasının ve
çeĢitli sunum ve toplantı tesislerinin bulunduğu önemli bir tesis kurmayı planlamaktadır. 30 Eylül
2010 itibariyle DO & CO Grubu bu projeye 2 milyon Avro yatırmıĢ bulunmaktadır. Toplam
yatırımın ise 8 ile 10 milyon Avro arasında olması planlanmaktadır. Yatırımın tamamlanma derecesi
%20-25‟dir ve finansmanı özkaynaklardan sağlanmaktadır.
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TURKISH DO & CO Ġstanbul Boğaziçi‟nde bulunan bir bina kompleksi için uzun süreli bir kira
sözleĢmesi imzalamıĢtır. Bu komplekste TURKISH DO & CO yaklaĢık 100 odalı bir butik otel,
restoran, bar, ile organizasyon ve toplantı mekanları inĢa etmeyi planlamaktadır. 30 Eylül 2010 tarihi
itibariyle TURKISH DO & CO bu projeye 6,80 milyon Avro yatırmıĢ bulunmaktadır. Toplam
yatırımın yaklaĢık olarak 40 milyon Avro (6,80 milyon Avro dahil) olması planlanmaktadır.
Yatırımın tamamlanma derecesi %18‟dir ve finansmanı özkaynaklardan sağlanmaktadır.
Grup, normal koĢullarda mali yıl baĢına Havayolu Ġkram Hizmetleri kolunda yıllık satıĢ cirosunun
%2 ila 3‟ü kadar; Uluslararası Organizasyon Hizmetleri kolunda yıllık cironun %2‟si kadar;
Restoranlar, Özel Salonlar & Otel kolunda yıllık cironun %3‟ü kadar yatırım harcaması
hedeflemektedir.
Gelecekte yapılacak olan ve Grubun yönetim organlarının kesin olarak yapma taahhüdü vermiĢ
oldukları baĢka bir yatırım bulunmamaktadır.
3.4.6. Ortaklıkla ilgili teĢvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koĢulları hakkında bilgi:
Grubun faydalandığı teĢvik ve sübvansiyon bulunmamaktadır.
3.4.7. Ortaklığın yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında
ortaklığı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleĢmeler ve diğer giriĢimler hakkında
bilgi:
Grup 2009‟da THY ile oluĢturduğu bir ortak giriĢim Ģirketi vasıtasıyla Ġstanbul, Boğaziçi‟nde iki
tarihi sarayın otel ve restoran tesisine dönüĢtürülmesi projesine baĢlamıĢtır ve bu tesisin 2012‟de
açılması beklenmektedir (Bu yatırım ve mali yükümlülüklere iliĢkin daha detaylı bilgi için bkz.
3.4.11.6).
3.4.8. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın araĢtırma ve geliĢtirme politikaları ile
sponsorluk yaptığı araĢtırma ve geliĢtirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dâhil olmak
üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi:
ġirket araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinde bulunmamaktadır.
3.4.9. AraĢtırma ve geliĢtirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz
konusu ürün ve hizmetlere iliĢkin araĢtırma ve geliĢtirme sürecinde gelinen aĢama hakkında
ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuĢ bilgi:
ġirket araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinde bulunmamaktadır.
3.4.10. Ortaklığın ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınaî-ticari,
mali vb. anlaĢmalar ile ortaklığın faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu
anlaĢmalara bağlı olduğuna iliĢkin özet bilgi:
3.4.10.1

Fikri mülkiyet

DO & CO Grubu, Avusturya‟da ve diğer yargı yetki alanlarında “DO & CO”, “Aioli”, “DEMEL” ve
“Henry – The Art of Living” ticari isimlerini ve markalarını tescil ettirmiĢtir. Özellikle, “DO & CO”
ve “Aioli” ticari markaları; Avrupa Topluluğu ticari markaları, 30‟dan fazla yargı yetki alanında
geçerli uluslararası ticari markalar ve ABD ve Japonya‟da ulusal ticari marka olarak tescillidir. “DO
& CO” ticari markası ise Türkiye ve Kanada‟da ulusal ticari marka olarak tescillidir. “DEMEL” ticari
markası (diğerlerinin yanı sıra) uluslararası bir ticari marka ve Japonya‟da da ulusal bir marka olarak
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tescillidir. ABD ve Kanada‟da “DEMEL” bileĢenini içeren ulusal ticari markalar tescillidir. DO &
CO 2010 Nisan ayında ticari markası “Henry-The Art of Living”in Türkiye‟de ulusal ticari marka
olarak tescil edilmesi için bir baĢvuruda bulunmuĢtur ve tescil iĢlemleri halen devam etmektedir.
3.4.10.2
çerçeve

Ortaklığın ve Grubun faaliyette bulunduğu alanlarda sorumlu olduğu hukuki

3.4.10.2.1

Bütün bölümler için geçerli genel hukuki çerçeve

Gıda güvenliği
Bir yemek hizmetleri sağlayıcısı ve gıda üreticisi olarak DO & CO Grubu, AB seviyesinde ve ulusal
seviyede gıda güvenliği konusunda sıkı bir mevzuata tabidir. Türkiye ilgili AB standartlarını büyük
ölçüde kabul etmiĢtir ve böylece Grup, yürüttüğü faaliyetlerin baĢından sonuna kadar benzer
kurallara bağlı hale gelmiĢtir. Uluslararası düzeyde BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün ve
Dünya Sağlık Örgütünün standartlarından, uygulama kurallarından, yönergelerinden ve diğer
tavsiyelerinden oluĢan derleme (Codex Alimentarius) -hukuken bağlayıcı olmasa da- önemli baĢvuru
kaynağı olarak iĢlev görmektedir.
AB genelinde 1 Ocak 2006 ertesinde yürürlüğe giren gıdaya iliĢkin yeni yasal hükümlere göre, hazır
yemek Ģirketleri dahil olmak üzere, gıda üretme faaliyetiyle uğraĢan Ģirketler hijyenik gıda
güvenliğini “çiftlikten çatala” veya “ahırdan masaya” yaklaĢımına uygun olarak çok daha büyük bir
ölçüde sağlamakla yükümlüdür. Biyolojik gıda güvenliği ile ilgili olarak, salmonella ve listeria gibi
bazı bakteriler ve gıda kaynaklı diğer hastalıklar konusunda kesin mikrobiyolojik kriterlerin
karĢılanması ve mikroorganizmaların yokluğuna, varlığına veya miktar/alan/parti birimindeki
sayısına göre bu kriterlerin sürekli test edilmesi gerekmektedir. Gelecekte bu listeye baĢka
patojenlerin eklenebileceği hususu ihmal edilemez. Aynı durum kimyasal gıda güvenliği ile ilgili
konularda örneğin katkı maddeleri, bulaĢanlar, tatlandırıcılar, kalıntılar ve etteki hormonlar ile
genetiği değiĢtirilmiĢ gıdalar için de geçerlidir. Gıdanın, yemin, gıda elde edilen hayvanların ve gıda
ürünlerine dahil edilen bütün malzemelerin izlenebilirliği üretim, iĢleme ve dağıtım sürecinin bütün
aĢamalarında sağlanmak zorundadır.
Bu amaçla DO & CO Grubunun uygun sistemleri ve prosedürleri kullanmak suretiyle, gıdaya yönelik
olarak bütün üretim aĢamalarını kapsayan bir izlenebilirlik sistemi uygulaması gerekmektedir. DO &
CO Grubu kendisine ait ve zaten sıkı olan gıda güvenliği yönetim sistemlerini kabul etmek suretiyle
bu kuralları uygulamaya sokmuĢtur. Ġstanbul‟daki ve Viyana‟daki birimlerinde Grup, mikrobiyolojik
laboratuarlar çalıĢtırmaktadır ve bu laboratuarlarda ham maddeler ve yiyecekler düzenli olarak test ve
analiz edilmektedir. Ayrıca, Grup bütün birimlerin ham maddeleri ve yiyecekleri üzerinde düzenli
olarak testler ve analizler yapmak için üçüncü Ģahıslara ait mikrobiyolojik laboratuarları
kullanmaktadır.
Hijyen yönetimi
Avrupa Komisyonunun 852/2004 ve 853/2004 sayılı Yönetmelikleri uyarınca yiyecek firması
iĢletmecileri Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP) ilkelerine dayalı daimi bir
prosedürü devreye sokma, uygulama ve devam ettirme yükümlülüğü taĢımaktadır. Ġlgili mevzuat,
gıda hijyeni ve personel hijyeni ile ilgili olarak iç kontrol programları uygulanırken gerek AB
seviyesinde gerek ulusal seviyede “iyi uygulama kılavuzlarına” uyulmasını öngörmektedir. Türkiye
ilgili AB standartlarını büyük ölçüde kabul etmiĢtir ve böylece Grup, yürüttüğü faaliyetlerin baĢından
sonuna kadar benzer kurallara bağlı hale gelmiĢtir. Yukarıdakilerden ayrı olarak, DO & CO Grubu
altyapı ve ekipman koĢulları, ham madde koĢulları, gıdanın güvenli Ģekilde elden geçirilmesi
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(paketleme, etiketleme ve nakliye dahil), haĢere kontrol prosedürleri, sağlık prosedürleri (temizleme
ve dezenfeksiyon), soğuk zincir sisteminin korunması ve personelin sağlığı konularında daimi uyum
kontrolüne ve yasal hükümlere tabidir.
DO & CO Grubu sıkı hijyen standartlarını gözeterek, üretim ortamının ve üretim iĢlemlerinin
hijyenik olmasını sağlamak için HACCP ilkelerine uygun olarak iç kontrol programları
uygulamaktadır. Bu programlar kapsamında, Grup, her birimde ilgili standartlara uyulmasından
sorumlu olan bir personel atamaktadır.
Çevresel sorunlar ve atık yönetimi
DO & CO Grubunun karĢılaĢacağı en önemli çevresel sorunlar (katı) atık yönetimi ve atık su
standartlarına uyum ile ilgilidir. Katı atıkların bertarafı konusunda, Grubun faaliyet gösterdiği bütün
yerlerde atıkların ayrılmasına iliĢkin sıkı kurallar uygulanmaktadır. Havayolu ikram hizmetlerinden
geriye kalan yiyecek atıkları konusunda Grubun yurtdıĢından bir ülkeye getirilen atıkları ayrı olarak
imha etmesi gerekmektedir. Bu atıklar, kendisine bu atıkları arıtmak için açık yetki verilmiĢ olan bir
atık imha tesisinde imha edilmek zorundadır. Atık su konusunda ise, Grup boĢaltabileceği kirletici
maddelere getirilen, özellikle yağlara getirilen limitlere uymak zorundadır. Sonuç olarak, gerekli
limitlere uymak için yağ ayırıcılar kurulmalıdır ve kullanılmaya devam edilmelidir. Ġlgili limitler
Grubun faaliyet gösterdiği ülkelere göre ve hatta söz konusu her ülke içerisinde, atık suyun
konulduğu atık su arıtma tesisinin arıtma kapasitesine bağlı olarak değiĢmektedir.
3.4.10.2.2

Havayolu İkram Hizmetleri bölümüyle ilgili özel hukuki çerçeve

AB havaalanlarında yer hizmetleri
AB havaalanlarında verilen yer hizmetleri sektörüne giriĢ 96/67/EC sayılı AB direktifi kapsamında
serbestleĢtirilmiĢtir. Bu direktifin amacı; yer hizmetleri alanında rekabetçi yapıları geliĢtirmektir. Bu
direktif, üye ülkelerin, yer hizmetleri pazarına giriĢi havayolu otoritelerince Ģeffaf ve tarafsız
prosedürlere bağlamasını gerektirmektedir. Bu Ģeffaflık, otoritelerin pazara girmek isteyenlerin
önünü sebepsiz yere kesmesini engellemektedir.
96/67/EC sayılı AB Direktifi Avusturya‟da Havaalanı Yer Hizmetleri Yasasıyla (FlughafenBodenabfertigungsgesetz) uygulanmaktadır. Bu Yasanın hükümleri Viyana Havaalanı‟nda üçüncü
Ģahıslara hizmet verilmesini düzenlemektedir. Ancak, Avusturya‟daki bütün diğer havaalanları ile
ilgili olarak, üçüncü Ģahıslara verilen yer hizmetlerinin serbestleĢtirilmesine dönük önlemler, bu
havaalanlarının ulaĢım kapasiteleri Havaalanı Yer Hizmetleri Yasasında öngörülen eĢiklerin altında
olduğu için geçerli değildir.
Viyana Uluslararası Havaalanı‟nda üçüncü Ģahıs yer hizmetleri tedarikçilerinin ve yer hizmetlerini
kendisi sağlayan havaalanı kullanıcılarının sayısı genel olarak yer hizmetleri bağlamında
sınırlandırılmamıĢtır, ancak bagaj, ramp, kargo ve posta hizmetleri gibi belirli kategoriler bunun
dıĢındadır. Bagaj hizmetleri, ramp hizmetleri, kargo ve posta hizmetleri kategorilerinde, üçüncü
Ģahıslara yer hizmetleri veren tedarikçilerin sayısı ikiyle sınırlıdır: bu tedarikçilerden biri hem
havaalanı iĢletmecisinden (Flughafen Wien Aktiengesellschaft) hem de o havaalanındaki hakim
havayolu Ģirketinden (AUSTRIAN) bağımsız olmak zorundadır. Yetkili sivil havacılık kurumu
(UlaĢtırma, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Oberste Zivilluftfahrtbehörde) bazı
durumlarda yer hizmetlerini kendisi sağlayan havaalanı kullanıcılarının sayısını sınırlandırabilir.
Üçüncü Ģahıslara yönelik yer hizmetleri tedarikçisi olarak kabul edilmek yetkili sivil havacılık
kurumunun (UlaĢtırma, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Oberste Zivilluftfahrtbehörde)
onayına tabidir. Onay en fazla yedi yıllık bir süre için verilebilir ve havaalanında çalıĢma süresi
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içerisinde yasal faaliyette bulunma yükümlülüğüne uyulmasına bağlıdır. Buna karĢın, havaalanı
kullanıcılarının kendi baĢlarına sağladıkları yer hizmetleri (diğer grup Ģirketleri için verilen yer
hizmetleri dahil) için yalnızca havayolu iĢletmecisine bildirimde bulunmak gereklidir. Merkezi
altyapı tesislerini iĢletme yetkisi havaalanı iĢletmecisine aittir ancak bu tesisler ayrım gözetilmeksizin
bütün kullanıcılara sunulmalıdır.
DO & CO Grubu AB‟de faaliyet gösterdiği bütün havaalanlarında bu faaliyetlerini ilgili havaalanı
yetkilileriyle imzaladığı yer hizmetleri sözleĢmesine dayanarak yürütmektedir.
AB dışında yer hizmetleri
TURKISH DO & CO‟ya Türkiye‟deki Ġstanbul Atatürk, Ġstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa,
Adana ġakir PaĢa, Ġzmir Adnan Menderes, Bodrum Milas, Antalya, Dalaman, Trabzon, Samsun
ÇarĢamba, EskiĢehir, Bursa YeniĢehir, Konya, NevĢehir Kapadokya ve Kayseri havaalanlarında
havayolu ikram hizmetlerinden oluĢan yer hizmetlerini tedarik etme yetkisi verilmiĢtir. DHMĠ
tarafından iĢletilmeyen Ġstanbul Sabiha Gökçen ve EskiĢehir Havalimanları hariç tüm
havalimanlarında Türk Sivil Havacılık Yasası‟nın bir gereği olarak bir yer hizmetleri anlaĢma lisansı
imzalanmıĢtır. 3 Kasım 2009 itibariyle yürürlüğe giren anlaĢmaların süresi iki yıl olup uzatılması
DHMĠ‟nin talebine bağlıdır.
DO & CO NEW YORK, New York JFK Havaalanı‟nda uçakların içinde yemek satma ve dağıtma
hakkı verilmiĢtir.
Havacılık güvenliği
11 Eylül 2001‟deki terör saldırılarından sonra DO & CO Grubunun faaliyet gösterdiği bütün
ülkelerde havacılık güvenliği konusunda daha sıkı düzenlemeler getirilmiĢtir. Bu bağlamda, 7 Aralık
1944‟te Chicago‟da imzalanan Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu ile (Chicago
Konvansiyonu) sivil havacılık güvenliğini sağlamaya yönelik asgari standartlar belirlenmiĢtir. AB
yasalarına göre, DO & CO Grubu, Avrupa Parlamentosu‟nun ve Konsey‟in sivil havacılık güvenliği
alanında bütün AB üye ülkelerinde doğrudan uygulanan ortak kuralların tespit edildiği (EC)
2320/2002 sayılı tüzüğünde belirtilen güvenlik Ģartlarına tabidir. Güvenlik tedbirleri giriĢteki
kontrollerin yanı sıra personelin incelemeden geçirilmesini içermektedir. Bir havayolu ikram
hizmetleri Ģirketi olarak DO & CO Grubu, uçağa götürülmesi amaçlanan malzemelerin içine yasak
maddelerin konulmasını engellemek üzere güvenlik kontrolleri uygulamak zorundadır. Düzenleme
amaçlı önlemler Ģirkette güvenliğin sağlanmasından ve denetlenmesinden sorumlu bir güvenlik
görevlisinin atanmasını, personel iĢe alımında yüksek güvenilirlik kriterlerinin aranmasını, nakliye
araçları ve konteynırlar dahil kendi tesislerine ve malzemelerine izinsiz eriĢimin engellenmesini ve
teslimatların, erzak ve malzemelerin rastgele kontrol edilmesini kapsamaktadır. Tüzük Avusturya‟da,
Hava Trafiği Güvenliği Yasası (Bundesgesetz über den Schutz vor Straftaten gegen die Sicherheit
von Zivilluftfahrzeugen, Luftfahrtsicherheitsgesetz) ve tüzüğün 5. Maddesi uyarınca kabul edilen,
Avusturya Ulusal Sivil Havacılık Güvenlik Programı (Nationales Sicherheitsprogramm für die
Zivilluftfahrt der Republik Österreich - NaSP) ile uygulanmıĢtır.
3.4.10.3

Ġzinler ve ruhsatlar

DO & CO Grubu faaliyette bulunduğu iĢ kollarında ilgili kanunlara göre alınması gereken izinleri ve
faaliyet ruhsatlarını elinde bulundurmaktadır.
3.4.10.4

Önemli sözleĢmeler
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AĢağıdaki sözleĢmeler haricinde DO & CO Grubunun herhangi bir üyesinin, bu Ġzahnamenin
tarihinden önceki iki yıl içinde yapmıĢ olduğu önemli veya önemli olabilecek veya DO & CO
Grubunun herhangi bir üyesine iĢbu Ġzahnamenin tarihi itibarı ile Grup karĢısında önemli bir
yükümlülük getiren veya hak tanıyan bir hüküm içeren bir sözleĢme mevcut değildir:
3.4.10.4.1

THY ile yapılan ortak girişim anlaşması

2006 yılı Eylül ayında, DO & CO ile THY, TURKISH DO & CO‟yu kurmak için bir ortak giriĢime
girmiĢlerdir. DO & CO Grubu ve THY eĢit hisselere sahiptir ve yönetim kurulunda eĢit oranda temsil
edilmektedir. THY, Yönetim Kurulu BaĢkanı‟nı tayin etmekle yetkiliyken Grup, TURKISH DO &
CO genel müdürünü ve diğer üst düzey yöneticilerini tayin eder. Üst düzey yönetimden yalnızca
TURKISH DO & CO mali iĢlerden sorumlu genel müdür yardımcısı THY tarafından atanır. Grup,
ortak giriĢimin operasyonel faaliyetlerini kontrol etmektedir, ancak 0,5 milyon ABD Doları‟ndan
(yaklaĢık 0,35 milyon Avro) fazla parasal büyüklüğe sahip stratejik ve önemli kararlarda THY‟nin
onayı gerekmektedir. Bu ortak giriĢim anlaĢması süresiz olarak yapılmıĢ olup tarafların 27 Eylül
2013 tarihinden önce fesih hakkı bulunmamaktadır. Ortak giriĢimin amacı Türkiye‟de faaliyet
gösteren THY ve diğer taĢımacılara havayolları ikram hizmeti sağlamaktır.
3.4.10.4.2

Havayolu ikram hizmetleri sözleşmeleri

DO & CO Grubu, önemli müĢterileri THY, AUSTRIAN, EMIRATES, NIKI, ETIHAD ve
NORTHERN FOODS (BRITISH AIRWAYS‟in belli uçuĢlarında havayolu ikram hizmetlerinin
verilmesi için) ile havayolu ikram hizmetleri sözleĢmeleri yapmıĢtır (bkz. Bölüm 3.4.1.1.2 “Havayolu
Ġkram Hizmetleri – Önemli MüĢteriler”).
3.4.10.4.3

Diğer ikram hizmetleri sözleşmeleri

DO & CO, 1992 yılında Formula 1 Grand Prix yarıĢlarında ikram hizmetleri vermeye baĢlamıĢtır. O
tarihten bu yana ikram hizmetleri verilen Grand Prix Organizasyonlarının sayısı sürekli olarak artmıĢ
ve bu organizasyonların sayısı bir takvim yılında 17‟ye kadar yükselmiĢtir. Uluslararası
Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümündeki diğer sözleĢmelerin aksine bu sözleĢme yalnızca bir
organizasyon için değil, bir sezondaki pek çok Formula 1 Grand Prix yarıĢı için ve genellikle de iki
ila üç yıllık belli bir süre için yapılmaktadır ve Allsport‟a yenileme opsiyonu tanınmaktadır. Mevcut
sözleĢmenin süresi 31 Aralık 2010 tarihinde sona erecektir.
DO & CO, UEFA tarafından, Portekiz‟de düzenlenen EURO 2004 ve Ġsviçre\Avusturya‟da
düzenlenen EURO 2008‟de ağırlama ve ikram hizmetleri vermek üzere görevlendirilmiĢtir. 2010‟da
akdedilen Ağırlama Hizmetleri Üretim Yönetimi SözleĢmesi kapsamında DO & CO, Polonya ve
Ukrayna‟da düzenlenecek EURO 2012 ağırlama hizmetleri ve ikram hizmetleri programlarının
yönetim ve üretiminde münhasır hizmet sağlayıcı olarak görevlendirilmiĢtir. Bu sözleĢme uyarınca
DO & CO tarafından verilecek hizmetler, EURO 2008‟de olduğu gibi, DO & CO tarafından DO &
CO ve UEFA arasında belirlenen fiyatlardan verilen ikram hizmetlerinden ve DO & CO‟nun tedarik
ettiği ve maliyetinin UEFA‟ya yansıtılacağı üçüncü Ģahıs hizmetlerinden ibaret olacaktır.
DO & CO Grubu 1992‟den bu yana Viyana Belediye Meydanı‟nda her sene düzenlenen film
festivalinde ağırlama hizmetlerinin genel yöneticisi olarak görevlendirilmektedir. Dört yıl sürecek
son görevlendirmenin süresi, 2011‟deki film festivalinin sona ermesiyle bitecektir.
2010‟da yapılan sözleĢme ile DO & CO INTERNATIONAL, Almanya, Aachen‟da düzenlenen
Dünya Binicilik Festivali CHIO‟da ağırlama hizmetleri vermek üzere tekrar görevlendirilmiĢtir. Bu
hizmetleri 2010 ila 2012 yılları arasında verecektir.
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2010 yılında yapılan sözleĢme ile DO & CO EVENT AUT yeniden Avusturya, Kitzbühel‟de
düzenlenen Hahnenkamm Dünya Kupası kayak yarıĢlarında ağırlama hizmetleri vermek üzere
görevlendirilmiĢtir. Bu hizmetleri 2010 ila 2012 yılları arasında verecektir.
3.4.10.4.4

Kira sözleşmeleri

DO & CO Grubunun önemli kira sözleĢmelerini içeren Bölüm 3.4.11‟de tanımlanmıĢtır.
3.4.10.4.5

Finansman sözleşmeleri

TURKISH DO & CO‟nun kuruluĢu ile ilgili olarak DO & CO Grubu, hissedarlara verilen borçları ve
özsermayesini finanse etmek için aĢağıdaki finansman sözleĢmelerini yapmıĢtır (bu sözleĢme
kapsamındaki meblağlar kısmen kullanılmıĢtır).
Grup, 31 Aralık 2011‟de geri ödenmek üzere 16,2 milyon Avro tutarında bir kredi için RLB NÖWIEN ile bir kredi sözleĢmesi yapmıĢtır. Ön ödeme yapılmasına izin verilmiĢtir. DO & CO, bu kredi
sözleĢmesi kapsamındaki yükümlülükleri teminat altına almak için RLB NÖ-WIEN lehine bir ödeme
teminatı düzenlemiĢtir. 30 Eylül 2010 itibarı ile kredinin ödenmemiĢ kısmı 7,00 milyon Avro‟dur. Bu
meblağ bilançoda, aynı koĢullar ve vade üzerinden 7,00 milyon Avro nakit mevduat ile dengelenmiĢ
olup bilançoda görünmemektedir.
3.4.10.4.6

Sigorta poliçeleri

DO & CO Grubunun halihazırda bir sorumluluk sigortası bulunmaktadır. Yönetimin kanaatine göre
bu sigorta sektör standartları ile tutarlıdır ve baĢta Avusturya kanunları ve diğer ilgili yerel kanunlar
kapsamındaki asgari sigorta miktarı ile ilgili yükümlülükler olmak üzere Grubun yükümlülüklerini
karĢılamaktadır (ayrıca bkz. Bölüm 2 “Risk Faktörleri”). Ayrıca, Grubun, varlıklarının zarar görmesi
veya yok olması (kiralık gayrimenkule yapmıĢ olduğu yatırımlar dahil olmak üzere) ve faaliyetinde
kesinti olmasına karĢı da sigortası bulunmaktadır.
3.4.11. Son hesap dönemi itibariyle ortaklığın finansal kiralama yolu ile edinilmiĢ bulunanlar
dâhil olmak üzere sahip olduğu veya yönetim kurulu kararı uyarınca ortaklıkça edinilmesi
planlanan önemli maddi varlıklara iliĢkin bilgi:
3.4.11.1

DO & CO Grubunun Viyana’daki Genel Merkezi

ġirketin A-1110 Viyana, Dampfmühlgasse 5 adresinde bulunan halihazırdaki genel merkezi ve imalat
binaları PS DOGUDAN‟ın mülkiyetindedir ve 1989‟da DO & CO PARTY-SERVICE‟e
kiralanmıĢtır. Binalarda toplam 4.961 m² ofis alanı ve imalat alanları bulunmaktadır. Kira sözleĢmesi
süresiz olarak akdedilmiĢtir. Kira sözleĢmesi uyarınca DO & CO PARTY-SERVICE, kirayı
(enflasyona ayarlı) ödemek ve iĢletme giderlerini karĢılamakla ve binayı iyi durumda muhafaza
etmekle yükümlüdür. 2009/2010 mali yılında kira ve iĢletme giderleri 668.400 Avro tutmuĢtur.
2004‟te DO & CO PARTY-SERVICE, ilaveten PS DOGUDAN‟dan A-1110 Viyana, Dampfmühlgasse 6-8 adresinde bulunan ve toplam 1.312 m² ofis ve depolama alanı olan binaları da kiralamıĢtır.
Kira sözleĢmesi süresiz olarak akdedilmiĢtir; DO & CO PARTY-SERVICE, kira sözleĢmesini 31
Aralık 2013‟ten önce feshetme hakkından feragat etmiĢtir. Kira sözleĢmesi hüküm ve Ģartları
uyarınca DO & CO PARTY-SERVICE, kirayı (enflasyona ayarlı) ödemek ve iĢletme giderlerini
karĢılamakla ve binayı iyi durumda muhafaza etmekle yükümlüdür. 2009/2010 Mali Yılında kira ve
iĢletme giderleri 105.480 Avro tutmuĢtur.
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2008‟de DO & CO PARTY-SERVICE, ilaveten PS DOGUDAN‟dan A-1110 Viyana, Dampfmühlgasse 3 adresinde bulunan ve toplam 732 m² kullanım alanı olan binaları da kiralamıĢtır. Kira
sözleĢmesi süresiz olarak akdedilmiĢtir. Kira sözleĢmesi hüküm ve Ģartları uyarınca DO & CO
PARTY-SERVICE, kirayı (enflasyona ayarlı) ödemek ve iĢletme giderlerini karĢılamakla ve binayı
iyi durumda muhafaza etmekle yükümlüdür. 2009/2010 Mali Yılında kira ve iĢletme giderleri 67.200
Avro tutmuĢtur.
1 Nisan 2010 itibariyle ġirket, PS DOGUDAN‟dan A-1010 Viyana, Akademiestraße 3, Viyana
adresinde bulunan binayı komple (üçüncü Ģahıslara kiraya verilen tüm üniteler dahil) kiralamıĢtır.
Kira sözleĢmesi süresiz olarak akdedilmiĢtir. Kira sözleĢmesi hüküm ve Ģartları uyarınca ġirket, kira
sözleĢmesini 31 Mart 2020 tarihinden önce feshetme hakkından feragat etmiĢtir. ġirket, kirayı
(enflasyona ayarlı) ödemek ve iĢletme giderlerini karĢılamakla ve binayı iyi durumda muhafaza
etmekle yükümlüdür. Ġlk kira bedeli (iĢletme giderleri hariç) yıllık 843.818,40 Avro olup, üçüncü
Ģahıslara kiralanan ünitelerin kiraları bu ünitelerin üçüncü Ģahıs kiracılar tarafından boĢaltıldığında
artırılacaktır.
3.4.11.2

Viyana Uluslararası Havalimanı’ndaki SKY GOURMET binaları

SKY GOURMET vasıtasıyla, DO & CO Grubu doğrudan Viyana Uluslararası Havalimanı‟ndaki
binaları kullanabilmektedir. Viyana Uluslararası Havalimanı‟ndaki binalar toplamda yaklaĢık 19.000
m² büyüklüğündeki imalat alanlarını içermektedir. Kira süresiz olarak geçerlidir; DO & CO ve mal
sahibi olarak AUSTRIAN kirayı 31 Aralık 2024 tarihinden önce feshetme haklarından feragat
etmiĢlerdir.
3.4.11.3

Türk havalimanlarındaki TURKISH DO & CO binaları

TURKISH DO & CO, Türkiye‟deki havalimanlarının çoğunluğunu idare etme yetkisine sahip olan
kamu iktisadi teĢekkülü DHMĠ ile Ġstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, Adana ġakir PaĢa, Ġzmir
Adnan Menderes, Bodrum Milas, Antalya, Dalaman ve Trabzon havalimanlarında bulunan tesisler
için bir kira sözleĢmesi yapmıĢtır. Bu kira sözleĢmesi 4 yıllık bir süre için yapılmıĢtır. SözleĢme, 31
Aralık 2011 tarihine kadar geçerli olacaktır ve süresi bir yıllık sürelerle uzatılabilecektir. Kira
sözleĢmesi kapsamında yapılan ödemeler DHMĠ tarafından her yıl geçerli DHMĠ tarifelerine ve
geçerli tarife olmaması halinde tüketici fiyat endeksine veya emsal değerine göre revize edilmektedir.
DHMĠ, bu sözleĢme kapsamında, hizmet gerekliliklerine bağlı olarak 30 gün önceden ihbarda
bulunarak sözleĢmeyi feshetme veya TURKISH DO & CO‟nun faaliyetlerini kesintiye uğratmamak
üzere gerekli tedbirleri alarak 60 gün önceden ihbarda bulunarak TURKISH DO & CO‟nun
taĢınmasını talep edebilmektedir.
TURKISH DO & CO Ġstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı‟nı iĢleten özel Ģirket HEAġ ile, Ġstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı‟nda yer alan tesislerle ilgili bir sözleĢme yapmıĢtır. Bu kira sözleĢmesi 1
Mart 2011 tarihine kadar geçerlidir.
3.4.11.4

Londra Heathrow Havalimanı’nın yanındaki DO & CO LONDON binaları

DO & CO, Londra Heathrow Havalimanı‟na bitiĢik tesisler için GATE GOURMET ile bir alt kira
sözleĢmesi yapmıĢtır. Üretim ve ofis alanı bulunan tesisin toplam alanı yaklaĢık 4000 metrekaredir.
Bu alt kira sözleĢmesi 23 Mart 2035 tarihine kadar geçerlidir.
Bu tesislerin hemen bitiĢiğinde DO & CO LONDON, Airport Industrial GP Limited ve Airport
Industrial Nominees Limited Ģirketlerinden yaklaĢık 3000 metrekarelik bir üretim tesisi kiralamıĢtır.
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Bu kira sözleĢmesi 23 Mart 2035 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu tesislerin yaklaĢık %50‟lik
kısmı alt kiracı sıfatıyla LASTING IMPRESSIONS‟a kiralanmıĢtır.
3.4.11.5

DO & CO Grubunun Viyana’daki diğer önemli kira sözleĢmeleri

Ana DO & CO Restoranı, Onyx Bar ve otel, Viyana‟nın en merkezi yerlerinden biri olan
Stephansplatz‟da, St. Stephens katedralinin tam karĢısındaki ünlü Haas-Haus binasında
bulunmaktadır. Bu çerçevede DO & CO STEPHANSPLATZ, UNIQA ile uzun vadeli bir kira
sözleĢmesi imzalamıĢtır. Taraflardan herhangi birinin önemli bir gerekçe ile sözleĢmeyi feshetme
hakkı haricinde bu kira sözleĢmesi 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacaktır ve ayrıca DO &
CO STEPHANSPLATZ‟a kira sözleĢmesini on yıl daha (31 Aralık 2035‟e kadar) uzatma opsiyonu
da verilmiĢtir. Son olarak, mal sahibi, bu binadaki diğer tüm tesisleri baĢka bir kiracıya kiralamadan
önce DO & CO STEPHANSPLATZ‟a teklif etmeyi taahhüt etmiĢtir.
DEMEL VIENNA, DEMEL kafe/restoran ve Ģekerlemeci DEMEL tarafından Viyana‟da kullanılan
tesislerle ilgili olarak RLB NÖ-WIEN (veya iĢtirakları) ile kira sözleĢmeleri yapmıĢtır. Kira
sözleĢmeleri süresizdir ve yalnızca mal sahibi tarafından önemli bir gerekçe ile feshedilebilir. RLB
NÖ-WIEN, RAIFFEISEN HOLDING‟in bir iĢtirakidir ve bu Holding de bağlı ortaklığı DZR
vasıtasıyla DO & CO‟nun dolaylı hissedarıdır.
ġirket, 1 Nisan 2010 itibarı ile Akademiestraße 3, A-1010 Viyana adresindeki tesisleri PS
DOGUDAN‟dan kiralamıĢtır. Bu kira sözleĢmesi süresizdir. Kira sözleĢmesinin hüküm ve koĢulları
uyarınca ġirket bu kira sözleĢmesini 31 Mart 2020 tarihinden önce feshetme hakkından feragat
etmiĢtir. ġirket (enflasyona göre düzeltilen) kirayı ve iĢletme masraflarını ödemekle ve binayı
bakımlı bir Ģekilde muhafaza etmekle yükümlüdür.
3.4.11.6

DO & CO Grubunun Ġstanbul’daki diğer önemli kira sözleĢmeleri

TURKISH DO & CO, Ġstanbul Ġl Özel Ġdaresi ile, DO & CO Palace otel ve restoranın açılacağı
yalıların yenilenmesi, yeniden inĢa edilmesi ve iĢletilmesi için bir sözleĢme imzalamıĢtır. Bu
sözleĢmenin Ģartlarına göre, TURKISH DO & CO mekanın 12 Ocak 2009 tarihinde kendisine teslim
edilmesini takip eden 25 yılın sonunda tesisi çalıĢır durumda, herhangi bir tazminat talep etmeden,
bedelsiz olarak idareye iade edecektir. TURKISH DO & CO‟nun sözleĢme kapsamındaki
yükümlülükleri, yıllık kira bedelinin %6‟sına denk gelen 324.000 TL tutarında bir banka teminat
mektubu ve ilk 3 yıllık dönemin kira bedeline tekabül eden 16,2 milyon TL tutarında ve bir banka
teminat mektubu Ģeklinde idareye teslim edilmiĢ bir depozito ile desteklenmektedir. Ġstanbul Ġl Özel
Ġdaresi, sözleĢme kapsamında sahip olduğu diğer fesih gerekçelerinin yanı sıra, otelin inĢaat iĢlerinin
12 Eylül 2012 tarihine kadar tamamlanmaması halinde kira sözleĢmesini feshedebilecektir ve bu
durumda Ġl Özel Ġdaresi, doğan masraflarıyla ilgili olarak TURKISH DO & CO‟yu tazmin etmekle
yükümlü olmaksızın teminat mektubunu ve depozitoyu nakde çevirebilecektir (bkz. Bölüm 3 “Risk
Faktörleri”).
3.4.11.7

Kiralanan diğer gayrimenkuller

DO & CO Grubu, Avusturya, Türkiye ve yurtdıĢında ticari faaliyetleri için pek çok tesiste kiralama
veya baĢka yollarla ikamet etmektedir.
3.4.11.8

Sahip olunan gayrimenkuller

DO & CO Grubu aĢağıdaki gayrimenkullerin sahibidir:
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DO & CO NEW YORK, New York, JFK Havalimanı‟nın yakınlarında, yaklaĢık 3.746 metrekare
büyüklüğünde, iki katlı bir ikram hizmetleri binası (soğutma birimleri, depolama, ofis alanı dahil)
bulunan bir arsanın yasal malikidir.
DO & CO BERLIN, miras yoluyla intikali mümkün üst hakkı sözleĢmesi kapsamında, Berlin‟deki
Tegel Uluslararası Havalimanı‟nın yakınında, yaklaĢık 2.856 metrekare büyüklüğünde bir binanın
(soğutma birimleri, depolama, ofis alanı dahil) yasal malikidir; bu miras yoluyla intikali mümkün üst
hakkı sözleĢmesinin süresi 31 Mayıs 2040‟ta sona erecektir.
3.4.12. Maddi varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç/gerçeğe uygun
değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi:
Sahip olunan maddi varlıklarla ilgili olarak herhangi bir değerleme çalıĢması yapılmamıĢtır.
3.4.13. Maddi varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek tutarları hakkında
bilgi:
Grup, Berlin‟deki Tegel Uluslararası Havalimanı‟nın yakınında, yaklaĢık 2.856 metrekare
büyüklüğünde bir binanın (soğutma birimleri, depolama, ofis alanı dahil) yasal malikidir; bu miras
yoluyla intikali mümkün üst hakkı sözleĢmesinin süresi 31 Mayıs 2040‟ta sona erecektir.
Son finansal tablo tarihi itibariyle, Grubun sahip olduğu maddi varlıklar üzerinde herhangi bir
kısıtlama veya ipotek bulunmamaktadır. Son bilanço tarihinden sonra da bu durumda herhangi bir
değiĢiklik olmamıĢtır.
3.4.14. Ortaklığın maddi varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm hususlar
hakkında bilgi:
DO & CO Grubunun karĢılaĢacağı en önemli çevresel sorunlar (katı) atık yönetimi ve atık su
standartlarına uyum ile ilgilidir. Katı atıkların yok edilmesi konusunda, Grubun faaliyet gösterdiği
bütün yerlerde atıkların ayrılmasına iliĢkin sıkı kurallar uygulanmaktadır. Havayolu ikram
hizmetlerinden geriye kalan yiyecek atıkları konusunda Grubun yurtdıĢından bir ülkeye getirilen
atıkları ayrı olarak imha etmesi gerekmektedir; bu atıklar, kendisine bu atıkları arıtmak için açık yetki
verilmiĢ olan bir atık imha tesisinde imha edilmek zorundadır. Atık su konusunda ise, Grup
boĢaltabileceği kirletici maddelere getirilen, özellikle yağlara getirilen limitlere uymak zorundadır.
Sonuç olarak, gerekli limitlere uymak için yağ ayırıcılar kurulmalıdır ve kullanılmaya devam
edilmelidir. Ġlgili limitler Grubun faaliyet gösterdiği ülkelere göre ve hatta söz konusu her ülke
içerisinde, atık suyun konulduğu atık su arıtma tesisinin arıtma kapasitesine bağlı olarak
değiĢmektedir
3.4.15. Son üç yıl, ilgili ara dönem ve son durum itibariyle, ortaklığın veya grup Ģirketlerinden
herhangi birinin taraf olduğu, olağan ticari faaliyetler nedeniyle imzalanan sözleĢmeler hariç
olmak üzere, ortaklığın ilgili olduğu önemli sözleĢmelerin özeti:
Olağan faaliyetler haricinde imzalanmıĢ önemli bir sözleĢme bulunmamaktadır.
3.4.16. Son üç yıl, ilgili ara dönem ve son durum itibariyle personel sayısı, belli baĢlı faaliyet
alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu sayıda görülen önemli değiĢiklikler hakkında
açıklama:
AĢağıdaki tabloda belirtilen dönemlerde DO & CO Grubunun iĢ kollarının her birinde çalıĢan
ortalama personel sayısı ile toplam personel sayısı yer almaktadır:
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Bölümlere Göre Ortalama Personel
Sayısı
Havayolu Ġkram Hizmetleri

2010/2011
30.09.2010
2.905

2009/2010
Mali Yılı
2.597

2008/2009
Mali Yılı
2.580

2007/2008
Mali Yılı
2.867

Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri

385

341

586

210

Restoranlar, Özel Salonlar & Otel

504

604

669

697

3.794

3.542

3.835

3.774

TOPLAM

AĢağıdaki tabloda belirtilen dönemlerde DO & CO Grubunda çalıĢan ortalama personelin coğrafi
bölgelere göre sayısı ile toplam sayısı yer almaktadır:
2010/2011
30.09.2010
1.845

2009/2010
Mali Yılı
1.631

2008/2009
Mali Yılı
1.420

2007/2008
Mali Yılı
1.389

1.169

1.164

1.554

1.586

Almanya

211

212

281

259

Büyük Britanya

221

198

220

196

ABD

250

258

259

249

98

79

101

95

3.794

3.542

3.835

3.774

Bölgelere Göre Ortalama Personel Sayısı
Türkiye
Avusturya

Diğer Ülkeler
TOPLAM

2009/2010 mali yılının sonunda ve 2010 Nisan ve Eylül ayları arasındaki altı aylık dönemin sonunda
DO & CO Grubunun toplam personel sayısı sırasıyla 3.507 ve 3.877 olmuĢtur.
Ayrıca, Grup 2009/2010 mali yılında kullandığı geçici iĢ gücü 398 tam zamanlı çalıĢana eĢdeğer
seviyede gerçekleĢmiĢtir ve bu kapsamda 152 geçici çalıĢanın ve 246 dıĢarıdan temin edilen
personelin hizmetlerinden yararlanılmıĢtır.
DO & CO grubunun faaliyet gösterdiği önemli ülkelerdeki çalıĢanlarıyla ilgili toplu iĢ sözleĢmeleri
aĢağıda verilmiĢtir:
Avusturya: Otel ve konuk sanayi toplu iĢ sözleĢmesi (Kollektivvertrag für das Hotel- und
Gastgewerbe) / Ģekerlemeciler hariç, DO & CO grubunun Avusturya‟daki tüm çalıĢanları için
geçerlidir
ġekerleme sanayi toplu iĢ sözleĢmesi (Kollektivvertrag für das Konditorgewerbe) /
DEMEL VIENNA‟daki Ģekerlemeciler için geçerlidir.
İtalya:
Ġkram hizmetleri için toplu iĢ sözleĢmesi (Contratto Collectivo Nationale Lavoro
Assocatering).
Almanya:

Geçerli bir toplu iĢ sözleĢmesi mevcut değildir.

İngiltere:

Geçerli bir toplu iĢ sözleĢmesi mevcut değildir.

New York: Beyaz yakalı çalıĢanlar açısından iĢçi-iĢveren iliĢkilerinin tabi olduğu kurallar (Sendika
dıĢı saatlik çalıĢan personel hariçtir): DO & CO INTERNATIONAL – Personel Kılavuzu 1/2/2006,
ilgili federal ve Eyalet çalıĢma kanunları ve yönetmelikleri.
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Mavi yakalı çalıĢanlar açısından iĢçi-iĢveren iliĢkilerinin tabi olduğu kurallar (saatlik
iĢçi): DO & CO NEW YORK ve Yerel 348-S BirleĢik Gıda ve Ticari ĠĢçiler Sendikası, Amerika
ÇalıĢma Federasyonu ve Sanayi Organizasyonlar Kongresi ile yapılan Toplu ĠĢ SözleĢmesi (13 Eylül
2009 ila 12 Eylül 2012 tarihleri arasında geçerlidir)
Türkiye:
Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yeri ĠĢçileri Sendikası ile TURKISH DO & CO
arasında 2008 Ekim ayında yapılan ve süresi 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren Toplu ĠĢ SözleĢmesi.
TURKISH DO & CO yeni bir toplu iĢ sözleĢmesi yapılması için Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence
Yeri ĠĢçileri Sendikası ile görüĢmelere baĢlamıĢtır ve bu Ġzahnamenin tarihi itibarı ile bu görüĢmeler
henüz sonuçlanmamıĢtır.
DO & CO Grubu, yasalardan veya toplu iĢ sözleĢmelerinden doğan hakların haricinde çalıĢanlarına
herhangi bir emeklilik hakkı veya emeklilik planı vermemiĢtir; bununla beraber, SKY
GOURMET‟nin iki eski çalıĢanına bu tür emeklilik hakları verilmiĢtir.
ġu anda, DO & CO Grubunun Avusturya Ģirketleri arasında yalnızca SKY GOURMET ve DEMEL
VIENNA‟nın çalıĢma konseyleri bulunmaktadır. DO & CO seviyesinde kurulmuĢ bir çalıĢma
konseyi mevcut değildir. Avusturya kanunlarına göre, beĢ veya daha fazla çalıĢanı olan bir iĢletmenin
çalıĢanları bir çalıĢma konseyi kurabilmektedirler. Böyle bir çalıĢma konseyinin üyeleri, iĢlerine son
verilmesine karĢı iyi bir Ģekilde korunmaktadırlar. ÇalıĢma konseyleri geniĢ haklara sahiptir ve bu
haklar arasında Yönetimin, çalıĢanlarının iĢine son vermeden önce çalıĢma konseyini dinleme ve
önemli sayıda çalıĢanın iĢten çıkarılacak olması halinde sözleĢme yapma yükümlülüğü de yer
almaktadır. Ayrıca, çalıĢma konseyleri Üst Kurulda temsil edilme hakkına da sahiptirler. Hissedarlar
tarafından seçilen her iki Üst Kurul üyesine karĢılık çalıĢma konseyi bir temsilci atayabilir ve
hissedarların seçtiği veya görevlendirdiği Üst Kurul üyelerinin sayısının tek olması halinde çalıĢma
konseyi sahip olduğu diğer temsilcilere ek olarak bir temsilci daha görevlendirme hakkına sahiptir.
ÇalıĢma konseyinin kurulması için Yönetimin veya ġirketin rızasının alınması gerekli değildir ve
yukarıda açıklanan sonuçları doğuracak olan böyle bir konsey herhangi bir zamanda kurulabilir.
KuruluĢundan bu yana DO & CO‟nun faaliyetleri grev nedeniyle kesintiye uğramamıĢtır.
3.4.16.1
30 Eylül 2010 ve 30 Eylül 2009 tarihlerinde sona eren altı aylık dönemlerdeki
Grup çalıĢanları
2010/2011 mali yılı ilk altı ayında personelin ortalama sayısı, bir önceki yılda karĢılaĢtırılan aynı
döneme kıyasla 3.623‟den 3.794‟e çıkmıĢtır. Meydana gelen bu değiĢiklik, genel ekonomik durum
nedeniyle Ģirketler çapında yapılan personel uyarlamasına bağlıdır. Bu eğilimin aksine, Türkiye‟deki
personel sayısı değiĢmiĢ ve iĢ hacminin büyütülmesi nedeniyle artmıĢtır.
3.4.16.2
çalıĢanları

31 Mart 2010 ve 31 Mart 2009 tarihlerinde sona eren mali yıllarındaki Grup

2009/2010 yılında ortalama çalıĢan sayısı önceki yıldaki değerinden 3.835‟ten 3.542‟ye inmiĢtir. Söz
konusu değiĢiklik EURO 2008‟in 2008/2009‟da yapılmıĢ olmasına ve genel ekonomik duruma
cevaben grup çapında yapılan uyarlamalara dayanmaktadır. Türkiye iĢletmeleri, iĢ hacmindeki
büyümeyi yönetebilmek adına personelini arttırarak bu trendi canlandırmıĢtır.
3.4.16.3
çalıĢanları

31 Mart 2009 ve 31 Mart 2008 tarihlerinde sona eren mali yıllarındaki Grup
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Avusturya ve yurtdıĢındaki DO & CO Grubu çalıĢanlarının sayısı 2008/2009‟da %1,6 artarak
ortalama 3.835 iĢçiye ulaĢmıĢtır. ĠĢ yılının tamamı süresince söz konusu personel büyümesine
muhtelif faktörler sebep olmuĢtur: EURO 2008 projesi, Türkiye‟deki ortak giriĢimin yelpazesinin
geniĢletilmesi, New York, Frankfurt, Londra Heathrow‟daki DO & CO gurme mutfakları ve
Münih‟teki BMW World‟de ve British Museum‟da yer alan restoran birimlerindeki istihdamlar.
2008/2009 yılının dördüncü çeyreği DO & CO Grubu için toplam çalıĢan sayısında bir düĢüĢ
gözlemlemiĢtir. Söz konusu azalma büyük ölçüde düĢük satıĢlara cevaben yapılan uyarlamalardan
kaynaklanmaktadır.
3.4.16.4
çalıĢanları

31 Mart 2008 ve 31 Mart 2007 tarihlerinde sona eren mali yıllarındaki Grup

DO & CO, 2007/2008 mali yılında personel sayısını ciddi miktarda artırmıĢ, Avusturya‟da ve
yurtdıĢında yıllık ortalama 3.774 adet çalıĢan kaydetmiĢtir. Bu rakam 1.760 adet veya %87,4
oranında çalıĢan artıĢını temsil etmektedir. Personeldeki büyüme, Türkiye‟deki ortak giriĢimin ve
Avusturya‟daki Airest‟in (Ģu anda: SKY GOURMET) ilk kez yılın tamamına dâhil edilmesine
bağlanabilir. New York, Frankfurt, Londra Heathrow ve Viyana‟daki DO & CO gurme mutfaklarına
bir miktar yeni iĢçi istihdam edilmiĢtir. Münih‟teki BMW World‟de bulunan restoran birimlerinin
açılıĢı da personeldeki büyümeye iliĢkin baĢka bir faktördür.
3.4.17. Personelin ortaklığa fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaĢma hakkında bilgi:
Yoktur.
3.4.18. Son 12 ayda mali durumu önemli ölçüde etkilemiĢ veya etkileyebilecek, iĢe ara verme
haline iliĢkin bilgi:
Yoktur.
3.4.19. Ortaklığın ve grubun son hesap dönemi ve son durum itibariyle finansal durumunu ya
da faaliyetlerini önemli derecede etkileyen ya da etkileyebilecek uyuĢmazlıklar ile bunların
niteliği hakkında özet bilgi:
a) Ortaklarla
Yoktur.
b) Personelle
Yoktur.
c) Vergi Ġdaresiyle
Yoktur.
d) Diğer resmi kurum ve kuruluĢlarla
Yoktur.
e) Diğer gerçek ve tüzel kiĢilerle
Yoktur.
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3.4.20. Son üç yıldaki finansal yatırım politikaları:
Grubun sahip olduğu iĢtiraklerle ilgili olarak Bölüm 7.2‟ye bakınız.ġirketin yatırım faaliyetlerinden
gelen kar zararı aĢağıdaki tabloda özetlenmiĢtir:
Konsolide Gelir Tablosu
(Bin Avro)

01.04.201030.09.2010

01.04.200930.09.2009

01.04.200931.03.2010

01.04.200831.03.2009

01.04.200731.03.2008

Finansal Yatırımlardan Doğan
Kar ve Zararlar

359

435

157

404

618

Finansal Yatırımlardan Doğan Kar
ve Zararın İlişkili Şirketlerden Gelen
Kısmı

359

435

157

404

34

5

0

0

27

9

Faiz ve Benzeri Gelir

783

222

726

967

1.365

Faiz ve Benzeri Gider

-58

-133

-194

-1.171

-2.378

1.089

524

690

227

-385

Diğer Menkul Kıymet Gelirleri

TOPLAM

3.5. Eğilim Bilgileri
3.5.1. Üretim, satıĢ, stoklar, maliyetler ve satıĢ fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler
hakkında bilgi:
(bkz. Bölüm 3.4.2 Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki
yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi)
3.5.2. Ortaklığın finansal durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler,
belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:
(bkz. Bölüm 2 Risk Faktörleri)
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4. SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER
30 Eylül
2010

30 Eylül
2009

31 Mart
2010

31 Mart
2009

31 Mart
2008

Toplam Aktifler
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Borçlar
Kısa Vadeli Borçlar
Uzun Vadeli Borçlar
Özkaynak
Ana Ģirketin hissedarlarına atfedilebilen
özkaynak
Azınlık Payları

220.032.658

175.447.782

175.768.126

169.356.729

180.573.774

128.071.339

84.115.349

84.742.156

76.266.716

91.722.902

Gelir Tablosu ve Nakit Akımı (Avro)

01.04.2010- 01.04.2009- 01.04.2009- 01.04.2008- 01.04.200730.09.2010 30.09.2009 31.03.2010 31.03.2009 31.03.2008

Bilanço Rakamları (Avro)

Net SatıĢlar
Faiz ve Vergi Öncesi Kar
FAVÖK
Konsolide Net Sonuç (Net Kar)
Hisse BaĢına Kazanç
Hisse BaĢına Temettü

91.961.320

91.332.433

91.025.970

93.090.013

88.850.872

117.855.398

88.947.102

82.428.099

88.684.254

102.737.368

100.445.446

72.837.579

65.365.649

65.185.134

65.598.045

17.409.951

16.109.433

17.062.450

23.499.119

37.139.323

102.177.260

86.500.770

93.340.028

80.672.474

77.836.405

82.907.643

72.181.161

76.898.188

68.597.780

67.986.684

19.269.617

14.319.609

16.441.840

12.074.694

9.849.721

222.716.819
15.217.265
23.917.712
7.667.478
1,00
0,00

184.467.484
10.778.722
19.137.107
5.474.020
0,71
0,00

352.743.771
18.566.728
36.027.219
9.658.595
1,25
0,25

387.775.380
8.607.474
28.827.346
2.083.653
0,27
0,15

354.624.645
14.659.500
30.137.455
6.413.322
0,82
0,15

Operasyonel Faaliyetlerden Doğan Nakit Akımı
Yatırım Faaliyetlerinden Doğan Nakit Akımı
Finansman Faaliyetlerinden Doğan Nakit Akımı

40.651.468
-9.460.800
-3.466.075

25.227.220
-6.279.132
-15.960.104

45.854.410
-14.384.973
-17.658.723

24.662.018
-23.912.007
-11.853.179

26.884.418
-7.993.893
-16.715.576

Dönem BaĢı Nakit ve Nakit Benzerleri

29.170.605

15.131.614

15.131.614

26.068.948

25.752.612

Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri

57.293.845

17.676.072

29.170.605

15.131.614

26.068.948
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5. MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI HAKKINDA BĠLGĠLER
5.1. Kayıtlı Sermaye Tavanı, ÖdenmiĢ Sermaye
Arz öncesinde, ġirketin ihraç edilmiĢ ve tamamen ödenmiĢ sermayesi, her biri hisse baĢına 2,00 Avro
sermaye değerini temsil eden, nominal değeri olmayan, adi ve hamiline yazılı 7.795.200 paya
(Stückaktien) bölünmüĢ olup, toplam sermaye değeri 15.590.400 Avro‟dur.
5 Temmuz 2007‟de gerçekleĢtirilen olağan hissedarlar toplantısı kararı ile Yönetim Kuruluna (i) Üst
Kurulun onayına tabi olmak üzere, 30 Haziran 2012 tarihine kadar ġirket adi hisse sermayesini, bir
ya da daha fazla kullanımda, nakdi ve/veya ayni katkı karĢılığında, 3.897.600 adede kadar nominal
değeri olmayan, adi ve hamiline yazılı pay (Stückaktien) ihracı ile 15.590.400 Avro üzerine
7.795.200 Avro‟ya kadar daha artırma, (ii) ihraç fiyatını ve ihraç Ģartlarını, ġirket Üst Kurul ile
müĢterek olarak belirleme ve (iii) sermayenin, Ģirketlerin, faaliyetlerin, faaliyet Ģubelerinin veya bir
ya da daha fazla Ģirketteki payların alınarak ayni sermaye Ģeklinde arttırılması durumunda mevcut
yeni pay alma haklarını tamamen kısıtlama yetkileri verilmiĢtir.
5 Temmuz 2007 tarihli hissedarlar kararı, 26 Temmuz 2007 tarihli ġirket Siciline iĢlenmiĢtir.
10 Temmuz 2008‟de gerçekleĢtirilen olağan hissedarlar toplantısı kararı ile, ġirket Yönetim
Kuruluna, kararı müteakip 5 yıl içinde, nominal olarak toplam 200.000.000 Euro‟ya kadar, Sermaye
ġirketleri Yasası (Aktiengesetz) 174. Bölümde belirtilen anlamlar çerçevesinde finansal
enstrümanlar, özellikle, hisse senetlerine dönüĢtürülebilir tahviller, kâr katılımlı tahviller ve katılım
hakları ihraç etme yetkisi verilmiĢtir. Söz konusu finansal enstrümanlar, 3.897.600 adede kadar
nominal değeri olmayan, adi ve hamiline yazılı hisselerin (Stückaktien) satın alınması ve/veya satın
alınmasına yönelik dönüĢtürme haklarına sahip olabilir ve/veya söz konusu finansal enstrümanlar,
ġirketi bilançosunda öz sermaye olarak kabul görecek Ģekilde yapılandırılacaktır. Söz konusu
finansal enstrümanları ihraç etme yetkisi kısmen veya tamamen ve ya ġirket tarafından ya da
herhangi bir bağlı ortaklık tarafından, ġirket garantisi ile ardıĢık dilimler halinde kullanılabilir; farklı
finansal enstrümanlar birbiri ile birleĢtirilebilir.
Ayrıca, 10 Temmuz 2008‟de gerçekleĢtirilen olağan hissedarlar toplantısı kararı ile, ġirketin hisse
sermayesi, Sermaye ġirketleri Yasası (Aktiengesetz) 159. Bölüm, fıkra (2), madde 1 uyarınca,
15.590.400 Euro üzerine, nominal değeri olmayan, adi ve hamiline yazılı 3.897.600 adede kadar
hisse senedi (Stückaktien) ihraç ederek, 7.795.200 Euro‟ya kadar eklenmek suretiyle Ģartlı olarak
artırılmıĢtır (Ģartlı sermaye). Söz konusu hisseler, alacaklıların, ġirket hisselerine yönelik olarak satın
alma ya da dönüĢtürme haklarından istifade edecek olmaları durumunda, bir önceki paragrafta
açıklanan, finansal enstrümanların alacaklılarına ihraç edilebilir.
ĠĢbu Ġzahname tarihi itibarıyla, Sermaye ġirketleri Yasası (Aktiengesetz) 174. Bölümde belirtilen
anlamlar çerçevesinde finansal enstrüman ihraç etme yetkisi kullanılmamıĢtır ve dolayısıyla, Ģartlı
sermaye kapsamında herhangi bir hisse de ihraç edilmemiĢtir.
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5.2. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı
içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kiĢiler ayrı
olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:
Arz öncesinde, ġirketin sermayesi, 15.590.400 Avro‟dur ve nominal değeri olmayan, adi ve hamiline
yazılı 7.795.200 paya bölünmüĢ durumdadır. AĢağıdaki tabloda, Arzın hemen öncesinde,
Hissedarlara ait Mevcut Payların sayı ve yüzdeleri belirtilmektedir:
Hissedarın Adı
(1)

AD PS
DZR (2)
DO & CO (Hazine Payları)
Halka Açık Kısım
TOPLAM
(1)
(2)

Pay Adedi
4.240.576
1.928.628
147.078
1.478.918
7.795.200

Toplam Pay Tutarı (Avro)
8.481.152
3.857.256
294.156
2.957.836
15.590.400

Pay (%)
54,40
24,74
1,89
18,97
100,00

AD PS, FN 179581s numara ile Ticaret Sicilinde kayıtlı özel bir Avusturya vakfıdır ve merkezi, Hegelgasse 8, A-1010 Vienna adresinde
bulunmaktadır. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi Attila Doğuda, kurucu üyelerden biri olup, AD PS’nin ortak lehdarıdır.
DZR, FN 50957m ile Ticaret Sicilinde kayıtlı, Avusturya menşeli bir sınırlı sorumlu Şirket olup, merkezi Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, A1020-Vienna adresinde bulunmaktadır. DZR bir RLB NÖ-WIEN iştirakidir.

5.3. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kiĢi
ortakların birbiriyle akrabalık iliĢkileri:
Yoktur.
5.4. Ortaklığın yönetim hâkimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim
hâkimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:
Hissedarın Adı
AD PS

Pay Miktarı
4.240.576

Pay Tutarı (Avro)
8.481.152

Pay (%)
54,40

Yönetim, Avusturya ġirketler Kanununun hükümleri ile beraber, Grubun kurumsal yönetim
yapısının; kontrol gücüne sahip hisselerin, hissedarlar tarafından suistimal edilmesine karĢı yeterli
koruma sağlamakta olduğu görüĢündedir.
5.5. Sermayeyi Temsil Eden Paylara ĠliĢkin Bilgi:
ġirket‟in sermayesi 15.590.400 Avro tutarında olup, 7.795.200 adet nominal değerli olmayan adi
hamiline paya bölünmüĢtür. ġirket‟in ana hissedarlarının birbirlerinden veya diğer hissedarlardan
farklı oy hakları bulunmamaktadır.
5.6. Ortaklığın paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya
bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ortaklık paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:
Sermaye ġirketleri Yasası uyarınca, belirli sınırlı istisnalara tabi olmak üzere, Avusturya anonim
Ģirketleri Hazine Paylarını iktisap edemezler. Dolayısıyla, ġirket kendi paylarını, sadece, aĢağıdaki
sınırlı hallerde satın alabilir:
hissedarlar toplantısı onayını müteakip, 30 ayı aĢmayacak bir süre ile ve sermayesinin %10‟u
ile sınırlı olacak Ģekilde, eğer paylar, kademeli bir piyasada kote edilmekte ise (örneğin
Viyana Borsası Resmi Pazarı) ya da payların, ġirket çalıĢanlarına ya da belirli iĢtirak
Ģirketlerinin çalıĢanlarına sunulması planlanmakta ise; ġirketin yeterli yedekleri bulundurması
kaydı ile, kararda, asgari ve azami rakamlar tespit edilmelidir;

88

payların herhangi bir karĢılık ödenmeksizin alınması durumunda ya da ġirketin, komisyon
bazında, bir aracı olarak hareket ettiği durumlarda;
ġirketin yeterli yedekleri bulundurması kaydı ile ġirkete önemli ve en yakın zarar tehdidinin
önüne geçmek amacıyla (toplam sermayenin %10‟u kısıtlamasına tabi olmak üzere);
kanuni ve külli intikal yolu ile (yani, Ģirket birleĢmesi yolu ile intikal);
ġirketin yeterli yedekleri bulundurması kaydı ile azınlık hissedarlara tazminat ödenmesi
maksadı ile veya
hissedarlar toplantısında onaylanan sermaye azaltma kuralları uyarınca payların itfası
çerçevesinde.
10 Temmuz 2008 tarihli hissedarlar kararı ve Üst Kurulun rızası ile sermayenin toplam %10‟una
kadar bir limit ve 10 Temmuz 2008‟den baĢlayarak 30 ay süre ile, Yönetim Kuruluna ġirketin Hazine
Paylarını satın almak üzere yetki verilmiĢtir. Ayrıca, Yönetim Kurulu, diğer yetkilerinin yanı sıra,
tezgah üstü iĢlemlerde satın alınan Hazine Payları satma yetkisine de sahiptir. Üst Kurulun rızası ile
Yönetim Kurulu, 14 Ekim 2008 tarihli bir karar uyarınca, Hazine Paylarından (sermayenin azami
%4‟üne tekabül etmekte olan) 311.808 adede kadar satın almak üzere bir hisse geri satın alma
programı uygulamaya karar vermiĢtir. Hazine Payı satın alma yetkisi 10 Ocak 2011‟da sona
ermektedir. Bu kapsamda ġirketin Türkiye‟de iĢlem gören kendi paylarını satın alması da mümkün
olacaktır.
Bu Ġzahnamenin yayımlandığı tarih itibarıyla, ġirket, paylarının 147.078 adedine sahiptir. 24 Eylül
2010 tarihinde, Yönetim Kurulu, hazine paylarını halka arz sırasında satmaya ve ġirketin mevcut
hissedarlarına, söz konusu Hazine Payları için, Yeni Pay Alma Süresi baĢlangıcında kendi payları ile
orantılı olacak Ģekilde, Yeni Pay Alma hakkı vermeye karar vermiĢtir. Arz kapsamında, Arz edilen
tüm Hazine Paylarının satılacağını varsayarak, ġirket, Arzın tamamlanmasına müteakip, herhangi bir
Hazine Payına sahip olmayacaktır.
5.7. Ortaklığın yönetim hâkimiyetinde değiĢikliğe yol açabilecek anlaĢmalar hakkında bilgi:
Yoktur.
5.8. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları,
yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değiĢikliğe yol açan diğer iĢlemlere iliĢkin
bilgi:
26 Mart 2007 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve Üst Kurul onayı ile 324.800 adet yeni hamiline
hissenin 7,27 Avro (yuvarlanmıĢtır) fiyattan ihraç edilmesi suretiyle sermaye 11.802.068 Avro‟dan
14.162.481,91 Avro‟ya çıkartılmıĢtır. Sermaye artırımı sonunda pay adedi nominal değeri olmayan,
adi ve hamiline yazılı 1.948.800 paya yükselmiĢtir.
5 Temmuz 2007‟de gerçekleĢtirilen hissedarlar toplantısı kararı doğrultusunda Borsada iĢlem gören
pay sayısınının 4 misline yükselterek likiditenin artırılması amaçlanmıĢ, buna hazırlık olarak da
14.162.481,91 Avro tutarındaki sermaye yeni hisse senetleri çıkarılmadan ġirketin sermaye
yedeklerinden 1.427.918,90 Avro artırılarak 15.590.400 Avro‟ya çıkartılmıĢtır. Böylelikle bölünme
öncesi pay baĢına değer 8,00 Avro‟ya yükselmiĢtir. Payların 5 Temmuz 2007‟de gerçekleĢtirilen
hissedarlar toplantısı kararı doğrultusunda 1:4 oranında bölünmesinin ardından, ġirketin sermayesi,
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her bir pay baĢına 2,00 Avro olarak hesaplanmıĢ bir miktarı temsil eden, nominal değeri olmayan, adi
ve hamiline yazılı 7.795.200 paya bölünmüĢtür.
5.9. Son 3 yılda sermayenin %10’undan fazlası ayni olarak ödenmiĢse konu hakkında bilgi:
Yoktur.
5.10. Ortaklığın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satıĢ suretiyle pay ihracının
bulunması halinde, bu iĢlemlerin niteliğine, bu iĢlemlere konu olan payların sayı ve
niteliklerine ve tahsisli satıĢ yapılan gerçek ve/veya tüzel kiĢilere iliĢkin açıklamalar:
Yoktur.
5.11. Varantlı sermaye piyasası araçları, oydan yoksun paylar, hisse senedine dönüĢtürülebilir
tahvil, hisse senedi ile değiĢtirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve
dönüĢtürme, değiĢim veya talep edilme esaslarına iliĢkin bilgi:
Yoktur.
5.12. Grup Ģirketlerinin opsiyona konu olan veya koĢullu ya da koĢulsuz bir anlaĢma ile
opsiyona konu olması kararlaĢtırılmıĢ sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon
hakkında iliĢkili kiĢileri de içeren bilgi:
Yoktur.
5.13. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. payların sayısı ve niteliği
hakkında bilgi:
Yoktur.
5.14. Ortaklığın aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada iĢlem görüp
görmediğine veya bu hususlara iliĢkin bir baĢvurusunun bulunup bulunmadığına iliĢkin bilgi:
ġirketin Mevcut Payları Viyana Borsası‟nın Resmi Pazarında (Amtlicher Handel) “DOC” sembolüyle
kotedir ve Birincil Pazar segmentinde iĢlem görmektedir. 2007‟de, ġirket sermayesi arttırılmıĢ ve bu
Ģekilde yeni ihraç edilen paylar da Viyana Borsası‟nda eĢit olarak iĢlem görmeye baĢlamıĢtır. Ayrıca
2007‟de ġirket payları, o tarihte mevcut olan her bir pay için 4 yeni pay oranında bölünmüĢtür.
Viyana Borsası’nın organizasyonu ve piyasa kesimleri
Viyana Borsası bağımsız, özel, ve müteselsil denetime tabi, bir sermaye Ģirketi olan Wiener Börse
AG tarafından Avusturya Borsa Yasası (Börsegesetz) uyarınca alınmıĢ bir ruhsata dayanarak
iĢletilmektedir. Viyana Borsası‟nın üyeleri arasında Avrupa Ekonomik Alanı‟nın içinde veya dıĢında
tescil edilmiĢ olan bankalar, yabancı yatırım firmaları ile menkul kıymetlerin, türev ve para piyasası
araçlarının ticaretini yapan diğer firmalar bulunmaktadır. Denetim mercii Avusturya Sermaye
Piyasası Kurulu‟dur. Avusturya Sermaye Piyasası Kurulu Viyana Borsası‟ndaki alım satım
iĢlemlerini diğer konulara ek olarak içeriden öğrenenlerin ticareti, adil ticaret ve piyasayla ilgili diğer
konular hakkındaki kurallara ve yönetmeliklere uyum bağlamında denetlemektedir.
Viyana Borsası‟nın (düzenlenmiĢ piyasalarındaki) toplam iĢlem hacmi 2009‟da 74,7 milyar Avro‟ya,
2010‟un ilk üç ayında ise 55,3 milyar Avro‟ya ulaĢmıĢtır. 30 Eylül 2010‟da Viyana Borsası‟nın
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düzenlenmiĢ piyasalarına 84 adet ihraççı kayıtlıyken bu piyasalara kayıtlı bütün Ģirketlerin toplam
piyasa değeri 101,1 milyar Avro‟dur (kaynak: Viyana Borsası).
Avusturya Borsası üç pazardan oluĢmaktadır: Birinci kademe pazar (Resmi Pazar) ve ikinci kademe
pazar (DüzenlenmiĢ Ġkincil Pazar) regülasyona tabi pazarlar olup (Directive 2004/39/EC);
düzenlemelere tabi olmayan üçüncü kademe pazar (Üçüncü Pazar) Directive 2004/39/EC „ye uygun
olarak hazırlanmıĢ Viyana Borsası tarafından iĢletilen finansal araçları içeren bir çok-taraflı takas
sistemidir. Aralık 2004‟te ABD Menkul Değerler ve Borsalar Komisyonu, Viyana Borsası‟na,
Menkul Değerler Yasasına uygun olarak “Yatırım Yapılabilir Yabancı Borsa” statüsü vermiĢtir.
Bu 3 pazardan herhangi birine kote olabilmek için gereken bazı yasal gerekliliklerin sağlanmasına
ilave olarak Viyana Borsası tarafından talep edilen bazı kriterleri de sağlamak gerekir. Hisse piyasası
“Birincil Piyasa”, “Orta Piyasa“ ve “Standart Piyasa” adındaki kesimlere bölünmüĢtür. Düzenlemeye
tabi pazarların birinde kote olmaya hak kazanan hisseler her bir Pazar segmentinde kote olabilirken
üçüncü pazara katılan hisseler yalnızca Orta Pazarda kote olabilir.
Birincil Piyasa, Viyana Borsasının en sıkı denetlenen en üst seviye pazarıdır, en kaliteli, en titiz ve en
detaylı dipnotlarla raporlama yapmayı kabul eden Ģirketlerin hisseleri iĢlem görmektedir. Birincil
Piyasada kote olan hisseler 3 seansta sürekli olarak iĢlem görmektedir. (açılıĢ seansı, gün- içi seansı
ve kapanıĢ seansı). 20 hisse Avusturya ĠĢlem Endeksinde (“ATX”) bulunmaktadır. ATX, Birincil
Piyasada en fazla iĢlem gören (en likit) ve en yüksek getiri sağlayan hisse senetlerini içermektedir.
Vadeli iĢlemler, opsiyonlar ve yapılandırılmıĢ tahviller için temel referans olarak tasarlanmıĢtır.
Viyana Borsası ATX‟i gerçek zamanlı olarak hesaplamakta, ilan etmekte ve lisanslandırmaktadır.
“ATX Birincil” endeksi Ģu anda Birincil Piyasa kesiminde kayıtlı olan bütün hisseleri içermektedir.
Standart Piyasa kesimi; Birincil Piyasa veya Orta Piyasa için saptanan kriterleri karĢılamayan ve
Resmi Pazara veya DüzenlenmiĢ Ġkinci Pazara iĢlem görmek üzere kabul edilen bütün hisse
senetlerini içermektedir. Bu segment Standart Sürekli Piyasa ve Standart Açık Arttırma Piyasası
olarak ikiye ayrılmaktadır. Standart Sürekli Piyasaya kote olan hisseler sürekli iĢlem görmektedir,
buna karĢın Standart Açık Arttırma Piyasasına kote olan hisseler günde yalnızca bir kere iĢlem
görmektedir.
Ġlave likidite sağlamak için Birincil Piyasada ve iĢlem gören hisse senetlerine yönelik hizmetler
Viyana Borsası‟nın sürekli kullandığı bir elektronik alım satım sistemi olan XETRA‟ya kesin
fiyatları girmeyi kabul eden uzman bir trader tarafından verilmelidir. BelirlenmiĢ uzmanlar dıĢında ek
likidite sağlayan kiĢiler, en az bir uzman tarafından servis sağlanan menkul kıymetlerde piyasa yapıcı
olarak hareket edebilir. Standart Sürekli Piyasada iĢlem gören hisseler için bir piyasa yapıcı (uzman
değil) gerekmektedir. Piyasa yapıcıların taahhütleri Viyana Borsası‟nın koyduğu asgari Ģartlara
uygun olmak zorundadır.
ġirketin Mevcut Hisseleri Ģu anda Birincil Piyasada iĢlem görmektedir. Arz Edilen Yeni Hisselerin
02 Aralık 2010 tarihinden veya ona yakın bir tarihten itibaren Birincil Piyasada iĢlem görmeye
baĢlanması beklenmektedir. Arz Edilen Yeni Hisseleri Viyana Borsası Resmi Pazarı‟na (Amtlicher
Handel) kote ettirmek amacıyla baĢvuru yapılacaktır.
Alım satım ve ödeme
Resmen kote edilmiĢ olan hisseler hem Viyana Borsası‟nda hem de onun dıĢında alınıp satılmaktadır.
Bütün alım satımların yaklaĢık yarısı borsa dıĢı iĢlemlerden (“BDĠ”) oluĢmaktadır. Viyana
Borsası‟nda iĢlem gören paylar ve diğer menkul kıymetler pay baĢına Avro cinsinden
fiyatlandırılmaktadır.
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Viyana Borsası‟nda kullanılan elektronik alım satım sistemi XETRA‟dır (Exchange Electronic
Trading). Aynı sistem Frankfurt Borsası‟nda da kullanılmaktadır. Ödeme sisteminde, devir
giderlerini daha da azaltmak için otomatik netleĢtirme prosedürleri ve gereken teminat miktarı
hesaplamasında piyasa fiyatlarına göre günlük değerlendirme kullanılmaktadır.
Viyana Borsası, borsada düzenli olarak yapılan ticaretin geçici olarak tehlikeye girmesi durumunda
veya kamu menfaatini korumak üzere gerekli görüldüğü durumlarda alım satım iĢlemlerini
durdurabilir. Elektronik sistem, sürekli devam eden ihalelerde otomatik volatilite ve borsa iĢlem
talimatı müdahaleleri ile sürekli iĢlem görme esnasında otomatik volatilite müdahalelerinde
bulunulmasını sağlar.
Borsada yapılan iĢlemin ödemesi borsa dıĢında yapılmaktadır. Döviz muameleleri (peĢin ve vadeli
piyasalar) ile ilgili ödeme CCP Austria Abwicklungsstelle für Börsegeschäfte GmbH aracılığıyla
yapılmaktadır. Bu iĢlemler teslimat karĢılığı ödeme (DvP) ve T+3 esasında yapılmaktadır ve OeKB,
merkezi takas ve saklama bankası olan CP Austria Abwicklungsstelle für Börsegeschäfte GmbH‟nin
adına hareket etmektedir. Teslimatın yapılmaması durumunda iĢlem nakit bir ödemeyle, T+8
esasında gerçekleĢtirilecektir ve yükümlülüğünü yerine getirmeyen karĢı taraf alıcıya (alıcılara) bir
ceza ödemek zorundadır. BDĠ ile ilgili ödeme Ģartları taraflar arasındaki sözleĢmeye bağlıdır.
Hisse fiyatı gelişimi
AĢağıdaki tablolarda Viyana Borsasında iĢlem gören Payların belirtilen dönemlerdeki en yüksek ve
en düĢük iĢlem fiyatları gösterilmektedir:
Dönem (Avro)
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
Dönem (Avro)
Nisan 2010
Mayıs 2010
Haziran 2010
Temmuz 2010
Ağustos 2010
Eylül 2010
Ekim 2010

En Yüksek
24,38
26,00
18,95
16,40

En DüĢük

En Yüksek

En DüĢük

15,98
16,00
19,78
19,25
19,00
19,50
26,48

9,98
15,83
7,49
7,70

15,14
15,00
15,00
18,12
17,94
17,79
19,50

Kaynak : Bloomberg DOC AV Equity GP
5.15. Borsada iĢlem görmesi amaçlanan sermaye piyasası araçlarıyla eĢ zamanlı olarak,
- Söz konusu araçlarla aynı grupta yer alanların tahsisli satıĢa konu edilmesi veya satın
alınmasının taahhüt edilmesi veya,
- Söz konusu araçların baĢka bir grubunun tahsisli satıĢa ya da halka arza konu edilmesi
durumunda
bu iĢlemlerin mahiyeti ve bu iĢlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının sayısı ve
özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
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5.16. Ġzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ortaklık halihazırda halka açık bir
ortaklık ise;
- Ortaklığın payları üzerinde üçüncü kiĢiler tarafından gerçekleĢtirilen ele geçirme teklifleri,
- Söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:
Yoktur.
6. YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
6.1. Ortaklığın genel organizasyon Ģeması
Genel Müdür
Attila Doğudan
Bölümler
Havayolu Ġkram Hizmetleri
Ulusal
Harald
Hrastnig

Uluslararası
Wilfried
Keinz
Martina
Muck

Ġnsan Kaynakarı
Sandra Pötscher

Türkiye
Serdar
Erden
Berna Ocak

Hijyen
Stefan Hackel

Uluslararası Organizasyon Ġkram
Hizmetleri
Ulusal
Uluslararası
Michael
Richard
Dobersberge
Müller
r

IT
Markus Baldauf

Restoran, Özel Salonlar ve Otel
Restoran
Michael
Dobersberger

Özel Salon
Julia
Pengg

Hukuk
Daniela Schrenk

Otel
Michael
Dobersberge
r

Finans & Muhasebe
Klaus Petermann

6.2. Ortaklığın yönetim kurulu üyelerine iliĢkin bilgiler
Halihazırda, Yönetim Kurulu aĢağıda belirtilen iki üyeden oluĢmaktadır:
Ġsim
Attila Doğudan
Michael Dobersberger

Sorumluluk Alanı
Genel Müdür (CEO)
Ticari Faaliyetler Müdürü (Chief
Commercial Officer)

YaĢı

Ġlk Atandığı Yıl

51

1997

Mevcut Görev
Süresinin Sona
Ereceği Yıl
2012

47

1998

2012

Yönetim Kurulu üyeleri ile, ġirketin A-1110 Vienna, Dampfmühlgasse 5 adresinde yer almakta olan
kurumsal faaliyet merkezinde irtibat kurulabilir.
Attila Doğudan – Genel Müdür
27 Ağustos 1959 tarihinde Ġstanbul, Türkiye‟de doğan Attila Doğudan, restoran iĢletmeciliğine 1981
yılında, parti hizmetleri faaliyetlerine ise 1983 yılında baĢladı. Attila Doğudan, 1987 yılından bu
yana havayolu ve etkinlik alanlarında ihtisas sahibi ticari faaliyetlerin yönetimini
gerçekleĢtirmektedir. Doğudan, Ģirketin kurucusu olup, aynı zamanda ana hissedarı olan AD PS‟in
lehdarıdır.
Michael Dobersberger – Ticari Faaliyetler Müdürü
28 Haziran 1963 tarihinde Steyr, Yukarı Avusturya‟da doğan Michael Dobersberger, 1984 yılında bir
otel ve restoran iĢletmesi konusunda imtiyaz sahibi olmuĢtur. Akademik çalıĢmalarını, ĠĢletme
konusunda yüksek lisans diploması ile 1990 yılında tamamlayan Dobersberger, iĢ hayatına 1990
yılında DO & CO Grup ile atılmıĢtır. Dobersberger, Grubun Ticari Faaliyetler Müdürü olmakla
beraber, Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümü eĢbaĢkanı olarak özellikle bu kolun
Avusturya‟daki faaliyetlerden sorumludur.
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6.3. Yönetim kurulu üyelerinin ortaklık paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında
bilgi:
ġirket, Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir hisse opsiyonu ya da sair benzeri hak vermemiĢtir.
6.4. Önemli olması durumunda yönetim kurulu üyelerinin son beĢ yılda yönetim ve denetim
kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün Ģirketlerin unvanları, bu Ģirketlerdeki
sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen
devam edip etmediğine dair bilgi:
Yoktur.
6.5. Ortaklığın Üst Kurul üyelerine iliĢkin bilgi
Üst Kurul, genel hissedarlar toplantısınca seçilen üç ila altı üyeden oluĢur. Halihazırda, Üst Kurul
dört üyeden oluĢmaktadır. Üst Kurul üyeleri, genel hissedarlar toplantısında kullanılan oyların basit
çoğunluğu ile azami süre için ve olağan genel hissedarlar toplantısında alınan, seçildikleri yılı takip
eden dördüncü iĢ yılında ibra edilmelerine iliĢkin kararına kadar görev yapmak üzere seçilir ve tekrar
seçilmek mümkündür. Genel hissedarlar toplantısında, seçim ile göreve getirilmiĢ olan herhangi bir
Üst Kurul üyesini, ilgili genel hissedarlar toplantısında kullanılan oyların salt çoğunluğu ile görevden
alabilir (bkz. Bölüm 3.3.7 Yönetim ve denetim kurullarına iliĢkin hükümlerin özetleri – Üst Kurul‟un
atanması, usülleri ve görevleri).
Üst Kurulun mevcut üyeleri aĢağıda belirtilmektedir:
Ġsim
DDr. Waldemar Jud
Dr. Werner Sporn
Ing. Georg Thurn-Vrints
Präs. Öko.rat Dr. Christian Konrad

Sorumluluk Alanı
BaĢkan
BaĢkan Vekili
Üye
Üye

YaĢı

Ġlk Atandığı Yıl

Mevcut Görev Süresinin
Sona Ereceği Yıl

67
75
54
67

1997
1997
1997
2002

2014
2014
2014
2014

Üst Kurul üyeleri ile ġirketin A-1110 Vienna, Dampfmühlgasse 5 adresinde yer almakta olan
kurumsal faaliyet merkezinde binasında irtibat kurulabilir.
DDr. Waldemar Jud - Başkan
26 Kasım 1943 doğumlu DDr. Waldemar Jud‟un iĢ adresi Rosenberggasse 19, A-8010 Graz‟dır.
University of Graz‟da hukuk ve siyasi ekonomi okuduğu dönemde, Büyük Britanya (University of
Cambridge, Trinity College), Kanada (Mc Gill University, Montreal) ve Fransa‟da (Université de
Poitiers) eğitim ziyaretleri amacı ile bulunmuĢtur. 1984 yılında University of Graz hukuk fakültesi
bünyesinde iĢ kanunu üniversite profesörü unvanını alan DDr. Waldemar Jud, aynı zamanda hukuki
yayınlar ile derlenmiĢ sayılarının araĢtırma görevlisi ve editörü olarak görev almıĢtır. DDr. Waldemar
Jud, diğer yandan araĢtırma kurumları ve müĢavir kurulları ile birlikte Avusturya Finansal Raporlama
ve Denetleme Komitesi üyesidir. ġirketler ve iĢ hukuku konusunda birçok eseri yayınlanmıĢ olan
DDr. Waldemar Jud, uzman sıfatı ile görüĢ bildirmekte olup, resmi olarak görev verilmiĢ bir tahkim
hakemidir.
Dr. Werner Sporn – Başkan Vekili
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19 Ekim 1935 doğumlu Dr. Werner Sporn‟un iĢ adresi, Falkestrasse 6, A-1010 Vienna‟dır.
University of Vienna‟da hukuk eğitimi alan Dr. Werner Sporn, 1965 yılında Avusturya Barosu‟na
kabul edilmiĢ olup, halen “Partnerschaft Schuppich Sporn & Winischhofer Rechtsanwälte” hukuk
firmasında ortak olarak görev yapmaktadır.
Ing. Georg Thurn-Vrints – Üye
18 Ekim 1956 doğumlu Ing. Georg Thurn-Vrints‟in iĢ adresi Alleestraße 24, A-2161 Poysbrunn‟dur.
1981‟den itibaren, ziraat ve ormancılık faaliyetleri yönetiminde bulunmuĢ olup ve halihazırda bu
görevi sürdürmektedir. 1991 yılından 2002‟ye kadar Avusturya Ziraat Ve Ormancılık Faaliyetleri
Birliği‟nin (Hauptverband der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe Österreichs) baĢkan yardımcılığı
görevini yapmıĢtır.
Präs. Öko.rat Dr. Christian Konrad – Üye
24 Temmuz 1943 doğumlu Präs. Öko.rat Dr. Christian Konrad‟ın iĢ adresi, F.-W.-Raiffeisen-Platz
1,A-1020 Vienna‟dır. University of Vienna‟da hukuk eğitimi alan Dr. Christian Konrad, meslek
hayatına ise 1969 yılında RLB NÖ-WIEN‟de baĢlamıĢtır. 1970 – 1972 yılları arasında AĢağı
Avusturya Ziraat Odası (Niederösterreichische Landwirtschaftskammer) bünyesinde görev yapan Dr.
Christian Konrad, 1973 yılında RLB NÖ-WIEN‟e genel müdür asistanı görevi ile geri dönerek, 1981
yılına kadar bu görevde kalmıĢtır. Dr. Christian Konrad, RLB NÖ-WIEN‟de 1981 yılından 2001‟e
kadar, nihai aĢamada yönetim kurulu baĢkanlığı görevini üstlenerek görevde bulunmuĢtur. 1994
yılından bu yana Österreichischer Raiffeisenverband bünyesinde Umumi Vekil görevini yürütmekte
olan Dr. Christian Konrad, 2001 yılından bu yana RAIFFEISEN HOLDING yönetim kurulu
baĢkanlığını da yapmaktadır. Dr. Christian Konrad, aynı zamanda yönetim ve denetim kurullarında
çok sayıda vekalet görevi de ifa etmektedir.
6.6. Üst Kurul üyelerinin ortaklık paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:
ġirket, Üst Kurul üyelerine, herhangi bir hisse opsiyonu ya da sair benzeri hak vermemiĢtir.
6.7. Önemli olması durumunda Üst Kurul üyelerinin son beĢ yılda yönetim ve denetim
kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün Ģirketlerin unvanları ve bu yönetim ve
denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:
AĢağıdaki tabloda, Üst Kurul üyelerinin, bu Ġzahname tarihinden önceki beĢ yıl içinde herhangi bir
zamanda, idari, yönetim ya da Üst Kurul üyesi ya da (duruma göre) ortağı oldukları (DO & CO
Grubu dıĢındaki) tüm Ģirket ve ortaklıkların isimleri belirtilmektedir.
Ġsim

DDr. Waldemar Jud

ġirketin Ġsmi

Görevi

Univ.Prof.DDr. Waldemar Jud
Unternehmensforschungs GmbH,
Viyana
Univ.Prof.DDr. Waldemar Jud
Corporate Governance Forschung
CGF GmbH, Viyana
Ottakringer Brauerei AG, Viyana

Hala Görevli
Olup Olmadığı
(evet/hayır)

Murahhas aza

Evet

Murahhas aza

Evet

Üst Kurul üyesi

Evet

Ottakringer Getränke AG, Viyana

Üst Kurul baĢkan vekili

Evet

Styrian Airways AG, Graz

Üst Kurul baĢkan vekili

Hayır
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Dr. Werner Sporn

HGI Beteiligungs AG, Graz

Üst Kurul baĢkanı

Evet

dm-drogerie markt GmbH, Salzburg

Üst Kurul üyesi

Evet

dm-drogerie markt Kft, BudapeĢte

Üst Kurul baĢkanı

Hayır

dm-drogerie markt d.o.o., Zagreb

Üst Kurul üyesi

Hayır

STRABAG SE, Villach

Üst Kurul baĢkanı

Hayır

AD PS

Vakıf yönetim kurulu üyesi

Evet

Privatstiftung Lauda, Viyana

Vakıf yönetim kurulu üyesi

Hayır

Privatstiftung zur Verwaltung von
Anteilsrechten, Viyana
Print Radio Medienbeteiligungs
GmbH, Graz
Bank für Kärnten und Steiermark
AG, Klagenfurt
Oberbank AG, Linz
Vöslauer Mineralwasser AG, Bad
Vöslau

Vakıf yönetim kurulu üyesi

Evet

Tasfiye memuru

Hayır

Üst Kurul üyesi

Evet

Üst Kurul üyesi

Evet

Üst Kurul üyesi

Evet

Privatstiftung Nouza, Viyana

Vakıf yönetim kurulu üyesi

Evet

Privatstiftung Lauda, Viyana

Vakıf yönetim kurulu üyesi

Evet

Ortak

Evet

Murahhas aza

Evet

PS DOGUDAN

Vakıf yönetim kurulu üyesi

Evet

AD PS

Vakıf yönetim kurulu üyesi

Evet

Umumi Vekil

Evet

Üst Kurul baĢkanı

Evet

Kooperatif yönetim kurulu
baĢkanı

Evet

Üst Kurul baĢkanı

Evet

Murahhas aza

Evet

UNIQA Versicherungen AG, Viyana

Üst Kurul baĢkanı

Evet

AGRANA Beteiligungs-AG

Üst Kurul baĢkanı

Evet

Üst Kurul baĢkanı

Hayır

Üst Kurul baĢkanı

Evet

Üst Kurul baĢkanı

Evet

Üst Kurul baĢkanı

Evet

Üst Kurul üyesi

Evet

Partnerschaft Schuppich Sporn &
Winischhofer Rechtsanwälte, Viyana
Falkestraße 6 GmbH
Ing. Georg Thurn-Vrints

Präs. Öko.rat Dr.
Christian Konrad

Österreichischer Raiffeisenverband,
Viyana
Raiffeisen Zentralbank Österreich
Aktiengesellschaft, Viyana
RAIFFEISEN-HOLDING
NIEDERÖSTERREICH-WIEN
registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, Viyana
RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG,
Viyana
RAIFFEISEN-HOLDING NÖ-Wien
Beteiligungs GmbH

AGRANA Zucker, Stärke und
Frucht Holding AG, Viyana
KURIER Redaktionsgesellschaft
m.b.H., Viyana
KURIER Zeitungsverlag und
Druckerei Gesellschaft m.b.H.
Leipnik-Lundenburger Invest
Beteilligungs-AG
RWA Raiffeisen Ware Austria AG
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RWA Raiffeisen Ware Austria
Handel und Vermögensverwaltung
registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung

6.7.1. Üst Kurul üyesi

Evet

Siemens AG Österreich

Üst Kurul baĢkan vekili

Evet

BAYWA AG

Üst Kurul üyesi

Evet

Südzucker AG

Üst Kurul baĢkan vekili

Evet

Saint Louis Sucre S.A.
Printmedien Beteiligungsgesellschaft
m.b.H., Viyana
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag Gesellschaft
m.b.H., Viyana
STRABAG SE, Villach
A-WAY Holding und Finanz AG,
Spittal an der Drau
Medicur – Holding Gesellschaft
m.b.H., Viyana
Raiffeisenbank Perchtoldsdorf-Maria
Enzersdorf registrierte
Genossenschaft mit beschränkter
Haftung, Perchtoldsdorf
Austria Shopping Center GmbH,
Viyana

Üst Kurul üyesi

Evet

Murahhas aza

Evet

Üst Kurul baĢkanı

Hayır

Üst Kurul baĢkanı

Hayır

Üst Kurul baĢkanı

Hayır

Murahhas aza

Evet

Kooperatif yönetim kurulu
üyesi

Evet

Murahhas aza

Hayır

Hans Dujsik Privatstiftung, Viyana

Vakıf yönetim kurulu üyesi

Evet

ARION Immobilien & Development
Privatstiftung
FIMAG Finanz Industrie
Management AG, Spittal an der
Drau
Albertina, Viyana
Z&S Zucker und Stärke Holding
AG, Viyana
SZVG Süddeutsche
ZuckerrübenverwertungsGenossenschaft eG Ochsenfurt

Vakıf yönetim kurulu baĢkanı

Evet

Üst Kurul baĢkanı

Hayır

Kayyumlar kurulu baĢkanı

Evet

Üst Kurul baĢkanı

Hayır

Üst Kurul üyesi

Evet

6.8. Yönetimde söz sahibi olan personele iliĢkin bilgi:
Ġsim
Attila Doğudan
Segmentler
Harald Hrastnig
Wilfried Keinz
Martina Muck
Serdar Erden
Berna Ocak
Michael Dobersberger
Richard Müller
Julia Pengg
Bölümler

Bölüm

Bölüm Ġçinde Sorumlu
Olduğu Kısım

CEO
Havayolu Ġkram Hizmetleri
Havayolu Ġkram Hizmetleri
Havayolu Ġkram Hizmetleri
Havayolu Ġkram Hizmetleri
Havayolu Ġkram Hizmetleri
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
Restoranlar, Özel Salonlar & Otel
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
Restoranlar, Özel Salonlar & Otel
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Avusturya
Uluslararası
Türkiye
Avusturya
Restoranlar, Otel
Uluslararası
Özel Salonlar

Sandra Pötscher
Stefan Hackel
Markus Baldauf
Daniela Schrenk
Klaus Petermann

Ġnsan Kaynakları
Hijyen
IT
Hukuk
Finans & Muhasebe

AĢağıdaki isimler, ġirketin yönetiminde deneyimi ve uzmanlığı bulunan ġirket çalıĢanlarıdır
(Üst Yönetim):
Klaus Petermann – Mali ĠĢler Müdürü (CFO)
Klaus Petermann, 29 Mayıs 1966‟da Avusturya‟da doğmuĢtur. 1991‟de, Viyana Ekonomi ve ĠĢletme
Üniversitesi‟nde iĢletme lisansüstü eğitimini tamamlamıĢ, 1994‟te ise aynı okulda iĢletme doktorasını
bitirmiĢtir. 2002‟de Gruba katılan Petermann, 2008‟den beri Mali ĠĢler Müdürü (CFO) olarak görev
yapmaktadır. Bunlara ek olarak TURKISH DO & CO‟nun yönetim kurulunda görev almakta ve DO
& CO INTERNATIONAL, DO & CO AIRPORT, SKY GOURMET, DO & CO MUSEUM, DO &
CO EVENT AUSTRIA gibi Grubun bazı iĢtiraklerinin genel müdürlüğünü sürdürmektedir.
Sandra Pötscher – Ġnsan Kaynakları Yöneticisi
Sandra Pötscher, 25 Temmuz 1971‟de Avusturya‟da doğmuĢtur. 1996‟da Viyana Üniversitesi‟nde
ticari mesleki iletiĢim teknolojileri lisans üstü eğitimini tamamlamıĢtır. DO & CO Grubuna 1990‟da
katılan Pötscher, Grubun insan kaynakları yöneticisidir ve DO & CO STEPHANSPLATZ da dahil
olmak üzere bazı iĢtiraklerin genel müdürüdür.
Serdar Erden – TURKISH DO & CO Genel Müdür Yardımcısı
Serdar Erden, 12 Ağustos 1974‟te Türkiye‟de doğmuĢtur. 1997 yılında ABD‟nin Pennsylvania
eyaletindeki Haverford Koleji ekonomi ve bilgisayar bilimleri bölümünden mezun olan Erden, 2004
yılında ise New York‟taki Columbia Üniversitesi‟nde iĢletme lisansüstü eğitimini tamamlamıĢtır.
Gruba 2008 yılında katılan Erden, TURKISH DO & CO‟nun Grup tarafından atanan genel müdür
yardımcısıdır ve Grubun Türkiye operasyonlarından sorumludur.
Wilfried Kainz – Havayolları Ġkram Hizmetleri Bölümü Yöneticisi
Wilfried Kainz 9 Aralık 1961‟de Avusturya‟da doğmuĢtur. 1986‟da, Viyana Ekonomi ve ĠĢletme
Üniversitesi‟nde iĢletme lisansüstü eğitimini tamamlamıĢ, ardından 1989‟da San Francisco
Üniversitesi‟nde de iĢletme alanında lisansüstü eğitimi görmüĢtür. 1990‟dan 2000‟e kadar Grup için
çalıĢan Kainz, 2006‟da tekrar Gruba dönmüĢtür. Wilfried Kainz, Havayolu Ġkram Hizmetleri
bölümünün Türkiye ve Avusturya dıĢındaki tüm faaliyetlerinden sorumludur. Bunlara ek olarak, DO
& CO AIRPORT, AILOI AIRPORT and SKY GOURMET gibi Grubun bazı iĢtiraklerinin genel
müdürlüğünü sürdürmektedir.
Harald Hrastnig – Havayolu Ġkram Hizmetleri Bölümü Yöneticisi
Harald Hrastnig, 12 Temmuz 1959‟da Avusturya‟da doğmuĢtur. Gruba 1987 yılında katılan Hrastnig,
Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümünün Avusturya‟daki faaliyetlerinden sorumludur. Bunlara ek
olarak, SKY GOURMET, DO & CO LONDON, DO & CO FRANKFURT ve DO & CO MUNICH
gibi Grubun bazı iĢtiraklerinin genel müdürlüğünü sürdürmektedir.
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Richard Müller – Uluslararası Organizasyonlar Ġkram Hizmetleri Bölümü Yöneticisi
Richard Müller, 17 Ocak 1971‟de Avusturya‟da doğmuĢtur. Gruba 1994 yılında katılan Müller,
Uluslararası Organizasyonlar Ġkram Hizmetleri bölümünün Avusturya dıĢındaki tüm faaliyetlerinden
sorumludur.
Bettina Höfinger – Restoranlar, Oteller & Özel Salonlar Bölümü Yöneticisi
Bettina Höfinger 25 Mayıs 1973‟te Avusturya‟da doğmuĢtur. 1996‟da Viyana Üniversitesi‟nde
hukuk lisansüstü eğitimini tamamlayan Höfinger, Gruba 2000 yılında katılmıĢtır. 2006-2008 arasında
EURO 2008 projesinin baĢ yöneticiliğini yapmıĢtır. Halihazırda Restoranlar, Özel Salonlar ve Oteller
bölümünün baĢında bulunmaktadır ve SKY GOURMET Üst Kurul (Aufsichtstrat) üyesidir.
Serdar Erden dıĢındaki tüm Üst Yönetim‟e A-1110 Vienna, Dampfmühlgasse 5 adresindeki ġirket
genel merkezinde ulaĢılabilir. Serdar Erden‟e ise TURKISH DO & CO‟nun genel merkezinin
bulunduğu Cumhuriyet Cad. No. 30, Harbiye, Ġstanbul adresinden ulaĢılabilir.
6.9. Önemli olması durumunda yönetimde söz sahibi olan personelin son beĢ yılda yönetim ve
denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün Ģirketlerin unvanları ve bu yönetim
ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:
Yoktur.
6.10. Yönetimde söz sahibi olan personelin ortaklık paylarına yönelik sahip oldukları
opsiyonlar hakkında bilgi:
ġirket, Yönetim Kurulu üyelerine ya da diğer kıdemli yönetim ekibi üyelerine, herhangi bir pay
opsiyonu ya da sair benzeri hak vermemiĢtir.
6.11. Ortaklığın yönetim ve Üst Kurul üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim
ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:
Yönetim kurulu üyeleri ve Üst Kurul üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve
uzmanlık deneyimleri iĢbu Ġzahname‟nin 6.2, 6.5 ve 6.8 bölümlerinde sunulmuĢtur.
6.12. Ortaklık son 5 yıl içerisinde kurulmuĢ ise ortaklığın kurucularına iliĢkin bilgi:
DO&CO, 1981 yılında kurulmuĢtur.
6.13. Ortaklığın mevcut yönetim, Üst Kurul üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile
ortaklık son 5 yıl içerisinde kurulmuĢ ise kurucuların birbiriyle akrabalık iliĢkileri hakkında
bilgi:
Yönetim Kurulu, Üst Kurul ve Üst Yönetim üyeleri arasında herhangi bir akrabalık iliĢkisi
bulunmamaktadır.
6.14. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve Üst Kurul üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personel hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı alınmıĢ cezai kovuĢturma ve/veya
hükümlülüğünün ve ortaklık iĢleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki
uyuĢmazlık ve/veya kesinleĢmiĢ hüküm bulunup bulunmadığı hakkında bilgi:
Yoktur.
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6.15. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve Üst Kurul üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personelin, yönetim ve Üst Kurul üyesi veya yönetimde söz sahibi olduğu Ģirketlerin iflas,
kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Bu Ġzahnamenin yayımlandığı tarihten önceki beĢ yıl içinde, Yönetim Kurulu, Üst Kurul ya da üst
düzey yönetimin hiçbir üyesi, 2006 yılında ödeme aczi muameleleri baĢlatılan Styrian Airways AG Üst
Kurul baĢkan vekili olan DDr. Waldemar Jud haricinde, direktör ya da kıdemli yönetici olarak görevi
çerçevesinde iflas, kayyumluk ya da tasfiyelere tabi olmamıĢtır.
6.16. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve Üst Kurul üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personele iliĢkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluĢlarınca kamuya
duyurulmuĢ davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:
Yoktur.
6.17. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve Üst Kurul üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personelin yönetim ve denetim organlarındaki üyeliklerine veya ortaklıktaki yönetim
görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair
ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
6.18.
-

Yönetim ve Üst Kurul üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ortaklık son 5 yıl içerisinde
kurulmuĢ ise kurucuların ortaklığa karĢı görevleri ile Ģahsi çıkarları arasındaki çıkar
çatıĢmalarına iliĢkin bilgi:

Grubun Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü (CEO) Attila Doğudan, ġirketin ana ortaklarından
AD PS‟nin (bkz. 5.2) ve Grubun pek çok uzun sureli kira sözleĢmesinin bulunduğu PS
DOGUDAN‟ın (bkz. 8.2.2) kurucusu ve lehtarlarındandır. Dolayısıyla, ġirketteki görevleri ile kiĢisel
çıkarları arasında potansiyel bir çıkar çatıĢması yaĢanabilir.
Üst Kurul BaĢkanı Univ.Prof. DDr. Waldemar Jud, ġirketin ana ortaklarından AD PS‟nin (bkz. 5.2)
Yönetim Kurulu Üyesi‟dir. Dolayısıyla, ġirketteki görevleri ile AD PS‟deki görevleri arasında
potansiyel bir çıkar çatıĢması yaĢanabilir.
Üst Kurul BaĢkan Yardımcısı Dr. Werner Sporn, ġirketin hukuku konulardaki temsilcisi ve
danıĢmanlığını yapan Partnerschaft Schuppich Sporn & Winischhofer Rechtsanwälte‟nin ortağıdır.
Dolayısıyla, ġirketteki görevleri ile kiĢisel çıkarları arasında potansiyel bir çıkar çatıĢması
yaĢanabilir.
Üst Kurul Üyesi Ing. Georg Thurn-Vrints, ġirketin ana ortaklarından AD PS‟nin (bkz. 5.2) ve
Grubun pek çok uzun sureli kira anlaĢmasının bulunduğu PS DOGUDAN‟ın (bkz. 8.2.2) Yönetim
Kurulu üyesidir. Dolayısıyla, ġirketteki görevleri ile AD PS ve PS DOGUDAN‟daki görevleri
arasında potansiyel bir çıkar çatıĢması yaĢanabilir.
Üst Kurul Üyesi Präs. Öko.rat Dr. Christian Konrad, DO & CO‟nun ana ortaklarından DZR‟nin (bkz.
5.2) (hissedarlık zincirinin) ana Ģirketi olan ve Grup ile restoran veya kafelerin mülklerinin
kiralanması ile finansmanla ilgili birçok sözlemesi bulunan RLB NÖ-WIEN‟nin (bkz. 8.2.1) hakim
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hissedarı RAIFFEISEN HOLDING‟in Yönetim Kurulu baĢkanıdır. Bunun yanında, Grup ile restoran
veya kafe mülklerinin kiralanması ve Grup ile UNIQA arasındaki bir ortak giriĢim (JV) olan DO &
CO PLATINUM‟un kurulması (bkz. 8.3) için birçok anlaĢma yapılan UNIQA‟nın da Üst Kurul
BaĢkanı‟dır. Dolayısıyla, ġirket‟teki görevleri ile RAIFFEISEN HOLDING‟deki ve/veya RLB NÖWIEN‟deki ve/veya DZR‟deki ve/veya UNIQA‟daki görevleri arasında potansiyel bir çıkar çatıĢması
yaĢanabilir (Yönetim Kurulu ve Üst Kurul üyeleriyle Grup arasındaki iliĢkilerin detaylı bir anlatımı
için bkz. 8.1).
Klaus Petermann, Sandra Pötscher and Bettina Höfinger ġirketin ortaklarıdır. Dolayısıyla, ġirketteki
Üst Yönetim‟deki görevleri ile kiĢisel çıkarları arasında potansiyel bir çıkar çatıĢması yaĢanabilir.
Michael Dobersberger, Serdar Erden, Wilfried Kainz, Harald Hrastnig ve Richard Müller‟in
ġirketteki görevleri ile kiĢisel ve/veya diğer görevleri arasında potansiyel bir çıkar çatıĢması
bulunmamaktadır.
-

Bu kiĢilerin yönetim veya denetim kurullarında veya üst yönetimde görev almaları için, ana
hissedarlar, müĢteriler, tedarikçiler veya baĢka kiĢilerle yapılan anlaĢmalar hakkında bilgi:

Yoktur.
-

Bu kiĢilere belirli bir süre ortaklığın sermaye piyasası araçlarının satıĢı konusunda
getirilmiĢ sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.
6.19. Ortaklığın denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve
bu komitelerin görev tanımları:
Sermaye ġirketleri Yasası uyarınca, Üst Kurul, kendilerine karar yetkileri verilebilecek olan
komiteler kurabilir. Söz konusu komiteler, daimi komite olarak ya da belirli görevler için tesis
edilebilirler.
Üst Kurula dair prosedür kuralları, Denetim Komitesi (Prüfungsausschuss), Atama Komitesi
(Nominierungsausschuss), Ücret Komitesi (Vergütungsausschuss) ile Acil Durumlarda Karar Alma
Komitesi kurulmasına olanak tanımaktadır. Her bir komitenin baĢkanı, tüm Üst Kurula düzenli olarak
rapor sunar.
Denetim Komitesi
Denetim Komitesi, mali tablolar ile konsolide mali tabloların denetlenmesi ve onaylanmasının
hazırlığından, kâr dağıtımı konusunda teklif hazırlanmasından, yönetim raporunun gözden
geçirilmesinden ve ġirketin iç kontrol sisteminin izlenmesinden (Internes Kontrollsystem – IKS)
sorumludur. Ayrıca, Denetim Komitesi genel hissedarlar toplantısında seçilecek olan denetçi için
teklif hazırlar. Denetçinin seçilmesinden sonra, Denetim Komitesi denetçiyi tayin eder ve denetçi
ücreti için, denetçi ile bir anlaĢma yapar.
Denetim Komitesi, iki ya da daha fazla Üst Kurul üyesinden meydana gelebilir. Üst Kurulun baĢkanı,
aynı zamanda Denetim Komitesinin de baĢkanıdır. Denetim Komitesi‟nin bir üyesi finans, muhasebe
ve raporlama konularında özel bilgiye ve pratik tecrübeye sahip bir finans uzmanı olmalıdır
(Finanzexperte). Son üç yıllık dönem içinde ġirket dahilinde Yönetim Kurulu üyesi, üst düzey
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yönetici ya da denetçi sıfatı ile görevde bulunmuĢ Ģahıslar ya da ġirket‟in konsolide mali tablolarını
onaylamıĢ bulunan Ģahıslar, finansal uzman ya da Denetim Komitesi baĢkanı olarak görev alamazlar.
Halihazırda Üst Kurulun tüm üyeleri, Denetim Komitesinin üyeleridir.
Komitesinin mevcut üyeleri Ģöyledir:
Ġsim
DDr. Waldemar Jud
Dr. Werner Sporn
Ing. Georg Thurn-Vrints
Präs. Öko.rat Dr. Christian Konrad

Sorumluluk Alanı
BaĢkan
BaĢkan Vekili
Üye
Üye

YaĢı

Ġlk Atanma Yılı

67
75
54
67

1997
1997
1997
2002

Dolayısıyla, Denetim
Mevcut Görev Süresinin
Dolacağı Yıl
2014
2014
2014
2014

Atama Komitesi
Atama Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin intikal planlamasından sorumludur. Halihazırda Üst
Kurul baĢkanı ve baĢkan vekili, Atama Komitesi üyesidirler.
Ücret Komitesi
Ücret Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinden sorumludur. Halihazırda Üst Kurul baĢkanı
ve baĢkan vekili, Ücret Komitesi üyesidirler.
Acil Durumlarda Karar Alma Komitesi
Acil Durumlarda Karar Alma Komitesi; Avusturya kanunları, Ana SözleĢme, Yönetim ya da Üst
Kurul prosedür kuralları uyarınca, Üst Kurulun önceden rızasının gerekli olduğu, ancak yine de
zamanında toplanamadığı acil durumlarda karar alınmasından” sorumludur. Halihazırda Üst Kurul
baĢkanı ve vekili, acil durumlarda Karar Alma Komitesini teĢkil etmektedir.
6.20. Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların
Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca kurulması zorunlu olan ortaklığın pay
sahipleri ile iliĢkiler birimi yöneticisi hakkında bilgi:
Yasal mevzuat uyarınca, gerekli lisanslara sahip yeni çalıĢanlar halka arzdan sonraki 3 ay içerisinde
istihdam edilecektir.
6.21. Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların
Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından
kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında
koordinasyonu sağlayan görevli personelin adı, soyadı ve iletiĢim bilgileri ve sermaye piyasası
faaliyet lisanslarının türü:
Yasal mevzuat uyarınca, gerekli lisanslara sahip yeni çalıĢanlar halka arzdan sonraki 3 ay içerisinde
istihdam edilecektir.
6.22. Son hesap dönemi itibariyle ortaklığın yönetim ve Üst Kurul üyeleri ile yönetimde söz
sahibi personeline;
- Ortaklık ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmet için ödenen ve sağlanan Ģarta
bağlı veya ertelenmiĢ ödemeler de dâhil olmak üzere her türlü ücret ve faydaların tutarı ve
türü:
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2009/2010 mali yılında, 2008/09 mali yılına iliĢkin performans ikramiyeleri de dahil olmak üzere, iki
Yönetim Kurulu üyesinin toplam ücreti, 690.000 Avro olarak gerçekleĢmiĢtir.
ġirket ile Yönetim Kurulu üyeleri arasında akdedilen hizmet sözleĢmeleri uyarınca, ücretler, sabit
unsurların yanı sıra, performans ile ilgili unsurlar da içermektedir. Attila Doğudan için, performans
ile ilgili unsur, Grubun FVÖK marjına bağlı olarak, sabit ücretin %100‟üne varabilmektedir; Mr.
Michael Dobersberger için ise, performans ile ilgili unsur, Grubun FVÖK marjına bağlı olarak, sabit
ücretin %50‟sine varabilmektedir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ayrıca ġirket otomobili kullanma hakları da vardır.
Genel hissedarlar toplantısı, Üst Kurul üyelerinin ücretleri ve eğer varsa, özel görevlere yönelik ilave
ücretlere dair yıllık karĢılık üzerinde karara varır. 2009/2010 mali yılı için, ġirket Üst Kurul
üyelerinin toplam ücret ödemeleri 50.000 Avro olarak gerçekleĢmiĢtir.
- Emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri faydaları ödeyebilmek için ortaklık veya bağlı
ortaklıklarının ödediği veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:
Yönetim Kurulu üyeleri, ġirketten herhangi bir emeklilik ödemesi alma hakkına sahip değildir.
6.23. Son hesap dönemi itibariyle ortaklık ve bağlı ortaklıklar tarafından, yönetim ve Üst
Kurul üyelerine ve yönetici personele, iĢ iliĢkisi sona erdirildiğinde yapılacak
ödemeler/sağlanacak faydalara iliĢkin sözleĢmeler hakkında bilgi:
Yönetim Kurulu
Tüm Yönetim Kurulu üyelerinin, feshi müteakip, kıdem tazminatı alma hakkı vardır; tazminat
ödemelerinin tespit edilmesinde ġirkette görev almaları öncesinde geçirmiĢ oldukları istihdam süresi
dikkate alınacaktır. Tüm Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili görev süreleri boyunca ve yönetim
kurulundaki pozisyonlarının feshedilmesini müteakip bir yıl süre ile rekabet etmeme hükümlerine
tabi olacaklardır.
Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, Grup tarafından temin edilen bir yönetici ve idarecilerin
sorumluluğu sigorta poliçesi kapsamında, belirli bir sigorta limitine kadar (10 milyon Avro)
korunmaktadır. Sigorta, bir tüzel kiĢilik olarak faaliyetler kapsamında gerçekleĢtirilen görev
ihlallerinden kaynaklanan mali kayıp ve yükümlülük tazminat taleplerini karĢılamaktadır.
Üst Kurul
ġirketin Üst Kurul üyeleri, Grup tarafından temin edilen ve bir tüzel kiĢilik olarak faaliyetler
kapsamında gerçekleĢtirilen görev ihlallerinden kaynaklanan mali kayıp ve sorumluluk tazminat
taleplerini karĢılamakta olan bir yönetici ve idarecilerin sorumluluğu sigorta poliçesi kapsamında
belirli bir sigorta limitine (10 milyon Avro) kadar koruma altındadır.
6.24. Ortaklığın kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket edip etmediğine dair açıklama,
kurumsal yönetim ilkeleri karĢısındaki durumu ve kurumsal yönetim ilkelerine uyulmuyorsa
bunun nedenine iliĢkin gerekçeli açıklama:
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Avusturya CGC‟si, 2002 yılında bir özel organizasyonlar ve Ģahıslar grubu olan Kurumsal Yönetim
üzerine Avusturya ÇalıĢma Grubu tarafından yayımlanmıĢ olup, üzerinde günümüze kadar, en
sonuncusu Ocak 2010 tarihinde olmak üzere birkaç kez değiĢiklik yapılmıĢtır.
CGC, Avusturya‟da tescil edilmiĢ borsada kayıtlı Avrupa Ģirketleri (Societas Europaea) de dahil
olacak Ģekilde, öncelikle Avusturya‟da borsaya kayıtlı Ģirketlere hitaben kaleme alınmıĢtır. Viyana
Borsası Birincil Piyasasına kabul edilebilmek için CGC‟ye riayet beyanatı vermek zorunludur.
CGC, Avusturya kurumsal kanununun, menkul kıymetler kanununun ve sermaye piyasaları
kanununun zorunlu hükümlerine dayanmaktadır (”Hukuki Gereklilikler”, ”L-Kurallar”). Bunun yanı
sıra, CGC, yaygın uluslararası uygulamalar kapsamında dikkate alınacak kurallar da ihtiva
etmektedir. Bunlar arasında, OECD Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟nde belirtilen ilkeler ile Avrupa
Komisyonunun tavsiyeleri de yer almaktadır (örneğin, Üst Kurul üyelerinin görevlerine ve
direktörlere ödenecek ücretlere dair AB tavsiyeleri). Bu kurallardan birine ya da daha fazlasına riayet
etmeme durumunun nedenlerinin mutlaka açıklanması gerekmektedir (”Riayet Et ya da Açıkla”, ”CKuralları”). Kanun bünyesinde ayrıca, gönüllü olarak uygulanması tavsiye edilmekte olan bu
gerekliliklerin oldukça ötesine giden kurallar da yer almaktadır (“Tavsiye”, “R-Kuralları”).
Avusturya Kurumsal Kanunu, Ģirketlerin her mali yıl için, Ģirketin CGC‟ye riayet etme durumu ile
ilgili bir beyanatın da ihtiva edilmesi gereken, zorunlu bir Kurumsal Yönetim Raporu yayınlamasını
gerekli kılmaktadır.
CGC‟nin baĢlıca kural ve tavsiyeleri arasında aĢağıdakiler yer almaktadır:
eĢit Ģartlar altında hissedarlara eĢit muamele gösterilmesi;
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinde sabit ve değiĢken unsurlar yer alması ve değiĢken
ücret unsurlarının, her Ģeyden öte, sürdürülebilir, uzun vadeli ve birden fazla yıla iliĢkin
performans kriterlerine bağlı olması, ayrıca mali olmayan kriterler de içermesi ve kiĢileri,
makul olmayacak riskler almaya teĢvik etmemesi gereklidir. Yönetim Kurulunun her bir üyesi
için münferit ücret uygulamaları, her mali yıla ait Kurumsal Yönetim Raporu kapsamında
rapor edilmelidir;
Yönetim Kurulu üyelerine iliĢkin pay opsiyon planları varsa, bunlar hissedarlar toplantısı
kapsamında onaylanmalı ve önceden tanımlanacak olan, ölçülebilir, uzun vadeli ve uygun
kriterleri esas almalıdır; parametrelerin bilahare değiĢtirilmesinden kaçınılmalıdır;
Üst Kurul üyeleri ile faaliyet kapsamlarının dıĢındaki hizmetlere dair, Üst Kurul üyeleri ile
akdedilen ve menfaat çatıĢmalarına yol açabilen sözleĢmelerin konuları ve ücretlendirmesi
her mali yıla ait Kurumsal Yönetim Raporu kapsamında bildirilmelidir;
Üst Kurul üyelerinin çoğunluğu, Ģirketten bağımsız olmalıdır; yönetim ve Üst Kurul,
bağımsızlığı teĢkil eden kriterleri tanımlamalıdır;
Üst Kurul komiteleri, bilhassa Denetim Komitesi (muhasebe ve denetim hususları için),
Ücretlendirme Komitesi (yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesi ve diğer meseleler için)
ve Atama Komitesi oluĢturulmalıdır;
Üst Kurul üyeleri, Ģirketin rakipleri olan diğer kuruluĢların kurullarında herhangi bir görev
üstlenemezler;
Üst Kurul üyelerinin sayısı (çalıĢanların temsilcileri hariç olmak üzere), on ya da daha az
olmalıdır; Üst Kurul üyeleri, sekizden fazla kote firmanın Üst Kurulunda görev almamalıdır
(baĢkanlık mevkii, iki olarak sayılır);
yıllık ve üç aylık mali raporlar (uluslararası olarak kabul görmüĢ muhasebe standartlarına
göre hazırlanmalı) zamanında yayınlanmalıdır (sırası ile, dört ila iki ay içinde);
hissedarların bilgi gereksinimlerini karĢılamak üzere, iletiĢim yapıları, bilhassa interneti
kullanmak suretiyle, vakitli ve yeterli bir Ģekilde oluĢturulmalıdır; hissedarlar için önemli olan
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tarihler, önceden ve yeterli Ģekilde bildirilmelidir; konsolide mali tablolar ve ara raporlar,
ġirketin internet sitesinde, Almanca ve Ġngilizce olarak yayınlanmalıdır;
direktörlerin herhangi bir iĢlemi, doğrudan Ģirketin internet sitesinde ya da FMA web sitesine
yönlendirilmek suretiyle açıklanmalıdır;
bağımsız denetçilerin atanmasından önce, Üst Kurula (ilgili taraflar da dahil olacak Ģekilde)
denetçiler ile Ģirket ve Ģirketin yönetim kurulu arasındaki her türlü iliĢkinin ifĢa edildiği bir
raporun sunulması gerekmektedir ve
bağımsız denetçiler Ģirketin risk yönetimini düzenli bir Ģekilde değerlendirmeye tabi
tutmalıdır.
ġirket, 14 ġubat 2007 tarihinde, Avusturya CGC‟sine uyum konusunu taahhüt edeceğine dair bir
beyanda bulunmuĢtur. Bu tarihten beri ġirket, CGC bünyesinde mevcut düzenlemelerle uyum
halindedir. ġirket, CGC‟nin tüm “L Kuralları”na ve tüm “C Kuralları”na tam anlamı ile riayet
etmekte olduğunu beyan etmiĢtir. ġirket, CGC dahilinde belirtilmiĢ olan kurallara riayet etmekte
olduğunu, bağımsız, harici bir kuruluĢ tarafından düzenli olarak izlettirmekte ve bulguları kamuya
açıklamaktadır.
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7. GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER
7.1. Ortaklığın dâhil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup Ģirketlerinin faaliyet konuları,
ortaklıkla olan iliĢkileri ve ortaklığın grup içindeki yeri:
Hisse ihraç etmesi planlanan DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft, Grubun iĢ
segmentlerinin ana Ģirketi olduğundan madde 3.4.1‟de belirtilen bilgiler geçerlidir.
7.2. Unvanı, merkezi, iĢtirak ve oy hakkı oran ve tutarları gibi bilgiler dâhil olmak üzere
ortaklığın doğrudan ya da dolaylı tüm bağlı ortaklıklarının dökümü:
Tam konsolide hesaplara dahil olan Ģirketler

Ülke

Tescil Yeri

% Olarak
Sermaye Payı

Kontrol Eden
ġirket

DO & CO Party-Service & Catering GmbH

Viyana

Avusturya

100,0

DCAG

DO & CO im Haas Haus Restaurantbetriebs GmbH

Viyana

Avusturya

100,0

DCAG

DO & CO Catering-Consult & Beteiligungs GmbH

Viyana

Avusturya

100,0

DINV

DO & CO - Salzburg Restaurants & Betriebs GmbH

Salzburg

Avusturya

100,0

DCAG

DO & CO - Baden Restaurants & Veranstaltungs GmbH

Baden

Avusturya

100,0

DCAG

DO & CO Albertina GmbH

Viyana

Avusturya

100,0

DCAG

AIOLI Airline Catering Austria GmbH

Viyana-Havalimanı

Avusturya

100,0

DCAG

AIOLI Restaurants & Party-Service GmbH

Viyana

Avusturya

100,0

DCAG

K.u.K. Hofzuckerbäcker Ch. Demel's Söhne GmbH

Viyana

Avusturya

100,0

DCCC

Demel Salzburg Café-Restaurant Betriebs GmbH

Salzburg

Avusturya

100,0

DCAG

B & B Betriebsrestaurants GmbH

Viyana

Avusturya

100,0

DCAG

Cafe-Restaurant & Catering im Casino Wien GmbH

Viyana

Avusturya

100,0

DCCC

DO & CO im PLATINUM Restaurantbetriebs GmbH

Viyana

Avusturya

90,0

DCCC

DO & CO Airline Catering Austria GmbH

Viyana

Avusturya

100,0

DCAG

Sky Gourmet - Airline Catering and Logistics GmbH

Viyana-Havalimanı

Avusturya

100,0

DCCC

DO & CO (Deutschland) Holding GmbH

Kelsterbach

Almanya

100,0

DINV

DO & CO München GmbH

Schwaig/Oberding

Almanya

100,0

DDHO

DO & CO Frankfurt GmbH

Kelsterbach

Almanya

100,0

DDHO

DO & CO Berlin GmbH

Berlin

Almanya

100,0

DDHO

DO & CO Lounge GmbH

Frankfurt

Almanya

100,0

DDHO

DO & CO Italy S.r.l.

Vizzola Ticino

Ġtalya

100,0

DCAG

DO & CO Restauración & Catering Espana, S.L.

Barselona

Ġspanya

100,0

DINV

DO & CO International Catering Ltd.

Feltham

Ġngiltere

100,0

DINV

DO & CO Event & Airline Catering Ltd.

Feltham

Ġngiltere

100,0

DINV

DO & CO International Investments Ltd.

Londra

Ġngiltere

100,0

DCAG

Total Inflight Solution GmbH

Viyana

Avusturya

100,0

DCCC

DO & CO Museum Catering Ltd.

Londra

Ġngiltere

100,0

DINV

DO & CO Holdings USA, Inc.

Wilmington

ABD

100,0

DINV

DO & CO Miami Catering, Inc.

Miami

ABD

100,0

DHOL

DO & CO New York Catering, Inc.

New York

ABD

100,0

DHOL

DO & CO – Restauração e Catering, Sociedade Unipessoal,
Lizbon
Lda

Portekiz

100,0

DINV

DO & CO Istanbul Catering ve Restaurant Hiz. Tic. ve San.
Ġstanbul
A.ġ.

Türkiye

100,0

DINV

THY DO&CO Ġkram Hizmetleri A.S.

Ġstanbul

Türkiye

50,0

DIST

DO & CO Event Austria GmbH

Viyana

Avusturya

100,0

DCAG

DO & CO Catering & Logistics Austria GmbH

Viyana

Avusturya

100,0

DCAG

DO & CO International Event AG

Zug

Ġsviçre

100,0

DINV

DO & CO International Catering & Logistics AG

Zürih

Ġsviçre

100,0

DINV

Sky Gourmet Slovensko s.r.o.

Bratislava

Slovenya

100,0

DSKY

106

DO & CO Olympiapark München Restaurant GmbH

Münih

Almanya

100,0

DDHO

DO & CO Olympiapark München Catering GmbH

Münih

Almanya

100,0

DDHO

DEMEL New York Inc.

New York

ABD

Sky Gourmet Malta Ltd.

Fgura

Malta

100,0
% Olarak
Sermaye Payı
40,0

Sky Gourmet Malta Inflight Services Ltd.

Fgura

Malta

40,0

DSKY

Giava Demel S.r.l.

Milano

Ġtalya

50,0

DCCC

ISS Ground Services GmbH

Viyana

Avusturya

49,0

DTIS

Konsolide hesaplarda özkaynağa dahil olan Ģirkeler

Ülke

Tescil Yeri

DHOL
Kontrol Eden
ġirket
DSKY

DCAG = DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft
DCCC = DO & CO Catering-Consult & Beteiligungs GmbH
DHOL = DO & CO Holdings USA, Inc.
DINV = DO & CO International Investments Ltd.
DDHO = DO & CO (Deutschland) Holding GmbH
DSKY = Sky Gourmet - Airline Catering and Logistics GmbH
DIST = DO & CO İstanbul Catering ve Restaurant Hiz. Tic. ve San A.Ş.
DTIS = Total Inflight Solution GmbH

7.3. Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ortaklığın finansal yatırımları hakkında
bilgi:
Konsolidasyona dahil edilmeyen finansal yatırımlar sabit getirili finansal araçlardır.
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8. ĠLĠġKĠLĠ TARAF VE ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARLA YAPILAN ĠġLEMLER HAKKINDA
BĠLGĠLER
8.1. Belirli iliĢkiler
Yönetim Kurulu Üyesi ve Grubun CEO‟su Attila Doğudan, AD PS ve PS DOGUDAN‟ın kurucusu
ve lehdarlarından biridir.
Arzdan önce DO & CO‟nun çoğunluk paylarına sahip hissedarı olan AD PS, Arzın
tamamlanmasından sonra da onun en büyük tek hissedarı olarak kalacaktır.
PS DOGUDAN ve DO & CO Grubu, Viyana‟daki ġirket genel merkezi ve diğer ġirket binalarıyla
bağlantılı olarak çeĢitli kira sözleĢmeleri imzalamıĢtır.
Üst Kurul baĢkanı Prof. Dr. Waldemar Jud, AD PS‟nin yönetim kurulu üyesidir.
Üst Kurul Üyesi Ing. Georg Thurn-Vrints, AD PS‟nin ve PS DOGUDAN‟ın yönetim kurulu üyesidir.
RAIFFEISEN HOLDING, DO & CO‟nun ana ortaklarından biri olan DZR‟nin ana Ģirketidir ve RLB
NÖ-WIEN‟in çoğunluk hissedarıdır. DO & CO Grubu, restoran veya kafe binalarının kiralanması ve
finansman amacıyla RLB NÖ-WIEN‟le çeĢitli sözleĢmeler imzalamıĢtır.
UNIQA, dolaylı olarak kısmen RAIFFEISEN HOLDING‟in malıdır. DO & CO Grubu, restoran ve
kafe binalarının kiralanması amacıyla UNIQA ile çeĢitli sözleĢmeler imzalamıĢtır. Ayrıca UNIQA,
Grubun ortak giriĢim kuruluĢu olan, bir bistro ile bir kafe iĢleten ve Viyana UNIQA Tower‟da
ağırlama-eğlence hizmetleri veren DO & CO PLATINUM‟un %10‟unu elinde tutmaktadır.
8.2. Bağlantılı Ģahıs iĢlemleri
Avusturya mevzuatına göre iliĢkili taraf iĢlemlerinde değerleme yaptırıp yaptırmamak ġirket‟in
tercihine bırakılmıĢtır. ĠliĢkili Ģahıslar ile yapılan iĢlemler aĢağıda özetlenmiĢtir.
8.2.1. RLB NÖ-WIEN ile yapılan kira ve finansman sözleĢmeleri
DEMEL VIENNA, Viyana‟da Demel kafe/restoran ve Ģekerleme mağazası tarafından kullanılan
binalar için RLB NÖ-WIEN (ya da onun iĢtirakleri) ile kira sözleĢmeleri imzalamıĢtır. Kira
sözleĢmesi süresiz olarak akdedilmiĢ olup, sadece önemli bir sebeple mal sahibi tarafından
feshedilebilir durumdadır. 2009/2010 mali yılında kira ve iĢletme giderleri 620.580 Avro tutmuĢtur.
DEMEL VIENNA, Viyana‟da "Cafe Griensteidl" olarak kullanılan binalar için olarak RLB NÖWIEN ile bir kira sözleĢmesi imzalamıĢtır. Kira sözleĢmesi süresiz olarak akdedilmiĢ olup, sadece
önemli bir sebeple mal sahibi tarafından feshedilebilir. 2009/2010 mali yılında kira ve iĢletme
giderleri 315.173 Avro tutmuĢtur.
DO & CO ISTANBUL, RLB NÖ-WIEN ile, 31 Aralık 2011 tarihinde ödenmek üzere 16,2 milyon
Avro tutarında bir kredi sözleĢmesi imzalamıĢtır. Vadeden önce ödemeye izin verilmiĢtir. DO & CO,
DO & CO ISTANBUL‟un bu kredi sözleĢmesi kapsamındaki yükümlülüklerini teminat altına almak
amacıyla, RLB NÖ-WIEN lehine bir ödeme garantisi vermiĢtir. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle,
kredinin 7,00 milyon Avro‟luk bölümü henüz ödenmemiĢtir. Bu meblağ, bilançoda aynı vade ve
koĢullarda yatırılmıĢ 7,00 milyon Avro‟luk bir nakit depozito ile dengelenmiĢtir.
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8.2.2. PS DOGUDAN ile Yapılan Kira SözleĢmeleri
ġirketin A-1110 Viyana, Dampfmühlgasse 5 adresinde bulunan halihazırdaki genel merkezi ve imalat
binaları PS DOGUDAN‟ın malıdır ve 1989‟da DO & CO PARTY-SERVICE‟e kiralanmıĢtır.
Binalarda toplam 4.961 m² ofis alanı ve imalat alanları bulunmaktadır. Kira sözleĢmesi süresiz olarak
akdedilmiĢtir. Kira sözleĢmesi uyarınca DO & CO PARTY-SERVICE, kirayı (enflasyon endeksli
olarak) ödemekle, iĢletme giderlerini karĢılamakla ve binayı iyi durumda muhafaza etmekle
yükümlüdür. 2009/2010 mali yılında kira ve iĢletme giderleri 668.400 Avro tutmuĢtur.
2004‟te DO & CO PARTY-SERVICE ayrıca PS DOGUDAN‟dan, A-1110 Viyana, Dampfmühlgasse 6-8 adresinde bulunan ve toplam 1.312 m² ofis ve depolama alanı olan binaları da kiralamıĢtır.
Kira sözleĢmesi süresiz olarak akdedilmiĢtir; DO & CO PARTY-SERVICE, kira sözleĢmesini 31
Aralık 2013‟ten önce feshetme hakkından feragat etmiĢtir. Kira sözleĢmesi hüküm ve Ģartları
uyarınca DO & CO PARTY-SERVICE, kirayı (enflasyona ayarlı) ödemekle, iĢletme giderlerini
karĢılamakla ve binayı iyi durumda muhafaza etmekle yükümlüdür. 2009/2010 mali yılında kira ve
iĢletme giderleri 105.480 Avro tutmuĢtur.
2008‟de DO & CO PARTY-SERVICE, ayrıca, PS DOGUDAN‟dan, A-1110 Viyana, Dampfmühlgasse 3 adresinde bulunan ve toplam 732 m² kullanım alanı olan binaları da kiralamıĢtır. Kira
sözleĢmesi süresiz olarak akdedilmiĢtir. Kira sözleĢmesi hüküm ve Ģartları uyarınca DO & CO
PARTY-SERVICE, kirayı (enflasyon endeksli olarak) ödemekle, iĢletme giderlerini karĢılamakla ve
binayı iyi durumda muhafaza etmekle yükümlüdür. 2009/2010 Mali Yılında kira ve iĢletme giderleri
67.200 Avro tutmuĢtur.
1 Nisan 2010 itibariyle ġirket, PS DOGUDAN‟dan, A-1010 Viyana, Akademiestraße 3, Viyana
adresinde bulunan binayı komple (üçüncü Ģahıslara kiraya verilen tüm üniteler dahil olmak üzere)
kiralamıĢtır. Kira sözleĢmesi süresiz olarak akdedilmiĢtir. Kira sözleĢmesi hüküm ve Ģartları uyarınca
ġirket, kira sözleĢmesini 31 Mart 2020 tarihinden önce feshetme hakkından feragat etmiĢtir. ġirket,
kirayı (enflasyon endeksli olarak) ödemekle ve iĢletme giderlerini karĢılamakla ve binayı iyi
durumda muhafaza etmekle yükümlüdür. Ġlk kira bedeli (iĢletme giderleri hariç) yıllık 843.818,40
Avro olup, üçüncü Ģahıslara kiralanan ünitelerin kiraları bu ünitelerin üçüncü Ģahıs kiracılar
tarafından boĢaltıldığında artırılacaktır.
8.2.3. THY ile yapılan sözleĢmeler
2006 Eylül ayında DO & CO, TURKISH DO & CO‟yu kurmak amacıyla THY ile bir ortak giriĢim
sözleĢmesi imzalamıĢtır. DO & CO Grubu ve THY, TURKISH DO & CO‟da eĢit hisseye sahip olup
yönetim kurulunda eĢit oranda temsil edilmektedir. THY, Yönetim Kurulu BaĢkanını tayin etmekle
yetkili iken Grup, TURKISH DO & CO genel müdürünü ve diğer üst düzey yönetim personelini
tayin eder. Üst düzey yönetim üyelerinden yalnızca TURKISH DO & CO mali iĢlerden sorumlu
genel müdürü THY tarafından atanır. Grup, ortak giriĢimin operasyonel faaliyetlerini kontrol
etmektedir, ancak 0,5 milyon ABD Doları‟ndan (yaklaĢık 0,35 milyon Avro) fazla parasal büyüklüğe
sahip stratejik ve önemli kararlarda THY‟nin onayı gerekmektedir. Ortak giriĢim sözleĢmesi süresiz
olarak akdedilmiĢ olup, 27 Eylül 2013 tarihinden önce feshedilemeyecektir. Taraflar ortak
giriĢimdeki paylarını, bir borsada iĢlem görmek üzere yapılacak ve her iki taraf tarafından da kabul
edilecek bir halka arz kapsamındaki satıĢ hariç, karĢı tarafın onayı olmadıkça 7 yıl süre ile
satamayacaktır. Bu sürenin sonunda bir taraf tarafından yapılacak pay satıĢında diğer tarafın öncelikli
alma hakkı bulunmaktadır. Ortak giriĢimin amacı, THY‟ye ve Türkiye‟deki sair taĢıyıcılara havayolu
ikram servisi hizmetleri sağlamaktır. Ortak giriĢimin kurulmasından sonra THY, DO & CO ve
TURKISH DO & CO bir havayolu ikram servisi sözleĢmesi imzalamıĢlardır. Bu sözleĢmenin hüküm
ve Ģartları uyarınca, TURKISH DO & CO, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren, Türkiye dahilinde
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yapılan yurtiçi uçuĢlarda ve Türkiye‟den diğer ülkelere yapılan uluslararası uçuĢlarda THY‟ye
havayolu ikram hizmetleri verecektir. Bu havayolu ikram hizmet sözleĢmesi, 2009‟da imzalanan bir
protokolle, ikram servisinde kullanılan tek kullanımlık malzemeler, sarf malzemeleri, eskidikçe
yenilenen materyaller, büfe malzemeleri ve içeceklerin planlanması, takibi ve tedariki de dahil olmak
üzere, baĢka Ģeyler yanında ekipman yönetim hizmetlerini de kapsayacak Ģekilde tadil edilmiĢtir.
Havayolu ikram servisi sözleĢmesi kapsamında, DO & CO, THY‟ye, doğrudan veya dolaylı olarak
TURKISH DO & CO‟nun en az %50 hissesinin sahibi olarak kaldığı sürece, DO & CO konsept ve
tasarımlarının kullanım hakkı da dahil olmak üzere, uçuĢ sırasında yiyecek-içecek servisi konusunda
sahip olduğu bilgi birikimi TURKISH DO & CO‟ya aktarmayı taahhüt etmektedir. Havayolu ikram
servisi sözleĢmesi ve protokol, 31 Aralık 2011‟e kadar yürürlükte kalacaktır (Türk rekabet hukuku
kapsamında bu havayolu ikram hizmet sözleĢmesinin uzatılmasıyla ilgili olası sınırlamalar
konusunda bkz. Bölüm 2 “Risk Faktörleri – DO & CO Grubuna rekabet kanunları uyarınca
sınırlamalar getirilebilir, bu sınırlamalar Grubun faaliyetini olumsuz etkileyebilir”.)
TURKISH DO & CO, THY ile ayrıca, 2010 Mayıs ayında açılmıĢ olan Adana ġakir PaĢa
Havaalanı‟ndaki THY özel salonunun iĢletilmesi konusunda da bir hizmet sözleĢmesi imzalamıĢtır.
THY ile yapılan bu hizmet sözleĢmesi 10 Mayıs 2012 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.
8.3. UNIQA ile yapılan sözleĢmeler
DO & CO STEPHANSPLATZ, UNIQA ile Viyana Stephansplatz Haas Haus‟da yer alan otel,
restoran ve barla ilgili olarak bir uzun vadeli kiralama sözleĢmesi imzalamıĢtır. Önemli bir nedenle
taraflardan herhangi birinin fesih hakkına sahip olması dıĢında, kira sözleĢmesi 31 Aralık 2025
tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Ayrıca, DO & CO STEPHANSPLATZ‟a kira sözleĢmesini bir
on yıl daha, yani 31 Aralık 2035‟e kadar uzatma hakkı tanınmıĢtır. Son olarak, mal sahibi, baĢka bir
kiracıya vermeden önce bu binadaki tüm diğer iĢyerlerini DO & CO STEPHANSPLATZ‟a teklif
etmeyi taahhüt etmiĢtir. 2009/2010 mali yılında kira ve iĢletme giderleri 1.269.818 Avro tutmuĢtur.
DO & CO, Salzburg‟da eski "Cafe Glockenspiel”in bulunduğu binalarıyla bağlantılı olarak UNIQA
ile bir kira sözleĢmesi imzalamıĢtır. Kira sözleĢmesi süresiz olarak akdedilmiĢ olup, Avusturya Kira
Yasası (Mietrechtsgesetz) kapsamında belirtildiği gibi, UNIQA tarafından ancak önemli bir nedenle
feshedilebilecektir. DO & CO kira sözleĢmesini 30 Kasım 2015‟ten önce feshetme hakkından feragat
etmiĢtir. UNIQA, DO & CO‟ya, DEMEL SALZBURG‟un bu tesisleri DEMEL kafe/restoran ve
Ģekerleme mağazasının iĢletmesinde kullanmasına izin verme hakkı tanımıĢtır. DO & CO bu hakkını
kullanmıĢ olup, DEMEL SALZBURG halihazırda burada DEMEL kafe/restoran ve Ģekerleme
mağazasını iĢletmektedir.
DO & CO, 1020 Viyana adresindeki UNIQA Tower‟da bir bistro iĢletmek ve sair ağırlama-eğlence
ve konferans hizmetleri vermek amacıyla bir ortak giriĢim oluĢturmak üzere 2003 yılında UNIQA ile
bir ön sözleĢme imzalamıĢtır. Bu amaçla DO & CO ve UNIQA, DO & CO PLATINUM‟u
kurmuĢlardır. DO & CO PLATINUM‟un hisselerinin %90‟ı DO & CO‟nun, geriye kalan %10‟u ise
UNIQA‟nın elindedir. DO & CO PLATINUM, UNIQA Tower‟da 2004‟ten beri bir bistro ve kafe
iĢletmekte, ve çeĢitli ağırlama-eğlence hizmetleri vermektedir. Ancak bu iĢletmelerle ilgili nihai bir
yazılı sözleĢme henüz imzalanmamıĢtır.
8.4. Üst Kurul üyeleri tarafından verilen danıĢmanlık ve avukatlık hizmetleri
Üst Kurul baĢkanı Prof. Dr. Waldemar Jud, ġirket‟e danıĢmanlık hizmetleri (hukuki ve finansal
hizmetler gibi) veren Prof. Dr. Waldemar Jud Unternehmensforschung GmbH‟nin bir hissedarı ve
murahhas azasıdır. Üst Kurul, Anonim ġirketler Yasası hükümlerine uygun olarak, bu yasal iliĢkiye
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onay vermiĢtir. 2009/2010 mali yılında Grubun Prof. Dr. Waldemar Jud Unternehmensforschung
GmbH‟e ödediği ücretler 30.000 Avro‟yu bulmuĢtur.
Üst Kurul BaĢkan Vekili Dr. Werner Sporn, ġirkete hukuki konularda danıĢmanlık hizmeti veren ve
ġirketi temsil eden bir hukuk firması olan Partnerschaft Schuppich Sporn & Winischhofer
Rechtsanwälte‟nin ortağıdır. Üst Kurul, Anonim ġirketler Yasası hükümlerine uygun olarak, bu yasal
iliĢkiye onay vermiĢtir. 2009/2010 mali yılında Grubun Partnerschaft Schuppich Sporn &
Winischhofer Rechtsanwälte‟ye ödediği ücretler 350.236 Avro‟yu bulmuĢtur.
8.5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Elinde Bulunan ġirket Hisseleri ve Diğer Grup ġirketlerine ait
Hisseler
AĢağıdaki tabloda Yönetim Kurulu, Üst Kurul ve Üst Yönetim üyelerine ait hisselerin sayısı ile
ġirkete ait Hazine Paylarının sayısı yer almaktadır:

2010

31 Mart
2009

(1)

2008

Yönetim Kurulu Üyeleri
Attila Doğudan(2)

-

-

-

1.828

1.828

1.828

1.000

1.000

1.000

Dr. Werner Sporn

-

-

-

Ing. Georg Thurn-Vrints

-

-

-

Präs. Öko.rat Dr. Christian Konrad

-

-

-

Klaus Petermann

3.000

-

Sandra Pötscher

1.136

1.136

1.136

Serdar Erden

-

-

-

Wilfried Kainz

-

-

-

Harald Hrastnig

-

-

-

Richard Müller

-

-

-

550

-

-

147.078

15.955

-

Michael Dobersberger
Üst Kurul Üyeleri
DDr. Waldemar Jud

Üst Yönetim

Bettina Höfinger
Hazine Payları
(1)
(2)

2010 rakamları bu Ġzahname tarihi itibarıyla sahip olunan hisseleri yansıtmaktadır.
Attila Doğudan halihazırda, ġirketin Mevcut Hisselerin %54,40‟ına sahip olan özel AD PS vakfının ortak lehdarlarından biridir.

8.6. Yönetim Kurulu ve Üst Kurul Üyelerinin ġirket DıĢındaki ġirketlerdeki Faaliyetleri
Yönetim Kurulu üyelerinin ġirket dıĢındaki Ģirketlerdeki faaliyetleri hakkında bilgi için bkz. Bölüm
6.4 ve 6.7.
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9. HALKA ARZA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
9.1. Yetkili organ kararları:
5 Temmuz 2007 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar ile, Yönetim
Kurulu‟na (i) 30 Haziran 2012 tarihine kadar ġirketin sermayesini, Üst Kurulun onayına tabi olmak
üzere, 15.590.400 Avro‟dan, bir veya birden fazla kullanımda nakdi ve/veya ayni katılım karĢılığında
3.897.600 adet nominal değeri olmayan, adi, hamiline yazılı pay ihraç etmek suretiyle, 7.795.200
Avro tutarına kadar artırma, (ii) Üst Kurul ile birlikte müĢtereken ihraç fiyatını ve ihraç koĢullarını
belirleme, ve (iii) sermayenin, Ģirketlerin, iĢletmelerin, iĢletme Ģubelerinin veya bir veya birden fazla
Ģirketteki hisselerin ayni sermaye katılımı yoluyla arttırılması durumunda mevcut hissedarların yeni
pay alma haklarını sınırlama yetkisi verilmiĢtir.
Söz konusu 5 Temmuz 2007 tarihli genel kurul kararı Ticaret Sicili‟ne 26 Temmuz 2007 tarihinde
tescil edilmiĢtir.
ġirket Üst Kurulu, 24 Eylül 2010 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından Türkiye‟de gerekli yasal
koĢulların oluĢmasına bağlı olarak Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟nda ikincil bir halka arz
yoluyla 1.948.800 adet yeni pay ihraç edilerek sermayenin 15.590.400 Avro‟dan 3.897.600 Avro
ilave edilmek suretiyle 19.488.000 Avro‟ya yükseltilmesi teklifini oybirliği ile kabul etmiĢtir.
AD PS, 23 Eylül 2010 tarihinde, portföyünden bulunan 149.680 adet pay ile ek satıĢa konu
olabilecek 100.320 adet payın Sermaye Piyasası Kurulu‟nun ilgili tebliği ve hükümleri doğrultusunda
halka arz etmeyi planladığını beyan etmiĢtir.
DZR 23 Eylül 2010 tarihinde portföyünden bulunan 454.638 adet pay ile ek satıĢa konu olabilecek
304.710 adet payın Sermaye Piyasası Kurulu‟nun ilgili tebliği ve hükümleri doğrultusunda halka arz
etmeyi planladığını beyan etmiĢtir.
9.2. SatıĢı yapılacak paylar ile ilgili bilgi:
DO & CO‟nun 15.590.400 Avro olan sermayesi, nominal değeri olmayan, hamiline yazılı 7.795.200
adet pay ile temsil edilmektedir. Payların hiçbirinde imtiyaz yoktur. Paylar için grup ayrımı yoktur.
Payların nominal değeri olmadığı için halka arza iliĢkin bilgiler pay adedi üzerinden verilmektedir.
Ortak satıĢı yoluyla halka arz edilecek paylar aĢağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Satan Ortak

Nama/Hamiline

Arz Edilen Adet

Mevcut Sermayeye Oranı

Attila Dogudan Privatstiftung

H

149.680

%1,92

DZR Immobilien und Beteiligungs GmbH

H

454.638

%5,83

604.318

%7,75

Toplam

ġirketin kendi sahip olduğu hazine paylarının tamamı halka arza konu edilecektir. Bu satıĢtan
kaynaklanan nakit ġirkete girecektir.
Hazine Payları

Nama/Hamiline
H

Arz Edilen Adet
147.078

Mevcut Sermayeye Oranı
% 1.89

Sermaye artıĢı yoluyla halka arz edilecek paylar aĢağıdaki tabloda sunulmaktadır:
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Nama/Hamiline
H

Sermaye ArtıĢ Oranı

Arz Edilen Adet
1.948.800

%25,00

9.3. Paylarını satacak olan ortak/ortaklar hakkında bilgi:
Satan Ortak
Attila Dogudan Privatstiftung
DZR Immobilien und
Beteiligungs GmbH

Adresi

Mevcut Sermaye'deki
Payları (Adet)

Mevcut Sermaye'deki
Payları (%)

4.240.576

%54,40

1.928.628

%24,74

Hegelgasse 8 A-1010
Viyana, Avusturya
Friedrich- WilhelmRaiffeisen- Platz 1 A-1020
Viyana, Avustruya

AD PS hâlihazırda DO & CO‟daki mevcut payların 4.240.576 (%54,40) adedine sahiptir. AD PS
Halka Arz‟da mevcut payların 149.680 adedini arz etmekte olup, sermaye artıĢı sırasında yeni pay
alma hakkını kullanmayacağını beyan etmiĢtir.
DZR hâlihazırda mevcut payların 1.928.628 (%24,74) adedine sahiptir. DZR Halka Arz‟da sahip
olduğu mevcut paylardan 454.638 adedini arz etmekte olup, sermaye artıĢı sırasında yeni pay alma
hakkını kullanmayacağını beyan etmiĢtir.
9.4. a) Ġç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi:
Yoktur.
b) Ġç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili
bilgi:
Yoktur.
c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:
Yoktur.
9.5. SatıĢı yapılacak payların yatırımcılara sağladığı haklar:
Paylar, kar payı alma hakkı, yeni pay alma hakkı, genel kurula katılma hakkı, genel kurulda oy hakkı,
tasfiyeden pay alma hakkı sağlamaktadır. Her bir arz edilen pay ġirket‟in genel kurul toplantısında
bir adet oy hakkı verecektir.
9.6. Kardan Pay Alma Hakkına ĠliĢkin Bilgi: ,
a) Hak kazanılan tarih:
Arz edilen payların 1 Nisan 2010‟dan itibaren baĢlayan mali yıla iliĢkin olarak tam temettü hakkı
olacaktır. 8 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleĢtirilen genel kurulda 31 Mart 2009 tarihinde biten mali
yıla iliĢkin pay baĢına 0,25 Avro temettü açıklanmıĢ ve açıklanan temettüye iliĢkin ödemeler bu
izahname tarihi itibariyle tamamlanmıĢtır.
Yıllık genel kurulda, hissedarlar, Yönetim Kurulunun tavsiyesini esas alan bir karar vermek suretiyle,
herhangi bir faaliyet yılına ait kar paylarının ödenip ödenmeyeceğine ve söz konusu kar payı
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ödemelerinin miktarı ve zamanlamasına karar verebilirler. genel kurulda onaylanan kar payları, söz
konusu toplantının ardından 30 gün içinde muaccel olacak ve ödenecek olup; hissedarlara, sahip
oldukları hisse sayısına göre orantılı olmak üzere, banka hesapları üzerinden ödenecektir.
b) ZamanaĢımı:
Avusturya mevzuatı gereğince üç yıl içinde hissedarlar tarafından tahsil edilmeyen temettüler
zamanaĢımına uğrar ve ġirketin kanuni yedek akçelerinin parçası haline gelir.
c) Hakkın kullanımına iliĢkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dıĢında yerleĢik pay sahipleri
tarafından kullanım prosedürü:
Kurul düzenlemeleri uyarınca yabancı sermaye piyasasına bağlı mali haklar ile bunların kullanımı
yabancı ortaklığın kurulduğu yer mevzuatına tabi olup, kar payına hak kazanma usulleri bu bölümün
ilgili kısımların, kar payı dağıtım esasları ise Ġzahname'nin 14. bölümünde belirtilmektedir. Bakanlar
Kurulu'nun 11 Ağustos 1989 tarih ve 20249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Ağustos 1989 tarih
ve 89/14391 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararı uyarınca dıĢarıda
yerleĢik kiĢilerin (yurtdıĢındaki yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları dahil) her türlü menkul
kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarına ait gelirleri bankalar aracılığıyla transfer ettirmeleri
serbesttir. Ġlgili diğer bilgiler için Bknz. Bölüm 9.39
d) Kar payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette
olup olmadığı:
ġirketin kar payı ödeme kabiliyeti, Avusturya genel kabul görmüĢ muhasebe ilkeleri doğrultusunda
hazırlanan konsolide olmayan mali tablolarına bağlıdır. Kar payı ancak Üst Kurul veya Genel Kurul
tarafından onaylanan ġirketin konsolide olmayan yıllık mali tablolarında kaydedilen yıllık net kardan
ödenebilir. Dağıtım için mevcut olan tutarı belirlerken yıllık net kar önceki yıllara ait herhangi bir
birikmiĢ ve dağıtılmamıĢ net kar veya zarar ile yedek akçelerden yapılan kullanım veya bunlara
yapılan tahsisleri muhasebeleĢtirmek üzere uyarlanmalıdır. Kanun gereği bazı yedek akçeler
oluĢturulmalı ve söz konusu yedek akçelere yapılan tahsis bu nedenle yıllık net karlar hesaplanırken
yıllık net gelirden mahsup edilmelidir. (Mevcut yasal düzenlemeye göre yasal kar yedekleri
sermayenin % 10‟ u seviyesine ulaĢana kadar her yıl geçmiĢ yıllar zararları düĢüldükten sonra net
karın en az % 5„i oranında yedek ayrılmalıdır).
Hissedarlar ġirketin mali yılına iliĢkin olarak beyan edilen yıllık kar payı hakkına sahiptir. Paylara
iliĢkin kar paylarının ödenmesi ve tutarları yıllık genel kurul toplantısında hissedarların onayına
tabidir.
Kar payı ödemelerinin zamanı ve tutarları, eğer varsa, ġirketin gelecekteki kazanç ve beklentilerine,
sermaye gereklilikleri ve mali durum ve Yönetim Kurulu ve Üst Kurul tarafından ilgili görülen
benzeri diğer faktörler ile hissedarların onayına bağlıdır. Herhangi bir kar payı ödemesi yapılacağının
garantisi yoktur.
9.7.
a) Bu artırımda ihraç edilecek paylara iliĢkin zorunlu çağrı, satın alma ve/veya satma
haklarına iliĢkin kurallar hakkında bilgi
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i) Hisselerinin Avusturya‟da teĢkilatlanmıĢ piyasalarda alınıp satılmasına izin verilen bir Avusturya
anonim Ģirketinin
ii) Bazı koĢullar altında Avusturya‟da teĢkilatlanmıĢ piyasalarda kote edilmiĢ Avusturya Ģirketi
olmayan Ģirketlerin
iii) Bazı koĢullar altında Avusturya dıĢında teĢkilatlanmıĢ bir piyasada kote edilmiĢ Avusturya
Ģirketlerinin
hisselerinin iktisabına yönelik halka çağrılarda Avusturya Devralma Yasası (Übernahmegesetz)
hükümleri uygulanır.
Devralma Yasasının temel amacı, iktisap edilen bir Ģirketin tüm hissedarlarının eĢit muamele
görmesini sağlamaktır.
Devralma Yasası, Avusturya‟da bir borsada kote edilmiĢ bir Avusturya Ģirketinin hisseleriyle ilgili
kamuya açık bir teklifin, ilan edilmeden önce Devralma Komisyonuna (Übernahmekommission)
sunulması, Devralma Yasası hükümlerine uygun olarak hazırlanması ve ilan edilmesi gerektiğini
hükme bağlamaktadır. Devralma Yasası, Avusturya‟da bir borsada kote edilmiĢ bir Avusturya
Ģirketinin hisselerinin kontrolü imkanını veren bir bölümünü iktisap eden bir kimsenin veya birlikte
hareket eden kiĢilerin bu hususu fazla gecikmeden devralma komisyonuna açıklamasını ve 20 borsa
iĢlem günü içinde, tüm diğer hissedarlara, ellerindeki Ģirket hisselerine yönelik bir satın alma teklifi
götürmesini (“zorunlu çağrı”) Ģart koĢmaktadır.
Devralma tekliflerine iliĢkin 2004/25/EC sayılı Avrupa Yönergesini (“Devralma Yönergesi”)
uygulamaya aktaran Devralma Yasası, aĢağıdaki hususları da hükme bağlanmıĢtır.
Paylar üzerindeki hak sahipliği, ancak, bir Ģirketin oy haklarının %30‟dan fazlasını temsil eden paylar
ele geçirildiğinde “kontrol imkanı veren sahiplik” haline gelir. %30‟u geçmeyen oy hakkı iktisapları
hiçbir durumda bir zorunlu çağrıya yol açmaz (“güvenli liman”). Oy haklarının %26‟sı ile %30‟u
arasında bir bölümüne sahip olunması halinde, %26‟nın üzerinde yönetime katılma imkanı getiren oy
hakları (askıya alma iĢlemi Devralma Komisyonu tarafından açık bir Ģekilde kaldırılmıĢ olmadıkça)
askıya alınır. Devralma Komisyonu, baĢvuru halinde, oy haklarının askıya alınması yerine, teklif
sahibine birtakım Ģartlar getirebilir.
“Ġçeri sızma” kuralına göre, kote edilmiĢ Ģirkette kontrol imkanı veren bir paya sahip olmakla birlikte
oy haklarının çoğunluğuna sahip olmayan bir kiĢinin, 12 aylık bir süre içinde söz konusu oy
haklarının %2‟lik veya daha fazlaya denk gelen bir dilimini daha iktisap etmesi halinde, bu kiĢinin
elindeki kontrol imkanı veren hissesini bu Ģekilde artırması da zorunlu çağrı Ģartına yol açar. Buna
göre, “içeri sızma” kuralı sadece %30 ve %50 arasındaki hissedarlık durumlarında geçerlidir.
Kontrolü “pasif” olarak ele geçirme durumunda, eğer, kontrol imkanı veren bir hisse iktisap eden
kiĢinin, makul Ģartlarda, iktisap hakkının elde edildiği tarihte kontrolü ele geçirme gibi bir öngörüsü
yoksa, zorunlu çağrı yapmasına gerek yoktur. Bunun dıĢında, yukarıda özetlenen hükümler geçerlidir
(örneğin, oy haklarının askıya alınması).
Devralma Yasasına göre, kontrol imkanı veren bir hissenin iktisabını hedefleyen zorunlu veya
gönüllü çağrıda teklif edilecek asgari fiyat (i) çağrının ilan edilmesinden önceki son 12 ay içinde
çağrı sahibi tarafından ödenen en yüksek fiyat ve (ii) çağrının ilan edilmesinden hemen önceki altı ay
içinde söz konusu olan ortalama hisse fiyatından hangisi daha yüksekse o olacak Ģeklinde
belirlenecektir.

115

Devralma Yasası, çağrı sahibinin çağrı belgelerini hazırlamasını ve bu belgelerin, Devralma
Komisyonuna ve hedef Ģirkete ibrazından önce, ya yetkilendirilmiĢ bir denetçi ya da banka olan
bağımsız bir uzman tarafından kontrol edilmesini hükme bağlamaktadır. Hedef Ģirket yönetiminin
çağrıya iliĢkin bir açıklamada bulunması ve bu açıklamanın da bağımsız bir uzmanın denetiminden
geçmesi Ģarttır. Daha yüksek fiyattan yapılacak veya rakip çağrılarda da aynı kurallar izlenir. Bir
çağrı sahibinin kamuya açık bir Ģekilde çağrı yapma niyetinin aleniyet kazandığı tarihten itibaren,
hedef Ģirket yönetim ve Üst Kurulun, genel olarak çağrıyı tehlikeye atacak tedbirler alması yasaktır
(Verhinderungsverbot und Objektivitätsgebot). Çağrı sahibi ve birlikte hareket eden kiĢiler, herhangi
bir hedef Ģirket hissesini teklifte yer alan fiyattan daha yüksek bir bedelle almak veya satmaktan
kaçınmalıdır. Herhangi bir kanun hükmünün ihlali, Devralma Komisyonunun oy haklarını askıya
almasına ve para cezası vermesine yol açabilir.
Devralma Komisyonu, Devralma Yasasının uygulanmasını denetler ve Devralma Yasasını ihlal
edenlere para cezası verme yetkisi vardır. Devralma Komisyonu resen dava açabilir ve baĢka bir
düzenleyici kurumun gözetimine tabi değildir.
Türkiye Sermaye Piyasası mevzuatında isteğe bağlı olarak yapılan kısmi çağrı, blok veya münferit
alımlar ya da diğer herhangi bir yöntemle, tek baĢına veya birlikte hareket ettikleri kiĢilerle beraber,
doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını iktisap edenler,
diğer ortaklara ait payları da satın almak üzere çağrıda bulunmak zorunda olup, halka açık anonim
ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak çağrıya iliĢkin esaslar Kurul‟un Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı
Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği‟nde düzenlenmiĢtir.
b) Son yıl hesap dönemi ve cari hesap yılı içinde yapılan çağrı yoluyla ortaklığın paylarını
toplama teklifleri, bu tekliflerle ilgili fiyat veya değiĢtirme Ģartları ve bu tekliflerin sonucu
hakkında bilgi:
Yoktur.
9.8. Yeni Pay Alma Hakkına iliĢkin bilgiler
Avusturya düzenlemeleri uyarınca sermaye artırımlarında Ģirket tavan bir fiyat belirlemekte olup,
mevcut ortakların yeni pay alma hakları da bu fiyat çerçevesinde talep toplanması suretiyle
kullandırılmaktadır. Yeni pay alma hakkı dahil diğer mali ve yönetimsel hakların Türkiye‟de yerleĢik
yatırımcılar açısından kullanımı hakkında bilgi için Bknz. Bölüm 9.39
a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine
iliĢkin bilgi:
AD PS ve DZR dıĢındaki ġirket ortakları yeni pay alma haklarını kullanabileceklerdir. AD PS ve
DZR ise bu sermaye artırımında yeni pay alma haklarını kullanmayacaklarını beyan etmiĢlerdir.
b) Belli kiĢilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı:
Yoktur.
c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp
alınmadığı:
Yoktur.
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d) Yeni pay alma haklarının kullanım süresi:
15 gündür. Bu sürenin baĢlangıç ve bitiĢ tarihi Avusturya‟da 08.11.2010 tarihinde yayınlanan (ġirket
web sayfasında yer almaktadır) duyuruda 12-26/11/2010 olarak belirlenmiĢtir.
e) Ortakların ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermayede mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı:
Yeni pay alma hakları oran olarak değil, sahip olunan tam sayı pay adedine karĢılık alınacak olan tam
sayı yeni pay adedi olarak tanımlanır. Küsuratlar dikkate alınmaz.
ġirket tarafından sahip olunan payların (“Hazine Payları”) sermaye artırımı yoluyla ihraç edilip bir
halka arza konu edilmesi durumunda bu payların öncelikle mevcut ortaklara teklif edilmesi
gerekmektedir. Buna göre ġirketin mevcut ortaklarının hem sermaye artıĢı hem de satıĢı sunulan
hazine paylarıyla iliĢkili olarak yeni pay alma hakkı tanımlanmıĢtır.
Sermaye artıĢı nedeniyle ihraç edilen Arz Edilen Yeni Paylar ve Arz Edilen hazine Payları için
mevcut ortakların yeni pay alma oranı 15:4 olarak tanımlanmıĢtır. Her bir hissedar sahip olduğu her
15 mevcut pay için 4 yeni pay alma hakkına sahip olacaktır. 15‟e tam bölünmeyen adette paya sahip
olan ortaklar oluĢan küsurat nedeniyle yeni pay alma haklarını tam olarak kullanamayacaklardır.
15:4 oranının hesaplanması aĢağıda özetlenmiĢtir.
Yeni Pay Alma Hakkına Tabi Paylar

Mevcut Sermaye'ye Oranı (%)

Pay Adedi

Sermaye ArtıĢı

1.948.800

25,00

Hazine Payları

147.078

1,89

2.095.878

26,89

Toplam

Buna göre %26,89‟a en yakın oranı verecek ve küsurattan dolayı kullanılamayan yeni pay alma hakkı
sayısını minimize edilecek Ģekilde 15:4 oranı belirlenmiĢtir. Bu oran seçilirken, kullanılmayan yeni
pay alma hakkı adedini minimize etmek için yeni pay alma oranının paydasının (“15”) mümkün
olduğunca küçük bir sayı olarak seçilmesine dikkat edilir. Avusturya‟da gerçekleĢtirilen sermaye
artıĢlarında bu payda genel olarak 5 ile 20 arasında değiĢmektedir.
Yeni Pay Alma Haklarını kullanmayacaklarını beyan eden ana ortaklar AD PS ve DZR dıĢında halka
açık paylara sahip olan diğer mevcut ortakların tümünün yeni pay alma hakkını kullanmaları
durumunda, Yeni Pay Alma Hakkı kapsamında satılacak pay adedinin en fazla 394.376 olacağı
hesaplanmıĢtır.
ġirket, halka arzın toplam büyüklüğünün azaltılması halinde dahi yeni pay alma oranını aynen
koruma hakkını saklı tutar. Bu durum, sermaye artıĢı nedeniyle yeni ihraç edilen pay adedinin
1.948.800‟in altında olması halinde, bir hissedarın ġirket sermayesindeki payının artmasına yol
açabilir.
f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve Ģekline iliĢkin bilgi :
Yeni Pay Alma Hakları Avusturya‟daki ilgili mevzuata uygun olarak kullandırılacaktır. Tavan Fiyat
21,90 Avro olarak belirlenmiĢtir. Yeni Pay Alma Hakkının kullanımı ile ilgili sonuçlar, Avusturya‟da
yeni pay kullanım iĢlemlerine aracılık eden ERSTE tarafından Ġġ YATIRIM‟a iletilecektir. Ġġ
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YATIRIM, kendisine iletilen bu sonuçlara bağlı olarak tahsis miktarlarını kesinleĢtirecek ve halka
arzı sonuçlandıracaktır.
g) BaĢvuru Ģekli ve payların dağıtım zamanı ve yeri:
Yeni pay alma hakları ile ilgili olarak baĢvuru Ģekli ve payların dağıtım zamanı ve yeri
Avusturya‟daki ilgili mevzuata uygun olarak belirlenecektir.
h) Yeni pay alma sirkülerinin ilan edileceği yerler:
Avusturya‟daki ilgili mevzuata uygun olarak yapılan duyuru ġirket web sayfasında yer almaktadır.
9.9. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiĢilerin adı, iĢ adresleri ve bir
payın satın alma fiyatı
Yoktur.
9.10. Halka arz tutarı
Halka arza konu olan paylar sermaye artırımı ile ihraç edilecek olan 1.948.800 adet Arzedilen Yeni
Pay, ġirket tarafından sahip olunan 147.078 adet Hazine Payı, AD PS tarafından sahip olunan
149.680 adet pay ve DZR tarafından sahip olunan 454.638 adet pay olmak üzere toplam 2.700.196
adet paydır.
Halka arzda fazla talep gelmesi durumunda yukarıda açıklanan paylar dıĢında, AD PS tarafından
sahip olunan 100.320 adet pay ve DZR tarafından sahip olunan 304.710 adet pay olmak üzere toplam
405.030 adet pay ek satıĢa konu olabilecektir. Bu durumda halka arz edilen payların toplam adedi
3.105.226 olacaktır.
Bu halka arz kapsamında, halka arz edilen payların arz sonrasında çıkarılmıĢ sermayeye oranı
%27,71 (ek satıĢ kullanılması durumunda %31,87) olacaktır.
Mevcut ve halka arz sonrası sermaye dağılımı aĢağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Ortak

Arz Sonrası
(Ek satıĢ hariç)

Mevcut Durum
Pay Adedi

Oranı

Pay Adedi

Oranı

Arz Sonrası
(Ek satıĢ dahil)
Pay Adedi

Oranı

ADPS

4.240.576

%54,40

4.090.896

%41,98

3.990.576

%40,95

DZR

1.928.628

%24,74

1.473.990

%15,13

1.169.280

%12,00

147.078

%1,89

0

%0,00

0

%0,00

1.478.918

%18,97

4.179.114

%42,89

4.584.144

%47,05

Hazine Payları*
Halka Açık Paylar**

Toplam
7.795.200
%100,00
9.744.000
%100,00
9.744.000
%100,00
*Hazine payları Şirketin sahip olduğu paylardır. Şirketin kendi paylarını iktisap etmesine ilişkin detaylı bilgi 5.6.
numaralı bölümde verilmiştir.
**Halka açık paylar Viyana Borsası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görecek olan toplam pay adedini
belirtmektedir. Halka açıklık oranının iki borsa arasındaki dağılımı, halka açık paylara sahip olan mevcut ortakların
Viyana Borsası’nda gerçekleştirilecek olan yeni pay alma hakkı kullanımlarına ilişkin arza katılma oranlarına bağlı
olacaktır.

AD PS ve DZR Yeni Pay Alma Haklarını kullanmayacaklarını beyan etmiĢlerdir. Ancak, halen halka
açık paylar için dileyen ortaklar Yeni Pay Alma Haklarını kullanabileceklerdir. Bu Ģekilde
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kullanılabilecek azami Yeni Pay Alma Hakkına konu pay sayısı 394.376 adet olarak hesaplanmıĢtır.
Yeni Pay Alma Hakkını kullanan ortaklar ile ilgili talep toplama Avusturya mevzuatı çerçevesinde
Avusturya‟da yetkili yeni pay alma acentesi olarak görev alacak olan ERSTE ve diğer aracı
kuruluĢlar tarafından gerçekleĢtirilecektir. ERSTE toplanan yeni pay hakkı bilgilerini talep
toplamanın son günü Ġġ YATIRIM‟a iletecektir.
Halka arz edilecek payların %30‟u Türkiye‟deki yatırımcılara ayrılmıĢtır. Yeni Pay Alma Hakkına
konu olan 394.376 adet pay ile Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılara satılacak payların toplamı halka arz
edilecek payların %70‟ini oluĢturmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da Yeni Pay Alma Hakkının
kullanılmasından sonra kalan paylar yurt dıĢı kurumsal yatırımcılar kategorisinde yeterli talep olması
halinde, yurt dıĢı kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsis miktarına eklenecektir. Bu kategoride yeterli
talep bulunmaması halinde ise bu payların hangi kategorideki yatırımcı grubuna ne Ģekilde
ekleneceğine Ġġ YATIRIM‟ın önerisi ile DO & CO, AD PS ve DZR karar verecektir.
9.11. Halka Arz Süresi ve Tahmini Halka Arz Takvimi
Halka arz edilecek paylar için 2 iĢ günü boyunca talep toplanacaktır. ġirketin gerçekleĢecek sermaye
artırımı nedeniyle Avusturya mevzuatına göre halka açık kısım tarafından kullanılacak kısıtlanmayan
Yeni Pay Alma Haklarının kullanım süresi ile halka arz süresinin son günü aynı güne denk
gelecektir.
9.12. 1 adet payın satıĢ fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde kullanılan yöntemler
1 adet payın satıĢ fiyatı için 21,90 Avro tavan fiyat belirlenmiĢtir. Payların nihai satıĢ fiyatı en yüksek
tavan fiyat olabilir. Nihai fiyat tavan fiyatın altında belirlenebilir.
Tavan fiyat belirlenirken yurt içi ve yurt dıĢı ön pazarlama çalıĢmaları sonucunda gelen geri
bildirimler dikkate alınmıĢtır.
Avro olarak belirtilen tavan fiyat, talep toplama süresinden bir iĢ günü önce Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası tarafından bir sonraki iĢgünü için açıklanan gösterge niteliğindeki Avro döviz satıĢ
kuruna % 1 (yüzde bir) güvenlik marjı ilave edilerek (“Talep Toplama Kuru”) Türk Lirası‟na
çevrilecek, elde edilen tutar 2 haneli kuruĢ rakamına ulaĢabilmek için yuvarlanacak ve KAP‟ta ilan
edilerek yatırımcılara duyurulacaktır. Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar için talepler iki gün boyunca ilan
edilen bu TL fiyat üzerinden toplanacaktır.
Nihai halka arz fiyatı ise Yurt DıĢı ve Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılardan gelecek taleplerin
değerlendirilmesi sonucunda, Ġġ YATIRIM‟ın önerileri de dikkate alınarak ġirket tarafından
belirlenerek kesinleĢtirilecektir. Avro olarak kesinleĢen nihai halka arz fiyatı, talep toplamanın son
gününde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bir sonraki iĢgünü için açıklanan gösterge
niteliğindeki Avro döviz satıĢ kuru (“SatıĢ Kuru”) ile Türk Lirası‟na çevrilecektir. Payların dağıtımı
TL olarak belirlenen nihai halka arz fiyatı esas alınarak yapılacaktır.
Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar için, kurlarda yukarıda öngörülen güvenlik marjını yetersiz kılacak bir
hareketlilik olması durumunda talep formunda belirtilen talep adedi resen aĢağı doğru revize
edilecektir. Kurlarda yatırımcı lehine bir hareketlilik olması durumunda ise talep adedinin yukarı
doğru revize edilip edilmeyeceği yatırımcının tercihine bırakılacaktır. Talep adedinin aĢağı ya da
yukarı doğru revize edilmesi durumunda hesaplanan revize talep adetlerinde ortaya çıkan küsuratlar
aĢağı yuvarlanacaktır.
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9.13. Yönetim veya Üst Kurul üyeleri ile üst düzey yöneticilerin veya iliĢkili kiĢilerin (bunların
eĢleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) son yıl içerisinde iktisap ettiği veya iktisap
etme hakkına sahip oldukları halka arz konusu paylar için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat
ile halka arz fiyatının karĢılaĢtırılması
Avusturya‟daki uygulamada paya sahip olan hissedarların birey olarak tespit edilmesi mümkün
değildir. ġirket paylarına sahip olan Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler hakkında bilgi
için 8.5. numaralı bölümde verilmektedir.
9.14. SatıĢ yöntemi ve baĢvuru Ģekli
Paylar “Tavan Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile satılacaktır.
Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılardan talep tavan fiyattan toplanacaktır.
Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılardan tavan fiyattan yüksek olmamak üzere farklı
fiyatlardan farklı talep adetleri Ģeklinde talep toplanacaktır.
Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılar, 5 farklı fiyat seviyesinden farklı miktardaki taleplerini konsorsiyum
üyelerine iletebilecekleri gibi taleplerini fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri lot adedi Ģeklinde
veya fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli Ģeklinde de konsorsiyum üyelerine
iletebilirler.
DO & CO paylarının halka arzına katılmak isteyen Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcıların baĢvuru
yerlerinde belirtilen konsorsiyum üyelerinin merkez ve Ģubelerine baĢvurarak talep formu
doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir.
Her bir aracı kurum ve/veya aracı kurum acentası sadece kendi nezdinde hesabı bulunan Yurt Ġçi
Bireysel müĢterilerden talep toplayacaktır. Bu konudaki sorumluluk, talebi toplayan kuruma aittir.
Talepte bulunacak yatırımcılar, aĢağıda belirtilen belgeleri, Talep Formları‟na ekleyeceklerdir:
1. Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi
2. Tüzel Kişi Yatırımcılar: Ġmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluĢ gazetesi, vergi levhası ve
Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi
Ġnternet, telefon bankacılığı, NetMatikler veya ATM‟ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların,
internet Ģubesi, telefon bankacılığı Ģubesi, NetMatikler veya ATM‟de iĢlem yapmaya yetkili olma
(internet, NetMatik ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi
imzalamıĢ olmaları ve/veya ATM‟de kullanılan manyetik kartlarının olması) Ģartı aranacaktır.
Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılar sadece Ġġ YATIRIM‟a baĢvurabileceklerdir.
Talepler toplandıktan sonra Seri VIII, No:66 sayılı Tebliğ Ek 1‟de yer alan talep formuna göre
içermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaĢları ile Türkiye‟de yerleĢik yabancı uyruklular
dıĢında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar iptal edilecektir.
Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan ve talepler her bir tahsis
grubu bazında ayrıldıktan sonra aĢağıdaki Ģekilde nihai arz fiyatına göre nihai talep adedi
belirlenecektir:
Öncelikle, nihai halka arz fiyatının belirlenmesi ile birlikte nihai talep adedi belirlenecektir:
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• Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar için öncelikle kur farkı ve güvenlik marjının talebe olan etkisi
madde 9.12‟de belirtilen Ģekilde bertaraf edilecek daha sonra güvenlik marjı eklenmiĢ tavan fiyat ile
nihai halka arz fiyatı arasındaki farkın ilave pay talebine dönüĢtürülmesini isteyen yatırımcıların bu
yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir.
• Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılar için ise yatırımcıların farklı fiyat seviyelerinden girmiĢ oldukları
farklı talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir.
-

-

Farklı fiyat seviyelerinden farklı talep adedi giren yatırımcılar için öncelikle talep
girdikleri fiyat seviyeleri Talep Toplama Kuru‟na bölünüp SatıĢ Kuru ile çarpılarak kur
etkisinden arındırılacaktır. Bu iĢlemi müteakip nihai halka arz fiyatına eĢit veya üstündeki
en yakın kurdan arındırılmıĢ fiyattan girmiĢ oldukları talep dikkate alınacaktır.
Fiyattan bağımsız sadece adet olarak talep eden yatırımcılar için bu adet talep adedi olarak
dikkate alınacaktır.
Fiyattan bağımsız sadece pay bedeli olarak talep eden yatırımcılar için bu pay bedelinin
nihai halka arz fiyatına bölünmesiyle (küsurat aĢağı yuvarlanarak) elde edilen adet talep
adedi olarak dikkate alınacaktır.

• Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılar için ise yatırımcıların farklı fiyat seviyelerinden girmiĢ
oldukları farklı talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir.
Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aĢağıda belirtilen Ģekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır.
a. Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi‟ne göre yapılacaktır. Ġlk
aĢamada, talepte bulunan tüm Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara birer adet pay verilecek, daha sonra,
Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına
bölünmesi ile “Arzın Talebi KarĢılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi KarĢılama Oranı
her bir yatırımcıya ait kiĢisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.
b. Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay
miktarına Ġġ YATIRIM‟ın önerileri de dikkate alınarak DO & CO karar verecektir.
c. Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay
miktarına Ġġ YATIRIM‟ın önerileri de dikkate alınarak DO & CO karar verecektir.
Ek satıĢ hakkının kullanılması durumunda, söz konusu paylar da halka arz süresi içerisinde halka arz
edilen paylarla birlikte dağıtım iĢlemine dahil edilerek satılacaktır.
Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan
yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde
yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.
Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya
çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karĢılanamayan yatırımcılar arasında
Ġġ YATIRIM ve DO & CO‟nun uygun gördüğü Ģekilde dağıtılacaktır.
Ġġ YATIRIM, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) iĢ günü içerisinde dağıtım
listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleĢtirerek DO & CO, AD PS ve DZR‟ye verecektir.
DO & CO, AD PS ve DZR, dağıtım listelerini en geç kendilerine teslim edilen gün içerisinde
onaylayacak ve onayı Ġġ YATIRIM‟a ileteceklerdir.
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9.15. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi
Talep edilecek lot miktarında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Yatırımcılar istedikleri
takdirde talep formunda almak istedikleri miktara iliĢkin bir alt sınır belirleyebilirler.
9.16. Pay bedellerinin ödenme yeri ve Ģekline iliĢkin bilgi
a.

Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar:

Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar aĢağıdaki ödeme seçeneklerinden birini seçerek talepte bulunabilirler.
1. Nakden Ödeme:
Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar, talep ettikleri pay adedine iliĢkin bedelleri tavan fiyat üzerinden
nakden yatıracaklardır.
2. Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma:
Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan devlet iç borçlanma senetleri
(“DĠBS”) ve likit fonları teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir.
Pay talep bedeli karĢılığında alınacak blokaj tutarları aĢağıda gösterilen Ģekilde hesaplanacaktır:
Likit Fon Blokajı
Ödenmesi gereken bedel / % 97
TL DĠBS Blokajı
Ödenmesi gereken bedel / % 90
Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DĠBS Blokajı
Ödenmesi gereken bedel / % 90
Blokaj iĢleminde;
Likit fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alıĢ fiyatı,
DĠBS‟lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıĢtığı bankanın sabah ilk açıkladığı gösterge fiyat,
dikkate alınacaktır. Döviz cinsinden ve dövize endeksli DĠBS‟lerin TL‟ye dönüĢtürülmesinde TCMB
döviz alıĢ kuru kullanılacaktır.
Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin çalıĢtığı bankanın
anlık gösterge fiyatı veya ĠMKB Tahvil ve Bono Piyasası‟nda oluĢan cari piyasa fiyatı
uygulanacaktır.
Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim
tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak
ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıĢında bir adet oluĢmayacak Ģekilde
yukarı yuvarlama yapılabilecektir.
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Tek bir teminat türünün yatırımcıların talebini tek baĢına karĢılayamaması durumunda aynı yatırım
hesabında bulunan likit fon, TL DĠBS ve döviz cinsinden ve dövize endeksli DĠBS‟ler aynı anda
teminata alınabilir.
Konsorsiyum üyeleri ve acenteleri aĢağıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama
seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyeleri ile acenteleri birbirlerinden farklı
yöntem uygulayabilirler. Konsorsiyum üyeleri ve acentelerinin uygulayacağı yöntemler Madde
9.17‟de belirtilmektedir.
i. Sabit Yöntem:
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre
almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen TL DĠBS‟leri ve/veya likit fonları
res'en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüĢtürülmesi sırasıyla likit
fon, vergisiz DĠBS ve vergili DĠBS Ģeklinde yapılacaktır. Bu yöntemde, Döviz Cinsinden ve Dövize
endeksli DĠBS‟ler teminat olarak kullanılmayacaktır.
ii. DeğiĢken Yöntem:
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00‟a kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri
payın bedelini ödemeyen yatırımcının hesabında bloke edilen DĠBS‟ler ve/veya likit fonlar
bozdurularak pay bedelleri ödenecektir.
Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karĢılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde
nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün
kaldırılacaktır.
Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüĢtürülmesi sırasında müĢteri talimatları dikkate alınacaktır.
3. Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma:
Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası‟nca
alım satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle pay talep
edebileceklerdir.
Pay talep bedeli karĢılığında alınacak döviz tutarı aĢağıda gösterilen Ģekilde hesaplanan bedele denk
gelen döviz tutarı olacaktır:
Ödenmesi gereken bedel (TL)/ %90
Blokaj iĢleminde, her bir konsorsiyum üyesinin çalıĢtığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk
açıkladığı giĢe kuru dikkate alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları Ģeklinde yukarı
yuvarlanacaktır.
Konsorsiyum üyeleri ve acenteleri aĢağıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama
seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyeleri ile acenteleri birbirlerinden farklı
yöntem uygulayabilirler. Konsorsiyum üyeleri ve acentelerinin uygulayacağı yöntemler Madde
9.17‟de belirtilmektedir.
i. Sabit Yöntem:
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Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre
almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri resen her bir konsorsiyum
üyesinin çalıĢtığı bankanın cari kurundan bozdurularak ödenecektir.
ii. DeğiĢken Yöntem:
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12.00‟a kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri
payın bedelini nakden ödemeyen yatırımcının hesabında bloke edilen döviz bozdurularak pay
bedelleri ödenecektir.
Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karĢılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde
nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılacaktır.
Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında her bir Konsorsiyum üyesinin çalıĢtığı bankanın cari
kuru kullanılacaktır.
Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar, belirlenen tavan fiyat ile talep edilen pay adedinin çarpımı sonucu
bulunan pay bedelini, talepte bulundukları konsorsiyum üyesinin bildireceği hesaba halka arz
hesabına aktarılmak üzere nakden veya hesaben veya blokaj yöntemiyle yatıracaklardır.
b.

Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılar:

Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılar‟ın Madde 9.17‟de belirtilen konsorsiyum üyelerinin merkez ve
Ģubelerine talepte bulunmak için baĢvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.
Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılar, tavan fiyat‟ı aĢmamak kaydıyla, 5 farklı fiyat seviyesinden farklı
miktardaki taleplerini konsorsiyum üyelerine iletebilecekleri gibi taleplerini fiyattan bağımsız olarak
talep ettikleri pay adedi Ģeklinde veya fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli
Ģeklinde de konsorsiyum üyelerine iletebilirler. Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep
anında ödemeyeceklerdir.
Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satıĢ fiyatı
ile çarpılması sonucu oluĢacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci
iĢgünü saat 12.00‟a kadar talepte bulundukları konsorsiyum üyesine ödeyeceklerdir. Yurt Ġçi
Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları payların
bedellerini ödemekten imtina edemezler.
Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılar‟ın pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk talebi giren aracı
kuruma aittir. Talebi giren aracı kurum Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcı‟nın talebini kabul edip
etmemekte serbest olacaktır.
c.

Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılar:

Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılar, tavan fiyatı aĢmamak kaydıyla farklı fiyat seviyesinden farklı
miktardaki taleplerini Ġġ YATIRIM‟a iletebilecekleri gibi taleplerini fiyattan bağımsız olarak talep
ettikleri pay adedi Ģeklinde veya fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli Ģeklinde de
Ġġ YATIRIM‟a iletebilirler. Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında
ödemeyeceklerdir.
Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satıĢ fiyatı
ile çarpılması sonucu oluĢacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci
iĢgünü saat 12.00‟a kadar Ġġ YATIRIM‟a ödeyeceklerdir.
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Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcıların pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk Ġġ YATIRIM‟a aittir.
Ġġ YATIRIM, Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcıların talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır.
9.17. BaĢvuru yerleri
KONSORSĠYUM LĠDERĠ
Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ.
ĠĢ Kuleleri Kule 2 Kat 12
34330 4. Levent / ĠSTANBUL
Tel: (0212) 350 20 00
Faks: (0212) 350 20 01
Ve tüm Ģubeleri ile Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.‟nin tüm Ģubeleri, bankamatikler, NetMatikler,
www.isbank.com.tr adresi ve 444 0 202 no‟lu interaktif telefon
KONSORSĠYUM ÜYELERĠ
TÜRKĠYE SINAĠ KALKINMA BANKASI A.ġ.
Meclis-i Mebusan Cad. No 81 34427 Fındıklı
BEYOĞLU, ĠSTANBUL
Tel: (0212) 334 50 50
Faks: (0212) 334 52 34
Ġle Ankara ve Ġzmir ġubeleri ve www.tskb.com.tr adresi
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.ġ.
Rıhtım Cad. No:51, 34425 Karaköy
BEYOĞLU, ĠSTANBUL
Tel: (0212) 244 55 66
Faks: (0212) 244 55 67
Merkez, Ankara, Bursa, Ġzmir, Levent ġubeleri, Antalya, Göztepe, Kayseri, Mersin Ġrtibat Büroları,
www.global.com.tr adresi ve 444 0 321 no‟lu telefon
YATIRIM FĠNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.ġ.
Nispetiye Caddesi, Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler
ĠSTANBUL
Tel: (0212) 317 69 00
Faks: (0212) 282 15 50-51
Tüm Ģubeleri ile www.yatirimfinansman.com adresi ve 444 11 44 no‟lu telefon
YAPI KREDĠ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Levent
ĠSTANBUL
Tel: (0212) 319 80 00
Faks: (0212) 325 22 45
Tüm Yapı Kredi Bankası Ģubeleri, www.yapikrediyatirim.com.tr ve www.yapikredi.com.tr adresleri
ve 444 0 444 no‟lu telefon
GARANTĠ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.ġ.
Etiler Mah. Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337
BEġĠKTAġ, ĠSTANBUL
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Tel: (0212) 384 10 10
Faks: (0212) 352 42 40
Ve T.Garanti Bankası A.ġ.‟nin Tüm ġubeleri ve Yatırım Merkezleri, www.garanti.com.tr ve
wap.garanti.com.tr adresleri ve 444 0 333 no‟lu interaktif telefon
Ġnternet Bankacılığı ile DO & CO Payı Alınabilecek BaĢvuru Yerleri:
www.isbank.com.tr (“Nakden Ödeme” veya “Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma” veya
“Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma” yoluyla talepler kabul edilecektir.)
www.tskb.com.tr
www.global.com.tr
www.yatirimfinansman.com
www.yapikrediyatirim.com.tr ve www.yapikredi.com.tr
www.garanti.com.tr ve wap.garanti.com.tr
Telefon Bankacılığı ile DO & CO Payı Alınabilecek BaĢvuru Yerleri:
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. : 444 0 202 (Telefon Bankacılığında otomatik yönlendirme ile talep
toplanmayacaktır. Çağrı Merkezi‟ndeki müĢteri temsilcisi aracılığı ile; “Nakden Ödeme” veya “Likit
Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma” yoluyla talepler kabul edilecektir.)
Global Menkul Değerler A.ġ.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.ġ.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ.

: 444 0 321
: 444 11 44
: 444 0 444
: 444 0 333

Netmatik ile DO & CO Payı Alınabilecek BaĢvuru Yerleri:
Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. NetMatikleri (Ġnteraktif Bankacılık menüsü ile iĢlem yapıldığında
www.isbank.com.tr için yapılan açıklamalar, Bankamatik menüsü ile iĢlem yapıldığında Bankamatik
için yapılan açıklamalar geçerlidir.)
Ġnternet, netmatik ve telefon bankacılığı Ģubeleri vasıtasıyla, talep baĢvurusunda bulunmak isteyen
Yurt Ġçi Bireysel yatırımcıların baĢvuruda bulunacakları, internet, NetMatik ve telefon bankacılığı
iĢlemlerini yapmaya yetkili olmaları (internet, NetMatik ve telefon bankacılığı hesaplarının olması,
interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamıĢ olmaları ve/veya ATM‟de kullanılan manyetik
kartlarının olması) gerekmektedir.
ATM ile DO & CO Payı Alınabilecek BaĢvuru Yerleri:
Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. bankamatikleri (“Nakden Ödeme” yöntemiyle talepler kabul edilecektir.
“Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" veya “Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma”
iĢlemi yapılamayacaktır.)
Kıymet Blokesi Yöntemi Ġle Ödeme Kabul Edecek BaĢvuru Yerleri:
BaĢvuru Yeri
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.

Teminata Konu Olabilecek
Kıymetler
Likit Fon, DĠBS TL,
DĠBS Döviz
801 kodlu B tipi likit fon (801
kodlu B tipi likit fon 1 (bir) adet
ve katları olarak belirtilecektir.
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Talep Yöntemi
DEĞĠġKEN YÖNTEM
SABĠT YÖNTEM

BaĢvuru Yeri

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.
Global Menkul Değerler A.ġ.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.ġ.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ.

Teminata Konu Olabilecek
Kıymetler
808 likit fon için asgari adet 20
(yirmi) olup, adetler 20‟nin
katları olarak belirtilecektir) ve
TL DĠBS‟ler
Likit Fon, DĠBS TL, DĠBS
Döviz (Kıymet blokesi yöntemi
ile talepte bulunma TSKB
Merkez ve Ġzmir ile Ankara
Ģubelerinde)
Likit Fon (Merkez ve ġubeler)
Likit Fon, DĠBS TL (Merkez ve
Tüm ġubeleri)
Likit Fon, DĠBS TL, DĠBS
Döviz
(Döviz DĠBS blokesi
yöntemiyle talepte bulunma
sadece Yapı Kredi Yatırım
Merkez‟de
gerçekleĢtirilebilecektir. Yapı
Kredi Yatırım internet sitesinde
ve Yapı Kredi Bankası dağıtım
kanallarında bu yöntem
kullanılamayacaktır.)
Likit Fon, DĠBS TL
(Acentenin tüm ġubeleri,
Yatırım Merkezleri, Ġnternet ve
Telefon Bankacılığından Likit
Fon ve TL cinsinden DĠBS
blokesi ile halka arza
katılınabilir)

Talep Yöntemi

DEĞĠġKEN YÖNTEM
DEĞĠġKEN YÖNTEM
SABĠT YÖNTEM

DEĞĠġKEN YÖNTEM
(Aracı kurum ve Acente)

DEĞĠġKEN YÖNTEM
(Aracı Kurum, Acente)

Döviz Blokesi Yöntemi Ġle Ödeme Kabul Edecek BaĢvuru Yerleri:
BaĢvuru Yeri
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.ġ.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ.

Kısıtlar
Yoktur.
Sadece Vadesiz DTH‟lar
kullanılabilecek olup, bir
yatırımcı sadece tek bir Vadesiz
DTH ile talepte
bulunabilecektir.
Döviz blokesi yöntemi ile
talepte bulunma TSKB Merkez
ve Ġzmir ile Ankara Ģubelerinde
kullanılabilecektir.
Döviz blokesi ile ödeme kabul
edilecek yerler aracı kurum
merkezi ve tüm Ģubeleridir.
Sadece ABD$ ve AVRO cinsi
dövizler teminata alınacaktır.
Yapı Kredi Yatırım ve Yapı
Kredi Bankası dağıtım
kanallarında kullanılacaktır.

Talep Yöntemi
DEĞĠġKEN YÖNTEM
SABĠT YÖNTEM

DEĞĠġKEN YÖNTEM

SABĠT YÖNTEM
(Aracı Kurum Merkez ve
Tüm ġubeleri)
DEĞĠġKEN YÖNTEM
(Aracı kurum, acente )

9.18. Halka arz sonuçlarının ne Ģekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi
Halka arz sonuçları, Seri:VIII, No:66 sayılı “Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ
Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği”nde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleĢtiği
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günü takip eden ilk iĢ günü Kurul‟un özel durumların kamuya açıklanmasına iliĢkin düzenlemeleri
uyarınca kamuya duyurulur.
9.19. Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi
a) SatıĢa aracılık edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kuruluĢ/kuruluĢlar (konsorsiyum
lider/liderleri ayrıca belirtilecektir), aracılığın niteliği ve yüklenimde bulunulan payların
tutarı ile satıĢa sunulan toplam paylara oranı
Yüklenimde Bulunan
SatıĢa Sunulan
Pay Adedi
Toplam Pay Adedine
Oranı (%)
571.459
21,2

Aracı KuruluĢ

Aracılığın Niteliği

ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.

Bakiyeyi Kısmi Yüklenim

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.

Bakiyeyi Kısmi Yüklenim

100.000

3,7

Global Menkul Değerler A.ġ.

Bakiyeyi Kısmi Yüklenim

50.000

1,9

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.ġ. Bakiyeyi Kısmi Yüklenim

45.600

1,7

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Bakiyeyi Kısmi Yüklenim

23.000

0,9

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ.

Bakiyeyi Kısmi Yüklenim

TOPLAM

20.000

0,7

810.059

30,0

Konsorsiyum üyeleri, satıĢ süresi sonunda toplam yüklenilen tutarın satılmayan kısmı kalırsa,
yukarıdaki tabloda belirtilen yüklenim miktarlarını aĢmamak kaydıyla belirlenen nihai satıĢ
fiyatından satın alacaklardır.
b) Aracı kuruluĢ/kuruluĢlara ve giĢe hizmeti veren kuruluĢlara ödenecek toplam ücret tutarı
ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı
Aracı kuruluĢlara yaklaĢık 1,70 milyon Avro ödeneceği ve aracılık maliyetinin toplam ihraç maliyeti
(hazine paylarının satın alma maliyeti dahil) içindeki payının ise yaklaĢık %22 olacağı tahmin
edilmektedir.
c) Yüklenimde bulunulmayan payların tutarı
Halka arz edilen paylardan 1.890.137 adedi için konsorsiyum üyeleri ve/veya herhangi bir üçüncü
kiĢi veya kurum tarafından satın alma taahhüdü verilmemektedir.
d) Aracılık sözleĢmesinin tarihi ve bu sözleĢmede yer alan önemli hususlar
ġirket, AD PS, ve DZR ile aracı kuruluĢ konsorsiyumu arasındaki Aracılık Yüklenim ve
Konsorsiyum SözleĢmesi 06.11.2010 tarihinde imzalanmıĢtır. Aracılık sözleĢmesi iĢbu izahnamenin
bu bölümünde belirtilen aracılık, yüklenim, halka arz iptal koĢullarının yanı sıra aracılık
komisyonlarına iliĢkin hükümler içermektedir.
9.20. Payların dağıtım zamanı ve yeri
Halka arzdan pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdinden hak sahipleri bazında kayden izlenmeye baĢlanacaktır.
Paylar DO & CO, AD PS ve DZR tarafından dağıtım listesinin onaylanmasını takiben ve pay
bedellerinin ödenmesi Ģartıyla konsorsiyum üyeleri tarafından yatırımcıların MKK nezdindeki
hesaplarına aktarılacaktır. Avusturya‟da sermaye artıĢı süreci gereğince sermaye artıĢı sonucu oluĢan
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payların tescilinin dağıtım listesinin onaylanmasını takip eden iĢ günü gerçekleĢecektir, bu nedenle
yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılması dağıtım listesinin onaylanmasını takip eden
2. iĢgünü gerçekleĢecektir.
9.21. Halka arza iliĢkin olarak ortaklığın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz edilecek
pay baĢına maliyet
Halka arzın (ek satıĢ dahil) tahmini toplam maliyetinin (hazine paylarının satın alma maliyetleri
dahil) yaklaĢık 7,6 milyon Avro ve arz edilen pay baĢına maliyetin de yaklaĢık 2,45 Avro olacağı
tahmin edilmektedir.
Ayrıca kur değiĢimi nedeniyle oluĢabilecek zararlar ve giderler DO & CO, AD PS ve DZR‟ye ait
olacaktır. Kur değiĢimi nedeniyle kar edilmesi halinde bu kar da DO & CO, AD PS ve DZR‟ye aittir.
9.22. Talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi :
Konsorsiyum üyelerinin, halka arzda talepte bulunan yatırımcılardan talep edecekleri komisyon ve
benzeri giderler aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
Aracı
KuruluĢların
Ticaret
Ünvanı

Hesap Açma
Ücreti

Ġġ YATIRIM
MENKUL
Alınmayacak
DEĞERLER
A.ġ.

MKK Virman
Ücreti

Alınmayacak

BaĢka Aracı
KuruluĢa
Virman Ücreti

EFT Ücreti

Damga
Vergisi

Diğer

ĠĢ Yatırım
Saklama
Nakit ödeme
Komisyonu:
yaparak
Açık hisse
baĢvuruda
senetleri için
Nakit ödeme
bulunan
saklama
yaparak
yatırımcılardan;
komisyonu
baĢvuruda
olması halinde
yüzbinde 75,
bulunan
para iadesini
kapalı hisse
yatırımcılardan
takip olarak tahsil
senetleri için
talep iĢlemleri
ettikten sonra,
yüzbinde 15
sırasında hak
diğer ödeme
(hisse
edeceği payları
türleri ile
senetlerinin
doğrudan baĢka
baĢvuruda
nominal
bir aracı kuruluĢa bulunan
değerleri
aktarılmasını
yatırımcılardan;
üzerinden
isteyenler için
olması halinde
alınmaktadır.)
alınmayacak. Likit para iadesi T. ĠĢ
Alınmayacak ĠĢ Bankası
Fon Blokesi ile
Bankası A.ġ.
Saklama
ödeme yaparak
nezdinde bulunan
Komisyonu: 3
ve/veya hak ettiği yatırım
ayda bir yıllık
hisse senetleri T. hesaplarına
% 1,2
ĠĢ Bankası A.ġ.
aktarıldıktan
(bindeiki)
nezdinde bulunan sonra EFT
oranında nispi
yatırım
yaptırmak
hisse senedi
hesaplarına
isteyenlerden:
saklama
aktarıldıktan sonra %0,05
komisyonu
virman isteyen
(Ģubelerden en az
+BSMV tahsil
yatırımcılardan 5 37 TL, diğer
edilmektedir.
TL+ BSMV.
kanallardan en az
Hesap bakım
10 TL ve tüm
ücreti: 2010 yılı
kanallardan en
için
çok 300TL)
belirlenecek
maktu hesap
bakım ücreti
129

Aracı
KuruluĢların
Ticaret
Ünvanı

Hesap Açma
Ücreti

MKK Virman
Ücreti

BaĢka Aracı
KuruluĢa
Virman Ücreti

EFT Ücreti

Damga
Vergisi

Diğer
izleyen yılda
tahsil
edilecektir.
(2009 yılı için
6 TL+ BSMV
tahsil
edilmiĢtir.)

Türkiye Sınai
Kalkınma
Alınmayacak
Bankası A.ġ.

Alınmayacak

Alınmayacak

Alınmayacak

Alınmayacak Yoktur

Global
Menkul
Alınmayacak
Değerler A.ġ.

Alınmayacak

Alınmayacak

Alınmayacak

Alınmayacak Yoktur

Yatırım
Finansman
Alınmayacak
Menkul
Değerler A.ġ.

MüĢterilerden
alınmıyor.
MüĢterimiz
olmayanlardan, ĠĢ
Bankası‟na
yapılacak olan
MüĢterilerden
havalelerden
alınmıyor.
alınmayacak,
MüĢterimiz
diğer banka ve
olmayanlardan;
aracı kurumlara
baĢka
yapılacak olan
kurumlara
EFT ve
hisse senedi
virmanlardan;
virmanlarında
28.000 TL‟nin
MKK tarifesi
altında olan
uygulanır.
tutarlardan 2 TL ,
28.000 TL ve
üzerindeki tutarlar
için 20 TL
(BSMV dahil)
masraf alınacaktır.

MüĢterilerden
alınmıyor.
MüĢterimiz
olmayanlardan, ĠĢ
Bankası‟na
yapılacak olan
havalelerden
alınmayacak,
MKK
diğer banka ve
tarafından
aracı kurumlara
alınan saklama
yapılacak olan
ve hesap iĢletim
Alınmayacak
EFT ve
ücreti
virmanlardan;
müĢterilerden
28.000 TL‟nin
tahsil
altında olan
edilmektedir.
tutarlardan 2 TL ,
28.000 TL ve
üzerindeki
tutarlar için 20
TL (BSMV dahil)
masraf
alınacaktır.

Yapı Kredi
Yatırım
Alınmayacak
Menkul
Değerler A.ġ.

Alınmayacak

Alınmayacak

Alınmayacak
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Alınmayacak Yoktur

Aracı
KuruluĢların
Ticaret
Ünvanı
Garanti
Yatırım
Menkul
Kıymetler
A.ġ.

Hesap Açma
Ücreti

Alınmayacak

MKK Virman
Ücreti

0,50 TL

BaĢka Aracı
KuruluĢa
Virman Ücreti

EFT Ücreti

Damga
Vergisi

Diğer

ġubeden
Hesaptan: %0,4
Min.30 TL-Maks.
300 TL ġubeden
Alınmayacak Yoktur
Kasadan: %0,4
Min.37 TL-Maks.
300 TL
Ġnternet: 2,50 TL

0,50 TL

9.23. Halka arzın ne zaman ve hangi Ģartlar altında iptal edilebileceği veya ertelenebileceği ile
satıĢ baĢladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair açıklama
a.

Halka arz, ĠMKB ön onayının alınamaması veya SPK tarafından payların kayda alınmaktan
imtina edilmesi halinde kendiliğinden sona erer.

b.

Talep toplama öncesi aĢağıdaki durumlardan birinin oluĢması halinde Ġġ YATIRIM; DO &
CO, AD PS ve DZR, bu sözleĢmeyi derhal sona erdirip halka arzı durdurabilecek ve/veya
ileri bir tarihe erteleyebileceklerdir:
i. Yasama, yürütme veya sermaye piyasaları veya bankalar ile ilgili karar almaya yetkili
organlar tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle bu Ġzahnameden kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız kılacak veya önemli ölçüde
güçleĢtirecek hukuki düzenlemeler yapılması,
ii. Halka arzı etkileyebilecek savaĢ hali, yangın, deprem, su baskını gibi tabi afetler,
iii. Ekonomik ve siyasi geliĢmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki geliĢmelerin Ġġ
YATIRIM‟ın halka arz edilen payların pazarlanmasına imkan vermeyecek durumda
olması nedeniyle yeterli talebin oluĢmayacağının ve piyasaların durumu itibariyle
halka arzdan beklenen faydanın gerçekleĢmeyeceğinin öngörülmesi,
iv. DO & CO‟nun yönetici ve ortakları ile DO & CO hakkında payların pazarlanmasını
etkileyebilecek herhangi bir soruĢturma ve/veya dava açılması ve DO & CO, AD PS
ve DZR aleyhine, halka arzı önemli derecede etkileyen ya da etkileyebilecek herhangi
bir soruĢturma, dava veya icra takibi açılması,

c.

Talep toplama sürecinin baĢlamasından dağıtım listesini DO & CO, AD PS ve DZR
tarafından onaylanmasına kadar geçen süreçte, Önemli Sebep‟in ortaya çıkması halinde,
halka arz feshedilebilir. SözleĢmenin bu Ģekilde feshi halinde DO & CO, AD PS ve DZR
talepte bulunan ve yatırımcıların talep bedellerinin, T.C. Merkez Bankası (T.C.M.B.) gecelik
faizi üzerinden nemalandırılmıĢ tutarlarını yatırımcılara ödeyeceklerdir.
“Önemli sebep”, Türkiye dıĢında yatırımcılara satılması planlanan payların satıĢının herhangi
bir nedenle sonuçlandırılmaması ve arzedilen payların tamamı için nihai halka arz fiyatında
talep toplanamaması da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere uygulamada “önemli
sebep” olarak kabul edilen durumlar ile dünyanın herhangi bir yerinde veya Türkiye‟de ciddi
ekonomik ve siyasal sonuçlar doğuran geliĢmeleri de içerecektir.
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9.24. Yatırımcılar tarafından satıĢ fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade esasları hakkında
bilgi
a.

Kur farkı ve güvenlik marjı nedeni ile oluĢacak farkın talebe dönüĢmesini talep eden
yatırımcılar için iade esasları aĢağıdaki gibi olacaktır.

Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar, kur farkı ve güvenlik marjı nedeniyle oluĢacak iade tutarı kadar ekstra
bir pay talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini de talep formunda ilgili alanı
iĢaretleyerek beyan edeceklerdir. Yatırımcının kur farkı ve güvenlik marjı iade tutarını pay olarak
talep etmeye yönelik tercihini belirtmesi durumunda, kur farkı ve güvenlik marjı, ilave pay talebi
olarak yatırımcı talebine yansıtılacak ve ancak bu yansıtmalardan sonra dağıtım iĢlemine
baĢlanacaktır. Kur farkı ve güvenlik marjının talebe dönüĢtürülmesinden sonra kalan bakiye ve/veya
karĢılanamayan taleplerden dolayı oluĢan iade bedeli, dağıtım listesinin onaylanarak kesinleĢmesini
takiben, talebi giren Konsorsiyum Üyeleri tarafından, baĢvuru yerlerinde Nakden Ödeme seçeneğini
kullanan Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara iade edilecektir.
b. Kur farkı ve güvenlik marjı nedeni ile oluĢacak farkın talebe dönüĢmesini talep etmeyen
yatırımcılar için iade esasları aĢağıdaki gibi olacaktır.
KarĢılanamayan taleplerden dolayı oluĢan iade bedeli ve kur farkı ve güvenlik marjı nedeniyle oluĢan
farklar dağıtım listesinin onaylanarak kesinleĢmesini takiben, satıĢı gerçekleĢtiren Konsorsiyum
Üyeleri tarafından, baĢvuru yerlerinde Nakden Ödeme seçeneğini kullanan Yurt Ġçi Bireysel
Yatırımcılara iade edilecektir.
c.

Tavan fiyat ile oluĢacak nihai fiyat arasındaki farkın talebe dönüĢmesini talep eden
yatırımcılar için iade esasları aĢağıdaki gibi olacaktır.

Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar, halka arzın güvenlik marjı eklenmiĢ tavan fiyat ile nihai fiyat arasında
oluĢacak iade tutarı kadar ekstra bir pay talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini de talep
formunda ilgili alanı iĢaretleyerek beyan edeceklerdir. Yatırımcının iade tutarını pay olarak talep
etmeye yönelik tercihini belirtmesi durumunda, güvenlik marjı eklenmiĢ tavan fiyat ile nihai halka
arz fiyatı arasındaki fark, ilave pay talebi olarak yatırımcı talebine yansıtılacak ve ancak bu
yansıtmalardan sonra dağıtım iĢlemine baĢlanacaktır. Bedel farkının talebe dönüĢtürülmesinden sonra
kalan bakiye ve/veya karĢılanamayan taleplerden dolayı oluĢan iade bedeli, dağıtım listesinin
onaylanarak kesinleĢmesini takiben, talebi giren Konsorsiyum üyeleri tarafından, baĢvuru yerlerinde
Nakden Ödeme seçeneğini kullanan Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara iade edilecektir.
d. Tavan fiyat ile oluĢacak nihai fiyat arasındaki farkın talebe dönüĢmesini talep etmeyen
yatırımcılar için iade esasları aĢağıdaki gibi olacaktır.
KarĢılanamayan taleplerden dolayı oluĢan iade bedeli ve nihai halka arz fiyatı ile tavan fiyat arasında
oluĢan farklar dağıtım listesinin onaylanarak kesinleĢmesini takiben, satıĢı gerçekleĢtiren
Konsorsiyum üyeleri tarafından, baĢvuru yerlerinde Nakden Ödeme seçeneğini kullanan Yurt Ġçi
Bireysel Yatırımcılara iade edilecektir.
9.25. Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit giriĢi ile kullanım
yerleri; tahmini nakit giriĢi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil ise, gereken diğer
fonların tutarı ve kaynağı hakkında detaylı bilgi
Arz Edilen Yeni Payların ve Arz Edilen Hazine Payları‟nın satıĢından sağlanan brüt hasılattan aracı
kuruluĢ komisyonları ve ġirketin arzla ilgili olarak yaptığı diğer masraflar çıkarıldıktan sonra kalan
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bölümünü (“Net Hasılat”) ġirket alacaktır. Arzın Net Hasılatı satılan Arz Edilen Yeni Payların ve Arz
Edilen Hazine Paylarının kesin sayısına, nihai Arz Fiyatına, komisyonlara ve arzla bağlantılı olarak
fiilen harcanan masraflara bağlıdır.
Pay baĢına 21,90 Avro olan tavan fiyat ıĢığında ve arzda azami 1.948.800 adede kadar Arz Edilen
Yeni Pay ve 147.078 adede kadar Arz Edilen Hazine Paylarının satıldığı varsayılırsa, bu payların
satıĢından sağlanacak brüt hasılatın 45,9 milyon Avro olması beklenmektedir.
ġirket toplam giderlerinin (aracılık yüklenimi komisyonu, aracı kuruluĢlara isteğe bağlı olarak
ödenecek olan baĢarı ücreti, hazine paylarının satın alınma maliyetleri ve ġirketin arzla bağlantılı
olarak harcadığı diğer masraflar dahil) yaklaĢık 6,2 milyon Avro tutacağını tahmin etmektedir ve
dolayısıyla arzdan yaklaĢık 39,7 milyon Avro Net Hasılat elde etmeyi beklemektedir.
ġirket Arz Edilen Yeni Payların ve Arz Edilen Hazine Paylarının satıĢından elde edilen Net Hasılatı,
yatırımları finanse etme kabiliyetini güçlendirmek ve kendisini Yönetimin önümüzdeki 3 yıllık
süreçte çıkacağını düĢündüğü devralma fırsatlarını değerlendirecek Ģekilde konumlandırmak
amacıyla kullanmayı amaçlamaktadır. Grup Net Hasılatı özellikle aĢağıdaki amaçlarla kullanmayı
öngörmektedir:
Grubun aĢağıdakileri kapsayan organik geliĢimini finanse etmek:


önemli havaalanlarında ek havayolu ikram birimlerini hizmete sokmak; ve



büyük uluslararası organizasyonlara iliĢkin yeni sözleĢmelerin yapılması için açılan
ihalelerde gereken mali gücü ve istikrarı gösterebilmek; ve

aĢağıdakiler dahil iktisap fırsatlarına yatırım yapmak;


bölümlerini, baĢta Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümünü, özellikle havayolu ikram
sektöründeki mevcut rakiplerinden bölge/iĢletme iktisap etmek suretiyle daha da
güçlendirmek amacıyla iĢletmeler satın almak;



yerleĢik ancak düĢük performans gösteren iĢletmeleri veya hak ettiğine inanılandan daha
az değer verilen markaları satın almak;



havayollarıyla veya diğer ortaklarla ortak giriĢimler kurmak; ve/veya



Grubun dikey ve/veya yatay entegrasyonunu arttırmayı sağlayacak Ģekilde, havayolu
ikram sektörüne ürün ve/veya hizmet sağlayan iĢletmeleri satın almak.

ġirket, Arz Edilen Mevcut Payların ve Arz Edilen Ġlave Payların AD PS ve DZR tarafından
satıĢından sağlanacak hasılattan herhangi bir pay almayacaktır.

9.26. Halka arz nedeniyle
nemalandırılacaksa esasları

toplanan

bedellerin

nemalandırılıp

nemalandırılmayacağı,

Halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.
9.27. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına iliĢkin bilgi
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Yatırımcılar iĢbu izahname ve halka arz sirkülerinde belirtilen talep toplama tarihinin son günü mesai
saatinin bitimine kadar satın alma taleplerinden vazgeçebilirler. Ayrıca, Kurul‟un Seri:I, No:40
Tebliği uyarınca, halka açıklanan konularda değiĢiklik olursa bu değiĢikliğin ilanından sonraki 2
iĢgünü içerisinde yatırımcılar satın alma taleplerinden vazgeçebilirler.
9.28. Halka arzda içsel bilgiye ulaĢabilecek konumdaki kiĢilerin listesi :
DO & CO ile halka arza aracılık eden aracı kuruluĢların, payların değerini etkileyebilecek nitelikteki
bilgiye ulaĢabilecek konumdaki yöneticileri, ortaklığın %5 ve üzerinde paya sahip ortakları ve halka
arz nedeniyle hizmet aldığı diğer kiĢi/kurumların listesi aĢağıda yer almaktadır:
KiĢi
Attila Doğudan
Michael Dobersberger
Waldemar Jud
Werner Sporn
Georg Thurn-Vrints
Christian Konrad
Klaus Petermann
Sandra Pötscher
Wilfried Kainz
Harald Hrastnig
Richard Müller
Bettina Höfinger
Daniela Schrenk
Annette Spevak
Carola Berthold
Andrea Markowski
Serdar Erden
Berna Kayaman
Ġlhami Koç
Murat Kural
Çağlan Yazıcı Mursaloğlu
Mert ErdoğmuĢ
Serhat Gürleyen
Zeynep YeĢim Karayel
Kaan Kırtay
Ekim Ġnan Kankotan
ġadiye Gözde GürtaĢ Karabulut
Doğa Ademoğlu
Uğur Üçgül
Nihan Özenç
BarıĢ Özbalyalı
Emre Sezan
Esra Suner
Serkan Aran
Ġrem Düzovalılar
Wolfgang Adler
Günther Prindl
Gabriela Simonet
Stephan Maurer
ġahika ġahin
Mehmet Halim ġahin
Meltem Akol
Ali Uzun
Meltem Güvenir
Banu Özyalçın

Kurum
DO & CO Restaurants & Catering AG
DO & CO Restaurants & Catering AG
DO & CO Restaurants & Catering AG
DO & CO Restaurants & Catering AG
DO & CO Restaurants & Catering AG
DO & CO Restaurants & Catering AG
DO & CO Restaurants & Catering AG
DO & CO Restaurants & Catering AG
DO & CO Restaurants & Catering AG
DO & CO Restaurants & Catering AG
DO & CO Restaurants & Catering AG
DO & CO Restaurants & Catering AG
DO & CO Restaurants & Catering AG
DO & CO Restaurants & Catering AG
DO & CO Restaurants & Catering AG
DO & CO Restaurants & Catering AG
THY DO & CO Ġkram Hizmetleri A.ġ.
THY DO & CO Ġkram Hizmetleri A.ġ.
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ
PKF Centurion Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH
PKF Centurion Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH
PKF Centurion Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH
PKF Centurion Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH
Legal Bağımsız Denetim YMM A.ġ.
Legal Bağımsız Denetim YMM A.ġ.
Akol Avukatlık Bürosu
Akol Avukatlık Bürosu
Akol Avukatlık Bürosu
Akol Avukatlık Bürosu
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Akol Avukatlık Bürosu
Akol Avukatlık Bürosu
Schuppich Sporn & Winischhofer
Schuppich Sporn & Winischhofer

Dila Topuz
Lara Sezerler
Haig Asenbauer
Felix Winischhofer

9.29. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları
a) Nitelikli yatırımcılar, bireysel yatırımcılar, ortaklığın çalıĢanları ve diğer yatırımcı
kategorilerine tahsis edilen oranlar:
DO & CO halka arzında, yatırımcılar aĢağıda belirtilen gruplar halinde kategorize edilmiĢtir.
i. Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaĢları ile yurt dıĢında
iĢçi, serbest meslek ve müstakil iĢ sahipleri dahil Türkiye‟de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel
kiĢiler ile yerleĢmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye‟de devamlı olarak 6 aydan fazla
oturanlar da dahil olmak üzere, aĢağıda tanımlanan Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt
DıĢı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dıĢında kalan tüm gerçek ve tüzel kiĢilerdir.
ii. Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılar: Yatırım fonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymetler
yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı
kurumlar, bankalar, sigorta Ģirketleri, portföy yönetim Ģirketleri, ipotek finansmanı
kuruluĢları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun geçici 20‟nci maddesi uyarınca kurulmuĢ olan sandıklar ile kamuya
yararlı dernekleri
iii. Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Karar‟la tanımlanan dıĢarıda yerleĢik olan, yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım
ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta Ģirketleri, portföy yönetim Ģirketleri, ipotek
finansmanı kuruluĢları, emekli ve yardım sandıkları ve vakıflardır. Paylar, Türk mevzuatı
uyarınca Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟nda iĢlem görecek Ģekilde halka arz edildiğinden
dolayı, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye‟de satın alacaklardır.
Halka arz edilecek payların;
540.040 adedi
270.020 adedi
1.890.136 adedi

- (%20) Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara,
- (%10) Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcılara ve
- (%70) Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcılara

ayrılmıĢtır.
Yurt dıĢı kurumsal yatırımcılara ayrılan paylar yeni pay alma hakkına konu olabilecek olan
maksimum 394.376 adet payı da içermektedir. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan
paylar yurt dıĢı kurumsal yatırımcılar kategorisinde yeterli talep olması halinde, yurt dıĢı kurumsal
yatırımcılara ayrılan tahsis miktarına eklenecektir. Bu kategoride yeterli talep bulunmaması halinde
ise bu payların hangi kategorideki yatırımcı grubuna ne Ģekilde ekleneceğine Ġġ YATIRIM‟ın önerisi
ile DO & CO, AD PS ve DZR karar verecektir.
Ek satıĢ hakkının kullanılması durumunda, ek satıĢ hakkına konu olan paylar da yukarıdaki oranlara
sadık kalınarak dağıtılacaktır.
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b) Tahsisat değiĢikliğinin yapılabileceği Ģartlar, büyüklüğü ve tahsisat değiĢikliğinde münferit
dilimler için uygulanabilir yüzdeler:
Yukarıda belirtilen tahsisatların oranı talep toplama neticesinde DO & CO, AD PS ve DZR‟nin onayı
ile aĢağıdaki koĢullar çerçevesinde Ġġ YATIRIM tarafından değiĢtirilebilecektir.
Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karĢılayacak miktarda
talep gelmemiĢ ise o gruba ait tahsisat DO & CO, AD PS ve DZR‟nin onayı ile diğer gruplara
aktarılabilir.
Ayrıca, talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karĢılayacak
kadar talep gelmiĢ olsa dahi, tahsisat oranları arasında;
- Yukarıda belirtilen herhangi bir yatırımcı grubu için tahsis edilen tutarı %20‟den fazla azaltmamak,
- Yurt Ġçi Bireysel ve Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcıların tahsisat oranını %10‟un altına düĢürmemek
üzere DO & CO, AD PS ve DZR‟nin onayı ile kaydırma yapılabilir.
c) Bireysel yatırımcılar ve ortaklığın çalıĢanlarına iliĢkin tahsisat grubunda aĢırı talep olması
halinde uygulanacak dağıtım yöntemi/yöntemleri:
Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat grubunda aĢırı talep olması durumunda uygulanacak farklı bir
yöntem yoktur. Ortaklığın çalıĢanlarına iliĢkin bir tahsisat grubu yoktur.
d) Tahsiste belirli yatırımcı gruplarına veya belirli diğer tanınabilecek ayrıcalıklar, söz konusu
gruplara tahsis edilen yüzdeler ve bu gruplara dahil edilme kriterleri:
Yoktur.
e) Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması planlanan asgari pay tutarı:
Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcı grubu için yatırımcı sayısının o yatırımcı grubuna dağılacak toplam lot
adedinden az veya adedine eĢit olduğu durumlarda talebi bilgi eksikliğinden iptal edilmemiĢ o
gruptaki tüm yatırımcılara en az 1 lot pay dağıtılacaktır.
Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcı grupları için toplam yatırımcı sayısının ilgili grupta dağılacak toplam lot
adedinden fazla olduğu durumlarda ise hangi yatırımcılara birer lot pay dağıtılacağı Ġġ YATIRIM‟ın
önerileri de dikkate alınarak DO & CO, AD PS ve DZR tarafından Seri VIII No 66 Madde 7‟de yer
alan eĢit ve adil davranılması esası gözetilerek karar verilecektir.
f) Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:
Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer
tarama iĢlemi yapılmayacaktır.
Yurt Ġçi Kurumsal Yatırımcı ve Yurt DıĢı Kurumsal Yatırımcı gruplarında öncelikle, madde 9.14‟te
belirtilen Ģekilde nihai talep adedi belirlenecektir. Daha sonra bir defadan fazla talepte bulunan
yatırımcıların bulunması durumunda ise fazla olan talep kabul edilecektir. Farklı Konsorsiyum
Üyelerinden eĢit miktarda mükerrer talep yapılmıĢsa veya yetersiz bilgi giriĢinden dolayı kararsız
kalınan durumlarda, yüksek yüklenimde bulunan aracı kurumun listesindeki talep kabul edilecektir.
Aynı miktarda yüklenimde bulunmuĢ Konsorsiyum Üyelerinden eĢit miktarda mükerrer talep
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yapılmıĢsa veya yetersiz bilgi giriĢinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, Konsorsiyum Üyelerinin
kurum unvanlarının alfabetik önceliğine bakılacaktır.
g) Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleĢmiĢ pay miktarının bildirilme
süreci hakkında bilgi:
Halka arzda talepte bulunan yatırımcılar, dağıtım listelerinin onaylandığı günü takip eden iĢ günü
talepte bulundukları konsorsiyum üyesine baĢvurarak halka arzdan aldıkları kesinleĢmiĢ pay
miktarını öğrenebilirler.
9.30. SatıĢın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir
oranda tahsisat yapılmıĢsa buna iliĢkin bilgi
Avusturya mevzuatına göre ġirket ortakları sermaye artıĢı yoluyla halka Arz Edilen Yeni Paylar ve
ġirket tarafından sahip olunan ve halka arza konu edilen “Hazine Payları” üzerinde Yeni Pay Alma
Hakkına sahiptir. Bu kapsamda AD PS ve DZR, Yeni Pay Hakkı Kullanımına katılmayacaklarına
dair beyanda bulunmuĢlardır. Bununla birlikte mevcut durumda halka açık paylara sahip olan
yatırımcılar, Yeni Pay Hakkı kullanabileceklerdir. Bu konuya iliĢin detaylı bilgiler Bölüm 9.8 altında
detaylandırılmıĢtır.
9.31. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay
sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına iliĢkin bilgi
Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek 1.948.800 adet pay, AD PS‟ın portföyünde bulunan ve
halka arza konu olan 149.680 adet pay, DZR portföyünde bulunan ve halka arza konu olan 454.638
adet pay ile DO & CO portföyünde bulunan ve halka arza konu olan 147.078 adet Hazine Payı ile
ek satıĢa konu olabilecek 405.030 adet pay üzerinde payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay
sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar olmadığını ve ayrıca paylar üzerinde intifa
hakkı bulunmadığını DO & CO, AD PS ve DZR beyan etmiĢtir.
9.32. Borsada iĢlem görme
Halka arz edilen payların satıĢ tamamlandıktan sonra ĠMKB‟de iĢlem görebilmesi ise Borsa
mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa‟nın vereceği olumlu karara bağlıdır.
9.33. Halka arzdan sonra dolaĢımdaki pay miktarının artırılmamasına iliĢkin taahhütler
a) Ortaklık tarafından verilen taahhüt:
Ortaklığın 5 Kasım 2010 tarihli Taahhüdü:
DO & CO, 8 Kasım 2010‟ da baĢlayan ve DO & CO paylarının Ġstanbul Menkul Kıymetler
Borsası‟nda (IMKB) iĢlem görmeye baĢlamasından sonraki 180. Günde sona eren dönem boyunca,
ĠMKB ve/veya Viyana Borsası (“VSE”)‟nda iĢlem gören DO & CO pay adedini doğrudan ya da
dolaylı olarak artırmayacağını ve bu süreç boyunca DO & CO‟nun ĠMKB ve/veya VSE‟de iĢlem
gören pay adedinin üçüncü Ģahıslar tarafından artırılmasına olanak tanıyacak etkinliklerde
bulunmayacağını beyan etmiĢtir.
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b) Ortaklar tarafından verilen taahhüt
AD PS ve DZR’nin 5 Kasım 2010 tarihli Taahhütleri:
AD PS ve DZR; 8 Kasım 2010‟ da baĢlayan ve DO & CO paylarının Ġstanbul Menkul Kıymetler
Borsası‟nda (IMKB) iĢlem görmeye baĢlamasından sonraki 180. günde sona eren dönem boyunca,
ĠMKB ve/veya Viyana Borsası (“VSE”)‟nda iĢlem gören DO & CO pay adedini doğrudan ya da
dolaylı olarak artırmayacağını ve bu süreç boyunca DO & CO‟nun ĠMKB ve/veya VSE‟de iĢlem
gören pay adedinin üçüncü Ģahıslar tarafından artırılmasına olanak tanıyacak etkinliklerde
bulunmayacağını beyan etmiĢtir.
c) Taahhütlerin içeriği, istisnaları ve dönemi:
Taahhütler, 8 Kasım 2010‟ da baĢlayan ve DO & CO paylarının Ġstanbul Menkul Kıymetler
Borsası‟nda (IMKB) iĢlem görmeye baĢlamasından sonraki 180. günde sona eren dönem boyunca
geçerlidir. Bununla birlikte, yeni pay alma hakkı arzında satılan ve ĠMKB‟de planlanan halka arzda
satılan payların hiçbiri bu kısıtlamaya tabi değildir ve ayrıca AD PS ve DZR, IMKB ve/veya
VSE‟deki Fiyat Ġstikrarı Dönemi sonunda kendisine geri dönen payları da serbestçe satabilecektir.
9.34. Halka arz sirkülerinin ilan edileceği yerler
Halka arz sirküleri Kamuyu Aydınlatma Platformu, ġirketin ve Ġġ YATIRIM‟ın aĢağıda sıralanan
internet sitelerinde ilan edilecektir.
www.doco.com.tr

www.isyatirim.com.tr
www.kap.gov.tr
9.35. Ek satıĢ iĢlemlerine iliĢkin bilgi
a.

Toplanan kesin talebin satıĢa sunulan pay miktarından fazla olması halinde aĢağıda
belirtilen mevcut ortaklara ait payların, dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına
eklenmesinin planlanıp planlanmayacağı

Toplanan kesin talebin satıĢa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, AD PS‟ya ait 100.320
adet payın ve DZR‟ye ait 304.710 adet payın dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına 9.29.
maddenin a bendinde açıklandığı Ģekilde eklenmesi planlanmaktadır.
b. Ek satıĢa konu olabilecek payların azami tutar ve oranları ile satıĢ yöntemi
Ek satıĢa konu olabilecek payların azami adedi 405.030‟dur. Bu paylar halka arz miktarının %15‟ine
denk gelmektedir. Toplanan kesin talebin satıĢa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, ek
satıĢ hakkı kullanılabilecek ve ek satıĢ hakkı kullanılan miktar, halka arz edilen pay miktarına
eklenerek dağıtıma tabi tutulacaktır.
c.

Ek satıĢın aracı kurumca ortaklardan ödünç alınacak payların satıĢı yoluyla
gerçekleĢtirilmesinin planlandığı kısmı ile ilgili açıklama

Ek satıĢ AD PS ve DZR tarafından gerçekleĢtirilecek olup, ödünç alma yoluyla bir ek satıĢ
gerçekleĢtirilmeyecektir.
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d. Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler
Yoktur.
9.36. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları ile fiyat istikrarına iliĢkin iĢlemler
a.

Fiyat Ġstikrarının GerçekleĢtirilmesinin Planlanıp Planlanmadığı:

Ġġ YATIRIM ĠMKB‟de ve bir aracı vasıtasıyla Viyana Borsasında fiyat istikrarı iĢlemleri yapabilir.
b. Fiyat Ġstikrarı ĠĢlemlerini GerçekleĢtirebilecek Aracı Kurumun Ticaret Ünvanı:
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
c.

Fiyat Ġstikrarı ĠĢlemlerini GerçekleĢtirebileceği Zaman Aralığı:

Mevcut mevzuat gereği, IMKB‟de gerçekleĢtirilen fiyat istikrarı iĢlemleri payların ĠMKB‟de iĢlem
görmeye baĢlamasından itibaren 30 takvim günü, Viyana Borsası‟nda gerçekleĢtirilen fiyat istikrarı
iĢlemleri ise dağıtım listesinin ilan edilmesinden itibaren 30 takvim günü yapılabilmektedir. Herhangi
bir borsada fiyat istikrarı iĢlemlerine son verildiğinde diğer borsada da fiyat istikrarı iĢlemlerine son
verilecektir.
d. Fiyat Ġstikrarı ĠĢlemlerinin Yerine Getirilmesine Yönelik Garantinin Olup Olmadığına
ĠliĢkin Açıklama:
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ., ġirket paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı iĢlemlerinde
bulunmayı planlamaktadır. Ancak, ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. fiyat istikrarı iĢlemlerini kesin
olarak yerine getireceğine iliĢkin bir taahhüt vermemektedir. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. fiyat
istikrarı iĢlemlerine hiç baĢlamayabileceği gibi, fiyat istikrarı iĢlemlerinde bulunması halinde de,
gerekçesini açıklamak suretiyle, bu iĢlemi istediği her an sona erdirebilir.
e.

Fiyat Ġstikrarını Sağlayıcı ĠĢlemlerinin Amacı:

Fiyat istikrarını sağlayıcı iĢlemlerde amaç, payın fiyatının halka arz fiyatının altına düĢmesi halinde
alımda bulunarak fiyat istikrarına katkıda bulunmaktır. Ancak bu iĢlem, herhangi bir fiyat taahhüdü
niteliğinde değildir ve fiyat istikrarı iĢlemlerinin gerçekleĢtirildiği dönemde payın piyasa fiyatı piyasa
koĢullarına göre olması gereken fiyata göre yüksek olabilmektedir. ĠMKB‟de yapılan fiyat istikrarı
sağlayıcı iĢlemlerde halka arz fiyatının üzerinde emir verilemez.
f.

Fiyat Ġstikrarına ĠliĢkin Sürenin Bitiminden Sonra Fiyatların DüĢebileceğine ĠliĢkin
Açıklama:

Fiyat istikrarını sağlayıcı iĢlemler (c) bendinde belirtilen süreyle sınırlıdır. Pay fiyatı, fiyat
istikrarının sağlayıcı iĢlemler sonucunda yükselmiĢ olsa bile bu sürenin bitiminden sonra tekrar
düĢebilir.
g.

Fiyat Ġstikrarı ĠĢlemlerinde Sorumluluk ve Bu ĠĢlemlerde Kullanılacak Kaynağın Niteliği:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, fiyat istikrarı iĢlemlerine iliĢkin tüm sorumluluk,
bu iĢlemleri gerçekleĢtiren aracı kurum Ġġ YATIRIM‟a aittir.
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Arz eden ortaklar ek satıĢ dahil halka arz büyüklüğünün % 13,04‟ü olacak Ģekilde hesaplanacak olan
fonu fiyat istikrarı iĢlemleri için Ġġ YATIRIM‟A aktaracaklardır. Bu fon ek satıĢın tam olarak
gerçekleĢmesi durumunda ek satıĢa konu hisselerin satıĢından elde edilen fondan, ek satıĢın tam
olarak gerçekleĢmemesi durumunda ise varsa ek satıĢta satılan payların satıĢından ve arz eden
ortakların portföyülerinden arz ettikleri payların satıĢından sağlanacaktır.
9.37. Sulanma Etkisi
a) Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:
Sulanma etkisi hesaplanırken tavan fiyat olan 21,90 Avro baz alınmıĢtır.
30 Eylül 2010‟da ġirketin konsolide esastaki Net Aktif Değeri (azınlık hisseleri hariç) 82,91 milyon
Avro‟dur, veya her biri 2,00 Avro‟luk sermayeye tekabül eden 7.795.200 adet Mevcut paya göre pay
baĢına yaklaĢık 10,64 Avro‟ya karĢılık gelmektedir. Net Aktif Değeri (azınlık payları hariç) toplam
varlıklardan toplam borçların ve azınlık hissedarlarına ait sermayenin çıkarılmasıyla bulunan
miktardır. Halka arz öncesi ve halka arz sonrası mevcut hissedarlar ve yeni hissedarlar için pay
baĢına net aktif değer ve sulanma etkisi aĢağıdaki tabloda hesaplanmıĢtır:
Halka Arz Öncesi

Birim

Toplam Net Varlık ("Defter Değeri")

Avro

82.907.744

Pay Sayısı

Adet

7.795.200

Arz BaĢına Toplam Net Varlık

Avro

10,64

Arz Edilen Paylar (Ek satıĢ dahil)

Adet

3.105.226

Arz Edilen Yeni Paylar ("Sermaye ArtıĢı")

Adet

1.948.800

Arz Edilen Hazine Payları

Adet

147.078

Tavan Fiyat

Avro

21,90

Toplam Halka Arz Büyüklüğü

Avro

68.004.449

ġirkete Giren Brüt Nakit (Sermaye ArtıĢı ve Hazine Payları SatıĢı)

Avro

45.899.728

Halka Arz Maliyetleri

Avro

6.200.000

ġirkete Giren Net Nakit

Avro

39.699.728

Toplam Net Varlık ("Defter Değeri")

Avro

122.607.472

Pay Sayısı

Adet

9.744.000

Arz BaĢına Toplam Net Varlık

Avro

12,58

Yeni Hissedarlar için Sulanma Etkisi

Avro

9,32

Mevcut Hissedarlar için Sulanma Etkisi

Avro

(1,95)

Miktar

Halka Arz Bilgileri

Halka Arz Sonrası

Bu, yeni pay alma haklarını kullanmayan mevcut hissedarlar açısından pay baĢına net aktif değerinde
1,95 Avro veya yaklaĢık olarak % 18 anlık bir artıĢa, ve Arz Edilen Payları satın alan yeni
yatırımcılar açısından pay baĢına net aktif değerinde yaklaĢık 9,32 Avro veya %43 sulandırmaya
karĢılık gelmektedir. Yeni yatırımcılara satılan her paydaki sulandırma, bu Arzdan sonra oluĢan pay
baĢına net aktif değerinin yeni yatırımcının ödediği Arz Fiyatından çıkarılmasıyla hesaplanır.
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b) Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda sulanma etkisinin miktarı
ve yüzdesi:
Ortak

Arz Sonrası Durum

Mevcut Durum
Pay Adedi

%

Pay Adedi

%

Arz Sonrası Durum
(Ek SatıĢ Dahil)
Pay Adedi
%

AD PS

4,240,576

54.40%

4,090,896

41.98%

3,990,576

40.95%

DZR

1,928,628

24.74%

1,473,990

15.13%

1,169,280

12.00%

147,078

1.89%

0

0.00%

0

0.00%

Halka Açık

1,478,918

18.97%

4,179,114

42.89%

4,584,144

47.05%

Toplam

7,795,200

100.00%

9,744,000

100.00%

9,744,000

100.00%

Hazine Payları

9.38. Halka arz ile ilgili menfaatler ile söz konusu menfaatlerin niteliği ve bu menfaatlerden
yararlanacak kiĢiler hakkında bilgi
DO & CO paylarının halka arzından arz eden ortaklar pay satıĢ geliri, DO & CO sermaye, halka arz
eden aracı kuruluĢlar ise aracılık komisyonu elde edeceklerdir.
9.39. Temsilci ve Yükümlülükleri Hakkında Bilgi
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (SPK) Seri III, No:44 no.lu “Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve
Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve SatıĢına ĠliĢkin Esaslar Tebliği” uyarınca yabancı
sermaye piyasası araçlarının halka arzında, yabancı ortaklık ve paylarını halka arz eden hissedarlar
tarafından temsilci atanması zorunludur. Aynı Tebliğ hükümleri uyarınca yabancı sermaye piyasası
aracına bağlı mali ve yönetimsel haklar (genel kurula katılma ve oy hakkı, kar payı alma hakkı,
bedelsiz pay alma hakkı, rüçhan hakkı vb.) ile bunların kullanımı yabancı ortaklığın kurulduğu yer
mevzuatına tabi olup, temsilci bu hakların ilgili ülke mevzuatı ve ortaklıkla imzalanan sözleĢme
hükümleri çerçevesinde kullandırılması ile yükümlüdür. Bu çerçevede, Ortaklık ve paylarını halka
arz eden hissedarlar (AD PS ve DZR) ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.‟yi 11.11.2010 tarihinde
imzalanan sözleĢme ile temsilci olarak atamıĢlardır. SözleĢme süresiz olarak imzalanmıĢ olup,
sözleĢme uyarınca ĠĢ Yatırım (temsilci) ortaklık paylarına iliĢkin mali ve yönetimsel hakların ortaklık
tarafından ilgili mevzuata uygun olarak alınmıĢ kararlar doğrultusunda kullandırılması, Türkiye‟de
halka arz edilen paylarla ilgili olarak ortaklık, AD PS ve DZR „nin Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ.
(MKK) ve ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ. (Takasbank) nezdinde gerçekleĢtirmesi gereken
iĢlemlerin mevzuatın izin verdiği ölçüde, vekil sıfatıyla, özen borcu çerçevesinde gerçekleĢtirilmesi,
ortaklık tarafından kendisine iletilen kamunun aydınlatılmasına iliĢkin tüm bilgilerin ilgili SPK
düzenlemelerinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde kamuya duyurulması, ortaklık paylarının
Viyana Borsası kapanıĢ fiyatlarını günlük olarak kendi internet sayfasında duyurulması iĢlemlerini
yerine getirecektir.
Bu iĢlemlerin ne Ģekilde yerine getirileceği ile ilgili esaslar SPK, Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası,
Merkezi Kayıt KuruluĢu ve Takasbank düzenlemeleri çerçevesince belirlenecek olup bu kapsamda
sözleĢme tarihinden sonra meydana gelebilecek değiĢiklik ve geliĢmeler izahname ve sirkülerler ile
aynı Ģekilde ilan edilmek suretiyle kamuya duyurulacaktır.
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10. FĠNANSAL DURUM VE FAALĠYET SONUÇLARI
DO & CO‟nun yıllık konsolide satıĢları, 31.03.2010‟da biten mali yılda 352,74 milyon Avro‟ya
ulaĢmıĢtır. 2010/2011 mali yılının ilk yarısında (01.04.2010-30.09.2010) satıĢlar 222,72 milyon Avro
olarak 2009/2010 mali yılının aynı dönemine göre (01.04.2009-30.06.2009) %20,7 artmıĢtır.
31.03.2010 tarihinde ġirketin toplam varlıkları 175,8 milyon Avro‟ya ulaĢmıĢ ve bir önceki mali yılın
bitiĢi olan 31.03.2009‟daki büyüklüğe göre %3,8‟lik bir artıĢ gerçekleĢmiĢtir. 30.09.2010‟da, toplam
varlıklar 220,0 miyon Avro‟ya ulaĢmıĢ ve geçen mali yılın ilk yarısına göre %25,4, 31.03.2010
tarhinde biten bir önceki mali yıla göre ise %25,2 artmıĢtır.
10.1. Ortaklığın son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle finansal durumu, finansal durumunda
yıldan yıla meydana gelen değiĢiklikler ve bu değiĢikliklerin nedenleri:
10.1.1. Son üç mali yıla ve ilgili ara dönemlere ait finansal tablolar
10.1.1.1
Aktifler (Avro)

Konsolide Bilanço
30 Eylül
2010
23.379.212
61.546.944
2.003.913
86.930.068
1.201.325
88.131.393
12.392.887
42.060.134

30 Eylül
2009
27.019.837
55.443.549
1.970.988
84.434.374
946.513
85.380.887
11.766.677
36.423.554

31 Mart
2010
25.351.892
59.142.587
1.645.392
86.139.872
1.770.188
87.910.059
10.332.788
31.212.908

31 Mart
2009
28.733.170
57.548.330
1.535.508
87.817.008
1.046.349
88.863.356
11.237.617
31.875.327

31 Mart
2008
38.859.120
43.630.656
1.576.264
84.066.040
332.617
84.398.657
8.113.039
41.630.690

Maddi Olmayan Duran Varlıklar*
Maddi Duran Varlıklar
Finansal Varlıklar
Duran Varlıklar Toplamı
Diğer Uzun Vadeli Varlıklar
Uzun Vadeli Varlıklar Toplamı
Stoklar
Ticari Alacaklar
Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
16.324.472
18.249.046
14.025.856
18.022.158
15.910.225
veVarlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
57.293.845
17.676.072
29.170.605
15.131.614
26.068.948
Dönen Varlıklar
128.071.339
84.115.349
84.742.156
76.266.716
91.722.902
ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülükleri
3.829.926
5.951.546
3.115.910
4.226.657
4.452.215
Aktifler Toplamı
220.032.658 175.447.782
175.768.126 169.356.729 180.573.774
*30 Eylül 2010 Ģerefiye rakamı 4,06 milyon Avro‟dur. Bu rakam, Grubun 2007 yılında Airest (Bugünkü Sky
Gourmet)„i satın almasının ardından mevcut AUSTRIAN sözleĢmenin aktifleĢtirilmesine istinaden oluĢmuĢtur.
30 Eylül
30 Eylül
31 Mart
31 Mart
31 Mart
Pasifler (Avro)
2010
2009
2010
2009
2008
ÖdenmiĢ Sermaye
15.590.400
15.590.400
15.590.400
15.590.400
15.590.400
Sermaye Yedekleri
34.066.126
34.463.626
34.463.626
34.463.626
34.463.626
Kar Yedekleri
31.787.250
24.042.678
24.042.654
23.123.523
17.879.482
Kur Farkı Yedekleri
-4.708.119
-6.950.571
-5.635.954
-6.501.520
-6.360.146
Hazine Payları
-1.495.492
-438.993
-1.221.133
-161.909
0
Konsolide Net Kar
7.667.478
5.474.020
9.658.595
2.083.660
6.413.322
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.907.643
72.181.161
76.898.188
68.597.780
67.986.684
Azınlık Payları
19.269.617
14.319.609
16.441.840
12.074.694
9.849.721
Öz Kaynaklar
102.177.260
86.500.770
93.340.028
80.672.474
77.836.405
Uzun Vadeli KarĢılıklar
17.409.951
15.895.630
16.805.239
14.770.883
16.072.465
Uzun Vadeli Finansal
0
0
0
8.502.779
14.336.833
Yükümlülükler
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
213.803
257.210
225.457
6.730.025
Uzun Vadeli Yükümlülükler
17.409.951
16.109.433
17.062.450
23.499.119
37.139.323
Toplamı
Kısa Vadeli KarĢılıklar
56.632.808
44.043.726
36.185.387
31.766.863
21.611.614
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Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplamı
Pasifler Toplamı

10.1.1.2

0
31.852.506
11.960.133

916.378
20.735.580
7.141.895

6
21.624.994
7.555.262

6.699.043
17.979.012
8.740.217

6.100.000
23.482.383
14.404.048

100.445.446

72.837.579

65.365.649

65.185.134

65.598.045

220.032.658

175.447.782

175.768.126

169.356.728

180.573.773

Konsolide Gelir Tablosu
01.04.201030.09.2010

01.04.200930.09.2009

01.04.200931.03.2010

01.04.200831.03.2009

01.04.200731.03.2008

SatıĢ Gelirleri
Diğer Faaliyetlerden Gelirler

222.716.819
2.436.969

184.467.484
4.640.220

352.743.771
9.905.007

387.775.380
15.080.425

354.624.645
11.625.833

Malzeme ve Hizmet Giderleri

-92.488.321

-73.434.649

-140.402.647

-164.724.439

-137.832.316

Personel Giderleri

-68.684.261

-61.241.664

-119.751.772

-133.944.987

-127.513.135

-8.700.447

-8.358.384

-17.039.659

-16.809.872

-15.477.955

0

0

-420.832

-3.410.000

0

-40.063.494
15.217.265
1.088.690
-37
16.305.918
-5.087.971
11.217.948
-3.550.469
7.667.478

-35.294.285
10.778.722
524.054
0
11.302.776
-3.585.578
7.717.199
-2.243.179
5.474.020

-66.467.139
18.566.728
689.945
0
19.256.673
-6.137.702
13.118.971
-3.460.376
9.658.595

-75.359.033
8.607.474
227.077
-13
8.834.538
-3.488.219
5.346.319
-3.262.666
2.083.653

-70.767.571
14.659.500
-385.188
0
14.274.312
-5.197.492
9.076.820
-2.663.498
6.413.322

1,00

0,71

23.917.712

19.137.107

1,25
0,25
20,2%
36.027.219

0,27
0,15
56,1%
28.827.346

0,82
0,15
18,2%
30.137.455

Konsolide Gelir Tablosu (Avro)

Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlıkların
Değer DüĢüklüğü KarĢılığı
Diğer Faaliyet Giderleri
FVÖK – Faaliyet Karı
Finansal Gelir Giderler
Faaliyet DıĢı Gelir ve Giderler
Vergi Öncesi Kar
Dönem Vergi Gideri
Dönem Karı / Zararı
Azınlık Payları
Konsolide Kar / Zarar
Hisse BaĢına Kazanç
Hisse BaĢına Dağıtılan Temettü
Kar Dağıtım Oranı (%)
FAVÖK
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10.1.1.3

Konsolide Nakit AkıĢı Tablosu

Nakit Akım Tablosu (Avro)
Vergi Öncesi Kar
Amortismanlar ve Değer DüĢüklüğü
KarĢılıkları
Sabit Kıymet SatıĢı Kar / Zararları
ĠliĢkili ġirket Gelirleri
Diğer Nakdi Olmayan Gelir /
Giderler
Faaliyetler Nakit Akımı
Stoklar ve Kısa Vadeli Alacaklardaki
ArtıĢ AzalıĢlar
KarĢılıklardaki ArtıĢ AzalıĢlar
Kısa Vadeli Ticari Borç ve
Yükümlüklerdeki ArtıĢ AzalıĢlar
Fon Varlığı Olmayan Aktiflerin
Kura Bağlı DeğiĢiklikleri
Borç Konsolidasyon Düzeltmelerine
Bağlı DeğiĢimler
Gelir Vergisi Ödemeleri ve
ErtelenmiĢ Vergi DeğiĢimleri
Operasyonel Faaliyetlerden Doğan
Nakit Akımı
Maddi, Maddi Olmayan Duran
Varlık SatıĢ Gelirleri
Borç Konsolidasyon Düzeltmelerine
Bağlı DeğiĢimler
Maddi, Maddi Olmayan Duran
Varlık Alımları
Uzun Vadeli Alacaklardaki ArtıĢ
AzalıĢlar
Yatırım Faaliyetlerinden Doğan
Nakit Akımı
Hissedarlara Temettü Ödemeleri
Azınlık Hissedarlarına Yapılan
Temettü Ödemeleri
Sermaye ArtıĢı
ġirketin Kendi Hisselerini Satın
Almasına Bağlı Nakit AkıĢı
Finansal Yükümlülüklerdeki ArtıĢ
AzalıĢlar
Finansman Faaliyetlerinden
Doğan Nakit Akımı
Nakit Akımı Toplamı
Dönem BaĢı Nakit ve Nakit
Benzerleri
Nakit Ve Nakit Benzerleri
Üzerindeki Kambiyo Etkisi
Dönem Sonu Nakit ve Nakit
Benzerleri
Fonlardaki DeğiĢim

01.04.201030.09.2010
16.305.918

01.04.200930.09.2009
11.302.776

01.04.200931.03.2010
19.256.673

01.04.200831.03.2009
8.834.538

01.04.200731.03.2008
14.274.312

8.706.447

8.358.384

17.460.491

20.219.872

15.477.954

-65.448
-358.520

-2.603
-435.480

374.304
-109.884

431.653
-77.544

83.333
-34.273

0

0

0

-838.309

496.864

24.588.396

19.223.078

36.981.584

28.570.210

30.298.191

-13.126.940

-5.345.691

2.091.536

4.943.507

1.027.241

16.442.062

11.395.437

9.780.791

5.644.281

-144.887

15.314.562

2.157.109

2.804.436

-11.843.489

-3.060.414

-760.133

1.136.188

-1.383.348

-422.366

6.855.564

372.695

-901.383

241.816

760.533

-2.470.979

-2.179.173

-2.437.517

-4.662.406

-2.990.658

-5.620.297

40.651.468

25.227.220

45.854.410

24.662.018

26.884.418

128.608

2.603

103.629

210.910

276.665

0

0

0

0

474.822

-9.553.457

-5.556.310

-13.544.316

-24.234.446

-8.736.231

-35.951

-725.425

-944.286

111.528

-9.149

-9.460.800

-6.279.132

-14.384.973

-23.912.007

-7.993.893

-1.913.899

-1.164.506

-1.164.506

-1.169.280

-974.400

-1.277.817

-233.071

-233.178

0

0

0

0

0

0

-934.000

-274.359

-277.084

-1.059.224

-161.909

0

0

-14.285.444

-15.201.815

-10.521.990

-14.807.176

-3.466.075

-15.960.104

-17.658.723

-11.853.179

-16.715.576

27.724.594

2.987.984

13.810.714

-11.103.168

2.174.949

29.170.605

15.131.614

15.131.614

26.068.948

25.752.612

398.515

-443.374

228.277

165.826

-1.858.613

57.293.845

17.676.072

29.170.605

15.131.614

26.068.948

27.724.594

2.987.984

13.810.714

-11.103.168

2.174.949
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10.1.2. 30 Eylül 2010 ve 30 Eylül 2009 tarihlerinde biten altı aylık dönemlerin karĢılaĢtırılması
Aktifler (Avro)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar*
Maddi Duran Varlıklar
Finansal Varlıklar
Duran Varlıklar Toplamı
Diğer Uzun Vadeli Varlıklar
Uzun Vadeli Varlıklar Toplamı
Stoklar
Ticari Alacaklar
Diğer Kısa Vadeli Alacaklar ve Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Dönen Varlıklar
ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülükleri
Aktifler Toplamı

30 Eylül 2010
23.379.212
61.546.944
2.003.913
86.930.068
1.201.325
88.131.393
12.392.887
42.060.134
16.324.472
57.293.845
128.071.339
3.829.926
220.032.658

30 Eylül 2009
27.019.837
55.443.549
1.970.988
84.434.374
946.513
85.380.887
11.766.677
36.423.554
18.249.046
17.676.072
84.115.349
5.951.546
175.447.782

DeğiĢim
-3.640.625
6.103.395
32.924
2.495.694
254.812
2.750.506
626.210
5.636.580
-1.924.574
39.617.773
43.955.990
-2.121.620
44.584.876

% DeğiĢim
-13,47%
11,01%
1,67%
2,96%
26,92%
3,22%
5,32%
15,48%
-10,55%
224,13%
52,26%
-35,65%
25,41%

Pasifler (Avro)
ÖdenmiĢ Sermaye
Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Kur Farkı Yedekleri
Hazine Payları
Konsolide Net Kar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Azınlık Payları
Öz Kaynaklar
Uzun Vadeli KarĢılıklar
Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Kısa Vadeli KarĢılıklar
Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Pasifler Toplamı

30 Eylül 2010
15.590.400
34.066.126
31.787.250
-4.708.119
-1.495.492
7.667.478
82.907.643
19.269.617
102.177.260
17.409.951
0
0
17.409.951
56.632.808
0
31.852.506
11.960.133
100.445.446
220.032.658

30 Eylül 2009
15.590.400
34.463.626
24.042.678
-6.950.571
-438.993
5.474.020
72.181.161
14.319.609
86.500.770
15.895.630
0
213.803
16.109.433
44.043.726
916.378
20.735.580
7.141.895
72.837.579
175.447.782

DeğiĢim

% DeğiĢim
0,00%
-1,15%
32,21%
-32,26%
240,66%
40,07%
14,86%
34,57%
18,12%

0
-397.500
7.744.572
2.242.451
-1.056.500
2.193.459
10.726.483
4.950.008
15.676.490
1.514.321
0
-213.803
1.300.518
12.589.081
-916.378
11.116.926
4.818.239
27.607.868
44.584.876

-100,00%
8,07%
28,58%
-100,00%
53,61%
67,46%
37,90%
25,41%

30 Eylül 2009 tarihinde biten ara dönemle karĢılaĢtırıldığında, uzun vadeli varlıklar 2,75 milyon
Avro artmıĢtır. Bu artıĢ, yatırımlardaki artıĢ ve kur etkilerinden kaynaklanmaktadır.
Dönen varlıklar, likit fonlarda önemli artıĢlar ve alacaklarda dönemsel olarak gerçekleĢen artıĢlara
bağlı olarak 43,95 milyon Avro artmıĢtır.
30 Eylül 2009‟da 82,44 milyon Avro olan konsolide öz sermayede (planlanmıĢ temettü dağıtımları ve
Ģerefiyenin defter değeriyle düzeltilmiĢ), 15,68 milyon Avroluk bir artıĢ gerçekleĢmiĢ ve 30 Eylül
2010‟da 98,12 milyon Avro‟ya ulaĢmıĢtır.Bu artıĢ, ġirket‟in karındaki değiĢim ve kur etkilerinden
kaynaklanmaktadır.
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ġerefiyenin defter değerleriyle ve planlanmıĢ temettü dağıtımlarıyla düzeltilmesinin ardından,
özsermaye oranı % 45,4 olmuĢtur (30 Eylül 2009: % 48,1).
Kısa vadeli yükümlülükler yükselerek 30 Eylül 2009‟da 72,84 milyon Avro olan değerinden 100,45
milyon Avro‟ya çıkmıĢtır.
01.04.201030.09.2010
222.716.819
2.436.969

01.04.200930.09.2009
184.467.484
4.640.220

Malzeme ve Hizmet Giderleri

-92.488.321

Personel Giderleri

Konsolide Gelir Tablosu (Avro)
SatıĢ Gelirleri
Diğer Faaliyetlerden Gelirler

Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değer
DüĢüklüğü KarĢılığı
Diğer Faaliyet Giderleri
FVÖK – Faaliyet Karı
Finansal Gelir Giderler
Faaliyet DıĢı Gelir ve Giderler
Vergi Öncesi Kar
Dönem Vergi Gideri
Dönem Karı / Zararı
Azınlık Payları
Konsolide Kar / Zarar
Hisse BaĢına Kazanç
Hisse BaĢına Dağıtılan Temettü
Kar Dağıtım Oranı (%)
FAVÖK
Karlılık Oranları
FAVÖK Marjı
FVÖK Marjı
Vergi Öncesi Kar Marjı
Dönem Karı Marjı
Konsolide Kar Marjı

DeğiĢim

% DeğiĢim

38.249.335
-2.203.251

20,7%
-47,5%

-73.434.649

-19.053.672

25,9%

-68.684.261

-61.241.664

-7.442.597

12,2%

-8.700.447

-8.358.384

-342.062

4,1%

0

0

0

-40.063.494
15.217.265
1.088.690
-37
16.305.918
-5.087.971
11.217.948
-3.550.469
7.667.478

-35.294.285
10.778.722
524.054
0
11.302.776
-3.585.578
7.717.199
-2.243.179
5.474.020

-4.769.209
4.438.542
564.636
-37
5.003.142
-1.502.393
3.500.749
-1.307.290
2.193.459

13,5%
41,2%
107,7%

1,00

0,71

0,28

38,9%

23.917.712

19.137.107

4.780.605

25,0%

01.04.201030.09.2010
%10,7
%6,8
%7,3
%5,0
%3,4

01.04.200930.09.2009
%10,4
%5,8
%6,1
%4,2
%3,0

01.04.201030.09.2010

01.04.200930.09.2009

44,3%
41,9%
45,4%
58,3%
40,1%

Satışlar
Bölüm Bazında SatıĢlar (milyon Avro)
Havayolu Ġkram Hizmetleri
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
Restoranlar, Özel Salonlar & Otel
Toplam SatıĢlar

Bölge Bazında SatıĢlar* (milyon Avro)

170,56
22,57
29,58
222,72
01.04.201030.09.2010

Avusturya (denetimden geçmemiĢ)

76,13
146

134,08
20,85
29,54
184,47
01.04.200930.09.2009
72,72

DeğiĢim
36,49
1,72
0,04
38,25

DeğiĢim
3,41

% DeğiĢim
%27,2
%8,2
%0,1
%20,7

% DeğiĢim
%4,7

Türkiye (denetimden geçmemiĢ)
Diğer (denetimden geçmemiĢ)
Toplam SatıĢlar (denetimden geçmiĢ)
*Kaynak:Şirketin İç Muhasebe Kayıtları

89,93
56,66
222,72

26,89
7,95
38,25

63,04
48,71
184,47

%42,7
%16,3
%20,7

2010/2011 mali dönemi ilk yarıyılında DO & CO Grup 222,72 milyon Avro satıĢ gerçekleĢtirmiĢtir.
Geçen yılın aynı dönemine gore kaydedilen 38,25 milyon Avro artıĢın ana sebebi, temel olarak
Türkiye baĢta olmak üzere uluslararası lokasyonlardaki Havayolu Ġkram Hizmetleri satıĢlarının
artmasıdır.
Malzeme ve hizmet giderleri
Malzeme ve hizmet giderlerinin satıĢlara oranı geçen yılın aynı döneminde % 39,8 olurken,
2010/2011 ilk yarıyılında % 41,5 olarak gerçekleĢmiĢtir. Figürlere bakıldığında ise aynı döneme
kıyasla satıĢlar % 20,7 büyürken, malzeme ve hizmet giderlerinde 19,05 milyon Avroluk (% 25,9) bir
artıĢ gerçekleĢmiĢtir. SatıĢlara olan yüzdedeki artıĢın temel sebebi, faaliyetlerin, malzeme hizmet
giderlerinin Grup ortalamasının üzerinde gerçekleĢtiği (özellikle Türkiye) ülkelerde yoğunlaĢmasıdır.
Personel giderleri
Rakamsal verilere bakıldığında, 2009/2010‟un ilk yarıyılında 61,24 milyon Avro olan personel
giderleri, 2010/2011‟in ilk yarıyılında 66,68 milyon Avro‟ya çıkmıĢtır. Buna karĢın, satıĢın bir
yüzdesi olarak 2009/2010 yılı ilk yarıyılında %33,2 olan personel gider oranı 2010/2011 yılı ilk
yarıyılında %30,8‟e düĢmüĢtür. Rakamsal büyümenin sebebi Havayolu Ġkram Hizmetleri kolunun
büyümesinden kaynaklanırken yüzdesel küçülmenin sebebi özellikle Türkiye gibi personel
maliyetinin göreceli olarak ucuz olduğu ülkelerde büyümesi sebebiyle ortalama personel maliyetinin
düĢmesi olmuĢtur.
Faaliyetlere ilişkin diğer giderler
01.04.2010- 01.04.200930.09.2010 30.09.2009

Faaliyetlerle Ġlgili Diğer Giderler (milyon Avro)
Diğer Vergiler ( Kurumlar Vergisi Hariç)

DeğiĢim

% DeğiĢim

0,73

0,56

0,17

30,6

22,17

19,76

2,41

12,2

Seyahat ve ĠletiĢim Giderleri

3,88

2,77

1,10

39,8

Kargo, Nakliye ve Bakım Giderleri

5,13

4,32

0,81

18,7

Sigorta Giderleri

0,45

0,45

0,00

0,5

Hukuk, Denetim, ve DanıĢmanlık Giderleri

1,29

1,73

-0,44

-25,4

Reklam Ġlan Giderleri

0,44

0,34

0,09

27,3

Diğer Personel Giderleri

0,33

0,16

0,17

102,1

ÇeĢitli Operasyonel Giderler

1,97

2,52

-0,55

-21,7

Değer Düzeltme, Tahsil Edilemeyen Alacak Giderleri

0,84

0,30

0,54

183,3

Kur Farkları

1,57

1,48

0,08

5,7

Sabit Kıymet SatıĢ Zararları

0,05

0,04

0,01

35,1

Diğer Genel Yönetim Giderleri

1,23

0,87

0,36

41,2

40,06

35,29

4,77

13,5

Kiralama ve Operasyonel Giderler ( Havalimanı ücretleri dahil)

Toplam
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2009/2010 yılı ilk yarıyılına gore faaliyetlere iliĢkin diğer giderler %13,5 ya da 4.77 milyon Avro
artıĢ göstermesine karĢın satıĢlara olan yüzdesi %19.1 den %18.0‟e düĢmüĢtür. Faaliyetlere iliĢkin
diğer giderlerdeki artıĢ temel olarak ciroya bağlı havayolu ücretlerinden kaynaklanmıĢtır.
FAVÖK
DO & CO‟nun FAVÖK‟ü 2009/2010‟un ilk yarıyılına göre 4,78 milyon Avro artarak 23,92 milyon
Avro olarak gerçekleĢmiĢtir. 2009/2010 mali yılının ilk yarıyılında % 10,4 olan FAVÖK marjı ise
2010/2011 mali yılının ilk yarıyılında %10,7‟ye çıkmıĢtır.
Amortisman giderleri
Amortisman giderleri geçen yılın aynı döneminde 8,36 milyon Avro olurken, bu dönem 8,70 milyon
Avro‟ya çıkmıĢtır.
FVÖK
Faiz ve vergi öncesi konsolide kar (FVÖK), 2009/2010‟un ilk yarıyılına gore 4,44 milyon Avro
artarak 15,22 milyon Avro‟ya ulaĢmıĢtır. FVÖK marjı 2010/2011 ilk yarıyılında % 6,8 olarak
gerçekleĢirken aynı oran geçen yılın aynı döneminde % 5,8 olarak kaydedilmiĢtir.
Finansal Gelir ve Giderler
2010/2011 mali dönemi ilk yarıyılında finansal gelir ve giderler 1,09 milyon Avro olarak
gerçekleĢirken bu rakam geçen yılın aynı döneminde 0,52 milyon Avro‟da kalmıĢtır. Bu geliĢimin
temel sebebi borçların azaltılmasına bağlı olarak azalan faiz giderleri ile biriken nakde parallel olarak
artan faiz gelirleridir.

Vergiler
Bu kalem, DO & CO ve DO & CO‟nun iĢtirakleri taafından ödenen gelir vergileri ile ertelenmiĢ
vergi karĢılıklarını içermektedir.
DO & CO‟nun toplam vergi giderlerinin vergi öncesi kara oranı geçen yılın aynı döneminde % 31,7
olarak gerçekleĢirken, bu yarıyılda % 31,2‟ye çıkmıĢtır.
Azınlık payları
Azınlık payları bulunan tam konsolide Ģirketlerin yıllık karlarından doğan azınlık hakları,
2009/2010‟un ilk çeyreğinde 2,24 milyon Avro olarak gerçekleĢmiĢ, bu dönem ise 3,55 milyon
Avro‟ya ulaĢmıĢtır. Azınlık payları temel olarak, DO & CO‟nun tam konsolide bağlı ortaklığı
Turkish DO & CO‟daki % 50 THY payını temsil etmektedir.
Net kar
2010/2011 mali yılının ilk yarıyılında net kar, geçen yılın aynı dönemine gore 2,19 milyon Avro
artarak 7,67 milyon Avro, hisse baĢına kazanç ise 1,00 Avro olarak gerçekleĢmiĢtir.
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10.1.3. 31 Mart 2010 ve 31 Mart 2009 tarihlerinde biten mali yılların karĢılaĢtırılması
Aktifler (Avro)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Finansal Varlıklar
Duran Varlıklar Toplamı
Diğer Uzun Vadeli Varlıklar
Uzun Vadeli Varlıklar Toplamı
Stoklar
Ticari Alacaklar
Diğer Kısa Vadeli Alacaklar ve Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Dönen Varlıklar
ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülükleri
Aktifler Toplamı
Pasifler (Avro)
ÖdenmiĢ Sermaye
Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Kur Farkı Yedekleri
ġirketin Kendi Hisseleri
Konsolide Net Kar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Azınlık Payları
Öz Kaynaklar
Uzun Vadeli KarĢılıklar
Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Kısa Vadeli KarĢılıklar
Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Pasifler Toplamı

31 Mar 2010
25.351.892
59.142.587
1.645.392
86.139.872
1.770.188
87.910.059
10.332.788
31.212.908
14.025.856
29.170.605
84.742.156
3.115.910
175.768.126
31 Mar 2010
15.590.400
34.463.626
24.042.654
-5.635.954
-1.221.133
9.658.595
76.898.188
16.441.840
93.340.028
16.805.239
0
257.210
17.062.450
36.185.387
6
21.624.994
7.555.262
65.365.649
175.768.126

31 Mar 2009
28.733.170
57.548.330
1.535.508
87.817.008
1.046.349
88.863.356
11.237.617
31.875.327
18.022.158
15.131.614
76.266.716
4.226.657
169.356.729
31 Mar 2009
15.590.400
34.463.626
23.123.523
-6.501.520
-161.909
2.083.660
68.597.780
12.074.694
80.672.474
14.770.883
8.502.779
225.457
23.499.119
31.766.863
6.699.043
17.979.012
8.740.217
65.185.134
169.356.728

DeğiĢim
-3.381.278
1.594.258
109.884
-1.677.136
723.839
-953.297
-904.829
-662.419
-3.996.302
14.038.991
8.475.440
-1.110.747
6.411.397
DeğiĢim
0
0
919.131
865.566
-1.059.224
7.574.935
8.300.407
4.367.146
12.667.553
2.034.356
-8.502.779
31.753
-6.436.670
4.418.524
-6.699.036
3.645.982
-1.184.955
180.515
6.411.398

% DeğiĢim
-11,77
2,77
7,16
-1,91
69,18
-1,07
-8,05
-2,08
-22,17
92,78
11,11
-26,28
3,79
% DeğiĢim
0,00
0,00
3,97
-13,31
654,21
363,54
12,10
36,17
15,70
-100,00
14,08
-27,39
13,91
-100,00
20,28
-13,56
0,28
3,79

Uzun vadeli varlıklar, 2008/2009 mali yılına göre 0,95 milyon Avro azalmıĢtır. Bu düĢüĢün sebebi
2009-2010 mali yılında yatırım faaliyetlerinin azalmasıdır.
Dönen varlıklar, 2008/2009 mali yılında 8,48 milyon Avro artmıĢtır. Bu artıĢ, nakit ve nakit
benzerlerindeki yüksek artıĢtan kaynaklanmaktadır.
DO & CO‟nun (planlanmıĢ temettü dağıtımları ve Ģerefiyenin defter değeriyle düzeltilmiĢ) konsolide
özsermayesi 2009/2010 mali yılında 11,89 milyon Avro artarak, 75,45 milyon Avro‟dan 87,34
milyon Avro‟ya çıkmıĢtır. Bu artıĢ, konsolide kazançlar ve kur etkisi ile temettü dağıtımı ve geri
alınan paylardan kaynaklanmaktadır.
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ġerefiyenin defter değerleriyle ve planlanmıĢ temettü dağıtımlarıyla düzeltilmesinin ardından,
özsermaye oranı % 50,9‟a ulaĢmıĢtır (Bir önceki yıl: % 45,6).
2008/2009 mali yılında 23,50 milyon Avro olan uzun vadeli yükümlülükler önemli ölçüde düĢerek,
2009/2010 mali yılında 17,06 milyon Avro olmuĢtur. Bu düĢüĢ, uzun vadeli finansal yükümlülüklerin
azalmasından kaynaklanmaktadır.
Kısa vadeli yükümlülükler 65,19 milyon Avro‟dan 65,37 milyon Avro‟ya çıkmıĢtır. Kısa vadeli
finansal yükümlülükler düĢerken, kısa vadeli karĢılıklar ve borçlar artmıĢtır.
Konsolide Gelir Tablosu (Avro)
SatıĢ Gelirleri
Diğer Faaliyetlerden Gelirler
Malzeme ve Hizmet Giderleri
Personel Giderleri
Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değer
DüĢüklüğü KarĢılığı
Diğer Faaliyetlerden Giderler
FVÖK – Faaliyet Karı
Finansal Gelir Giderler
ĠliĢkili ġirketlerden Gelir ve Giderler
Vergi Öncesi Kar
Faaliyet DıĢı Gelir ve Giderler
Dönem Vergi Gideri
Dönem Karı / Zarar
Azınlık Payları
Konsolide Kar / Zarar
Hisse BaĢına Kazanç
Hisse BaĢına Dağıtılan Temettü
Kar Dağıtım Oranı (%)
FAVÖK
Karlılık Oranları
FAVÖK Marjı
FVÖK Marjı
Vergi Öncesi Kar Marjı
Dönem Karı Marjı
Konsolide Kar Marjı

01.04.200931.03.2010
352.743.771
9.905.007
-140.402.647
-119.751.772

01.04.200831.03.2009
387.775.380
15.080.425
-164.724.439
-133.944.987

-35.031.609
-5.175.418
24.321.792
14.193.214

-9,0
-34,3
-14,8
-10,6

-17.039.659

-16.809.872

-229.787

1,4

-420.832

-3.410.000

2.989.168

-87,7

-66.467.139
18.566.728
689.945
157.175
19.256.673
0
-6.137.702
13.118.971
-3.460.376
9.658.595

-75.359.033
8.607.474
227.077
404.000
8.834.538
-13
-3.488.219
5.346.319
-3.262.666
2.083.653

8.891.894
9.959.254
462.868
-246.825
10.422.136
13
-2.649.483
7.772.653
-197.711
7.574.942

-11,8
115,7
203,8
-61,1
118,0
-100,0
76,0
145,4
6,1
363,5

1,25
0,25
20,2%
36.027.219

0,27
0,15
56,1%
28.827.346

0,98
0,10
-35,9%
7.199.873

367,4
66,7
-64,0
25,0

01.04.200931.03.2010
%10,2
%5,3
%5,5
%3,7
%2,7

01.04.200831.03.2009
%7,4
%2,2
%2,3
%1,4
%0,5

01.04.200931.03.2010

01.04.200831.03.2009

DeğiĢim

% DeğiĢim

Satışlar
Bölüm Bazında SatıĢlar (milyon Avro)
Havayolu Ġkram Hizmetleri
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri

258,56
34,00
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246,84
76,87

DeğiĢim
11,71
-42,88

% DeğiĢim
%4,7
-%55,8

Restoranlar, Özel Salonlar & Otel
Toplam SatıĢlar
Bölge Bazında SatıĢlar* (milyon Avro)
Avusturya (denetimden geçmemiĢ)
Türkiye (denetimden geçmemiĢ)
Diğer (denetimden geçmemiĢ)
Toplam SatıĢlar (denetimden geçmiĢ)
*Kaynak:Şirketin İç Muhasebe Kayıtları

60,19
352,74

64,06
387,78

01.04.200931.03.2010
135,47
126,38
90,90
352,74

01.04.200831.03.2009
176,23
98,52
113,03
387,78

-3,87
-35,03
DeğiĢim
-40,76
27,85
-22,12
-35,03

-%6,0
-%9,0
% DeğiĢim
-%23,1
%28,3
-%19,6
-%9,0

DO & CO Grubu, 2009/2010 mali yılında 352,74 milyon Avro (önceki yıl: 387,78 milyon Avro)
tutarında bir ciro elde etmiĢtir. Bu da cironun 35,03 milyon Avro ya da %9.0 oranında gerilediği
anlamına gelmektedir. Bu azalma, genel olarak 2008/2009 mali yılının birinci çeyreğinde
gerçekleĢtirilen EURO 2008‟e dayandırılmalıdır. Bölgesel dağılıma bakıldığında, Avusturya‟daki
satıĢlar, 2008/2009‟da gerçekleĢen EURO 2008 ve AUSTRIAN satıĢlarında gerçekleĢen azalmalara
bağlı olarak, 40,76 milyon Avro gibi yüksek bir miktarda azalmıĢtır. Diğer yandan, Türkiye‟deki
satıĢlar, THY ve diğer havayollarına yapılan satıĢlardan kaynaklanan 27,85 milyon Avro‟luk bir artıĢ
göstermiĢtir.
Malzeme ve hizmet giderleri
Malzeme ve hizmet giderlerinin satıĢlara oranı, 2008/2009‟da % 42,5 iken, 2009/2010‟da % 39,8‟e
düĢmüĢtür. Bu düĢüĢün ana sebebi, 2008/2009 mali yılında EURO 2008‟de gerçekleĢen kar marjsız
satıĢlardır. Rakamlara bakılırsa, satıĢlar % 9 azalırken, malzeme giderleri 24,32 milyon Avro (%
14,8) azalmıĢtır.
Marjsız satıĢlar, DO & CO‟ya tedarikçileri tarafından faturalanan giderlere hiçbir kar marjı
eklenmeden verilen servisler anlamına gelmektedir. Bu hizmetlerin giderleri, çoğunlukla malzeme ve
hizmet giderleri bölümünde verilmektedir. Maliyetine satıĢlar, örneğin, altyapı sağlanmasıyla (tente
kurulması vb.) ilgili satıĢlardır.
Personel giderleri
DO & CO Grubunun personel harcamaları, geçen yıla kıyasla 133,94 milyon Avro‟dan 119,75
milyon Avro‟ya düĢmüĢtür. Bu düĢüĢ, 2008/2009 yılında 3.835 olan ortalama çalıĢan sayısının
2009/2010‟da 3.542‟e düĢmesinden kaynaklanmaktadır. Personel sayısındaki azalıĢ ise hem
ekonomik konjonktüre bağlı olarak grup içinde yapılan düzenlemelere hem de EURO 2008
dolayısıyla 2008/2009‟da personel sayısının artmasına bağlıdır.
2008/2009‟da % 34,5 olan personel giderlerinin satıĢlara oranı 2009/2010 yılında % 33,9‟a
düĢmüĢtür. Bu rakamlardaki değiĢim, 2008/2009 mali yılı toplam satıĢlarından marjsız satıĢlar
düĢüldüğünde daha da görünür hale gelmektedir. Personel giderlerinin satıĢlara oranının düzeltilmesi,
bu oranı % 36,5‟ten % 33,9‟a çekmektedir.
Faaliyetlere ilişkin diğer giderler
Faaliyetlerle Ġlgili Diğer Giderler (milyon Avro)
Diğer Vergiler ( Kurumlar Vergisi Hariç)
Kiralama ve Operasyonel Giderler ( Havalimanı ücretleri dahil)
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01.04.2009- 01.04.2008DeğiĢim
31.03.2010 31.03.2009
1,00
1,31
-0,31
37,84
37,66
0,18

% DeğiĢim
-23,5
0,5

Seyahat ve ĠletiĢim Giderleri
Kargo, Nakliye ve Bakım Giderleri
Sigorta Giderleri
Hukuk, Denetim, ve DanıĢmanlık Giderleri
Reklam Ġlan Giderleri
Diğer Personel Giderleri
ÇeĢitli Operasyonel Giderler
Değer Düzeltme, Tahsil Edilemeyen Alacak Giderleri
Kur Farkları
Sabit Kıymet SatıĢ Zararları
Diğer Genel Yönetim Giderleri
Toplam

5,32
8,35
0,89
3,00
0,59
0,36
2,76
1,85
2,19
0,47
1,84
66,47

7,06
9,13
0,99
2,76
0,71
0,54
2,31
1,49
8,61
0,28
2,52
75,36

-1,74
-0,77
-0,10
0,24
-0,11
-0,18
0,45
0,36
-6,42
0,20
-0,69
-8,89

-24,7
-8,5
-9,9
8,7
-15,8
-33,7
19,7
24,5
-74,6
70,5
-27,2
-11,8

Faaliyetlere iliĢkin diğer giderler, 8,89 milyon Avro (%11,8) azalmıĢtır. Bu düĢüĢ, kur farkı
kayıplarındaki 6,42 milyon Avro‟luk azalmadan ve diğer giderlerde temel olarak satıĢlardaki
düĢüĢlere bağlı olarak gerçekleĢen azalmalardan kaynaklanmaktadır.
FAVÖK
DO & CO Grubunun 2009/2010 FAVÖK‟ü 36,03 milyon Avro tutarındadır. Bu da FAVÖK‟te,
2008/2009 FAVÖK‟üne (28,83 milyon Avro) kıyasla 7,20 milyon Avro tutarında bir artıĢ yaĢandığı
anlamına gelmektedir. Bu sebeple 2008/2009‟da % 7,4 olan FAVÖK marjı, 2009/2010 yılında
%10,2‟ye çıkmıĢtır.Bu artıĢın baĢlıca sebepleri Ģunlardır:
2008/2009‟da DO & CO‟nun yüksek miktarlarda kar marjsız satıĢlar yapması (EURO 2008),
2008/2009‟da yeniden yapılandırmaya bağlı oluĢan tek seferlik giderler ve
2009/2010‟da iĢ gücündeki azalma ve diğer tasarruflardan kaynaklanan verim artıĢı
Amortisman giderleri
2008/2009 yılında 20,22 milyon Avro olan amortisman giderleri, 2009/2010‟da 17,46 milyon
Avro‟ya düĢmüĢtür. Bu düĢüĢ, temel olarak 2008/2009‟da AUSTRIAN ile olan havayolu ikram
hizmetleri sözleĢmesindeki değerin 3,41 milyon Avro düĢmesinden kaynaklanmaktadır. Değeri
düĢürülen maddi olmayan varlık, AIREST‟in satın alınması esnasında havayolu ikram hizmetleri
sözleĢmesi ile ilgilidir.
FVÖK
Faiz ve vergi öncesi konsolide kar (FVÖK), 2009/2010 mali yılında 18,57 milyon Avro olarak
gerçekleĢmiĢtir. Bu rakam, 2008/2009 yılının FVÖK‟ünden 9,96 milyon Avro yüksektir ve bu artıĢ,
2008/2009‟da AUSTRIAN ile olan sözleĢmedeki değer düĢüklüğünden kaynaklanmaktadır.
Finansal Gelir ve Giderler
2009/2010 mali döneminde finansal gelir ve giderler 0,69 milyon Avro olarak gerçekleĢirken bu
rakam geçen yılın aynı döneminde 0,23 milyon Avro‟da kalmıĢtır. Bu geliĢimin temel sebebi
borçların azaltılmasına bağlı olarak azalan faiz giderleridir.
Vergiler

152

Vergi oranının (vergi giderlerinin vergilendirilmemiĢ gelirlere oranı) % 39,5 olan 2008/2009 mali
yılındaki değeri, 2009/2010‟da %31,9‟a düĢmüĢtür. Bu değiĢim, temel olarak 2008/2009 yılında
maddi olmayan varlıklarda gerçekleĢen değer düĢüklüklerinden kaynaklanmaktadır. Vergi öncesi kar,
bu değer düĢüklüğü düzeltildiği takdirde, vergi oranı % 28,5 olmaktadır.
Azınlık payları
Tam konsolidasyona tabi tutulan iĢtiraklerin yıllık karlarından doğan azınlık hakları 2008/ 2009‟da
3,26 milyon Avro olarak gerçekleĢirken, 2009/2010‟da bu rakam 3,46 milyon Avro‟ya ulaĢmıĢtır. Bu
artıĢ, tam konsolidasyona tabi TURKISH DO & CO‟nun özsermayesinde mevcut %50 oranındaki
yabancı paylardan kaynaklanmaktadır.
Net Kar
DO & CO, bu sene 9,66 milyon Avro net kar açıklayarak tarihindeki en yüksek rakama ulaĢmıĢtır.
Hisse baĢına kazanç 1,25 Avro olmuĢtur (Bir önceki yıl: 0,27 Avro).
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10.1.4. 31 Mart 2009 ve 31 Mart 2008 tarihlerinde biten mali yılların karĢılaĢtırılması
Aktifler (Avro)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Finansal Varlıklar
Duran Varlıklar Toplamı
Diğer Uzun Vadeli Varlıklar
Uzun Vadeli Varlıklar Toplamı
Stoklar
Ticari Alacaklar
Diğer Kısa Vadeli Alacaklar ve Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Dönen Varlıklar
ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülükleri
Aktifler Toplamı
Pasifler (Avro)
ÖdenmiĢ Sermaye
Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Kur Farkı Yedekleri
ġirketin Kendi Hisseleri
Konsolide Net Kar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Azınlık Payları
Öz Kaynaklar
Uzun Vadeli KarĢılıklar
Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Kısa Vadeli KarĢılıklar
Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Pasifler Toplamı

31 Mar 2009

31 Mar 2008

28.733.170
57.548.330
1.535.508
87.817.008
1.046.349
88.863.356
11.237.617
31.875.327
18.022.158
15.131.614
76.266.716
4.226.657
169.356.729

38.859.120
43.630.656
1.576.264
84.066.040
332.617
84.398.657
8.113.039
41.630.690
15.910.225
26.068.948
91.722.902
4.452.215
180.573.774

31 Mar 2009

31 Mar 2008

15.590.400
34.463.626
23.123.523
-6.501.520
-161.909
2.083.660
68.597.780
12.074.694
80.672.474
14.770.883
8.502.779
225.457
23.499.119
31.766.863
6.699.043
17.979.012
8.740.217
65.185.134
169.356.728

15.590.400
34.463.626
17.879.482
-6.360.146
0
6.413.322
67.986.684
9.849.721
77.836.405
16.072.465
14.336.833
6.730.025
37.139.323
21.611.614
6.100.000
23.482.383
14.404.048
65.598.045
180.573.773

DeğiĢim
-10.125.950
13.917.673
-40.756
3.750.968
713.732
4.464.700
3.124.578
-9.755.362
2.111.933
-10.937.334
-15.456.186
-225.558
-11.217.044
DeğiĢim
0
0
5.244.041
-141.374
-161.909
-4.329.662
611.096
2.224.973
2.836.069
-1.301.582
-5.834.054
-6.504.568
-13.640.203
10.155.249
599.043
-5.503.372
-5.663.831
-412.911
-11.217.045

% DeğiĢim
-26,06
31,90
-2,59
4,46
214,58
5,29
38,51
-23,43
13,27
-41,96
-16,85
-5,07
-6,21
% DeğiĢim
0,00
0,00
29,33
2,22
-67,51
0,90
22,59
3,64
-40,69
-96,65
-36,73
46,99
9,82
-23,44
-39,32
-0,63
-6,21

DO & CO‟nun (planlanmıĢ temettü dağıtımları ve Ģerefiyenin defter değeriyle düzeltilmiĢ) konsolide
öz sermayesi 2008/2009 mali yılında 2,84 milyon Avro artarak, 72,61 milyon Avro‟dan 75,45 milyon
Avro‟ya çıkmıĢtır. ġerefiyenin defter değerleriyle ve planlanmıĢ temettü dağıtımlarıyla
düzeltilmesinin ardından, özsermaye oranı % 45,6‟ya ulaĢmıĢtır (Bir önceki yıl: % 41,1).
Konsolide uzun vadeli yükümlülükler, 2008/2009‟da 37,14 milyon Avro‟dan 23,5 milyon Avro‟ya
düĢmüĢtür. Bu düĢüĢün temel sebebi, Türkiye‟de kurulan ortaklığın kuruluĢunda taahhüt edilen
yükümlülüklerin geri ödenmesidir.
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Konsolide kısa vadeli yükümlülükler, 2007/2008 mali yılıyla aynı seviyede kalmıĢ ve 65,19 milyon
Avro olarak gerçekleĢmiĢtir.
Özsermayede yukarıda belirtilen uzun ve kısa vadeli yükümlülüklerde gerçekleĢen değiĢikliklere
bağlı olarak yaĢanan gerilemenin sonucunda, toplam varlıklar 180,57 milyon Avro‟dan 169,36
milyon Avro‟ya gerilemiĢtir.
Konsolide Gelir Tablosu (Avro)
SatıĢ Gelirleri
Diğer Faaliyetlerden Gelirler
Malzeme ve Hizmet Giderleri
Personel Giderleri
Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değer
DüĢüklüğü KarĢılığı
Diğer Faaliyetlerden Giderler
FVÖK – Faaliyet Karı
Finansal Gelir Giderler
Faaliyet DıĢı Gelir ve Giderler
Vergi Öncesi Kar
Dönem Vergi Gideri
Dönem Karı / Zararı
Azınlık Payları
Konsolide Kar / Zarar
Hisse BaĢına Kazanç
Hisse BaĢına Dağıtılan Temettü
Kar Dağıtım Oranı (%)
FAVÖK
Karlılık Oranları
FAVÖK Marjı
FVÖK Marjı
Vergi Öncesi Kar Marjı
Dönem Karı Marjı
Konsolide Kar Marjı

01.04.200831.03.2009
387.775.380
15.080.425
-164.724.439
-133.944.987

01.04.200731.03.2008
354.624.645
11.625.833
-137.832.316
-127.513.135

33.150.735
3.454.592
-26.892.123
-6.431.852

9,3
29,7
19,5
5,0

-16.809.872

-15.477.955

-1.331.917

8,6

-3.410.000

0

-3.410.000

-75.359.033
8.607.474
227.077
-13
8.834.538

-70.767.571
14.659.500
-385.188
0
14.274.312

-4.591.462
-6.052.026
612.265
-13
-5.439.774

6,5
-41,3
-159,0

-3.488.219
5.346.319
-3.262.666

-5.197.492
9.076.820
-2.663.498

1.709.273
-3.730.501
-599.167

-32,9
-41,1
22,5

2.083.653

6.413.322

-4.329.669

-67,5

0,27
0,15
56,1%
28.827.346

0,82
0,15
18,2%
30.137.455

-0,56
0,00
37,9%
-1.310.110

-67,5
0,0
208,2
-4,3

01.04.200831.03.2009
%7,4
%2,2
%2,3
%1,4
%0,5

01.04.200731.03.2008
%8,5
%4,1
%4,0
%2,6
%1,8

01.04.200831.03.2009
246,84
76,87
64,06
387,78

01.04.200731.03.2008
251,96
41,65
61,02
354,62

DeğiĢim

% DeğiĢim

-38,1

Satışlar

Bölüm Bazında SatıĢlar (milyon Avro)
Havayolu Ġkram Hizmetleri
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
Restoranlar, Özel Salonlar & Otel
Toplam SatıĢlar
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DeğiĢim
-5,12
35,23
3,04
33,15

% DeğiĢim
-%2,0
%84,6
%5,0
%9,3

Bölge Bazında SatıĢlar* (milyon Avro)
Avusturya (denetimden geçmemiĢ)
Türkiye (denetimden geçmemiĢ)
Diğer (denetimden geçmemiĢ)
Toplam SatıĢlar (denetimden geçmiĢ)
*Kaynak:Şirketin İç Muhasebe Kayıtları

01.04.200831.03.2009
176,23
98,52
113,03
387,78

01.04.200731.03.2008
163,38
89,94
101,31
354,62

DeğiĢim

% DeğiĢim

12,85
8,58
11,71
33,15

%7,9
%9,5
%11,6
%9,3

SatıĢlar, 2008/2009‟da 33,15 milyon Avro artarak bir önceki yılki değeri olan 354,62 milyon
Avro‟dan 387,78 milyon Avro‟ya çıkmıĢtır. Bu da % 9,3‟lük bir artıĢa karĢılık gelmektedir.
Bu büyüme, temel olarak 2008/2009 mali yılında gerçekleĢen EURO 2008 dolayısıyla 35,23 milyon
Avro‟luk (% 84,6‟lık) bir artıĢ gösteren Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümünün
katkısıyla sağlanmıĢtır. Diğer iki bölümdeki satıĢlarda ise önemli değiĢiklikler yaĢanmamıĢtır.
Malzeme ve hizmet giderleri
2007/2008‟de % 38,9 olan malzeme ve hizmet giderlerinin satıĢlara oranı, 2008/2009‟da % 42,5‟e
çıkmıĢtır. Bu artıĢın sebebi, 2008/2009‟daki marjsız satıĢlardır. Rakamlara bakıldığında, malzeme
giderleri 26,89 milyon Avro artarken ( % 19,5), satıĢlar % 9,3 artmıĢtır.
Marjsız satıĢlar, DO & CO‟ya tedarikçileri tarafından faturalanan giderlere hiçbir kar marjı
eklenmeden verilen hizmetler anlamına gelmektedir. Bu hizmetlerin giderleri, çoğunlukla malzeme
ve hizmet giderleri bölümünde verilmektedir. Maliyetine satıĢlar, örneğin, altyapı sağlanmasıyla
(çadır kurulması vb.) ilgili satıĢlardır.
Personel Giderleri
Personel giderlerinin satıĢlara oranında 2008/2009 mali yılında küçük bir azalma gözlemlenmiĢtir.
Rakamlara bakıldığında ise, ortalama çalıĢan sayısının % 1,6 artmasından kaynaklanan % 5‟lik bir
artıĢ gözlemlenmektedir. 2008/2009‟da DO & CO‟nun Avusturya ve diğer ülkelerdeki yıllık ortalama
çalıĢan sayısı 3.835‟e ulaĢmıĢtır.
Bu artıĢın temel sebebi, EURO 2008‟de verilen hizmetler, Türkiye‟deki ortaklık yoluyla gerçekleĢen
büyüme ve DO & CO‟nun New York, Frankfurt, Londra Heathrow, Münih BMW World ve British
Museum restoranlarında gerçekleĢen iĢe alımlardır. 2008/2009‟un son çeyreğinde, satıĢlardaki düĢüĢe
bağlı olarak, iĢ gücünde de bazı azalmalar yaĢanmıĢtır.
Faaliyetlere ilişkin diğer giderler
01.04.2008- 01.04.200731.03.2009 31.03.2008
Diğer Vergiler ( Kurumlar Vergisi Hariç)
1,31
1,73
Kiralama ve Operasyonel Giderler ( Havalimanı ücretleri dahil)
37,66
34,63
Seyahat ve ĠletiĢim Giderleri
7,06
7,09
Kargo, Nakliye ve Bakım Giderleri
9,13
8,71
Sigorta Giderleri
0,99
0,80
Hukuk, Denetim, ve DanıĢmanlık Giderleri
2,76
2,54
Reklam Ġlan Giderleri
0,71
0,54
Diğer Personel Giderleri
0,54
0,84
ÇeĢitli Operasyonel Giderler
2,31
2,33
Faaliyetlerle Ġlgili Diğer Giderler (milyon Avro)
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DeğiĢim
-0,42
3,03
-0,03
0,42
0,19
0,22
0,16
-0,30
-0,02

% DeğiĢim
-24,4
8,8
-0,4
4,8
24,2
8,8
30,0
-35,7
-0,9

Değer Düzeltme, Tahsil Edilemeyen Alacak Giderleri
Kur Farkları
Sabit Kıymet SatıĢ Zararları
Diğer Genel Yönetim Giderleri
Toplam

1,49
8,61
0,28
2,52
75,36

0,90
8,41
0,29
1,97
70,77

0,59
0,20
-0,01
0,55
4,59

65,3
2,4
-4,9
28,1
6,5

Faaliyetlere iliĢkin diğer giderler % 6,5 artmıĢtır. Bu artıĢ, temel olarak kiralar, finansal kiralamalar
ve EURO 2008‟le ilgili diğer giderlerden kaynaklanmaktadır. Diğer kalemler, 2007/2008‟e kıyasla
satıĢ hacmindeki artıĢlara rağmen sabit kalmıĢlar veya azalmıĢlardır.
FAVÖK
DO & CO‟nun FAVÖK‟ü 2008/2009‟da 28,83 milyon Avro olarak gerçekleĢmiĢtir. 2007/2008‟de
30,14 milyon olan büyüklükle karĢılaĢtırıldığında, 2008/2009 mali yılında 1,31 milyon Avro‟luk (%
4,3‟ lük) bir düĢüĢ gözlemlenmektedir. Bu da FAVÖK marjının 2007/2008‟deki % 8,5 olan değerini,
2008/2009‟da % 7,4‟e düĢürmüĢtür.
Bu düĢüĢün temel sebepleri, 2008/2009‟da EURO 2008‟de gerçekleĢen marjsız satıĢlar ile dördüncü
çeyrekte iĢ gücündeki azaltmalara bağlı ödenen 1,31 milyon Avroluk tek seferlik ödemelerdir.
Amortisman giderleri
Amortisman giderleri, 2008/2009‟da 20,22 milyon Avro‟ya ulaĢmıĢtır. Bu değiĢim, temel olarak
2008/2009‟da AUSTRIAN ile olan havayolu ikram hizmetleri sözleĢmesindeki 3,41 milyon Avro
değer düĢüklüğü karĢılığından kaynaklanmaktadır. Değeri düĢürülen maddi olmayan duran varlık,
AIREST‟in ( yeni adıyla SKY GOURMET) satın alınması esnasında aktifleĢtirilen havayolu ikram
hizmetleri sözleĢmesi ile ilgilidir.
FVÖK
Faiz ve vergi öncesi konsolide kar (FVÖK), 2008/2009 yılında 8,61 milyon Avro olarak
gerçekleĢmiĢtir (bir önceki yıl: 14,66 milyon Avro). Bu düĢüĢ, EBITDA‟daki azalma, planlanmıĢ
amortismanların artıĢı ve yukarıda belirtilen maddi olmayan varlıklardaki 3,41 milyon Avro değer
düĢüĢünden kaynaklanmaktadır.
Finansal Gelir ve Giderler
2009/2010 mali döneminde finansal gelir ve giderler 0,23 milyon Avro olarak gerçekleĢirken bu
rakam geçen yılın aynı döneminde -0,39 milyon Avro‟da kalmıĢtır. Bu geliĢimin temel sebebi
borçların azaltılmasına bağlı olarak azalan faiz giderleridir.
Vergi
Vergi oranının (vergi giderlerinin vergilendirilmemiĢ gelirlere oranı) 2007/2008‟de % 36,4 olan
değeri, 2008/2009‟da %39,5‟a yükselmiĢtir. Bu değiĢim, temel olarak maddi olmayan varlıklarda
gerçekleĢen değer düĢüklüklerinden kaynaklanmaktadır. Vergi öncesi gelirler bu değer düĢüklüğü ile
düzeltildiği takdirde, vergi oranı % 28,5 olmaktadır.
Azınlık payları
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Tam konsolidasyona tabi iĢtiraklerin yıllık karlarından doğan azınlık hakları 2007/2008‟de 2,66
milyon Avro olarak gerçekleĢirken, 2008/2009‟da bu rakam 3,26 milyon Avro‟ya ulaĢmıĢtır. Bu
artıĢ, tam konsolide edilen TURKISH DO & CO‟nun özsermayesinde mevcut %50 oranındaki
yabancı paylardan kaynaklanmaktadır.
Net kar
2007/2008‟de 6,41 milyon Avro olarak gerçekleĢen net kar, 2008/2009‟da 2,08 milyon Avro olarak
gerçekleĢmiĢtir.
10.2. Ortaklığın son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle faaliyet sonuçlarına iliĢkin bilgi:
ġirket ile ilgili operasyonel sonuçlar, aĢağıda, bölümlere göre detaylı olarak verilmiĢtir.
10.2.1. 30 Eylül 2010 ve 30 Eylül 2009 tarihlerinde biten ilk altı aylık dönem faaliyetlerinin
karĢılaĢtırılması
10.2.1.1

Havayolu Ġkram Hizmetleri

Havayolu Ġkram Hizmetleri (Avro)
Ciro
FAVÖK
Amortismanlar*
FVÖK
FAVÖK Marjı (%)
FVÖK Marjı (%)
ġirketler Grubu Cirosundaki Payı (%)
*Şerefiye amortismanlarını içermektedir.

01.04.201030.09.2010
170.564.810
19.189.038
-7.324.389
11.864.649
11,25%
6,96%
76,6%

01.04.200930.09.2009

DeğiĢim

134.077.791
14.793.315
-6.965.205
7.828.110
11,12%
5,84%
72,7%

36.487.019
4.395.724
-359.184
4.036.539

% DeğiĢim
27,2%
29,7%
5,2%
51,6%

Satışlar
2009/2010‟un ilk yarıyılında 134,08 milyon Avro olan Havayolu Ġkram Hizmetleri satıĢları
2010/2011 mali yılının ilk yarıyılında 36,49 milyon Avro (% 27,2) artarak 170,56 milyon Avro „ya
yükselmiĢtir. Bunun sonucunda, bölümün Ģirketler grubu cirosundaki payı geçen yılın ilk yarıyılında
kaydedilen % 72,7‟den 2010/2011 yılının ilk yarıyılında %76,6‟ya yükselmiĢtir. YaĢanan problemli
piyasa koĢullarına rağmen gerçekleĢen bu artıĢ, grubun uluslararası faaliyetlerinden, özellikle de
Türkiye faaliyetlerinden kaynaklanmıĢtır.
Avusturya pazarında, 2010/2011‟in ilk yarıyılında satıĢlar, 2009/2010‟un ilk yarıyılına göre artıĢ
göstermiĢtir. Geçen yılın aynı dönemine gore AUSTRIAN cirosu sabit kalırken, NIKI cirosu Ģirketin
uçuĢ rotalarında gittiği geniĢlemeye bağlı olarak artmıĢtır. Üçüncü Ģahıs müĢterilere olan satıĢlar ise
geçen yılın aynı dönemine gore düĢüĢ göstermiĢtir.
Türkiye‟de hem üçüncü parti müĢterilerde hem de ana müĢteri Türk Hava Yolları‟nda son derece
belirgin bir büyümeden bahsedilebilir. THY‟de meydana gelen iĢbu ciro artıĢı, bir taraftan filonun
büyütülmesine; diğer taraftan kısa mesafelerde güçlendirilen dönüĢ uçuĢu ikram hizmetlerine
dayanmaktadır. Buna ek olarak, THY‟ye sunulan hizmet çeĢitliliği geniĢletilmiĢtir. DO & CO Ģirketi
THY için yalnızca ekipman ve içecek yönetimini üstlenmemiĢ, buna ek olarak THY‟nin kabin
ekibinin eğitimi için modern bir eğitim merkezi kurmuĢtur. Ek olarak ekonomik yılın baĢından bu
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yana DO & CO‟nun “Uçan AĢçılar”ı, THY‟nin uzun mesafeli uçuĢlarında first ve business class
yolcularının damak zevklerine hitap etmektedir. Olumlu ticari geliĢime bunun haricinde genel olarak
konjonktürel iyileĢme ve Türkiye‟de tüketimin canlanması da katkıda bulunmuĢtur.
Çoğu uluslararası lokasyon, satıĢlarında büyüme oranı kaydetmiĢtir. Birçok yeni müĢteri edinimi
Nisan 2010‟da Ġzlanda‟da meydana gelen volkanik kül bulutunun negatif etkilerini silmekten
fazlasını baĢarmıĢtır. Londra Heathrow‟da, yeni müĢteriler olan CHINA AIRLINES ve CYPRUS
AIRWAYS, ilk defa 2010/2011 mali yılı ilk yarıyılının bütününde temsil edilmiĢlerdir. Bu meyanda
DO & CO ITALY yeni müĢterileri olan CATHAY PACIFIC ve SINGAPORE ile bir önceki mali
yılın cirosunu bariz bir Ģekilde aĢmıĢtır. Grubun Almanya lokasyonlarında OMAN AIR Frankfurt
büyümesine katkı sağlarken ve OMAN AIR ve QATAR birlikte Münih cirosunun artıĢına katkı
sağlamıĢtır. New York JFK Havalimanında THY, CATHAY PACIFIC, SOUTH AFRICAN, ve
ROYAL AIR MAROC‟a yapılan satıĢlarda görülen artıĢlar ETIHAD‟in kaybını telafi etmiĢtir.
FAVÖK / FVÖK
FAVÖK ve FVÖK, geçen yılın ilk yarıyılına ait kara kıyasla önemli derecede iyileĢmiĢtir. FAVÖK,
19,19 milyon Avro ile bir önceki yılın 4,40 milyon Avro (%29,7) üzerinde bulunmaktadır. FVÖK ise
7,83 milyon Avro‟dan 11,86 milyon Avro‟ya (% 51,6) yükselmiĢtir. FVÖK marjı, 2009/2010 mali
yılının birinci yarıyılında havayolu ikram hizmetlerinde %5,8 oranında iken, %7,0 oranına
yükseltilebilmiĢtir.
10.2.1.2

Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri

Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
(Avro)
Ciro
FAVÖK
Amortismanlar*
FVÖK
FAVÖK Marjı (%)
FVÖK Marjı (%)
ġirketler Grubu Cirosundaki Payı (%)
*Şerefiye amortismanlarını içermektedir.

01.04.201030.09.2010

01.04.200930.09.2009

22.572.523
2.432.909
-509.060
1.923.849
%10,78
%8,52
%10,1

20.852.999
2.120.156
-372.663
1.747.493
%10,17
%8,38
%11,3

01.04.201030.09.2010
13,73
0,00

01.04.200930.09.2009
14,02
0,00

8,85
22,58

DeğiĢim
1.719.524
312.753
-136.397
176.356

% DeğiĢim
%8,2
%14,8
%36,6
%10,1

Satışlar
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
( milyon Avro)
Önemli Organizasyonlar (denetimden geçmemiĢ)
EURO (denetimden geçmemiĢ)
Diğer Kurumsal ve Özel Organizasyonlar
(denetimden geçmemiĢ)
Bölüm Toplam SatıĢları (denetimden geçmiĢ)
*Kaynak:Şirketin İç Muhasebe Kayıtları

DeğiĢim

% DeğiĢim

-0,29
0,00

-%2,1

6,84

2,01

%29,4

20,86

1,72

%8,2

Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümünün cirosu, 2010/2011 mali dönemi ilk
yarıyılında 22,57 milyon Avro‟ya yükselmiĢtir (önceki yıl: 20,85 milyon Avro). Bölümün Ģirketler
grubu cirosundaki payı ise %10,1 olarak gerçekleĢmiĢtir.
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DO & CO, Avusturya piyasasında, Red Bull Salzburg futbol kulübünün stadyumuna yapılan ikram
hizmetleri ve Klagenfurt Plaj Voleybolu Turnuvası da dahil olmak üzere 2009/2010 mali yılının ilk
yarıyılında birçok prestijli organizasyon gerçekleĢtirebilmiĢtir. Bunun yanında, en üst düzeyde
düzenlenen siyasi kongreler, uluslararası organizasyonların gala geceleri, özel sektöre ait kuruluĢların
yaz Ģenlikleri ve de çok sayıda düğün, DO & CO‟nun 2010/2011 mali yılının ilk yarıyılındaki ikram
hizmetleri faaliyetleri arasındadır.
2010/2011 mali yılının ilk yarıyılında meydana gelen en önemli olaylardan biri, Madrid‟de 35.000‟in
üzerinde VIP ziyaretçinin ağırlandığı ATP Tennis Masters Serileri tenis turnuvası olmuĢtur. Bunun
yanında, DO & CO, Madrid‟de düzenlenen 2010 yılı UEFA ġampiyonlar Liginde de 5.000‟in
üzerinde VIP misafire, Ġstanbul‟da gerçekleĢen FIBA Dünya Basketbol ġampiyonası finalinde de
1.500 misafire ikram hizmeti vermiĢtir.
FAVÖK / FVÖK
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümünün FAVÖK‟ü, 2010/2011 mali yılının ilk
yarıyılında 2,43 milyon Avro ile, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla (2,12 milyon Avro) hafif bir
artıĢ sergilemiĢtir. FAVÖK marjı, bir önceki yılın ilk yarıyılında %10,2 iken, %10,8‟e artırılmıĢtır.
FVÖK 1,75 milyon Avro‟dan 1,92 milyon Avro‟ya çıkmıĢtır. FVÖK marjı, %8,5 ile bir önceki yılın
seviyelerinde seyretmektedir.
10.2.1.3

Restoranlar, Özel Salonlar & Otel

Restoranlar, Özel Salonlar & Otel (Avro)
Ciro
FAVÖK
Amortismanlar*
FVÖK
FAVÖK Marjı (%)
FVÖK Marjı (%)
ġirketler Grubu Cirosundaki Payı (%)
*Şerefiye amortismanlarını içermektedir.

01.04.201030.09.2010

01.04.200930.09.2009

29.579.485
2.295.865
-866.997
1.428.868
%7,76
%4,83
%13,3

29.536.368
2.223.331
-1.020.516
1.202.815
%7,53
%4,07
%16,0

01.04.201030.09.2010
12,29
6,54
5,28
3,89
1,58
29,58

01.04.200930.09.2009
13,14
6,40
4,92
3,65
1,43
29,54

DeğiĢim
43.117
72.534
153.519
226.053

% DeğiĢim
%0,1
%3,3
-%15,0
%18,8

Satışlar
Restoranlar, Özel Salonlar & Otel ( milyon
Avro)
Restoranlar (denetimden geçmemiĢ)
Özel Salonlar (denetimden geçmemiĢ)
DEMEL (denetimden geçmemiĢ)
Personel Yemekhaneleri (denetimden geçmemiĢ)
Otel (denetimden geçmemiĢ)
Bölüm Toplam SatıĢları (denetimden geçmiĢ)
*Kaynak:Şirketin İç Muhasebe Kayıtları

DeğiĢim
-0,85
0,14
0,36
0,24
0,15
0,04

% DeğiĢim
-%6,5
%2,2
%7,3
%6,6
%10,5
%0,1

2010/2011 mali yılının ilk yarıyılında, Restoranlar, Özel Salonlar & Otel bölümünde, 29,58 milyon
Avro ciro elde edilmiĢ ve bölümün cirosu bir önceki yılın seviyesinde kalmıĢtır (29,54 milyon Avro).
Bölümün, Grubun cirosundaki payı % 13,3 olarak gerçekleĢmiĢtir.
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DO & CO STEPHANPLATZ ve DO & CO ALBERTINA gibi klasik DO & CO restoranları
faaliyetlerini büyütmeye devam etmiĢtir. DO & CO PLATINUM ve DO & CO MUSEUM‟da ilk
yarıyıl tatmin edici geçmiĢtir. DO & CO BADEN ve Münih BMW World satıĢlarında düĢüĢ
yaĢanmıĢtır. Grubun Swarovski Kristallwelten‟de yer alan lokasyonu 2009/2010 mali döneminde
kapandığından 2010/2011 mali tablolarında yer almamaktadır.
Salonların 2010/2011 mali yılının ilk yarıyılındaki performansları değiĢkenlik göstermiĢtir: Frankfurt
ve New York/JFK‟da LUFTHANSA ve EMIRATES için iĢletilen salonlar, önemli derecede yolcu
artıĢı kaydederken, Viyana‟da bulunan salonlar az da olsa gerilemiĢtir. Bunun haricinde mali yılın ilk
yarıyılında Türkiye Adana ġakir PaĢa Havalimanı‟nda ilk salon açılmıĢtır.
Viyana ve Salzburg‟da yer alan DEMEL kafe satıĢları önemli artıĢlar göstermiĢtir.
Viyana DO & CO Otelinde doluluk oranları 2010/2011 mali dönemi ilk yarıyılında bir önceki yılın
aynı dilimine göre artıĢ göstermiĢtir.
FAVÖK / FVÖK
2,30 milyon Avro tutarındaki FAVÖK, bu surette bir önceki yılın seviyesinde bulunurken, FVÖK
1,43 milyon Avro ile bir önceki yılın aynı dilimine kıyasla az da olsa yükselmiĢtir. Hem FAVÖK
marjı hem de FVÖK marjında küçük artıĢlar gerçekleĢmiĢ, FAVÖK marjı %7,8‟e (önceki yıl: %7,5)
FVÖK marjı ise %4,8‟e (önceki yıl: %4,1) çıkmıĢtır.
10.2.2. 31 Mart 2009 ve 31 Mart 2010 tarihlerinde biten mali yılların karĢılaĢtırılması
10.2.2.1

Havayolu Ġkram Hizmetleri

Havayolu Ġkram Hizmetleri (Avro)
Ciro
FAVÖK
Amortismanlar*
FVÖK
FAVÖK Marjı (%)
FVÖK Marjı (%)
ġirketler Grubu Cirosundaki Payı (%)
* Şerefiye amortismanını içermektedir.

01.04.200931.03.2010
258.555.115
27.665.800
-14.480.622
13.185.139
%10,70
%5,10

01.04.200831.03.2009
246.841.526
18.466.020
-16.655.697
1.810.322
%7,48
%0,73

%73,3

%63,7

DeğiĢim
11.713.589
9.199.781
2.175.035
11.374.816

% DeğiĢim
%4,7
%49,8
-%13,1
%628,3

SatıĢlar
Zorlu pazar koĢullarına rağmen, Havayolları Ġkram Hizmetleri bölümünün satıĢları bir önceki yıl
kaydedilen 246,84 milyon Avro‟dan; 258,56 milyon Avro‟ya yükselmiĢtir. Böylelikle 11,71 milyon
Avro ya da %4,7 büyüme sağlanmıĢtır. Bölümün, toplam cirodaki payı, bu suretle %63,7‟den
%73,3‟e yükselmiĢtir.
SatıĢlardaki artıĢ, büyüklüğü Avusturya‟daki ciro düĢüĢünden daha fazla olan Türk ve diğer
uluslararası ikram hizmetleri ciroları artıĢından gelmiĢtir.
Avusturya cirosunda 2009/2010 yılında bir önceki yıla nazaran görülen düĢüĢler AUSTRIAN tasarruf
tedbirlerinden kaynaklanmıĢtır. AzalıĢlar özellikle kısa mesafe uçuĢlarda etkisini göstermiĢtir.
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Avusturya havalimanlarından diğer havayolu firmalarına servis edilen hizmetler de finansal krizin
etkileriyle düĢüĢ göstermiĢtir. Bu eğilime karĢı, NIKI satıĢları, yolcu sayısındaki önemli artıĢlardan
dolayı yükselmiĢtir.
AUSTRIAN cirolarının düĢmesi DO & CO‟yu Avusturya operasyonlarını yeniden yapılandırmaya
itmiĢtir. Bu yeniden yapılanma 2008/2009 mali yılının dördüncü çeyreğinde baĢlamıĢtır. Özellikle
üretim ve lojistikteki süreçler daha verimli hale getirilmiĢtir. 2009/2010 yılının ilk iki çeyreğinde
tamamlanan bu yeniden yapılanma, Ģirket maliyet yapılarının pazar koĢullarını yakalamasını
sağlamıĢtır.
Türkiye‟de havayolu ikram hizmetlerinin cirosu, bir önceki yıla kıyasla artmıĢtır. Bu husus, THY ve
Türkiye‟deki havaalanlarında faaliyet gösteren diğer müĢterilerle ticari faaliyetlerin daha da
geliĢtirilmesine dayanmaktadır. 2009/2010 mali yılında Türkiye‟de ETIHAD, TAILWIND, EGYPT
AIR ve AMSTERDAM AIRLINES yeni müĢteri olarak kazanılmıĢtır.
DO & CO Grup‟un Türkiye‟deki havayolu ikram faaliyetleri DO & CO ve THY‟nin %50:50
hisselerine sahip olduğu TURKISH DO & CO iĢ ortaklığı tarafından yürütülmektedir.TURKISH DO
& CO, DO & CO Grup konsolide hesapları içerisinde tam konsolidasyona tabi tutulmaktadır. Bu
nedenle, TURKISH DO & CO cirosunun tamamı DO & CO Grup satıĢ rakamları içerisine dahil
edilmektedir.
TURKISH DO & CO, faaliyetlerini daha da öteye götürerek bölüm ve grup satıĢlarına önemli katkı
sağlanmıĢtır. 33 milyondan fazla yemek Ġstanbul Atatürk, Ġstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa,
Adana ġakir PaĢa, Ġzmir Adnan Menderes, Bodrum Milas, Antalya, Dalaman ve Trabzon‟daki 9
farklı lokasyonda hazırlanarak servise sunulmuĢtur.
2009/2010 içerisinde, Yönetimin tahminlerine göre TURKISH DO & CO, THY‟nin uluslararası kısa
mesafe dönüĢ uçuĢu ikram hizmetlerinin %91‟ini üstlenmiĢtir. Diğer bir deyiĢle, kısa mesafe
yolcularının büyük bir çoğunluğuna hem gidiĢte hem de dönüĢte DO & CO ürünleri sunulmuĢtur.
THY‟de meydana gelen bu ciro artıĢı, ayrıca filonun büyütülmesine bağlı olarak da meydana
gelmiĢtir. THY‟nin içecek ve ekipman yönetiminin devralınması süreci 2009/2010‟da
tamamlanmıĢtır.
TURKISH DO & CO, THY kabin ekibinin eğitimi için kurulmuĢ modern bir tesisi 2009 yılı baĢından
beri iĢletmektedir. Tüm THY kabin ekipleri uçak iç tesislerinin bir kopyası olan eğitim odalarında
servis eğitimi almaktadırlar. DO & CO, hizmetlerini, uçak ikram hizmetleri sektörünün tüm
tedariğini üstlenebilecek Ģekilde geliĢtirmektedir.
Adana‟da üretim birimi havalimanının modern bir yerleĢim yerine taĢınmıĢ ve bu sayede yüksek
verimlilik tasarruflarına ulaĢılabilmiĢtir.
Türkiye ve Avusturya dıĢındaki pazarlarda, DO & CO 2009/2010 mali yılı içerisinde müĢteri
portföyüne yeni ilaveler yapmıĢtır. Bu müĢteri kazanımları finansal kriz sonucu yaĢanan düĢüĢleri
telafi etmekle kalmayıp ciroda artıĢ da sağlamıĢtır. Özellikle, SINGAPORE AIRLINES, CHINA
AIRLINES, QATAR, CATHAY PACIFIC ve OMAN AIR, DO & CO tarafından farklı
lokasyonlarda yeni müĢteri olarak kazanılmıĢtır. Bunun ötesinde Grup, EMIRATES ve ETIHAD ile
mevcut sözleĢmelerini uzatmayı baĢarmıĢ; ETIHAD ile New York JFK‟deki anlaĢma ise ETIHAD‟ın
baĢka bir tedarikçi ile New York JFK‟i de içeren birkaç havaalanı için yaptığı anlaĢma sebebiyle iptal
olmuĢ, buna karĢın, ETIHAD ile Münih, Londra ve Ġstanbul için anlaĢılmıĢ, Frankfurt anlaĢması ise
uzatılmıĢtır.
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DO & CO ITALY, son derece tanınmıĢ iki havayolu müĢterisini kazanmayı baĢarmıĢtır.
SINGAPORE AIRLINES ve CATHAY PACIFIC‟in Milano Malpensa Havalimanı çıkıĢlı uzun
mesafeli uçuĢları için verilen ikram hizmetleri ile Ġtalya‟da faaliyetler hissedilir Ģekilde
hızlandırılmıĢtır. Ayrıca, DO & CO ITALY, ETIHAD ile olan sözleĢmeyi uzatmıĢtır.
Grup, Almanya pazarında da belirgin bir ciro artıĢı kaydetmiĢtir. OMAN AIR Ekim ayında Münih ve
Frankfurt için yeni müĢteri olarak kazanılmıĢtır.
Londra‟da da ciro artıĢı yine aynı Ģekilde hızlandırılmıĢtır. BRITISH AIRWAYS‟in Londra
Heathrow Havalimanı‟ndan çıkıĢlı kısa mesafeli business class uçuĢları için ikram hizmetlerinin
devam ettirilmesi amacıyla akdedilen sözleĢme büyük bir baĢarı olarak değerlendirilmelidir. DO &
CO LONDON 2010 yılının Nisan ayından itibaren business class ürünlerini BRITISH AIRWAYS‟in
yeni ikram hizmetleri sunucusuna tedarik edecektir. Bunun haricinde dördüncü çeyrekte yeni
müĢteriler olan CHINA AIRLINES ve CYPRUS‟un Londra Heathrow Havalimanı çıkıĢlı uçuĢları
için de sırasıyla Mart 2010 ve Mayıs 2010‟da baĢlayacak olan ikram hizmetleri üstlenilmiĢtir.
New York birimi hafif bir ciro gerilemesi kaydetmiĢtir. Bu husus, bu bölgede ETIHAD‟ın bir müĢteri
olarak yitirilmesine dayandırılmalıdır. EMIRATES ile mevcut ikram hizmetleri sözleĢmesi
yenilenmiĢtir.
Bratislava yerleĢim yerinde havayolu ikram hizmetleri iĢletmesi 2009 yılının Eylül ayında
kapatılmıĢtır. BaĢ müĢteri Sky Europe‟un iflası, bu adımı gerekli kılmıĢtır.
FAVÖK
FAVÖK 2009/2010‟da 9,20 milyon Avro (%49,8) artarak bir önceki yılki değeri olan 18,47 milyon
Avro‟dan 27,67 milyon Avro‟ya çıkmıĢtır. FAVÖK marjı da %7,5‟ten %10,7‟ye çıkmıĢtır.
FAVÖK marjındaki bu belirgin artıĢ, temel olarak AUSTRIAN‟a sağlanan hizmetlerdeki azalmaya
karĢılık olarak 2008/2009 son çeyreğinde baĢlatılan kapsamlı yeniden yapılanmaya bağlı olarak
geliĢmiĢtir. Bu çabalar özellikle üretim, lojistik ve iĢgücü kullanımında gözlenen belirgin verim
artıĢlarına olanak sağlamıĢtır. ĠĢgücündeki bu azalma 2008/2009 mali yılının dördüncü çeyreğinde
1,33 milyon Avro büyüklüğünde tek seferlik tazminat gideri yaratmıĢtır.
2008/2009 mali yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleĢen bu 1,33 milyon Avro iĢgücü yeniden
yapılandırma giderleri dıĢarıda bırakıldığında düzeltilmiĢ 2008/2009 FAVÖK rakamı 19,8 milyon
Avro‟ya yükselmekte, buna parallel olarak FAVÖK marjı da %8,0‟e çıkmaktadır. %10,7‟lik
2009/2010 FAVÖK marjında 2008/2009 mali yılı boyunca DO & CO‟da personel ve diğer maliyet
kalemlerinde sağlanan verimlilik artıĢlarının rolü büyük olmuĢtur.
FVÖK
FVÖK, 1,81 milyon Avro‟dan 13,19 milyon Avro‟ya artmıĢtır. Havayolu Ġkram Hizmetleri
bölümünde FVÖK marjı, %0,7 iken 2009/2010 mali yılında %5,1‟e yükseltilebilmiĢtir.
2008/2009 FVÖK düĢüĢü, AUSTRIAN ile yapılan ve 2007 yılında AIREST‟in (yeni ünvanı ile SKY
GOURMET) DO & CO tarafından devralınmasına iliĢkin olarak maddi olmayan duran varlık olarak
aktifleĢtirilen havayolu ikram hizmetleri sözleĢmesinin 3,41 milyon Avro‟luk değer düĢüklüğü
düzeltmesinden kaynaklanmıĢtır.
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1,33 milyon Avro‟luk iĢgücü yeniden yapılandırma giderleri ile 3,41 milyon Avro‟luk havayolu
ikram hizmetleri sözleĢmesi değer düĢüklüğü düzeltmesini dıĢarıda bıraktığımızda , 2008/2009
düzeltilmiĢ FVÖK değeri 6,55 milyon Avro‟ya, düzeltilmiĢ FVÖK marjı da %2,7‟ye yükselmektedir.
10.2.2.2

Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri

Uluslarası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
(Avro)
Ciro
FAVÖK
Amortismanlar*
FVÖK
FAVÖK Marjı (%)
FVÖK Marjı (%)
ġirketler Grubu Cirosundaki Payı (%)
* Şerefiye amortismanını içermektedir.

01.04.200931.03.2010
33.996.429
3.967.995
-973.698
2.994.297
%11,67
%8,81
%9,6

01.04.200831.03.2009
76.872.915
5.701.562
-1.317.649
4.383.913
%7,42
%5,70
%19,8

01.04.200931.03.2010
18,53
0,00

01.04.200831.03.2009
16,70
43,84

15,47
34,00

DeğiĢim
-42.876.485
-1.733.567
343.951
-1.389.616

% DeğiĢim
-%55,8
-%30,4
-%26,1
-%31,7

Satışlar
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
( milyon Avro)
Önemli Organizasyonlar (Denetimden GeçmemiĢ)
EURO (Denetimden GeçmemiĢ)
Diğer Kurumsal ve Özel Organizasyonlar
(Denetimden GeçmemiĢ)
Bölüm Toplam SatıĢları (Denetimden GeçmiĢ)
*Kaynak:Şirketin İç Muhasebe Kayıtları

DeğiĢim

% DeğiĢim

1,83
-43,84

%11,0
-%100,0

16,33

-0,86

-%5,3

76,87

-42,88

-%55,8

Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümünün cirosu, 76,87 milyon Avro‟dan 42,88
milyon Avro (%55,8) düĢerek 34,00 milyon Avro olmuĢtur. Bu gerileme, DO & CO‟nun 2008/2009
mali yılında Avusturya ve Ġsviçre‟de EURO 2008‟e ikram hizmetleri sunmasına dayandırılmaktadır.
EURO 2008 satıĢlarını 2008/2009 cirosundan çıkararak düzelttiğimizde, bölüm satıĢları
değiĢmemektedir. 2009/2010 içerisinde, bu bölüm toplam konsolide satıĢların %9,6‟sını
gerçekleĢtirmiĢtir.
DO & CO Grubu, Avusturya piyasasında yine birçok prestijli organizasyona imza atmıĢtır. Örnek
olarak Red Bull Salzburg‟un stadyum ikram hizmetleri ve Avusturya Futbol Federasyonu tarafından
düzenlenen uluslararası müsabakaların ağırlanması verilebilir. Ayrıca Klagenfurt‟ta düzenlenen Plaj
Voleybolu Grand Slam, Kitzbühel‟de organize edilen Hahnenkamm koĢusu, Schladming‟de organize
edilen Gece YarıĢı ve de Berginsel ve Bischofshofen‟de düzenlenen Dört Tepe Turnuvası‟nda da
ikram hizmeti verilmiĢtir.
Uluslararası alanda, 2009/2010 yılında gerçekleĢen en önemli olaylardan birisi 30.000 VIP
müĢterinin ağırlandığı Madrid‟de düzenlenen ATP tenis turnuvasıdır. Ayrıca tıpkı son yıllarda
olduğu gibi, DO & CO 15 Formula 1 yarıĢına servis vermiĢtir. Roma‟da gerçekleĢen UEFA
ġampiyonlar Ligi Finali 2009/2010‟daki diğer önemli olaylardan birisidir. Aachen‟de düzenlenen
geleneksel binicilik turnuvası CHIO ve THY‟nin Roma‟da düzenlediği 50. yıl Ģenlikleri gibi
organizasyonlar da baĢarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
SatıĢların coğrafi dağılımına bakıldığında Avusturya dıĢı gelirlerin 2009/2010 mali yılında %54‟ten
%60‟a çıktığını görmekteyiz.
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FAVÖK / FVÖK
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümünün FAVÖK‟ü, 2009/2010 mali yılında 3,97
milyon Avro ile, bir önceki yılın 1,73 milyon Avro (önceki yıl: 5,70 milyon Avro) altında kalmıĢtır.
FAVÖK marjı, bir önceki yıl %7,4 iken, %11,7‟ye artırılmıĢtır. FVÖK 4,38 milyon Avro‟dan 1,39
milyon Avro düĢerek, 2,99 milyon Avro olmuĢtur. FVÖK marjı, %5,7‟den %8,8‟e yükselmiĢtir.
Fark edilebilir biçimde artan FAVÖK ve FVÖK marjları 2008/2009 mali yılında tahakkuk eden
EURO 2008 cirolarının marjsız cirolar içermesinden kaynaklanmaktadır. 2008/2009 mali yılında,
marjsız cirolardan arındırılmıĢ FAVÖK marjı %10,2; düzeltilmiĢ FVÖK marjı %7,8 oranındadır.
10.2.2.3

Restoranlar, Özel Salonlar & Otel

Restoranlar Özel Salonlar & Otel (Avro)
Ciro
FAVÖK
Amortismanlar*
FVÖK
FAVÖK Marjı (%)
FVÖK Marjı (%)
ġirketler Grubu Cirosundaki Payı (%)
* Şerefiye amortismanını içermektedir.

01.04.200931.03.2010
60.192.226
4.393.424
-2.006.131
2.387.292
%7,30
%3,97

01.04.200831.03.2009
64.060.938
4.659.760
-2.246.526
2.413.234
%7,27
%3,77

%17,1

%16,5

DeğiĢim
-3.868.712
-266.336
240.395
-25.941

% DeğiĢim
-%6,0
-%5,7
-%10,7
-%1,1

SatıĢlar
Restoranlar, Özel Salonlar & Otel ( milyon
Avro)
Restoranlar (denetimden geçmemiĢ)
Özel Salonlar (denetimden geçmemiĢ)
DEMEL (denetimden geçmemiĢ)
Personel Yemekhaneleri (denetimden geçmemiĢ)
Otel (denetimden geçmemiĢ)
Bölüm Toplam SatıĢları (denetimden geçmiĢ)
*Kaynak:Şirketin İç Muhasebe Kayıtları

01.04.200931.03.2010
25,86
12,77
10,62
8,08
2,86
60,19

01.04.200831.03.2009
30,16
11,74
9,70
9,39
3,07
64,06

DeğiĢim
-4,30
1,03
0,93
-1,32
-0,20
-3,87

% DeğiĢim
-%14,3
%8,7
%9,5
-%14,0
-%6,6
-%6,0

2009/2010 mali yılında Restoranlar, Özel Salonlar & Otel bölümünde, 60,19 milyon Avro (bir önceki
yıl: 64,06 milyon Avro) ciro elde edilmiĢtir. Bu da bir önceki yıla kıyasla 3,87 milyon Avro tutarında
bir gerileme anlamına gelmektedir. 2009/2010 yılında, bu bölüm toplam konsolide satıĢların
%17,1‟ini gerçekleĢtirmiĢtir. Restoranlar, Özel Salonlar & Otel bölümünde yaĢanan bu ciro düĢüĢü,
özellikle iki faktöre dayandırılmaktadır: Bir taraftan neredeyse tüm yerleĢim yerlerinde mali ve
ekonomik kriz nedeniyle ihtiyatlı bir tüketim davranıĢı tespit edilmiĢtir. Diğer taraftan 2008/2009
mali yılının ilk çeyreğinde EURO 2008 nedeniyle ilave gelirler kaydedilmiĢtir.
ĠĢ sahaları ve yerleĢim yerleri detaylı olarak incelendiğinde, aĢağıdaki hususların vurgulanması
gerekmektedir:
DO & CO STEPHANSPLATZ ve DO & CO ALBERTINA gibi klasik DO & CO restoranları,
krizden etkilenmemiĢ ve cirolarını korumuĢtur.
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DO & CO BADEN, DO & CO PLATINUM ve Münih BMW World gibi lokasyonlar, ciro kayıpları
yaĢamıĢlardır. Ekonomik kriz ve bu sebeple Ģirket organizasyonlarının ihtiyatlı bir Ģekilde
gerçekleĢtirilmesi, 2009/2010 yılında kendini hissettirmiĢtir.
DEMEL SALZBURG ve DEMEL VIENNA‟nın ciroları kendilerini memnuniyet verici bir Ģekilde
geliĢtirmiĢtir. Kohlmarkt‟taki DEMEL VIENNA 2008/2009‟daki satıĢlarını artırmayı baĢarmıĢtır.
DEMEL SALZBURG‟daki satıĢların artıĢı da bu lokasyondaki sonuçların iyiye gittiğinin göstergesi
olmuĢtur. Buna karĢın DEMEL SALZBURG‟da baĢa baĢ noktasına henüz ulaĢılamamıĢtır.
DEMEL NEW YORK için yeni bir yerleĢim yeri aranmaktadır, zira eski yerleĢim yeri kendisi için
tespit edilen beklentileri yerine getirmemiĢtir ve 2010 yılının Mart sonunda kapatılmıĢtır. Plazadaki
operasyonların sonlandırılması malik ile yasal sorunları da beraberinde getirmiĢtir.
DO & CO tarafından AUSTRIAN için Viyana‟da iĢletilen personel restoranları ve salonlarında
2009/2010 satıĢlarında düĢüĢler yaĢanmıĢtır. Bu düĢüĢ, finansal ve ekonomik krize bağlı yolcu sayısı
düĢüĢlerinden kaynaklanmaktadır.
Diğer yandan, havayolu taĢımacılığında yaĢanan zor yıla karĢın, DO & CO tarafından iĢletilen
Frankfurt ve New York LUFTHANSA salonlarında ağırlanan ziyaretçi sayılarında artıĢ gözlenmiĢtir.
Bu vesileyle Frankfurt‟ta ilk defa 200.000‟in üzerinde yolcu, uçuĢtan önce lezzetli yemeklerle
ağırlanmıĢtır. New York‟ta bulunan salona ilk defa bütün bir yıl boyunca DO & CO tarafından
hizmet verilmiĢtir: 75.000 yolcuya birinci sınıf yiyecek ve içecek servis edilmiĢtir.
FAVÖK/FVÖK
Restoranlar, Özel Salonlar & Otel Bölümü‟nün satıĢlarındaki %6,0‟lık düĢüĢe rağmen, marjlar aynı
seviyede kalmıĢtır. Bu husus, Grubun sonuçları sabit hale getirmeyi mümkün kılan güncel ve
kapsamlı reorganizasyon çalıĢmalarını ve masraf düĢürme programlarını gerçekleĢtirmesine
dayandırılmalıdır.
FAVÖK önceki yıl 4,66 milyon Avro iken, raporlama yılında hafifçe gerileyerek 4,39 milyon Avro
olmuĢtur. FVÖK ise 2,39 milyon Avro ile bir önceki yılın seviyesinde bulunmaktadır. Bu da,
%7,3‟lük bir FAVÖK marjına (önceki yıl: %7,3) ve %4,0‟lük (önceki yıl: %3,8) bir FVÖK marjına
tekabül etmektedir.
10.2.3. 31 Mart 2008 ve 31 Mart 2009 tarihlerinde sona eren mali yıllar itibariyle faaliyetlerin
karĢılaĢtırılması
10.2.3.1

Havayolu Ġkram Hizmetleri

Havayolu Ġkram Hizmetleri (Avro)
Ciro
FAVÖK
Amortismanlar*
FVÖK
FAVÖK Marjı (%)
FVÖK Marjı (%)
ġirketler Grubu Cirosundaki Payı (%)
* Şerefiye amortismanlarını içermektedir.

01.04.200831.03.2009
246.841.526
18.466.020
-16.655.697
1.810.322
%7,48
%0,73
%63,7
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01.04.200731.03.2008
251.956.729
21.107.455
-11.857.955
9.249.500
%8,38
%3,67
%71,0

DeğiĢim
-5.115.203
-2.641.436
-4.797.742
-7.439.178

% DeğiĢim
-%2,0
-%12,5
%40,5
-%80,4

Satışlar
Bölüm, 246,84 milyon Avro tutarında bir ciro elde etmiĢtir ki bu rakam 2007/2008 mali yılı ile
kıyaslandığında finansal krize rağmen yalnızca %2,0 oranında bir gerilemeye tekabül etmektedir.
2008/2009 mali yılının dördüncü çeyreğinde AUSTRIAN cirosunda yaĢanan düĢme kısmen de olsa
NIKI ve özellikle de Türkiye‟de gerçekleĢen THY cirolarında yaĢanan önemli artıĢlarla
dengelenmiĢtir.
Türkiye pazarında da önemli cirolar geçekleĢtirilmiĢtir. TURKISH DO & CO THY ile olan iĢ
iliĢkilerini üç temelde geliĢtirmiĢtir: DönüĢ ikram hizmetlerini geniĢletirken, içecek ve ekipman
yönetiminde sorumluluk almıĢ, birinci sınıf yolculara ikrama baĢlamıĢtır.
ETIHAD, DO & CO LONDON müĢterileri arasına Abu Dhabi birinci sınıf, business ve ekonomi
uçuĢlarında hizmet alarak girmiĢtir.
FAVÖK / FVÖK
DüĢen cirolar DO & CO Grup‟u Avusturya‟da havayolu ikram hizmetleri veren tüm lokasyonlarda
reorganizasyon tedbirlerinin alınmasına yöneltmiĢtir. Bununla bağlantılı yapılan harcamalar, FVÖK
ve FAVÖK‟ü belirgin bir Ģekilde düĢürmüĢtür ve bunun sonucunda, bölümde 2008/2009 mali yılında
önceki yılın sonuçlarının altına düĢülmüĢtür. FAVÖK, 18,47 milyon Avro olarak gerçekleĢmiĢ ve bir
önceki yılın 2,64 milyon Avro (%12,5) altında kalmıĢtır. FVÖK, 9,25 milyon Avro‟dan 1,81 milyon
Avro‟ya düĢmüĢtür. Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümünde FVÖK marjı, 2007/2008 mali yılında
%3,7 iken 2008/2009 mali yılında %0,7‟ye gerilemiĢtir.
DüĢen cirolar haricinde iki temel etken daha FAVÖK ve FVÖK düĢüĢlerine sebebiyet vermiĢtir:
AUSTRIAN‟ın gerileyen yolcu sayısı ya da değiĢen hizmet konseptlerine ilave olarak bir taraftan da
AUSTRIAN sözleĢmesinde aktif hale getirilen maddi olmayan duran varlıkların olağandıĢı değer
düĢüklüğü düzeltmesine iĢaret edilmelidir. Bu düzeltme, mali yılın dördüncü çeyreğinde
gerçekleĢtirilmiĢtir ve 3,41 milyon Avro tutarındadır. Diğer taraftan, faaliyet sonuçları üzerine 1,33
milyon Avro tutarında yük bindiren yeniden yapılanma tedbirleri yürürlüğe konulmuĢtur.
Havayolu ikram hizmetlerinin bir önceki yıla kıyasla operatif verimliliğini değerlendirmek için,
FAVÖK‟ün ve FVÖK‟ün bu özel etkilerden arındırılması gerekmektedir. Bu özel etkinliklerden
arındırılıp düzeltilen FAVÖK, 19,80 milyon Avro tutarındadır. Düzeltilen FAVÖK marjı, %8,0
oranındadır. Arındırılan FVÖK, 6,55 milyon Avro tutarındadır, bu FVÖK ile uyum içerisinde
bulunan FVÖK marjı ise %2,7 oranındadır.
10.2.3.2

Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri

Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
(Avro)
Ciro
FAVÖK
Amortismanlar*
FVÖK
FAVÖK Marjı (%)

01.04.200831.03.2009
76.872.915
5.701.562
-1.317.649
4.383.913
%7,42
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01.04.200731.03.2008
41.645.000
4.590.000
-1.550.000
3.040.000
%11,02

DeğiĢim
35.227.915
1.111.562
232.351
1.343.913

% DeğiĢim
%84,6
%24,2
-%15,0
%44,2

FVÖK Marjı (%)
ġirketler Grubu Cirosundaki Payı (%)
* Şerefiye amortismanlarını içermektedir.

%5,70

%7,30

%19,8

%11,7

Satışlar
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
( milyon Avro)
Önemli Organizasyonlar (denetimden geçmemiĢ)
EURO (denetimden geçmemiĢ)
Diğer Kurumsal ve Özel Organizasyonlar
(denetimden geçmemiĢ)
Bölüm Toplam SatıĢları (denetimden geçmiĢ)
*Kaynak:Şirketin İç Muhasebe Kayıtları

01.04.200831.03.2009
16,70
43,84

01.04.200731.03.2008
22,57
0,00

16,33
76,87

DeğiĢim

% DeğiĢim

-5,87
43,84

-%26,0

19,08

-2,75

-%14,4

41,65

35,23

%84,6

2008/2009 yılında, Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri, tarihinin en yüksek satıĢ rakamına
ulaĢmıĢtır. Ciro, 41,65 milyon Avro‟dan % 84,6 artarak 76,87 milyon Avro‟ya ulaĢmıĢtır. Bölüm
böylece toplam grup cirosunun %19,8‟sini gerçekleĢtirmiĢtir (Önceki yıl: %11,7).
SatıĢlardaki bu artıĢın temel sebebi DO & CO‟nun Avusturya ve Ġsviçre‟de organize edilen EURO
2008‟deki VIP alanlar için ağırlama üretim ortağı olarak görevlendirilmesi olmuĢtur. EURO 2008
DO & CO‟nun bugüne kadar yaptığı en büyük organizasyon olmuĢtur.
2008‟de Avrupa‟daki futbol sezonunun sonundaki bu organizasyona ek olarak, Uluslararası
Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümü var olan ortaklıkları güçlendirmiĢtir. Tüm dünyada
düzenlenen Formula 1 Grand Prix‟lerde, Aachen‟de geleneksel olarak düzenlenen binicilik
turnuvasında ve Madrid‟de düzenlenen ATP Tennis Masters Series tenis turnuvasında DO & CO yine
çok sayıda VIP ve genel ziyaretçiyi “premium” ürünleri ile ağırlamıĢtır. Avusturya piyasasında ise
DO & CO Avusturya Futbol Federasyonu takım müsabakaları ile Dört Tepe Turnuvası, Kitzbühel‟de
düzenelenen geleneksel Hahnenkamm kayak yarıĢları ve Klagenfurt Plaj Voleybolu Grand Slam
turnuvasında VIP konuklara ikram hizmetleri sağlanması konusunda uzun vadeli ortak haline
gelmiĢtir.
FAVÖK / FVÖK
Uluslararası Organizasyonlar Ġkram Hizmetleri bölümünün FAVÖK‟ü 4,59 milyon Avro‟dan 1,11
milyon Avro tutarında artırılarak 5,70 milyon Avro‟ya yükseltilebilmiĢtir. Bu da %7,4‟lük bir
FAVÖK marjına tekabül etmektedir (önceki yıl: %11,0). FVÖK, 2008/2009 mali yılında 3,04 milyon
Avro‟dan 1,34 milyon Avro artarak, 4,38 milyon Avro‟ya yükselmiĢtir. FVÖK marjı, %5,7
oranındadır (önceki yıl: %7,3).
Marjların düĢmesinde, 2008/2009 mali yılının ilk çeyreğinde EURO 2008 kapsamında ziyaretçiye ait
altyapı ile yapılan marjsız cirolar büyük pay sahibidir. Marjsız cirolardan arındırılmıĢ FAVÖK marjı
%10,2, arındırılmıĢ FVÖK marjı ise %7,8 oranındadır.
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10.2.3.3

Restoranlar, Özel Salonlar & Otel

Restoranlar, Özel Salonlar & Otel (Avro)
Ciro
FAVÖK
Amortismanlar*
FVÖK
FAVÖK Marjı (%)
FVÖK Marjı (%)
ġirketler Grubu Cirosundaki Payı (%)
*Şerefiye amortismanlarını içermektedir.

01.04.200831.03.2009
64.060.938
4.659.760
-2.246.526
2.413.234
%7,27
%3,77

01.04.200731.03.2008
61.023.000
4.440.000
-2.070.000
2.370.000
%7,28
%3,88

%16,5

%17,2

01.04.200831.03.2009
30,16
11,74
9,70
9,39
3,07
64,06

01.04.200731.03.2008
29,73
9,34
9,82
9,24
2,89
61,02

DeğiĢim
3.037.938
219.760
-176.526
43.234

% DeğiĢim
%5,0
%4,9
%8,5
%1,8

SatıĢlar
Restoranlar, Özel Salonlar & Otel
(milyon Avro)
Restoranlar (denetimden geçmemiĢ)
Özel Salonlar (denetimden geçmemiĢ)
DEMEL (denetimden geçmemiĢ)
Personel Yemekhaneleri (denetimden geçmemiĢ)
Otel (denetimden geçmemiĢ)
Bölüm Toplam SatıĢları (denetimden geçmiĢ)
*Kaynak:Şirketin İç Muhasebe Kayıtları

DeğiĢim
0,43
2,40
-0,12
0,15
0,18
3,04

% DeğiĢim
%1,4
%25,7
-%1,2
%1,6
%6,2
%5,0

Restoranlar, Özel Salonlar & Otel bölümü, 2008/2009 mali yılında cirosunu önceki yıl 61,02 milyon
Avro iken, 3,04 milyon Avro artırarak 64,06 milyon Avro‟ya yükseltmiĢtir. Bu büyüme mevcut iĢ
lokasyonlarının kapasite kullanım artıĢlarından, New York‟taki DEMEL kafe ve New York JFK‟deki
LUFTHANSA birinci sınıf salonu açılıĢlarından kaynaklanmaktadır.
FAVÖK / FVÖK
FAVÖK önceki yıl 4,44 milyon Avro iken, raporlama yılında 4,66 milyon Avro‟ya yükselmiĢtir.
FVÖK ise 2,41 milyon Avro ile bir önceki yılın seviyesinde bulunmaktadır. Bu da, %7,3‟lük bir
FAVÖK marjına (önceki yıl: %7,3) ve %3,8‟lik bir FVÖK marjına tekabül etmektedir (önceki yıl:
%3,9).
10.2.4. DO & CO’nun faaliyetlerini geçmiĢte etkilemiĢ veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik
ve mali faktörler
Grubun gelecekteki sonuçlarını etkileyebilecek faktörler Ģöyle sıralanabilir:
havayolu endüstrisinde genel olarak yaĢanabilecek değiĢimler,
müĢteri yoğunlaĢmaları
mevsimsel dalgalanmalar,
tek seferlik büyük sözleĢmelere bağlı olarak gelirlerdeki dalgalanmalar,
yabancı döviz hareketlerine bağlı kur farkları,
maliyetine satıĢların etkisi
ortalama ücretlerdeki artıĢlar ve iĢ gücü artıĢları
turizm sektörünün, grubun faaliyette bulunduğu Avusturya pazarı ve diğer büyük
pazarlarda gösterdiği geliĢimler,
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satın almalar, önemli yeni sözleĢmeler ve yeni birim açılıĢları,
Avusturya ve Türkiye ile Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya‟daki Grup için önemli
pazarlarda hakim olacak ekonomik koĢullar,
terörist saldırıları, doğal afet veya siyasi huzursuzluk gibi öngörülemeyecek
durumlar
Bir takım faktörler, incelemekte olduğumuz dönemler içerisinde DO & CO Grup‟un finansal
durumunu ve operasyonel sonuçlarını önemli oranda etkilemiĢtir. Yönetim, aĢağıda sayılan ve
geçmiĢte ġirketi etkilemiĢ olan faktörlerin ileriki dönemlerde de önemli etkiler doğurmasını
beklemektedir.
Genel olarak havayolu sektöründeki gelişmeler
DO & CO Grup‟un en önemli faaliyet segmenti olan Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümünün satıĢ ve
operasyon performansı, genel olarak havayolu sektöründeki geliĢmelere ve en önemli müĢteriler olan
THY ve AUSTRIAN‟ın performanslarındaki değiĢime bağlıdır. Gelirlerin büyük bir bölümünün belli
müĢterilerden gelmesi gelecekte DO & CO için sorunlar doğurabilir.
2010/2011 yılı ilk çeyreği, hava trafiğinde volkanik kül bulutuna bağlı aksamalar sebebiyle zorlu
geçmiĢ, ikinci çeyrekte ise toparlanma kendisini göstermiĢtir. IATA, kayıtlı hava trafiği verilerine
göre, 2010/2011 mali yılının ilk beĢ ayında, geçen yılın aynı dilimine göre yolcu uçuĢlarında %7,2;
kargoda ise %28,9 artıĢ rapor etmiĢtir.
Yine IATA verilerine göre, “premium” segmentteki müĢteri talebi dünya genelinde toparlanarak
2010 ilk beĢ ayında geçen yılın aynı dilimine göre % 11 artıĢ göstermiĢtir. Ekonomi sınıfı bilet
satıĢları diğerlerine göre daha az denilebilecek %6‟lık bir büyüme göstermiĢtir. ArtıĢın sebebi iĢ
seyahati yapan yolcuların ekonomi sınıfını tercih etmeye baĢlaması olmuĢtur. Özel taĢımacılık halen
çok zayıftır.
Günümüzde, global havayolları endüstrisi, sektörü etkileyen politik ve makroekonomik geliĢmelere
bağlı olarak köklü değiĢiklikler yaĢamaktadır. 2010‟dan itibaren, makro ekonomik geliĢmelerin
Ģirketleri orta ve uzun mesafe (özellikle de düĢük-maliyet Pazar segmentinde) sektöründe kapasite
arttırımlarına yöneltmesi beklenmektedir. Açılan yeni pazarlara ve serbestleĢmelere bağlı olarak,
global havacılık pazarı sürekli büyümektedir. Orta ve Doğu Avrupa, CIS ülkeleri ve Orta Doğu gibi
pazarlar önümüzdeki yıllarda büyüme fırsatları sunacaktır. Yeni teknolojiler de bir diğer büyüme
kaynağı olacaktır.
Son zamanlarda enerji fiyatlarında görülen hareketler, sektörün petrol tedariğindeki volatiliteye karĢı
hassasiyetini koruduğunu göstermiĢtir. Ek ücretler ve bilet fiyat zamları, uçak yakıtı fiyatlarındaki
devamlı artıĢı ancak kısmen telafi edebilmiĢtir. Maliyetleri düĢürme baskısı çeĢitli havayollarında
yeni bir devralma ve birleĢme dalgasına yol açmıĢtır.
Müşteri Yoğunlaşması
MüĢterilerle yaptığı sözleĢmelerde herhangi bir ciro taahhütü talep etmeyen DO & CO Grup,
dolayısıyla, müĢteri cirolarının düĢüĢünden birebir etkilenmektedir.
DO & CO‟nun 2008/2009 yılı finansal göstergeleri zorlu pazar koĢulları ve bu koĢulların belli
müĢteriler (özellikle AUSTRIAN) üzerindeki etkilerinden önemli oranda etkilenmiĢtir. Krize yanıt
olarak, AUSTRIAN yolculara ikram hizmetlerini de içeren birkaç kalemde tasarrufa gitmiĢtir. Bunun
sonucunda, DO & CO iĢgücü kullanımını azaltmak durumunda kalmıĢ ve 2008/2009 finansal yılında
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tek seferlik 1,33 milyon Avro tazminat gideri kaydetmiĢtir. Ayrıca, DO & CO‟nun 2007‟de
AIREST‟i (bugünkü SKY GOURMET) devralması sürecinde aktifleĢtirilen AUSTRIAN ile
akdedilen ikram hizmetleri sözleĢmesi değer düĢüklüğü yaĢanmıĢ ve 2008/2009 finansal yılında 3,41
milyon Avro değer düĢüklüğü karĢılığı ayrılmıĢtır.
2013 yılında, global havayolu pazarının 2,6 milyar yolcu hacmine ulaĢması beklenmektedir. Bu
rakam 2008 yılına kıyasla %20‟den fazla bir büyümeye tekabül etmektedir. 2010 - 2013 yılları
arasında pazar hacmindeki yıllık ortalama büyüme oranının yaklaĢık %5,8 olması öngörülmektedir.
(kaynak: DATAMONITOR, Global Airlines – Industry Profile; yayınlanma tarihi: Aralık 2009).
Turizm sektörünün Grubun faaliyette bulunduğu Avusturya pazarı ve diğer büyük pazarlarda
gösterdiği gelişim
Özellikle DO & CO Grup‟un üçüncü faaliyet segmenti Restoranlar, Özel Salonlar & Otel bölümü DO
& CO Grup‟un faaliyet gösterdiği çeĢitli pazarlardaki turizm geliĢimlerinden etkilenmiĢtir.
Uzmanların tahminine gore dünya geneli turist sayısının 2009‟da saptanan 886,4 milyondan 2013
içerisinde 973,3 milyona çıkması beklenmektedir. Bu büyüme yılda ortalama %2,4‟e tekabül eder.
(kaynak: EUROMONITOR International: Travel and Tourism Forecast; yayınlanma tarihi: Kasım
2009). Özellikle, Türkiye turizm sektörü son yıllarda büyük bir patlama göstermiĢtir. (kaynak:
EUROMONITOR International: Travel and Tourism Forecast; yayınlanma tarihi: Kasım 2009). DO
& CO Grup bu trendden Ġstanbul‟da gerçekleĢtirmeyi planladığı otel ve restoran projesiyle
faydalanmak niyetindedir.
Satın almalar, önemli yeni sözleşmeler, ve yeni birim açılışları
ĠĢletme stratejisinin bir parçası olarak DO & CO Grup yalnızca organik büyümeyi amaçlamamakta,
aynı zamanda devamlı olarak satın almalar yoluyla büyüme imkanlarını takip etmektedir. Bu tarz bir
satın alma, Grubun finansal pozisyonunda ve operasyon sonuçlarında önemli ölçüde etki
oluĢturacaktır.
Bu Ġzahnameden önceki iki yıllık dilimde DO & CO Grup aĢağıdaki edinimleri yapmıĢ, sözleĢmeleri
imzalamıĢtır.
Havayolları Ġkram Hizmetleri bölümünde:
2009 yılında, AIOLI AIRPORT, kilit müĢterisi NIKI ile havayolu ikram hizmetleri anlaĢmasına
varmıĢtır.
2010 yılında, DO & CO LONDON kilit müĢteri EMIRATES ile Londra Heathrow Havalimanı ikram
hizmetleri için anlaĢmaya varmıĢtır.
Uluslarası Organizasyon Ġkram Hizmetleri Bölümü:
2010 yılında, DO & CO, UEFA ile 2012‟de Polonya ve Ukrayna‟da düzenlecek EURO 2012‟nin
ağırlama ve ikram hizmetlerinin üstlenilmesi üzerine bir anlaĢma yapmıĢtır. Kitzbühel Hahnenkamm
kayak yarıĢları sözleĢmesi de yenilenmiĢtir.
2010 yılında, DO & CO ve FORTNUM & MASON kurulan bir ortak giriĢimle Ġngiltere‟deki
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri pazarında büyümüĢlerdir.

171

Restoranlar, Özel Salonlar & Otel Bölümü:
2009 yılında, TURKISH DO & CO, üzerine DO & CO Palace Oteli‟nin inĢa edileceği arsanın satın
alınması ile ilgili olarak uzun dönem finansal kiralama anlaĢmasına girmiĢtir.
2010 yılında, DO & CO, yeni restoranlar ve perakende mağazalar inĢa etmek üzere Viyana,
Akademiestrasse Ģehir merkezinde satın aldığı bir bina için uzun-dönem finansal kiralama
anlaĢmasına girmiĢtir.
2010 yılında, DO & CO LOUNGE Frankfurt Havalimanı LUFTHANSA özel salonları için sözleĢme
yenilemiĢtir.
Mevsimsel Dalgalanmalar
Hem hava taĢımacılığı hem de havayolu ikram sektörü dönem içi çeyrek bazlı finansal göstergelerde
volatiliteye yol açan dalgalanmalar yaĢamaktadır. Tarihe bakıldığında, DO & CO Grup, cirosunun
daha büyük bir bölümünü yaz dönemlerinde yapmaktadır. Çünkü bu dönemde havayollarından gelen
DO & CO ürün talebi daha fazladır. Ayrıca organizasyon ikram hizmetlerine yönelik talep geçtiğimiz
yılların çoğunda yaz aylarında ortalamanın üstünde olmuĢtur. Bu mevsimselliğe bağlı olarak aynı
mali yıl içerisindeki operasyonel sonuçlar değiĢkenlik göstererek çeyrek sonuçları arası varyasyon
artmıĢtır. Üçüncü ve dördüncü çeyrek sonuçları diğerlerine gore daha düĢük olmaktadır.
Tek seferlik önemli sözleşmelerin etkisiyle yaşanan dalgalanmalar
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümü Avrupa Futbol ġampiyonası gibi tek seferlik
yüksek hacimli organizasyonlardan belirgin oranda etkilenmektedir. 2008/2009 finansal yılında,
EURO 2008 için verilen ikram hizmeti Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri Bölümü‟nün
toplam satıĢlarına %57,0 oranında ve konsolide satıĢlara % 11,3 oranında katkıda bulunmuĢtur Bir
yıl yapılan büyük hacimli bir iĢin ardından diğer bir yıl benzer büyüklükte bir iĢ alınamazsa
(2009/2010 finansal yılındaki durum gibi), cirolar bir yıldan diğerine çok büyük değiĢkenlik
göstermektedir. Bu değiĢkenliklerin ilerde de yaĢanması beklenmektedir.
Yabancı kur dalgalanmaları ve döviz etkileri
Avro‟nun diğer para birimleri ile olan çapraz kurları Grup sonuçlarını, nakit akıĢını ve finansal
pozisyonu çeĢitli Ģekillerde etkileyebilmektedir. Bu etkilerin içerisinde en belirgin olanları:
Grup, satıĢlarının önemli bölümünü Avro, Türk Lirası, Amerikan Doları, ve Ġngiliz Sterlini üzerinden
yapmaktadır. Çoğu durumda masraflar, bağlı olduğu gelir ile aynı kur üzerinden yapılmaktadır. Bazı
durumlarda ise gelir ve gider kurları eĢleĢmemektedir. Örneğin, Türkiye‟deki satıĢların bir bölümü
Avro ve Amerikan Doları olarak faturalanırken, ilgili maliyetler Türk Lirası olarak vuku bulmaktadır.
Bu durum, Grubu kur riski altına sokmaktadır.
Ayrıca, finansman, yatırım ve benzeri faaliyetler de Avro harici kurlarla
gerçekleĢtirilebilmektedir. Bu para birimlerinin döviz kur oranlarında meydana gelen değiĢiklikler
Avro‟ya dönme aĢamasında Grubun sonuçlarında, nakit akıĢında ve finansal pozisyonunda etkiler
yaratabilmektedir.
Ayrıca, DO & CO Grup, konsolide finansal tablolarının hazırlanması sürecinde de kur çevrim
riskleri ile karĢı karĢıyadır. Konsolide finansal tablolar Avro üzerinden hazırlanmıĢtır ancak, finansal
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tablolarını Avro‟dan baĢka para birimleri üzerinden hazırlayan grup Ģirketlerinin de finansal
tablolarını içermektedir.
Genel olarak, yabancı para birimlerinin Avro ile olan çapraz kurlarındaki değiĢimler Pazar
Ģartlarını önemli ölçüde etkileyebildiğinden, bu durumun Grubun sonuçları, nakit akıĢı ve finansal
pozisyonu üzerinde önemli etkisi olmaktadır.
Maliyetine satışların etkisi
Büyük organizasyonlarda, örnek olarak Avusturya ve Ġsviçre‟deki Euro 2008'de, DO & CO Grup
müĢterilerine bazen maliyetine hizmetler sağlayabilir.
Maliyetine satıĢ, Grubun hizmetleri müĢterilerine tedarikçileri tarafından DO & CO Grup'a
faturalanan tutarlara herhangi bir marj eklemeden sağlaması anlamına gelmektedir. Bu hizmetlerin
tutarları çoğunlukla materyal ve hizmetlerin tutarlarına yansıtılmaktadır. Maliyetine satıĢlara örnek
olarak "altyapı" sağlanırken gerçekleĢtirilen satıĢlar dahildir (örneğin çadırlar vs.). Euro 2008'de
gerçekleĢtirilen maliyetine satıĢların 2008/2009 finansal yılında Grup'un sonuçlarına büyük etkisi
olmuĢtur. Önemli ölçüde yüksek gelirler elde edilirken bir yanda da genel marjlar düĢmüĢtür.
Yönetim benzer büyük ölçekli organizasyonların gelecekte de meydana geleceğini ve Grubun
maliyetine satıĢlar gerçekleĢtireceğini düĢünmektedir ve bu durum DO & CO Grubunun kilit finansal
verileri üzerinde önemli etki yaratabilir.
Ortalama ücretlerdeki artışlar ve iş gücü artışları
Personel masrafları satıĢların yaklaĢık üçte birini teĢkil etmektedir ve bunun sonucunda DO & CO
Grubu için önemli bir masraf faktörü oluĢturmaktadır. ĠĢ gücü azaltımları ile yapılan verimlilik
kazançları DO & CO Grubunun sonuçları üzerinde önemli olumlu etki yaratabilir. Buna karĢın,
ortalama ücretlerdeki artıĢ Grubun finansal konumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli olumsuz
etki yaratabilir.
Avusturya ve Türkiye ile Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’daki Grup için önemli pazarlarda hakim
olacak ekonomik koşullar
Havayolu ikram hizmetleri pazarı gibi ağırlama sektörü de Avusturya, Almanya, Büyük Britanya,
Avrupa‟daki diğer büyük ekonomiler, Türkiye ve Kuzey Amerika ile Asya pazarlarındaki genel
ekonomik durumun değiĢmesinden fazlasıyla etkilenmiĢtir.
Eylül 2008‟de Amerikan Lehman Brothers‟ın iflasının ardından, tüm dünya, Ġkinci Dünya
SavaĢı‟ndan sonra yaĢanan en büyük ekonomik ve finansal krizle karĢı karĢıya kalmıĢtır. 2008 4.
çeyreğinde global endüstriyel hasılanın inanılması güç seviyelere inmesinin akabinde aĢağı yönlü
hareket 2009 ilk çeyreğinde de devam etmiĢ, global ekonomi %0,8 küçülmüĢ, OECD ülkeleri reel
GYĠH‟si %4,7 azalmıĢtır. 2009 yılına bir bütün olarak bakıldığında Euro bölgesinde reel GYĠH‟nin
bir önceki yıla göre %3,9 düĢtüğü görülmektedir. Ekonomik ve finansal olarak paralellik gösteren
geliĢmekte olan ekonomiler de krizden etkilenmiĢ, bu etkiler özellikle Orta ve Doğu Avrupa‟da çok
etkili olmuĢtur. Ekonomik tahminler defalarca aĢağı yönde revize edilmiĢtir. Ġhracatlardaki yüksek
düĢüĢler sebebiyle Amerika ekonomisi %2,5, Japonya ekonomisi ise %5,3 küçülmüĢtür (kaynak:
World Economic Outlook Update; yayınlanma tarihi: Ocak 26, 2010).
Tüm hükümetler finansal ve ekonomik krize karĢı gayretli önlemler almıĢtır. Ekonomik teĢvik
paketleri ekonomik aktivitedeki yavaĢlamayı durdurmak adına milyarlar harcanarak baĢlatılmıĢtır.
Hükümet yatırım programları duyurulmuĢ, kısa dönem çalıĢma anlaĢmaları yaratılmıĢ ve borçlar
hükümetler tarafından üstlenilmiĢtir. Para politikalarında ciddi rahatlatmalar yaĢanmıĢtır. Merkez
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bankaları sermaye piyasalarındaki likiditeyi arttırmak, borç vermeyi tetiklemek için faiz oranlarını
rekor seviyelere düĢürmüĢtür. Yoğun çabaların sonucu olarak, global ekonomi 2009 yazında
toparlanma belirtileri göstermiĢtir. Tüketici ve ticari güven az da olsa artmıĢ, akabinde yatırımcıların
risk iĢtahı artmıĢtır. Bu durum, borsalardaki yükseliĢlerle kendisini göstermiĢtir. Ülkeden ülkeye
farklılıklar gözlenmekle beraber ekonomik hasıla 2008‟deki seviyelerinin çok altında olmayı
sürdürmüĢtür.
Global ekonomik göstergelerin yavaĢça toparlanması beklenmektedir. Ekonomi araĢtırmacılarının
2010 beklentilerine göre Euro bölgesi, daha hızlı büyüyen yeni Avrupa Birliği üyelerinin de etkisiyle
%1,0‟lik GYĠH artıĢı kaydedecektir. Avusturya Ekonomik AraĢtırma Enstitüsü WIFO, Avusturya
ekonomisi için 2010-2012 arasında %1,35‟lik yıllık büyüme öngörmüĢtür. (kaynak: World Economic
Outlook Update; yayınlanma tarihi: 26 Ocak 2010).
Terörist saldırılar, doğal afetler ve siyasi huzursuzluklar gibi öngörülemeyecek olayların etkisi
Global operasyonlar sebebiyle DO & CO Grup, terörist saldırılar, doğal afetler ve siyasi
huzursuzluklar gibi çeĢitli risklerle karĢı karĢıyadır. Sağlanan yüksek seviye uluslararası güvenlik
önlemleri DO & CO Grubun faaliyet gösterdiği bölgelerde terörizm risklerini minimize etmiĢtir,
fakat bu tehdit her zaman havayolları endüstrisinde sürekli var olacaktır. Güvenlik standartların
edinilen en yeni bilgilere göre sürekli uyarlanması, terör saldırısı tehlikesinin azalmasına yol
açmıĢtır.
Havayolu ikram hizmetleri anlaĢmalarına göre, DO & CO Grup müĢterileri, sipariĢlerini herhangi bir
ceza ödemeden uçuĢtan birkaç saat öncesine kadar iptal edebilmektedirler. DO & CO Grubun
operasyonel sonuçları bu ve benzeri öngörülemeyen olaylardan fazlasıyla etkilenmektedir. Örneğin
volkanik kül bulutu 2010 Nisan ayında, hava trafiğinde günlerce yaĢanan aksamalara ve gelir
kayıplarına sebebiyet vermiĢtir.
10.3. Ortaklığın iĢletme sermayesinin yeterli olup olmadığı ve yeterli değilse gerekli ek iĢletme
sermayesinin nasıl temin edileceği hakkında bilgi:
Grubun son üç mali yıldaki tam yıl ve iç dönem bilançolarına bakıldığında Grubun kısa dönem
gereksinimlerini karĢılamak amacıyla önemli bir iĢletme sermayesi rakamı tuttuğu görülmektedir.
Pozitif operasyonel nakit akıĢı Grubun güçlü iĢletme sermayesini korumasına yardımcı olmuĢ ve
30.09.2010 dönemini ġirket, konsolide bazda 57,3 milyon Avro nakit ve sıfır kısa vadeli finansal
borçla kapatmıĢtır.
Böylece ġirket, gelecek 12 aya yetecek kadar iĢletme sermayesi bulundurmaktadır.
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10.4. Ortaklığın son durum itibariyle finansman yapısı ve borçluluk (garantili – garantisiz,
teminatlı – teminatsız ayrımı yapılmıĢ ve dolaylı ve Ģarta bağlı yükümlülükler dahil) durumu
hakkında bilgi
Finansal Yapı ve Borçluluk Durumu

30.09.2010
Toplam Tutar (Avro)

Kısa Dönem Borçlar
Teminatlı
Teminatsız

0
0
0

Uzun Dönem Borçlar (uzun vadeli borçların kısa vadeye isabet eden kısımları hariç)
0
0
0

Teminatlı
Teminatsız
Sermaye
ÖdenmiĢ Sermaye
Yasal Yedekler
Diğer Yedekler
Azınlık Payları

102.177.260
15.590.400
65.853.376
1.463.867
19.269.617

TOPLAM

102.177.260

Net Borç Pozisyonu
A. Nakit
B. Nakit Benzerleri
C. Al-Sat Amaçlı Finansal Varlıklar
D. Likidite (A+B+C)
E.Kısa Vadeli Finansal Alacaklar
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri
G. Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Vadeye Ġsabet Eden Tutarı
H. Diğer Finansal Borçlar
I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)
J. Kısa Vade Net Finansal Borçluluk (I-E-D)
K. Uzun Dönem Banka Kredileri
L. Tahviller
M. Diğer Uzun Dönem Borçlar
N. Uzun Vade Finansal Borçluluk (K+L+M)
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)

Toplam Tutar (Avro)
57.293.845
0
0
57.293.845
0
0
0
0
0
-57.293.845
0
0
0
0
-57.293.845
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11. ORTAKLIĞIN FON KAYNAKLARI
11.1. Ortaklığın kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi:
(Bin Avro)
1 yıldan kısa süreli
1-5 yıl arası
5 yıldan uzun

30 Eyl 2010
Geri
Faiz
Ödeme
0
0
0
0
0
0

31 Mar 2010
Geri
Faiz
Ödeme
0
0
0
0
0
0

31 Mar 2009
Geri
Faiz
Ödeme
7.277
601
8.150
861
0
0

31 Mar 2008
Geri
Faiz
Ödeme
6.171
1.478
20.973
2.613
0
0

11.2. Nakit Akımına ĠliĢkin Değerlendirmeler:
ġirket için nakdin kaynağı operasyonel faaliyetlerden doğan nakit akımı olmuĢtur. AĢağıdaki özet
nakit akım tablosunda da görüldüğü gibi ġirket, operasyonel faaliyetlerden gelen nakit akımını
yatırımlardan doğan finansal borçları kapatmak için kullanmıĢtır.
Özet Nakit Akım Tablosu (Avro)
Operasyonel Faaliyetlerden Doğan Nakit Akımı
Yatırım Faaliyetlerinden Doğan Nakit Akımı
Finansman Faaliyetlerinden Doğan Nakit Akımı
Nakit Akımı Toplamı
Dönem BaĢı Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit Ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kambiyo
Etkisi
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri

01.04.2010- 01.04.2009- 01.04.2009- 01.04.2008- 01.04.200730.09.2010 30.09.2009 31.03.2010 31.03.2009 31.03.2008
40.651.468 25.227.220 45.854.410 24.662.018 26.884.418
-9.460.800 -6.279.132 -14.384.973 -23.912.007 -7.993.893
-3.466.075 -15.960.104 -17.658.723 -11.853.179 -16.715.576
27.724.594
2.987.984 13.810.714 -11.103.168
2.174.949
29.170.605 15.131.614 15.131.614 26.068.948 25.752.612
398.515

-443.374

228.277

165.826

-1.858.613

57.293.845

17.676.072

29.170.605

15.131.614

26.068.948

11.2.1. 30 Eylül 2009 ve 30 Eylül 2010 tarihlerinde biten altı aylık dönemin nakit akımı
tablolarının karĢılaĢtırılması
Nakit Akım Tablosu (Avro)
Vergi Öncesi Kar

01.04.201030.09.2010
16.305.918

01.04.200930.09.2009
11.302.776

8.706.447

DeğiĢim

% DeğiĢim

5.003.142

%44,3

8.358.384

348.062

%4,2

-65.448
-358.520
0
24.588.396

-2.603
-435.480
0
19.223.078

-62.845
76.960
0
5.365.318

%2414,2
-%17,7

-13.126.940

-5.345.691

-7.781.249

%145,6

KarĢılıklardaki ArtıĢ AzalıĢlar
Kısa Vadeli Ticari Borç ve Yükümlüklerdeki ArtıĢ
AzalıĢlar
Fon Varlığı Olmayan Aktiflerin Kura Bağlı
DeğiĢiklikleri
Borç Konsolidasyon Düzeltmelerine Bağlı
DeğiĢimler
Gelir Vergisi Ödemeleri ve ErtelenmiĢ Vergi
DeğiĢimleri

16.442.062

11.395.437

5.046.625

%44,3

15.314.562

2.157.109

13.157.453

%610,0

-760.133

1.136.188

-1.896.321

-%166,9

372.695

-901.383

1.274.077

-%141,3

-2.179.173

-2.437.517

258.345

-%10,6

Operasyonel Faaliyetlerden Doğan Nakit Akımı

40.651.468

25.227.220

15.424.249

%61,1

Amortismanlar ve Değer DüĢüklüğü KarĢılıkları
Sabit Kıymet SatıĢı Kar / Zararları
ĠliĢkili ġirket Gelirleri
Diğer Nakdi Olmayan Gelir / Giderler
Faaliyetler Nakit Akımı
Stoklar ve Kısa Vadeli Alacaklardaki ArtıĢ AzalıĢlar
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%27,9

Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlık SatıĢ Gelirleri

128.608

2.603

126.005

%4840,5

Borç Konsolidasyon Düzeltmelerine Bağlı
DeğiĢimler
Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
Uzun Vadeli Alacaklardaki ArtıĢ AzalıĢlar
Yatırım Faaliyetlerinden Doğan Nakit Akımı
Hissedarlara Temettü Ödemeleri

0

0

0

-9.553.457
-35.951
-9.460.800
-1.913.899

-5.556.310
-725.425
-6.279.132
-1.164.506

-3.997.147
689.474
-3.181.668
-749.393

%71,9
-%95,0
%50,7
%64,4

Azınlık Hissedarlarına Yapılan Temettü Ödemeleri

-1.277.817

-233.071

-1.044.747

%448,3

0

0

0

-274.359

-277.084

2.725

-%1,00

0

-14.285.444

14.285.444

-%100,0

Finansman Faaliyetlerinden Doğan Nakit Akımı

-3.466.075

-15.960.104

12.494.029

-%78,3

Nakit Akımı Toplamı
Dönem BaĢı Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit Ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kambiyo
Etkisi
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
Fonlardaki DeğiĢim

27.724.594
29.170.605

2.987.984
15.131.614

24.736.610
14.038.991

%827,9
%92,8

398.515

-443.374

841.889

-%189,9

57.293.845
27.724.594

17.676.072
2.987.984

39.617.773
24.736.610

%224,1
%827,9

Sermaye ArtıĢı
ġirketin Kendi Hisselerini Satın Almasına Bağlı
Nakit AkıĢı
Finansal Yükümlülüklerdeki ArtıĢ AzalıĢlar

Operasyonel Faaliyetlerden Doğan Nakit Akımı
2010/2011 mali yılının ilk altı aylık döneminde 40,65 milyon Avro tutarındaki faaliyetlerden doğan
nakit akımı, bir önceki yılın aynı dönemine ait faaliyetlerden doğan nakit akımından 15,42 milyon
Avro daha yüksektir. ĠĢbu artıĢ faaliyet sonuçlarından elde edilen daha yüksek nakit akıĢına ve
iĢletme sermayesindeki değiĢikliklerin olumlu etkisine bağlıdır.Her iki mali dönemin ilk yarıyılında
da operasyonel faaliyetlerden doğan nakit akımı iĢletme sermayesindeki değiĢimlerden pozitif yönde
etkilenmiĢtir. Bunun temel sebebi kısa vadeli yükümlülük ve karĢılıklardaki artıĢın stok ve ticari
alacaklardaki artıĢtan fazla gerçekleĢmesidir.
Yatırım Faaliyetlerinden Doğan Nakit Akımı
Yatırım faaliyetlerinden doğan nakit akımı, geçtiğimiz mali yılda -9,46 milyon Avro tutarında olmuĢ
ve bir önceki yılın kısmen üzerinde kalmıĢtır (önceki yıl: -6,28 milyon Avro). Bu yatırımlar tesis,
makine ve ekipmanlar ile inĢaat halindeki varlıklara yapılmıĢ olup genel olarak Türkiye, Ġtalya ve
Londra/Heathrow‟da yer alan havayolu ikram hizmet birimlerini ilgilendirmektedir.
Finansman Faaliyetlerinden Doğan Nakit Akımı
Finansman faaliyetlerinden doğan nakit akımı, -3,19 milyon Avro‟luk temettü ödemeleri de dahil
olmak üzere -3,47 milyon tutarında gerçekleĢmiĢtir. 2009/2010 mali yılının ilk yarıyılında, mali
yükümlülükler geri ödemelerini içeren finansman faaliyetlerinden doğan net nakit akımı -15.96
milyon Avro olarak gerçekleĢmiĢtir.
11.2.2. 31 Mart 2009 ve 31 Mart 2010 tarihlerinde biten mali yılların nakit akımı tablolarının
karĢılaĢtırılması
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01.04.200931.03.2010
19.256.673
17.460.491
374.304
-109.884
0
36.981.584

01.04.200831.03.2009
8.834.538
20.219.872
431.653
-77.544
-838.309
28.570.210

10.422.136
-2.759.381
-57.349
-32.340
838.309
8.411.374

%118,0
-%13,6
-%13,3
%41,7
-%100,0
%29,4

Stoklar ve Kısa Vadeli Alacaklardaki ArtıĢ AzalıĢlar

2.091.536

4.943.507

-2.851.971

-%57,7

KarĢılıklardaki ArtıĢ AzalıĢlar
Kısa Vadeli Ticari Borç ve Yükümlüklerdeki ArtıĢ
AzalıĢlar
Fon Varlığı Olmayan Aktiflerin Kura Bağlı DeğiĢiklikleri
Borç Konsolidasyon Düzeltmelerine Bağlı DeğiĢimler
Gelir Vergisi Ödemeleri ve ErtelenmiĢ Vergi DeğiĢimleri

9.780.791

5.644.281

4.136.510

%73,3

2.804.436

-11.843.489

14.647.926

-%123,7

-1.383.348
241.816
-4.662.406

-422.366
760.533
-2.990.658

-960.982
-518.717
-1.671.747

%227,5
-%68,2
%55,9

Operasyonel Faaliyetlerden Doğan Nakit Akımı
Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlık SatıĢ Gelirleri

45.854.410
103.629

24.662.018
210.910

21.192.392
-107.281

%85,9
-%50,9

Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları

-13.544.316

-24.234.446

10.690.129

-%44,1

Uzun Vadeli Alacaklardaki ArtıĢ AzalıĢlar
Yatırım Faaliyetlerinden Doğan Nakit Akımı
Hissedarlara Temettü Ödemeleri
Azınlık Hissedarlarına Yapılan Temettü Ödemeleri
ġirketin Kendi Hisselerini Satın Almasına Bağlı Nakit
AkıĢı
Finansal Yükümlülüklerdeki ArtıĢ AzalıĢlar
Finansman Faaliyetlerinden Doğan Nakit Akımı
Nakit Akımı Toplamı
Dönem BaĢı Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kambiyo Etkisi
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
Fonlardaki DeğiĢim

-944.286
-14.384.973
-1.164.506
-233.178

111.528
-23.912.007
-1.169.280
0

-1.055.814
9.527.034
4.775
-233.178

-%946,7
-%39,8
-%0,4

-1.059.224

-161.909

-897.315

%554,2

-15.201.815
-17.658.723
13.810.714
15.131.614
228.277
29.170.605
13.810.714

-10.521.990
-11.853.179
-11.103.168
26.068.948
165.826
15.131.614
-11.103.168

-4.679.826
-5.805.545
24.913.882
-10.937.334
62.451
14.038.999
24.913.882

%44,5
%49,0
-%224,4
-%42,0
%37,7
%92,8
-%224,4

Nakit Akımı Tablosu (Avro)
Vergi Öncesi Kar
Amortismanlar ve Değer DüĢüklüğü KarĢılıkları
Sabit Kıymet SatıĢı Kar / Zararları
ĠliĢkili ġirket Gelirleri
Diğer Nakdi Olmayan Gelir ve Giderler
Faaliyetler Nakit Akımı

DeğiĢim

% DeğiĢim

Operasyonel faaliyetlerden doğan nakit akımı
Operasyonel faaliyetlerden doğan nakit akımı, bir önceki yılın 21,19 milyon Avro üstüne çıkarak
2009/2010 mali yılında 45,85 milyon Avro‟ya ulaĢmıĢtır. Bu artıĢın temel sebepleri faaliyet
sonuçlarındaki iyiye gidiĢ ile iĢletme sermayesindeki değiĢikliklerin olumlu etkisidir.
Yatırım faaliyetlerinden doğan nakit akımı
Yatırım faaliyetlerinden doğan nakit akımı, 2009/2010 mali yılında 14,39 milyon Avro tutarında
olmuĢtur ve bir önceki yıla kıyasla hissedilir Ģekilde azalmıĢtır (önceki yıl: 23,91 milyon Avro). Bu
azalma, DO & CO Grubunun geçtiğimiz mali yılda yatırım politikasında gerçekleĢtirdiği
kısıtlamaların bir sonucudur. 2009/2010 mali yılındaki bu yatırımlar tesis, makine, ekipman, hesaba
mahsuben ödeme ve inĢaat halindeki varlıklara yapılmıĢtır. Bu yatırımların %60‟ından fazlası
Türkiye‟deki havayolu ikram birimlerine, %20‟si Avusturya‟daki yatırımlara iliĢkindir.
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Finansman faaliyetlerinden doğan nakit akımı
Finansman faaliyetlerinden doğan nakit akımı 2009/2010 mali yılında 17,66 milyon Avro (önceki yıl:
11,85 milyon Avro, 2007/2008 mali yılında 16,72 milyon Avro) tutarında olmuĢtur. Bu durum mali
yükümlülüklerin geri ödemesini yansıtmaktadır.
11.2.3. 31 Mart 2008 ve 31 Mart 2009 tarihlerinde biten mali yılların nakit akımı tablolarının
karĢılaĢtırılması
Nakit Akımı Tablosu (Avro)
Vergi Öncesi Kar
Amortismanlar ve Değer DüĢüklüğü KarĢılıkları
Sabit Kıymet SatıĢı Kar / Zararları
ĠliĢkili ġirket Gelirleri
Diğer Nakit Olmayan Gelir ve Giderler
Faaliyetler Nakit Akımı
Stoklar ve Kısa Vadeli Alacaklardaki ArtıĢ
AzalıĢlar
KarĢılıklardaki ArtıĢ AzalıĢlar
Kısa Vadeli Ticari Borç ve Yükümlüklerdeki ArtıĢ
AzalıĢlar
Fon varlığı olmayan aktiflerin kura bağlı
değiĢiklikleri
Borç Konsolidasyon Düzeltmelerine Bağlı
DeğiĢimler
Gelir Vergisi Ödemeleri ve ErtelenmiĢ Vergi
DeğiĢimleri
Operasyonel Faaliyetlerden Doğan Nakit Akımı
Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlık SatıĢ
Gelirleri
Borç Konsolidasyon Düzeltmelerine Bağlı
DeğiĢimler

01.04.200831.03.2009
8.834.538
20.219.872
431.653
-77.544
-838.309
28.570.210

01.04.200731.03.2008
14.274.312
15.477.954
83.333
-34.273
496.864
30.298.191

4.943.507

DeğiĢim

% DeğiĢim

-5.439.774
4.741.918
348.320
-43.271
-1.335.173
-1.727.981

-%38,1%
%30,6%
%418,0%
%126,3%
-%268,7%
-%5,7%

1.027.241

3.916.267

%381,2%

5.644.281

-144.887

5.789.168

-%3995,6%

-11.843.489

-3.060.414

-8.783.076

%287,0%

-422.366

6.855.564

-7.277.930

-%106,2%

760.533

-2.470.979

3.231.512

-%130,8%

-2.990.658

-5.620.297

2.629.639

-%46,8%

24.662.018

26.884.418

-2.222.401

-%8,3%

210.910

276.665

-65.755

-%23,8%

0

474.822

-474.822

Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları

-24.234.446

-8.736.231

-15.498.215

%177,4%

Uzun Vadeli Alacaklardaki ArtıĢ AzalıĢlar
Yatırım Faaliyetlerinden Doğan Nakit Akımı
Hissedarlara Temettü Ödemeleri
Sermaye ArtıĢı
ġirketin Kendi Hisselerini Satın Almasına Bağlı
Nakit AkıĢı
Finansal Yükümlülüklerdeki ArtıĢ AzalıĢlar
Finansman Faaliyetlerinden Doğan Nakit Akımı
Nakit Akımı Toplamı
Dönem BaĢı Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kambiyo
Etkisi
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
Fonlardaki DeğiĢim

111.528
-23.912.007
-1.169.280
0

-9.149
-7.993.893
-974.400
-934.000

120.678
-15.918.114
-194.880
934.000

-%1319,0%
%199,1%
%20,0%

-161.909

0

-161.909

-10.521.990
-11.853.179
-11.103.168
26.068.948

-14.807.176
-16.715.576
2.174.949
25.752.612

4.285.187
4.862.397
-13.278.118
316.336

-%28,9%
-29,1%
-610,5%
%1,2%

165.826

-1.858.613

2.024.439

-%108,9%

15.131.614
-11.103.168

26.068.948
2.174.949

-10.937.342
-13.278.118

-%42,0%
-%610,5%
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Operasyonel faaliyetlerden doğan nakit akımı
Operasyonel faaliyetlerden doğan 24,66 milyon Avro tutarındaki nakit akımı, önceki yıla kıyasla
(önceki yıl: 26,88 milyon Avro) 2,22 milyon Avro daha düĢüktür. Daha düĢük olan operasyonel nakit
akımı, kısmen daha düĢük dönem sonucuna bağlıdır. Nakit akımını, ayrıca bir önceki yıla kıyasla
teslimat yükümlülüklerinin, peĢinatların ve diğer yükümlülüklerin azalması da etkilemiĢtir. 31 Mart
2008 tarihi itibariyle gösterilen peĢinatlar, genel olarak EURO 2008 projesi ile bağlantılı olmuĢtur.
Kısa vadeli varlıkların bir önceki yıla kıyasla azalması, operasyonel nakit akımını pozitif yönde
etkilemiĢtir. Bu azalma, öncelikle yapılan teslimatlardan ve verilen hizmetlerden doğan alacakların
azalmasından kaynaklanmaktadır.
Yatırım faaliyetlerinden doğan nakit akımı
Yatırım faaliyetlerinden doğan nakit akımı, raporlama döneminde 23,91 milyon Avro (önceki yıl:
7,99 milyon Avro) tutarında olmuĢtur. Bu artıĢ, esas olarak Ģirketler grubunun maddi varlıklarına
yapılan yatırımlardan kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, Viyana üretim yerinin tekrar inĢa edilmesi
ve geniĢletilmesi, Londra Heathrow‟da bulunan havayolu ikram hizmetleri mutfağının geniĢletilmesi
ve Türkiye‟deki ortak giriĢime yapılan yatırımlar vurgulanmalıdır.
Finansman faaliyetlerinden doğan nakit akımı
Finansman faaliyetlerinden doğan nakit akımı, bu mali yılda 11,85 milyon Avro tutarında olmuĢtur
(önceki yıl: 16,72 milyon Avro). 2008/2009 mali yılında finansmandan doğan nakit akımı, özellikle
bankalardan alınan kredilerin geri ödenmesinden ve finans kuruluĢları karĢısındaki yükümlülüklerin
azaltılmasından kaynaklanmıĢtır.
11.3. Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme:
TURKISH DO & CO‟nun kuruluĢu ile ilgili olarak DO & CO Grubu, hissedarlara verilen borçları ve
özsermayesini finanse etmek için aĢağıdaki finansman sözleĢmelerini yapmıĢtır (bu sözleĢme
kapsamındaki meblağlar kısmen kullanılmıĢtır).
Grup, 31 Aralık 2011‟de geri ödenmek üzere 16,2 milyon Avro tutarında bir kredi için RLB NÖWIEN ile bir kredi sözleĢmesi yapmıĢtır. Ön ödeme yapılmasına izin verilmiĢtir. DO & CO, bu kredi
sözleĢmesi kapsamındaki yükümlülükleri teminat altına almak için RLB NÖ-WIEN lehine bir ödeme
teminatı düzenlemiĢtir. 30 Eylül 2010 itibarı ile kredinin ödenmemiĢ kısmı 7,00 milyon Avro‟dur. Bu
meblağ bilançoda, aynı koĢullar ve vade üzerinden 7,00 milyon Avro nakit mevduat ile
dengelenmiĢtir.
31.03.2010 itibariyle, DO & CO‟nun kısa ya da uzun vadeli finansal borcu bulunmamaktadır.
11.4. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiĢ veya etkileyebilecek
fon kaynaklarının kullanımına iliĢkin sınırlamalar hakkında bilgi:
Yoktur.
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11.5.
-

Yönetim kurulunca karara bağlanmıĢ olan planlanan yatırımlar ve
Finansal kiralama yolu ile edinilmiĢ bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi
planlanan önemli maddi varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:

Mevcut önemli maddi varlıkların fon kaynakları Madde 3.4.4 ve Madde 3.4.5‟te sunulmuĢtur.
Edinilmesi planlanan maddi varlıkların fon kaynakları ise Madde 11.3‟te sunulmuĢtur.
12. GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORLARI
12.1. Ortaklığın UFRS raporlama standartları uyarınca hazırlanan son üç yıl finansal tabloları
ile bunlara iliĢkin bağımsız denetim raporları:
ġirketin UFRS uyumlu 31 Mart 2010, 31 Mart 2009 ve 31 Mart 2008 tarihli finansal tablolarını
içeren bağımsız denetim raporları ve 30 Eylül 2010 tarihli finansal tablolarını içeren bağımsız
denetim raporları EK 2‟de sunulmuĢtur.
12.2. Son üç yıl ve ilgili ara dönemde bağımsız denetimi gerçekleĢtiren kuruluĢların unvanları,
bağımsız denetçi görüĢü ve denetim kuruluĢunun/sorumlu ortak baĢ denetçinin değiĢmiĢ olması
halinde nedenleri hakkında bilgi
Bağımsız denetçi ve Avusturya Yeminli Mali MüĢavirler Odası (Kammer der Wirtschaftstreuhänder)
üyesi olan, Hegelgasse 8, A-1010 Vienna, Austria adresinde faaliyet gösteren PKF Centurion
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH 31 Mart 2010, 31 Mart 2009 ve 31 Mart 2008 tarihlerinde sona
eren mali yıllarda, ġirket ve DO & CO Grubunun bağımsız denetçileri olarak görev almıĢ ve 31 Mart
2011‟de sona erecek mali yıl için de, ġirket ve DO & CO Grubunun bağımsız denetçileri olarak
görevlendirilmiĢtir. PKF Centurion Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, 31 Mart 2010, 2009 ve
2008‟de sona eren mali yıllara iliĢkin DenetlenmiĢ Yıllık Konsolide Mali Tablolara ve 30 Eylül 2010
tarihli DenetlenmiĢ Ara Mali Tablolara yönelik olumlu görüĢ bildirmiĢtir.
12.3. Son 12 ayda ortaklığın ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli
etkisi olmuĢ veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar (Ortaklığın bilgisi dahilinde olan
henüz açılmamıĢ, ancak açılabilecek davalar dahil olmak üzere)
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DO & CO Grubunun üyelerinden hiçbiri bu Ġzahnamenin tarihinden önceki 12 ay içinde, DO &
CO‟nun veya DO & CO Grubunun mali konumunu veya karlılığını önemli ölçüde etkileyebilecek
veya yakın geçmiĢte etkilemiĢ olan herhangi bir idari iĢleme, yasal takibe veya tahkim sürecine
(devam eden veya baĢlatılacağından ġirketin haberdar oldukları da dahil olmak üzere) dahil değildir
ve olmamıĢtır.
Yukarıdaki paragrafta belirtilen beyanları sınırlandırmamak kaydıyla Yönetim, Grup üyelerinin dahil
olduğu aĢağıdaki davaları bildirmektedir.
ġirketin bildiği kadarıyla, DO & CO Grubundaki hiçbir Ģirket bu Ġzahnamenin tarihinden önceki 12
ay içerisinde izinlerin ve ruhsatların iptaliyle ilgili olan ve ġirketin veya DO & CO Grubunun mali
durumu veya faaliyet sonuçları üzerinde önemli etkiler yaratabilecek olan veya yakın geçmiĢte
yaratmıĢ olan idari iĢleme, yasal takibe veya tahkim sürecine (devam eden veya baĢlatılacağından
ġirketin haberdar oldukları da dahil olmak üzere) taraf değildir ve olmamıĢtır.
Bununla beraber, New York‟daki DEMEL kafenin kapatılmasıyla ilgili olarak, kafenin bulunduğu
yerin mal sahibi ile DEMEL NEW YORK birbirleri aleyhine dava açmıĢlardır. DO & CO Grubu, mal
sahibinin talep ettiği 0,18 milyon ABD Doları‟nın tamamı için mali tablolarında karĢılık ayırmıĢtır
ve DEMEL kafesine yaptığı yatırımı tamamen itfa etmiĢtir.
EOS, 2008‟deki iflasına kadar DO & CO New York ve DO & CO LONDON‟ın müĢterisi olmuĢtur.
Ġflas dairesi, EOS‟un alacaklısı olarak sözde tercihli muamele gördüğü iddiası ile DO & CO NEW
YORK aleyhine 1,47 milyon ABD Doları alacak talebinde bulunmuĢtur. Bu kısmın yaklaĢık 0,9
milyon ABD Dolarlık tutarı DO & CO‟ya ayrılabilir nitelikte olduğundan (bununla beraber, zaman
aĢımı kanununa göre süresi içinde bu kurum aleyhine dava açılmamıĢtır) DO & CO Grubunun mali
tablolarına 0,78 milyon Avro tutarında bir karĢılık ayrılmıĢtır.
TURKISH DO & CO 2006‟da, GATE GOURMET‟den Türkiye‟deki dokuz ikram hizmetleri üretim
birimini devralmıĢtır. Rekabet Kurulu, Türk rekabet yasalarına göre bu devralma iĢlemi için onay
vermiĢtir. HÜRKUġ, PEGASUS, ONUR AIR ve INTER EKSPRES (artık ruhsatlı bir havayolu
Ģirketi değildir) bu onay kararının iptali için Rekabet Kurulu aleyhine dava açmıĢtır. Ġlk derece
mahkemesi sıfatıyla hareket eden DanıĢtay‟ın, davacıların iddialarını ve yürütmeyi durdurma
taleplerini reddetmesi üzerine dava temyiz mahkemesi sıfatıyla hareket eden DanıĢtay Ġdari Dava
Daireleri Kuruluna götürülmüĢtür ve halen derdesttir (bkz. Bölüm 2 “Risk Faktörleri – DO & CO
Grubu rekabet kanunlarına göre sınırlamalar getirilebilir, bu sınırlamalar Grubun faaliyetini olumsuz
etkileyebilir”).
12.4. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ortaklığın ve grubun finansal durumu
veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değiĢiklikler
30 Eylül 2010 tarihinden itibaren, Grubun finansal ve operasyonel sonuçlarında önemli bir etkiye
sebebiyet verebilecek aĢağıda belirtilenler dıĢında bir geliĢme olmamıĢtır.
Ekim 2010 baĢı itibariyle, Londra Heathrow Havalimanında EMIRATES özel salon iĢletimine
baĢlanmıĢtır. Böylelikle Dünya genelinde iĢletilen havalimanı özel salon adedi on ikiye çıkmıĢtır.
Grup, Ekim 2010 sonunda, “Henry – The Art of Living” markası altında ilk mağazasını Viyana‟da
açmıĢtır.
Uluslararası Organizasyonlar Ġkram Hizmetleri Bölümünde, Polonya ve Ukrayna‟da yapılacak
EURO 2012 yaklaĢmaktadır. Bu sebepten ötürü, Grup, bu büyük organizasyonda vereceği ağırlama
hizmetlerinin hazırlanması ve gerçekleĢtirilmesi için çalıĢmalarını yoğunlaĢtırmaya baĢlamıĢtır.
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13. ORTAKLIĞIN PROFORMA FĠNANSAL BĠLGĠLERĠ
Yoktur.
14. KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI
Hisselerin sahipleri ġirketin mali yılıyla ilgili olarak ilan edilen herhangi bir temettüyü alma hakkına
sahiptir. Hisselere ait temettülerin ödenmesi ve miktarı yıllık genel kurulda hissedarların onayına
tabidir
Temettü ödemelerinin (varsa) zamanı ve miktarı ġirketin gelecekteki kazancına ve mali
beklentilerine, sermaye ihtiyaçlarına, mali durumuna ve Yönetim Kurulunun veya Üst Kurulun ilgili
gördüğü diğer faktörlere ve hissedarların onayına bağlıdır. Herhangi bir temettünün ödeneceği
konusunda güvence verilemez.
ġirketin temettü ödeme kabiliyeti Avusturya‟da Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Ġlkelerine uygun
olarak hazırlanan, konsolide olmayan mali tablolarına dayanmaktadır. Temettüler yalnızca ġirketin
Üst Kurul veya Genel Kurul tarafından onaylanmıĢ konsolide olmayan yıllık mali tablolarında
belirtilen yıllık net kar (Bilanzgewinn) içinden ödenebilir. Dağıtılabilecek miktar belirlenirken, yıllık
net gelir (Jahresüberschuss), önceki yıllardan birikmiĢ dağıtılmamıĢ net karın veya zararın yanı sıra
ihtiyat akçesi içinden kullanılan miktarlar veya ihtiyat akçesine eklenen miktarlar hesaba katılarak
ayarlanmak zorundadır. (Mevcut yasal düzenlemeye göre yasal kar yedekleri sermayenin % 10‟ u
seviyesine ulaĢana kadar her yıl geçmiĢ yıllar zararları düĢüldükten sonra net karın en az % 5„i
oranında yedek ayrılmalıdır). Bazı ihtiyat akçeleri kanunen oluĢturulmak zorundadır ve bu ihtiyat
akçelerine eklenen miktarlar yıllık net kar hesaplanırken yıllık net gelirden düĢülmelidir.
ġirket 2007/2008 ve 2008/2009 mali yıllarında pay baĢına 0,15 Avro, 2009/2010 mali yılında ise pay
baĢına 0,25 Avro temettü ödemiĢtir. Önceki temettüler, ġirketin gelecekte ödeyeceği temettülerin
göstergesi değildir. Mümkün olan verilen durumlarda, ġirket yakın gelecekte hissedarlarına aynı
ödeme oranına sahip temettüleri dağıtmaya devam etmek istemektedir. Ancak gelecekteki bir temettü
ödemesinin (varsa) zamanı ve miktarı ġirketin Ģu andaki ve ilerideki mali durumuna, faaliyet
sonuçlarına, likidite ihtiyaçlarına, mali beklentilerine ve Yönetim Kurulunun ve Üst Kurulun belirli
zamanlarda ilgili olduğunu düĢünebileceği ve onlarla sınırlı olmamak üzere sermaye harcamalarına,
faaliyet gösterilen sektördeki koĢullara, hisse senedi piyasasındaki koĢullara, vergisel, idari ve diğer
yasal düzenlemelere ve Genel Kurul kararlarını içeren diğer hususlara bağlıdır. 2010/2011 mali
yılında veya daha sonraki yıllarda temettü ödeneceği veya bu temettünün miktarı konusunda herhangi
bir garanti verilemez.
ġirketin ileride ödeyeceği temettüler Avusturya‟da ve Türkiye‟de uygulanan stopaj vergisi kesintisine
tabi olabilir.
Arz edilen Yeni Hisseler, 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren tam temettü haklarına sahip olacaktır.
15. KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ
Yoktur.
16. PAYLAR ĠLE ĠLGĠLĠ VERGĠLENDĠRME ESASLARI
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16.1. Pay Sahiplerini Ġlgilendiren Avusturya Vergi Kuralları
16.1.1. Genel
Avusturya‟da uygulanan vergi kurallarının aĢağıda belirtilen yönleri genel niteliktedir ve hisselerin
elde edilmesi, sahipliği ve elden çıkarılması ile ilgili vergisel konuları içeren kapsamlı bir açıklama
içermemektedir. AĢağıda yer alan özet, bu Ġzahname tarihi itibariyle Avusturya‟da yürürlükte olan
vergi mevzuatına dayalı olarak hazırlanmıĢ olup, bu tarihten sonra Avusturya hukukunda ve
uygulamalarında meydana gelebilecek ve geriye dönük etkisi de olabilecek değiĢikliklere tabidir.
Bu özette ikametgahı veya sürekli meskeni Avusturya‟da olan gerçek kiĢiler ve kanuni veya iĢ
merkezi Avusturya‟da olan tüzel kiĢiler (“yurt içinde yerleĢik kiĢiler”) ile ikametgahı veya sürekli
meskeni Avusturya‟da olmayan gerçek kiĢiler ve kanuni veya iĢ merkezleri Avusturya‟da olmayan
tüzel kiĢilerin (“yurt dıĢında yerleĢik kiĢiler”) paylardan elde edecekleri temettülerin ve özellikle de
stopajların ve değer artıĢ kazançlarının vergilendirilme yöntemleri açıklanmaktadır. Payların devri
nedeniyle ortaya çıkma ihtimali olan bazı veraset ve intikal vergisi sonuçları da burada ele
alınmaktadır.
Vergilendirme iĢlemleri özellikle bireysel olarak pay alıcılarının içinde bulundukları koĢullara bağlı
olduğundan, tüm ilgili vergi durumlarından söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, tüm potansiyel
yatırımcıların payları satın alırken, elden çıkarırken ve bunlara sahip oldukları sürece vergi açısından
tabi oldukları kuralları kendi vergi danıĢmanlarıyla görüĢerek öğrenmeleri önemle tavsiye
olunmaktadır.
16.1.2. Temettülerin Vergilendirilmesi
Avusturya anonim Ģirketlerinin hissedarlarına ödedikleri temettüler %25 oranında bir stopaja
(Kapitalertragsteuer – KESt) tabidir. Temettü ödeyen Avusturya Ģirketi, bir vergi muafiyeti olmadığı
sürece, %25 ya da daha düĢük oranda (özel durumlara bağlı) stopajı kesmek durumundadır.
Avusturya‟da yerleĢik bireyler için %25 temettü stopajı sabit ve kesindir. Yani, stopaj tutarının
üzerinde ve yukarısında herhangi bir gelir vergisi, v.s. ödenmesi gerekmeyeceği gibi temettünün de
hissedarın gelir vergisi beyannamesine (Endbesteuerung) dahil edilmesi gerekmemektedir. Buna
alternatif olarak, hissedar aldığı temettüleri de gösteren bir gelir vergisi beyannamesi vererek gelir
vergisi yükümlülüğünün verdiği beyannameye göre değerlendirilmesini talep edebilir. Bu durumda,
temettülere uygulanacak vergi oranı %25 yerine ortalama gelir vergisi oranının yarısına eĢit olur.
Faiz giderleri da dahil olmak üzere temettülere iliĢkin giderler masraf yazılamaz.
Avusturya‟da yerleĢik kurumlar (Körperschaften) için ise Avusturya temettü geliri kurumlar
vergisinden muaftır ve temettü stopajı alıcının kurumlar vergisi yükümlülüğü tutarından düĢülür veya
kendisine iade edilir. Alıcı kurumun temettü dağıtan Ģirketin en az %25 sermaye payına doğrudan
sahip olduğu durumlarda ise temettü dağıtan Ģirket tarafından herhangi bir stopaj kesintisi yapılmaz.
YurtdıĢında yerleĢik kiĢiler için de bir Avusturya Ģirketi tarafından dağıtılan temettüler %25 stopaja
tabidir. Ancak, çifte vergilendirme anlaĢmaları (“vergi anlaĢmaları”) temettüler üzerinden ödenmesi
gereken vergide bir indirim sağlayabilir. Avusturya, 80‟den fazla ülke ile vergi anlaĢmaları
akdetmiĢtir. Avusturya vergi anlaĢmalarının çoğu esas olarak OECD Model Konvansiyonu ile
uyumlu olup, temettülere iliĢkin Avusturya vergisini %15‟e düĢürmektedir ve ilgili nitelikleri haiz
iĢtirakler için daha da fazla bir indirim sağlamaktadır.
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Türkiye ile yapılan vergi anlaĢmasına göre de Avusturya, stopajı %15‟e düĢürmektedir. ġirketin
(ortaklık dıĢında) oy hakkının en az %25 olduğu ve direk kontrol sağladığı durumlarda bu oran %5‟e
düĢmektedir.
Almanya ile mevcut vergi anlaĢması çerçevesinde Avusturya, stopajı %15‟e ve Ģirketin (ortaklık
dıĢında) en az %10 doğrudan hissedar olması durumunda %5‟e düĢürmektedir.
Büyük Britanya ile mevcut vergi anlaĢmasına göre ise Avusturya, stopajı %15‟e düĢerken; Ģirketin oy
hakkı en az %25 oranında (doğrudan veya dolaylı) olup kontrol sahibi olması durumunda ise bu oran
% 5‟e düĢmektedir.
Amerika BirleĢik Devletleri ile olan vergi anlaĢmasına göre de Avusturya, stopajı %15‟e düĢürürken;
Ģirketin (ortaklık dıĢında) oy hakkı sahibi hisselerinin en az %10‟una sahip olması durumunda bu
oran % 5‟e düĢmektedir.
Yürürlükte olan bir vergi anlaĢmasına göre indirimli bir vergi uygulanması hakkına sahip olan
yurtdıĢında yerleĢik kiĢiler %25 oranındaki stopaj ile vergi anlaĢmasında öngörülen daha düĢük oran
arasındaki farkın iadesini talep edebilirler. Bu Ģekilde bir iade baĢvurusu için iadeye hak kazanan ve
yerleĢik olmayan hissedardan genellikle kendi ülkesinin vergi mercileri tarafından düzenlenmiĢ bir
mukimlik belgesi talep edilir. Avusturya temettü stopajı iadesi talepleri ZS-RD 1 ve ZS-RD 1A
formları (Almanca) veya ZS RE 1 ve ZS RE 1A formları (Ġngilizce) ile “Bruck Eisenstadt Oberwart,
Neusiedlerstraße 46, A-7001 Eisenstadt” vergi dairesine yapılır. Avusturya Federal Maliye
Bakanlığının 17 Haziran 2005 tarihli talimatında (DBA-Entlastungsverordnung, BGBl III 2005/92)
öngörülen Ģartlar yerine getirildiği takdirde, temettülere iliĢkin indirimli anlaĢma oranları kaynakta da
sağlanabilir. Ġndirimli anlaĢma oranlarını kaynakta sağlamak için temettülerin gerçek sahibi olan kiĢi
(Avusturya‟da stopaja tabi herhangi diğer gelir için) ZS-QU1 formunu doldurarak ya da temettülerin
gerçek sahibinin bir tüzel kiĢilik olduğu takdirde ZS-QU2 formunu doldurarak temettü ödeyen
Ģirkete baĢvurmalıdır. Ancak, Ģirketin vergi anlaĢması vergi indirimini kaynakta yapma zorunluluğu
yoktur.
BaĢvuru
formları
Avusturya
Maliye
Bakanlığı‟nın
http://www.bmf.gv.at/service/formulare/_start.htm adresindeki internet sitesinden elde edilebilir
(Avusturya Maliye Bakanlığı‟nın internet sitesi adresi bu Ġzahnameye atfen dahil edilmiĢ bir bilgi
niteliğini taĢımamaktadır).
Ana ġirket – Bağlı Ortaklık Direktifi (tadil edilmiĢ Ģekliyle 90/435/EEC) çerçevesinde yer alan bir
Ģirkete (“AB Ana ġirketi”) ödenen temettüler, AB Ana ġirketinin temettü ödeyen Avusturya
Ģirketinin sermaye payının en az %10‟una en az bir yıllık kesintisiz bir süreyle doğrudan sahip olmuĢ
olduğu takdirde ve bazı diğer kriterlere de uyulması kaydıyla stopaj vergisinden muaf tutulmaktadır.
16.1.3. Sermaye Kazançlarının Vergilendirilmesi
Vergi açısından bir Avusturya Ģirketinde sahip olunan hisselerin satıĢı nedeniyle vergisel anlamda
Avusturya mukimi bir gerçek kiĢinin elde ettiği değer artıĢ kazançları aĢağıdaki rejime tabidir:
Hisseler satın alınmalarını izleyen on iki ay içinde satıldığı takdirde (bu durum spekülatif iĢlemler
olarak tanımlanmaktadır), değer artıĢ kazançları toplamı %50‟ye varan kademeli gelir vergisi oranına
göre vergilendirilir. Spekülatif iĢlemlerden elde edilen sermaye kazançlarının (toplam olarak) yılda
440 Avro‟ya kadar olan bölümü vergiden muaftır. On iki aydan fazla elde tutulan hisseler için, ilgili
hissedar satıĢtan önceki son beĢ yıllık dönem içinde herhangi bir zamanda doğrudan veya dolaylı
olarak Ģirkette en az %1 oranında bir hisseye sahibi olmadığı takdirde, Ģahsen sahip olunan hisselerin
satıĢından elde edilen değer artıĢ kazançları Avusturya‟da gelir vergisine tabi değildir. Böyle bir
durum olması halinde, değer artıĢ kazançları hissedarın tabi olduğu ortalama gelir vergisi oranının
yarısı kadar vergilendirilir. Son beĢ yıllık dönem içinde herhangi bir zamanda Ģirkette en az %1
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oranında bir hisse sahibi olan bir hissedar Avusturya açısından diğer ülkelere karĢı elinde
bulundurduğu vergilendirme haklarını kaybetmesine yol açacak iĢlemler yaparsa (örneğin
ikametgahını Avusturya dıĢına taĢımak gibi), hisselerin elde edilme fiyatı ile rayiç piyasa değeri
arasındaki fark kadar bir değer artıĢ kazancı ortaya çıkacaktır. Hissedar Avusturya ile karĢılıklı
yardım veya vergi uygulaması anlaĢması imzalamıĢ diğer bir AB üyesi ülkeye ya da AEA üyesi
ülkeye taĢınırsa, söz konusu değer artıĢ kazancının vergilendirilmesi hissedarın talebi üzerine
ertelenir. Ertelenen vergi hisselerin fiilen elden çıkarılması ya da hissedarın ikametgahını vergi
amacıyla bir AB ülkesi ya da bir AEA ülkesi dıĢına transfer etmesi durumunda tarh edilir. Hissedarın
yurt dıĢına taĢınmasından on yıl sonra Avusturya vergisi tarh edilmez.
Bir kiĢinin elinde “ticari” olarak bulundurulan ve elde edilmelerini izleyen on iki ay içinde satılan
hisselerden elde edilecek değer artıĢ kazançları %50‟ye kadar varan kademeli oranda gelir vergisine
tabidir. Tüm diğer değer artıĢ kazançları, hisselerinin %1‟den az olup olmadığına bakılmaksızın, söz
konusu hissedarın tabi olduğu ortalama gelir vergisi oranının yarısı oranında vergilendirilir.
Bir Avusturya Ģirketinin hisselerini elinde bulunduran ve Avusturya‟da yerleĢik olan bir Ģirket, söz
konusu hisselerin satıĢından elde edilen değer artıĢ kazançları karĢılığında %25 oranında kurumlar
vergisi ödemek zorundadır.
Yerel yasalara göre, Avusturya‟da yerleĢik olmayan gerçek kiĢiler ortalama gelir vergisinin yarısı
oranında ve %50‟ye kadar gelir vergisi, kurumlar ise %25 oranında kurumlar vergisi ödemekle
yükümlüdür (on iki aylık spekülasyon dönemi içinde satılanlar hariç olmak üzere). Bu durum sadece
hisselerin Avusturya‟da yerleĢik bir kuruluĢun elinde bulunması ya da yurtdıĢında yerleĢik gerçek
kiĢi veya Ģirketin satıĢtan önceki son beĢ yıl içinde herhangi bir zamanda doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak Ģirkette en az %1 oranında hisse sahibi olmuĢ olması halinde geçerlidir. Ancak,
hisselerin Avusturya‟da sabit bir iĢyerine atfedildiği durumlar haricinde Avusturya vergi
anlaĢmalarının çoğu hisse satıĢından kaynaklanan değer artıĢ kazançlarının vergilendirme hakkını
satıcının mukim olduğu ülkeye tanımaktadır. Dolayısıyla, bu gibi kazançlar Avusturya‟da
vergilendirilmemektedir (kurumun malvarlıklarının sözleĢme yapılan ülkelerden birinde büyük
ölçüde gayrimenkullerden oluĢması durumunda özel anlaĢmalar uygulanabilir).
16.1.4. Veraset ve Ġntikal Vergisi
1 Ağustos 2008 tarihi itibariyle, Avusturya‟da tüm veraset ve intikal vergileri kaldırılmıĢtır. Ġvazsız
devirler için (genellikle rayiç değerin oldukça altında belirlenen vergi değeri üzerinden alınan arazi
devir vergisi hariç olmak üzere) herhangi bir vergi ödenmemektedir. Ancak bu gibi devirler belirli
limitleri aĢtığı takdirde rapor edilmeleri gerekmektedir.
16.1.5. Sermaye Vergisi
Avusturya Sermaye Vergisi Yasası (Kapitalverkehrsteuergesetz) çerçevesinde, bir Avusturya Ģirketi
tarafından yeni ihraç edilen hisseler sermaye vergisine (Gesellschaftsteuer) tabidir. Bu vergi söz
konusu hisselerin bedelinin %1‟i oranındadır. Sermaye vergisi yeni hisseleri ihraç eden Ģirkete tarh
edilir. Ancak, verginin ödemesinden hisseleri satın alan kiĢi sorumlu tutulabilir talep edilebilir.
16.2. Pay Sahiplerini Ġlgilendiren Türkiye’deki Vergi Kuralları
16.2.1. Genel
Türkiye‟de uygulanan vergi kurallarının aĢağıda belirtilen yönleri genel niteliktedir ve hisselerin
mülkiyeti, elden çıkarılması veya hisselere iliĢkin yapılacak ödemelerin vergisel sonuçlarını içeren
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kapsamlı bir açıklama değildir. Potansiyel yatırımcılara hisseleri ellerinde bulundurmaktan veya
satmaktan kaynaklanan vergisel sonuçları profesyonel danıĢmanlarıyla görüĢmeleri önerilmektedir.
AĢağıdaki özet iĢbu Ġzahname tarihinde Türkiye‟de yürürlükte olan vergi mevzuatını açıklamakta
olup, bu tarihten sonra Türk mevzuatı ve uygulamasında meydana gelecek herhangi bir değiĢikliğe
tabidir.
16.2.2. Hissedarların Vergi Mükellefiyeti
Türk gelir ve kurumlar vergisi yasalarına göre, mükelleflerin gelir vergisi yükümlülüklerinin
belirlenmesi açısından iki çeĢit vergi mükellefiyeti mevcuttur. Türkiye‟de yerleĢikler (“Tam
Mükellef”) geliri dünyanın neresinde elde ederlerse etsinler Türk Gelir Vergisine tabidirler.
Türkiye‟de yerleĢik olmayan kiĢiler (“Dar Mükellef”) ise sadece Türkiye‟de elde ettikleri gelirler
üzerinden vergilendirilmektedir. Gerçek kiĢilerin yurtiçinde yerleĢik kabul edilmesi için (i) Türk
Medeni Kanunu uyarınca Türkiye‟de ikamet etmeleri veya (ii) bir takvim yılı içinde Türkiye‟de altı
aydan fazla kalmaları gerekmektedir. Türkiye‟de yerleĢik olmayan kiĢiler “Dar Mükellef” olarak
addedilmektedir.
Türk hukuku uyarınca Türkiye‟de kurulmuĢ olan ya da yurt dıĢında kurulmuĢ olmalarına rağmen iĢ
merkezi Türkiye‟de bulunan tüzel kiĢiler “Tam Mükellef” olarak kabul edilir. Türkiye‟de kurulmuĢ
olmayan ya da iĢ merkezi Türkiye‟de bulunmayan tüzel kiĢiler “Dar Mükellef” olarak kabul edilir.
Türk vergilendirme sistemi açısından Türkiye sermaye piyasası mevzuatı altında kurulan yatırım
fonları sermaye Ģirketi olarak kabul edilmektedir. Türk yatırım fonlarına benzer nitelikler taĢıyan
yabancı yatırım fonları da Türkiye‟de vergilendirme açısından sermaye Ģirketi olarak kabul edilir.
Dar Mükellefler açısından temettü gelirlerinde sermaye Türkiye‟de yatırıldığında gelir Türkiye‟de
elde edilmiĢ kabul edilir.
Değer artıĢ kazançları açısından, Dar Mükellefler bakımından kazanç doğuran iĢlem Türkiye‟de ifa
edilmiĢse veya kazanç doğuran iĢleme iliĢkin ödeme Türkiye‟de yapılmıĢ ise, ya da ödeme yurt
dıĢında yapılmıĢ olmasına rağmen Türkiye‟de ödeyenin hesaplarına intikal ettirilmiĢ veya karından
ayrılmıĢ ise, kazanç Türkiye‟de elde edilmiĢ sayılır. Hisselerin ĠMKB‟de satılmasından elde edilen
değer artıĢ kazançları Türkiye‟de elde edilmiĢ kazanç olarak kabul edilir.
16.2.3. Değer ArtıĢ Kazançlarının Vergilendirilmesi
Bu bölümde değer artıĢ kazançlarının vergilendirilmesine iliĢkin olarak genel bilgi ile birlikte
ĠMKB‟de satılan hisselerden kaynaklanan değer artıĢ kazançlarının vergilendirilmesi için getirilen
geçici vergi rejimi de anlatılmaktadır. Yatırımcıların, 2015 yılının sonuna kadar, ĠMKB‟de satılan
hisselerden kaynaklanan değer artıĢ kazançları 193 sayılı Türk Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67.
maddesine tabi olarak vergilendirileceğinden bu Ġzahname ile satıĢa sunulan Paylara iliĢkin olarak
aĢağıda ”Geçici vergi rejimi” baĢlığı altında yer alan açıklamaları da dikkat almaları önerilmektedir.
ĠĢ Yatırım; IMKB‟de iĢlem görecek olan DO & CO paylarının Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67.
maddesine tabi olacağı konusunda 8 Kasım 2010 tarihinde Maliye Bakanlığı‟ndan mükteza
istemiĢtir.
Genel
Tam mükellef gerçek kiĢilerin hisselerinin satıĢından doğan değer artıĢ kazançları %15 - %35
arasında değiĢen artan oranlı bir vergi tarifesine göre vergilendirilir. Yurt dıĢında ödenen vergiler de
dahil olmak üzere (aĢağıda Bölüm 18.2.5‟te “YurtdıĢında Ödenen Vergilerin Mahsubu” olarak
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açıklanmaktadır) kaynakta ödenen vergilerin mahsubu mümkündür. Tam mükellef gerçek kiĢiler
değer artıĢ kazançlarını yıllık gelir vergisi beyannamelerinde göstermekle yükümlüdürler. Ticari
iĢletme kapsamında elde tutulanlar haricinde, en az iki yıl süreyle elde bulundurulan hisselerden
kaynaklanan değer artıĢ kazançlarının tamamı gelir vergisinden müstesnadır. Ancak, bu istisna dar
mükellef bir Ģirketin ihraç ettiği hisselerin satıĢından kaynaklanan değer artıĢ kazançlarını
kapsamamaktadır.
Dar mükellef gerçek kiĢiler de hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançları için tam mükellef
gerçek kiĢilerde olduğu gibi, Türkiye kaynaklı değer artıĢ kazancı üzerinden vergilendirilirler. Dar
mükellef gerçek kiĢiler yıllık beyanname yerine iĢlemin gerçekleĢmesini izleyen 15 gün içinde
münferit beyanname vermekle yükümlü olup, bu kiĢilerin yurt dıĢında ödedikleri vergileri mahsup
hakkı yoktur.
Tam mükellef kurumların hisse satıĢından kaynaklanan değer artıĢ kazançları Türkiye‟de %20
oranında kurumlar vergisine tabidir. Değer artıĢ kazançları yurt dıĢı vergiler de dahil olmak üzere
kaynağında ödenen vergilere iliĢkin vergi mahsubuyla birlikte (aĢağıda Bölüm 18.2.5‟te “YurtdıĢında
Ödenen Vergilerin Mahsubu” olarak açıklanmaktadır) olağan Ģirket kazancı olarak kabul edilir.
Hisselerin en az iki yıl süreyle elde bulundurulmuĢ olma zorunluluğu da dahil ancak bununla sınırlı
olmamak üzere bazı Ģartlara tabi olarak değer artıĢ kazançlarının %75‟i kurumlar vergisinden
müstesna tutulabilmektedir.
Dar mükellef kurumlar, iĢlemi izleyen 15 gün içinde özel beyanname vermek suretiyle Türkiye
kaynaklı değer artıĢ kazançları için toplamda %32 oranında vergi öderler. Hisseler Türkiye‟de bir
iĢyeri vasıtasıyla elde bulundurulduğu takdirde, değer artıĢ kazançları iĢyerinin kazancına dahil edilir,
olağan Ģekilde Türk kurumlar vergisine tabi olur ve karların merkeze aktarılması zamanında %15
oranında bir stopaj da ödenir.
Tam mükellef yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının değer artıĢ kazançları bu kuruluĢların tabi
olduğu özel vergilendirme kurallarına tabi olup, bu kapsamda bu gibi kuruluĢların porföy
iĢletmeciliğinden doğan kazançları genellikle Türk kurumlar vergisinden istisnadır.
Geçici vergi rejimi
2015 yılının sonuna kadar, ĠMKB‟de satılan hisselerden kaynaklanan değer artıĢ kazançları 193 sayılı
Türk Gelir Vergisi Yasasının Geçici 67. maddesine tabi olarak vergilendirilecektir. Geçici 67.
maddede üç ayda bir raporlama esasına dayanan bir stopaj mekanizması öngörülmektedir. Buna göre,
Türkiye‟deki aracı bankalar ve aracı kuruluĢlar alım-satımına aracılık ettikleri iĢlemlerden
müĢterilerinin elde ettiği değer artıĢ kazançlarından vergi kesintisi yapmakla sorumludurlar.
Yurtiçinde yerleĢik olmayan yatırımcıların stopaj sorumluluğu ise normal olarak bu yatırımcıların
Türkiye‟deki saklayıcı kuruluĢlarına ait olacaktır.
Yasal stopaj oranı %15‟tir. 30 Eylül 2010 tarihinde yayınlanan 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile değiĢik 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 1 Ekim 2010 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere hisselerin alım-satımından doğan kazançlardaki stopaj oranı tam ve dar
mükellef gerçek kiĢi ve kurumlar için yüzde sıfır olarak tespit edilmiĢtir. Aynı Bakanlar Kurulu
Kararı uyarınca Türkiye‟de kurulu menkul kıymetler yatırım fonlarına, emeklilik fonlarına ve menkul
kıymet yatırım ortaklıklarının elde ettiği değer artıĢ kazançlarına uygulanan stopaj oranı da sıfırdır.
Hisselerin Türkiye‟deki bir iĢyeri vasıtasıyla elde bulundurulmaması Ģartıyla, aracı banka ve aracı
kurumlar (saklayıcı kuruluĢlar dahil) nezdinde halen yüzde sıfır oranında kesinti yoluyla vergileme
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dar mükelleflerin Türkiye kaynaklı değer artıĢ kazançları için nihai Türk vergisi niteliğindedir. Halen
yüzde sıfır olmasına rağmen stopaj, tam mükellef gerçek kiĢi yatırımcılar açısından da nihai vergidir.
Hisselerin tam mükellef gerçek kiĢi yatırımcıların ticari iĢletmesine dahil varlıklar olması durumunda
ise, bunlardan kaynaklanan değer artıĢ kazançları Türk gelir vergisine tabi olacak, söz konusu
kazançlar için yıllık beyanname verilecek ve (varsa) kaynakta kesilen stopaj mahsup edilecektir.
Türkiye‟de tam mükellef kurumların elden çıkardıkları hisselerden elde ettikleri değer artıĢ
kazançları olağan Ģekilde kurumlar vergisine tabi olacak ve (varsa) kaynakta kesilen stopaj mahsup
edilecektir. Aynı uygulama, hisselerini Türkiye‟deki bir iĢyeri vasıtasıyla elde bulunduran ve satan
dar mükellef kurumlar için de geçerlidir.
Yatırımcılara, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kendisine geçici 67. madde ile verilmiĢ olan
yetkiye dayanarak fiili stopaj oranlarını tüm mükellefleri kapsayacak Ģekilde yeniden
düzenleyebileceği hususunu dikkate almaları önemle hatırlatılır. Zira yüzde sıfır vergi oranının
gelecekte de devam edeceğine iliĢkin herhangi bir güvence bulunmamaktadır. Ġleride bu oran yüzde
sıfırın üzerine çıkarılırsa, normal Ģartlarda kendileri açısından stopajın nihai vergi niteliğinde olduğu
tam ve dar mükellef gerçek kiĢiler gönüllü olarak yıl içinde sermaye piyasası araçlarının satıĢından
kaynaklanan zararlarını diğer sermaye piyasası araçlarının satıĢından kaynaklanan değer artıĢ
kazançlarından mahsup etmek amacıyla yıllık bazda özel bir vergi beyannamesi verebilirler. Bunu
yapabilmeleri için ĠMKB‟de satılan varlıkların aynı kategoriden olması (örneğin sabit getirili menkul
kıymetler, değiĢken getirili menkul kıymetler, v.s.) Ģarttır. Belirli bir yıl içinde meydana gelen
zararlar bir sonraki yıla devredilemez.
16.2.4. Temettülerin vergilendirilmesi
Tam mükellef gerçek kiĢiler tarafından yabancı bir Ģirketten elde edilen temettülerin brüt tutarının
tamamı yıllık beyan yoluyla Türkiye‟de gelir vergisine tabidir. Uygulanan artan oranlı gelir vergisi
tarifesi %15 ile %35 arasında değiĢmektedir. Yurt dıĢında kaynakta ödenen stopajın mahsup edilmesi
mümkündür (aĢağıda Bölüm 16.2.5‟te “YurtdıĢı Vergilerin Mahsubu” olarak açıklanmaktadır). Tam
mükellef kurumlar tarafından yabancı bir Ģirketten elde edilen temettülerin brüt tutarı Türkiye‟de
%20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Yurt dıĢında temettü üzerinden kaynakta ödenen stopajın
mahsup edilmesi mümkündür (aĢağıda Bölüm 16.2.5 “YurtdıĢı Vergilerin Mahsubu” olarak
açıklanmaktadır). Aynı uygulama, hisselerini Türkiye‟de bulunan iĢyeri vasıtasıyla elde bulunduran
dar mükellef kurumlar için de geçerlidir. Türkiye‟de kurulu yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları
tarafından yabancı bir Ģirketten elde edilen temettüler kendi portföy gelirlerine uygulanan özel vergi
rejimine tabi olacaktır.
Hisselerini Türkiye‟deki iĢyeri vasıtasıyla elde tutan dar mükellef kurumlar hariç olmak üzere dar
mükellef gerçek kiĢi ya da kurumların Türk Ģirketi olmayan bir Ģirket tarafından ödenen ancak
Türkiye‟de tahsil edilen temettülerin Türkiye‟de vergilendirilip vergilendirilmeyeceği kesin değildir.
Dar mükelleflerin Türk Ģirketi olmayan bir Ģirketin ihraç ettiği hisseleri ĠMKB‟den satın aldıkları,
Türkiye‟de muhafaza ettikleri ve temettüleri Türkiye‟de tahsil ettikleri nedeniyle “sermaye
Türkiye‟de yatırılmamıĢ” olarak kabul edilirse, yabancı Ģirketin ödediği ve Türkiye‟de tahsil edilen
temettülerin Türk vergi sistemi kapsamında dar mükellefler açısından herhangi bir gelir vergisine tabi
olmaması gerekmektedir. “Sermayenin Türkiye‟de yatırılmıĢ olması” kuralı Türkiye kaynaklı
olmayan hisse senetlerinin Türkiye‟de satın alınması ve muhafaza edilmesi ve bunlara iliĢkin
temettülerin Türkiye‟deki yatırım hesapları üzerinden tahsil edilmesini de içerecek Ģekilde
yorumlanırsa, yabancı Ģirket hisselerine iliĢkin olup Türkiye‟de tahsil edilen temettüler Türkiye‟de
elde edilmiĢ gelir olarak kabul edilebilir ve bu durumda Türk gelir vergisine tabi olur. Böyle bir
durumda, yabancı Ģirketin hisselerine yatırım yapmıĢ olan dar mükellef yatırımcılar, eğer Türkiye‟nin
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taraf olduğu bir vergi anlaĢması uyarınca bir muafiyet yararlanabilecek durumda değil ise,
Türkiye‟de vergilendirilme durumunda kalabilecektir.
16.2.5. Yurt dıĢı vergilerin mahsubu
Tam mükellef gerçek kiĢiler için, yurt dıĢında ödenen ve Türkiye‟de mahsup edilebilecek vergiler,
Türkiye‟de tarh edilen toplam verginin içinden yabancı kaynaklı gelirlere isabet eden kısmı ile
sınırlıdır. Türk vergisinin yabancı kaynaklı gelirlere isabet eden kısmı bu kiĢilerin vergi
beyannamelerinde beyan ettikleri yabancı kaynaklı gelirin beyannamedeki toplam gelire olan nispeti
üzerinden hesaplanır. Mahsup edilemeyen yabancı vergiler, mahsup edilmek üzere gelecek yıllara
taĢınamaz. Türkiye kaynaklı gelirleri nedeniyle Türkiye‟de vergiye tabi olan dar mükellef gerçek
kiĢilere yurt dıĢında ödenen vergileri mahsup etme hakkı tanınmamaktadır.
Tam mükellef kurumlar için ise, yurtdıĢında ödenen vergi mahsubu bu kurumların yabancı kaynaklı
gelirleri üzerinden hesaplanan Türk kurumlar vergisi ile sınırlıdır. Bu sınır dahilinde kalmak Ģartıyla,
bir yılda mahsup edilemeyen yabancı vergi fazlası üç yıl süreyle gelecek yıllara taĢınabilir. Aynı
kurallar Türkiye‟de yıllık beyan usulüyle vergilendirilen dar mükellef kurumlar için de geçerlidir.
Türkiye‟de kurulu yatırım fonları ve ortaklıkları portföy gelirlerinin Türkiye‟de kurumlar vergisinden
müstesna olması nedeniyle yurtdıĢında ödenen vergileri mahsup etme hakkına sahip olamayabilirler.
Tam mükellef kurumlar yabancı kaynaklı temettüler üzerinden ödenen, temettünün içinden ödendiği
kurum kazançları üzerinden temettü dağıtan Ģirketin ödediği yabancı kurumlar vergisi için de yabancı
vergi mahsubu talep edebilirler. Bunun için tam mükellef kurumun temettü ödeyen yabancı Ģirketin
sermayesinin (veya oy haklarının) en az %25‟ine doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olması
gerekmektedir.
Türk vergi mevzuatına göre, vergi mükellefleri vergi beyannameleri ile birlikte yabancı vergilerin
ödendiğini gösteren ve yabancı vergi mercilerince düzenlenen belgeleri bağlı oldukları vergi
dairesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerin yurt dıĢı vergilerin ödendiği ülkelerde bulunan Türk
konsoloslukları tarafından da tasdik edilmesi gerekmektedir. Bu belgeler yabancı vergi mahsubunu
içeren beyannamenin verildiği tarih itibariyle mevcut olmadığı takdirde, mükellefler yabancı vergi
mahsubuna tekabül eden Türk vergisinin ödenmesini bir yıla kadar ertelenmesini talep edebilirler.
Gerekli belgeler bir yıl içinde ibraz edilirse ertelenen vergi iptal edilir. Aksi takdirde, söz konusu
verginin bir yıl sonunda faizi ile birlikte ödenmesi gerekir.
Türkiye ile gelirin elde edildiği ülke arasında bir vergi anlaĢması mevcutsa ve diğer ülkeden elde
edilen gelir kaynağında vergi anlaĢmasında öngörülen orandan fazla bir oranla vergilendirilmiĢ ise,
vergi anlaĢmasında öngörülenden fazla ödenen yabancı vergi Türkiye‟deki vergilendirme açısından
vergi mahsubuna hak kazanamayabilir. Dolayısıyla, yatırımcıların ilgili vergi anlaĢması çerçevesinde
kaynak ülkenin vergi mercilerinden fazladan ödenen vergileri iade imkanlarını araĢtırmaları ve bunun
için gerekli usulleri takip etmeleri tavsiye edilmektedir.
16.2.6. Damga Vergisi
ĠMKB‟de satın alınan, elde bulundurulan, ve satılan hisseler Türkiye‟de damga vergisine tabi
değildir.
16.2.7. Diğer Vergiler
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Hisse senetlerinin alım satımı Türkiye‟de KDV‟den müstesnadır. Türkiye‟de faaliyet gösteren ve
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (“BSMV”) mükellefi olanların (bankalar, sigorta Ģirketleri,
aracı kurumlar, v.b.) temettü ve değer artıĢ kazançları %5 oranında BSMV‟ye tabidir.
Hisselerin miras ya da bağıĢ yoluyla iktisap edilmesi durumunda Türkiye‟de Veraset ve Ġntikal
Vergisi (“VĠV”) doğar. Hisselere miras yoluyla sahip olunduğu takdirde, VĠV hesaplanmasında
hisselerin rayiç değerinden her bir mirasçı için istisna tutarı olan 109.971 TL düĢüldükten sonra, %1 %10 oranında artan oranlı bir vergi tarifesi uygulanmaktadır. Hisselerin bağıĢ yoluyla ivazsız olarak
iktisap edilmesi durumunda ise VĠV hisselerin rayiç bedeli üzerinden %10 ile %30 arasındaki
oranlarda hesaplanır. BağıĢ, kiĢinin babası, annesi, eĢi veya çocukları tarafından yapıldığı takdirde,
bu oranlar yüzde elli oranında indirilir (diğer bir ifadeyle %5 ile %15 arasındaki oranlar uyarınca
hesaplama yapılır). BağıĢlarda toplam değerin 2.535 TL tutarındaki bölümü VĠV‟den müstesnadır.
16.2.8. Vergi AnlaĢmaları
Türk Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1055 adresinde bulunan web
sitesinde Türkiye‟nin taraf olduğu ve halen yürürlükte olan vergi anlaĢmalarının bir listesi yer
almaktadır (bu internet sitesi adresi Ġzahnameye atfen dahil edilmiĢ bir bilgi niteliğini
taĢımamaktadır).
Değer artıĢ kazançları açısından, hisselerin elde tutulma süresine bağlı olarak, anlaĢmaların bazıları
Türkiye‟de hiçbir vergi ödenmemesini öngörmekte bazıları da Türkiye‟de vergi muafiyeti
tanımaktadır. Yatırımcılar durumlarına bağlı olarak bu konuda profesyonel danıĢmanlık
hizmetlerinden yararlanmayı düĢünmelidir.
17. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER
ĠĢbu Ġzahname, sektör ve Pazar verileri Ģeklinde üçüncü taraflardan alınan bilgilerin yanı sıra sektör
raporları ve çalıĢmalarından, pazar araĢtırma raporlarından, kamuya açık bilgilerden ve ticari
yayınlardan edinilen istatistiki bilgileri ve hesapları içermektedir. Bu üçüncü taraf kaynakları
arasında aĢağıdaki yayınlar, istatistikler ve araĢtırmalar bulunmaktadır:
Avrupa Ekonomik Tahmin Raporu – Avrupa Komisyonu 2010 Ġlkbahar Tahmini
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2010/pdf/ee2010-2_en.pdf
EUROSTAT – http//epp.eurostat.ec.europa.eu,”Real GDP growth rate” (“Gerçek GSYĠH
büyüme oranı”) alt sayfası
STATISTIK
AUSTRIA,
20
Nisan
2010
ve
30
Haziran
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/main_tables,

2010

EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/main_tables,
EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/main_tables
STATISTIK AUSTRIA, and 30 Temmuz 2010, Kommerzieller Luftverkehr nach
Flugbewegungen und Fluggästen 1. Quartal 2009 - 1. Quartal 2010
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/verkehr/luftfahrt/personenverkehr/051484.html
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Viyana
Uluslararası
Havaalanı
(VIA)
2009
Yılı
Yıllık
Raporu
http://ir.viennaairport.com/jart/prj3/ir/main.jart?rel=de&content-id=1204882118229&reservemode=active
IATA,Finansal
Tahmin
Raporu
Temmuz
2010,
http://www.fapaa.org/pdf/2010/IATA_Economic_Briefing-FinancialForecast_June2010.pdf
IATA,
Air
Transport
Market
http://www.fapaa.org/pdf/2010/MIS_Note_Jul10.pdf)

Analysis,

July

2010,

DATAMONITOR: Global Airlines – Sektör Profili; yayınlanma tarihi: Aralık 2009
EUROMONITOR International: Seyahat ve Turizm Tahmini; yayınlanma tarihi: Kasım 2009
Dünya Uluslararası Para Fonu Ekonomik Görünümü Güncellemesi; yayınlanma tarihi: 26
Ocak 2010 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/update/01/
2009 Yılı Boeing Güncel Pazar Analizi http://www.boeing.com/commercial/cmo/index.html
Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı, Gelen-Giden Yolcu Sayısı ve VatandaĢlık Bülteni,
http://www.turizm.gov.tr)
Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, www.shgm.gov.tr
Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi
http://www.dhmi.gov.tr/istatistik.aspx

Genel

Müdürlüğü,

Aylık

Trafik

Bültenleri:

Reuters, http://www.forexyard.com/en/news/Turkey-raises-2010-economic-growth-rate-to68-pct-2010-10-10T115112Z-UPDATE-2
Nielsen: Mart 2010 araĢtırması
Skytrax –2010 Dünya Havayolları ödülleri, ekonomi sınıfı ikram hizmetleri
http://www.worldairlinesawards.com/Awards-2010/ycatering.htm
Skytrax –2010 Dünya Havayolları ödülleri, business sınıfı
http://www.worldairlinesawards.com/Awards-2010/jcatering.htm

ikram

hizmetleri

Viyana
Uluslararası
Havaalanı,
26
Ağustos
2010
tarihli
basın
bülteni
http://www.flughafen-wien.at/jart/prj3/va/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&contentid=1249344074280&news_beitrag_id=1282778511160
LUFTHANSA web sitesi: http://konzern.lufthansa.com/de/themen/lsg-sky-chefs.html)
SERVAIR Websitesi : http://www.servair.fr/chiffres.aspx
Stoklar – Swiss Investors Gate (Ġsviçre Yatırımcılar Birliği:
http://www.stocks.ch/home_nachricht/Gategroup_Finanzchef_Thomas_Bucher__Unser_Ums
atz_sink_weniger_stark_als_der_Gesamtmarkt__539)
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Bazı durumlarda, halihazırda kullanılabilir olan Ģirket dıĢı bilgi bulunmamaktadır. Özellikle iĢbu
Ġzahnamede yer alan, ikram sektörüne ve DO & CO Grubunun rakiplerine kıyasla konumuna iliĢkin
belirli Pazar payı bilgileri ve diğer tablolar, bağımsız üçüncü taraflardan alınan yayınlanmıĢ
istatistiksel verilere veya bilgilere dayanmamaktadır. Bu bilgi ve tablolar, daha ziyade Yönetimin,
ticari kurum ve dernekler ve faaliyet gösterilen sektördeki diğer irtibat noktalarından elde edilen
bilgilerle rakipler tarafından yayınlanan bilgilere dayanan en iyi tahminlerini yansıtmaktadır.
Yönetim, bu verilerin yatırımcıların, Grubun faaliyet gösterdiği sektörü ve Grubun sektördeki
konumunu anlamasına yardımcı olması açısından yararlı olduğuna inanmaktadır. Ancak Yönetimin
kamuya açık kaynaklardan alınan sayısal verilerin, pazar verilerinin ve diğer bilgilerin temelindeki
gerçeklere ve varsayımlara eriĢimi bulunmamaktadır ve Yönetim üçüncü taraflarca ya da sektör veya
genel yayınlar tarafından sağlanan pazar verilerini bağımsız bir Ģekilde doğrulamamıĢtır. Ayrıca
Yönetim kurum içi araĢtırmalarının güvenilir olduğu inancını taĢısa da bu araĢtırmalar bağımsız
kaynaklarca doğrulanmamıĢtır.
ġirket, üçüncü taraflarca sağlanan bilgilerin doğru Ģekilde tekrarlandığını teyit etmektedir. ġu ana dek
Yönetimin bilgisi dahilinde olduğu kadarıyla ve Yönetim bu üçüncü taraflarca yayınlanan bilgilerden
saptadığı kadarıyla, tekrarlanan bilgileri yanlıĢ veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir olgu göz
ardı edilmemiĢtir. Ancak Yönetim bu verileri bağımsız Ģekilde doğrulamamıĢtır.
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18. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER
Aşağıdaki belgelerin kopyalarına, www.isyatirim.com.tr web adresinde ve Şirketin A-1110 Vienna,
Dampfmühlgasse 5 (Tel: +43-1-74000-0) adresindeki kurumsal faaliyet merkezinde (işbu
İzahnamenin tarihinden itibaren 12 ay boyunca normal mesai saatleri içerisinde) ulaşılabilecektir:
•

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft’ın Ana Sözleşmesi ve

•

Denetlenmiş Konsolide Mali Tabloları içeren Finansal Rapor ve Yıllık Faaliyet Raporları

Denetlenmiş Konsolide Mali Tablolar ayrıca şirketin özel web sitesi www.doco-financials.com
internet adresinde de incelenebilir.
19. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İzahname ve eklerinde
yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve
izahnamenin bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü
makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft

Sorumlu olduğu kısım:

İZAHNAMENİN TAMAMI
Atilla DOĞUDAN

Michael Dobersberger

Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyesi

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yeşim Karayel

Murat Kural

Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Sorumlu olduğu kısım:

İZAHNAMENİN TAMAMI
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20. EKLER
EK / 1 Hukukçu Raporu
EK / 2 2010/2011 Ġlk Yarı Yıl Finansal Tabloları
2009/2010 Mali Yıl Finansal Tabloları
2008/2009 Mali Yıl Finansal Tabloları
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2010/2011 Dönemi İlk Yarı Yıl Şirketler Grubu
Yönetim Raporu
Başlıca Noktalar
Satışlarda ve kar marjlarında artış sağlandı.
SatıĢlar, EBITDA, EBIT ve net karlılık yıl bazında artırılmıĢtır. Grup, EBITDA marjını bir önceki
yılın ilk altı ayında % 10.4 oranına karĢılık, bu yıl ilk altı ayda % 10.7 oranında arttırmıĢtır.
EBIT ise bir önceki yılın aynı döneminde % 5.8 oranına karĢılık bu yıl % 6.8 olmuĢtur. Hisse
senedi baĢına düĢen gelir ise 0.71 Euro yerine 1.00 Euro olmuĢtur.
Emirates havayolları için Londra Heatrow havaalanında başlatılan havayolu ikram
hizmetlerinin başlangıç aşaması başarıyla tamamlanmıştır.
Temmuz 2010‟dan itibaren, Emirates Havayollarının Londra Heatrow Havaalanı çıkıĢlı Dubai
uçuĢlarında kullanılan A-380 ve B-777 uçaklarında ikram hizmetleri DO & CO tarafından
sağlanmaktadır.
THY DO & CO İyi bir performans göstermektedir.
Türkiye‟de, Türk Havayolları ve diğer müĢteriler dinamik büyümelerini sürdürmektedirler. Türk
Havayollarının bütün uzak mesafe uçuĢlarını kapsamayı hedefleyen “DO & CO‟nun uçan Ģef”
programı kademeli olarak uzak mesafeli uçuĢlarda uygulamaya konulmaktadır. Yılın ilk
çeyreğinde Adana‟da Türk Havayolları için ilk yolcu salonu açılmıĢtır.
Madrid’teki ‘ATP Tennis Master Series’ Tenis Turnuvasında İkram Hizmetleri yeniden
DO & CO’ ya verimiştir.
DO & CO bir kez daha Madrid‟teki ATP Tenis Turnuvasında 35,000 in üzerindeki seçkin misafirin
mutfak sanatının güzellikleri ile ağırlanmalarını sağlamıĢtır.
DO & CO UEFA 2010 Şampiyonlar Ligi Madrid finalindeydi.
Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 5000‟nin üzerindeki seçkin davetli DO & CO‟nun eĢsiz
ikram hizmetleriyle karĢılanmıĢlardır.
Türkiye’de Organizasyon ikram hizmetlerinde başarılı bir başlangıç sağlanmıştır.
Bu yıl Türkiye‟de organizasyon ikram hizmetleri bölümümüz ilk kez faaliyete geçerek
2010/2011 yılının ikinci çeyreğinde Ġstanbul‟da Dünya Basketbol ġampiyonası Finallerinde
ikram hizmetlerini sunmuĢtur.
Fortnum & Mason ile ilk ortak etkinlik organizasyonu gerçekleştirilmiştir.
Fortnum & Mason ile olan yeni ortaklığımızın önemli bir kilometre taĢı, 2010 yılının Temmuz
ayında Londra‟da düzenlenen Çiçek Fuarı‟nın ikram hizmetlerini ortaklaĢa vermek olmuĢtur.
DO&CO Londra Heatrow Havaalanı Emirates Yolcu Salonu İşletme Sözleşmesini
kazanmıştır.
Dubai‟nin kalite odaklı Emirates havayolu, DO & CO‟nun Londra Heatrow için verdiği ihale
teklifini kabul etmiĢtir. Ekim 2010‟dan itibaren DO & CO Emirates‟in ayrıcalıklı müĢterileri için
yemek servisi yapacaktır.
Mükemmel Hisse Senedi Performansı.
DO & CO iĢlem gören hisselerinin değeri 2010/2011 yılının ilk yarısında % 20.6 oranında
artmıĢtır. 30 Eylül 2010 kapanıĢ fiyatı 19.29 Euro olmuĢtur.
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DO & CO Grubunun UFRS’ye Göre Ana Göstergeleri

SatıĢlar
VAFÖK
VAFÖK Marjı
VFÖK
VFÖK Marjı
Vergi öncesi kar
Konsolide kar

milyon
milyon
%
milyon
%
milyon
milyon

€
€
€
€
€

ÇalıĢan sayısı

İkinci Çeyrek

İkinci Çeyrek

2010 / 2011

2009 / 2010

İlk Yarı

İlk Yarı

2010 / 2011

2009 / 2010

120,59
14,94
12,4%
10,41
8,6%
11,05
5,32

96,14
11,62
12,1%
7,34
7,6%
7,74
3,62

222,72
23,92
10,7%
15,22
6,8%
16,31
7,67

184,47
19,14
10,4%
10,78
5,8%
11,30
5,47

3.951

3.756

3.794

3.623

Özsermaye 1
Özsermaye oranı
Net borçlar
Özkaynak/Borç oranı
Döner sermaye

milyon €
%
milyon €
%
milyon €

98,12
45,4%
-57,29
-58,4%
27,63

82,44
48,1%
-16,76
-20,6%
10,11

98,12
45,4%
-57,29
-58,4%
27,63

82,44
48,1%
-16,76
-20,6%
10,11

Operasyonel nakit akıĢı
Amortismanlar
Serbest nakit akıĢı

milyon €
milyon €
milyon €

24,50
-4,54
18,63

13,04
-4,28
10,09

40,65
-8,70
31,19

25,23
-8,36
18,95

SatıĢ gelirleri
ĠĢletme sermayesi
ĠĢletme sermayesinden elde edilen gelir
Özkaynak verimliliği

%
milyon €
%
%

9,2%
56,23
12,0%
5,6%

8,1%
78,65
5,9%
4,5%

7,3%
56,23
16,0%
8,3%

6,1%
78,65
8,7%
7,0%

1 … ġerefiyeye ait öngörülen kar payı ödemelerinden ve defter değerlerinden arındırılmıĢtır.

Her bir hisse senedine ait ana göstergeler
(dağıtılan hisse senetlerinin ağırlıklı sayısı ile hesaplanmıĢtır.)

Her bir hisse senedi için VAFÖK
€
Her bir hisse senedi için VFÖK
€
Her bir hisse senedinin karı
€
€
Hesap defterlerine göre özsermaye
Azami kur
€
Asgari kur
€
Bir önceki ayın kuru
€
Bir önceki ayın ağırlıklı hisse senedi adedi TP
Bir önceki ayın hisse senedi adedi
TP
Bir önceki ayın borsa değeri
€

İkinci Çeyrek

İkinci Çeyrek

İkinci Çeyrek

İkinci Çeyrek

2010 / 2011
1,95
1,36
0,70
12,83
19,50
17,79
19,29
7.650
7.648
147,53

2009 / 2010
1,50
0,95
0,47
10,48
11,20
8,28
10,70
7.754
7.748
82,91

2010 / 2011
3,12
1,99
1,00
12,82
19,75
15,00
19,29
7.655
7.648
147,53

2009 / 2010
2,47
1,39
0,71
10,47
11,20
7,70
10,70
7.761
7.748
82,91

2

Ekonomik Çevre
Global ekonomi 2010/2011 yılının ilk yarısında iyileĢme sürecine devam etmiĢtir. Bu
iyileĢmeye, parasal ve mali güçlendirme tedbirlerinin yanı sıra, tüketiciler ve iĢ adamları
arasında artan güvenin de katkısı olmuĢtur. Bu iyi baĢlangıç, Nisan 2010‟da Ġzlanda‟da
patlayan Eyjafjallajökull Yanardağının Kuzey ve Orta Avrupa‟da hava trafiğini daha önce hiç
yaĢanmamıĢ bir Ģekilde arka arkaya birkaç gün durdurması gibi beklenmedik engellerle
karĢılaĢılmıĢtır.
Yılın ikinci yarısında ki yukarı eğim daha çok Latin Amerika ve Asya ülkelerinin ihraç ürünlerine
olan kuvvetli talep, ulusal ekonomik düzelme paketlerinin ve iç talebin artmasının olumlu
etkileriyle olmuĢtur.
A.B.D. de ekonomik iyileĢmesini sürdürmeyi baĢarmıĢtır. Özel tüketimdeki artıĢlar ve
yatırımların artması bunu desteklediyse de toplam devlet harcamalarının ve yatırımlarının
düĢüklüğü ile ithalatın ihracattan daha hızlı artması bu iyileĢmeye sekte vurmuĢtur.
Afrika ve Orta Doğu artan hammadde fiyatlarından ve ihraç ürünlerine olan talebin
artmasından yarar sağlamaktadır.
Diğer yandan, Avrupa yıla olağanüstü soğuk hava, volkan patlaması ve bazı ülkelerde baĢ
gösteren kredi krizi ile mücadeleyle baĢlamıĢtır. Bahar aylarıyla beraber ekonomi, global
toparlanıĢın, Asya‟ya olan ihracat artıĢının ve uluslararası kur yapısındaki değiĢiklerin etkisiyle
kıpırdanmaya baĢlamıĢtır.
Euro bölgesinde ki bazı ülkelerde yaĢanan borç krizi Euro‟nun ABD Doları karĢısında değer
kaybetmesine yol açmıĢtır. Yılın baĢında 1.43 olan ABD Doları Euro paritesi Haziran ayında
1.22‟ye düĢerken,Eylül ayı sonunda 1.36 „dan kapanmıĢtır.
Petrol fiyatları geliĢen ekonomilerin artan talebiyle toparlandı.
2010 yılının geri kalan aylarında, uzmanlar global ekonominin geliĢme sürecine devam
edeceğini tahmin etmektedirler. Ekonomistlerin beklentilerine göre, dünya ekonomisi, 2010
yılında % 4.6, 2011 yılında ise % 4.3 büyüme gösterecektir. Avusturya Merkez Bankası‟nın
tahminlerine göre, Avusturya ‟da reel ekonomi 2010‟da 2009‟daki % 3.4 lük negatif büyüme
oranı ile karĢılaĢtırıldığında 2010‟da % 1.6 büyüyecektir. 2011 ve 2012‟de büyümenin % 1.8
ve % 2.1 olması beklenmektedir.
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Risk Yönetimi
DO & CO, dünya çapında Havayolu Ġkram Hizmetleri, Uluslararası Organizasyon Ġkram
Hizmetleri ve Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel gibi üç iĢ kolunda faaliyet göstermektedir.
Bunun sonucunda ise çeĢitli risklere maruz kalmaktadır. Buna rağmen bu çeĢitlilik sayesinde,
kuruluĢun olumlu bir Ģekilde geliĢmesi açısından, önüne çok sayıda fırsatlar çıkmaktadır.
DO & CO risk yönetimini, Ģirketin yönlendirilmesinde vazgeçilmez bir araç olarak görmektedir.
Bu çabalar, bir yandan Ģirketin sürekliliğini uzun vadede garantilerken, diğer taraftan Ģirketin
varlık, finans ve gelir durumunu artırarak, gelecekteki baĢarı ve büyüme potansiyelini
oluĢturmaktadır. Risk yönetimi sayesinde, değiĢkenlik gösteren çevre koĢullarına güvenilir ve
kısa sürede karĢılık verilmektedir.
Uygulanan Risk ve Fırsat Yönetim Sisteminin hareket noktası, Ģirketler grubu içerisinde
standardize edilen planlama ve kontrol süreçleri ile risk yönetiminin esaslarına ve de
COSO1„nun risk yapılarına uyumlu ve Ģirket çapında uygulanan yönetmelikler ve raporlama
sistemleridir.
Risk Kontrol Müdür‟ü tarafından koordine edilen risk ve fırsat yönetimi, yönetimin temel bir
görevi ve iĢ akıĢlarının ayrılmaz parçası olarak kabul edilmektedir. Grup, riskleri olduğu kadar
fırsatları da kısa sürede teĢhis edebilmektedir. Sürekli raporlama sayesinde, tüm yönetim
kadrosu ve karar mercileri risk yönetimine dahil edilmiĢtir.
TeĢhis edilen riskler ve fırsatlar, Risk Kontrol Müdürü tarafından risk ve fırsat alanlarında
belirlenir ve yetki alanına bağlı olarak bundan sonraki iĢlemler için sorumlu yöneticilere
aktarılırlar. Tespit edilen riskler ve fırsatların, üstesinden gelmek ve yararlanmak için tedbirler
üretilir ve yerel yönetim tarafından bulundukları yerlerde uygulanırlar. Bu faaliyetlerin amacı,
risklerin oluĢturabileceği tehditleri ve bunların gerçekleĢme olasılığını en aza indirgerken,
gelirlerin ve karların artmasında kullanılabilecek fırsatları artırmaktır.
Bu iĢlemler sırasında riskleri dağıtmak önemlidir. Grup, faaliyetlerinin üç iĢ koluna ayrılması
sayesinde, belirli piyasalarda var olan özellikli tehlikeler hafifletilmektedir. Bir baĢka deyiĢle
DO & CO‟nun iĢ modeli, risklerin bertaraf edilmesi için ek mekanizmalar sağlamaktadır.
Risk yönetim faaliyeti, merkezi yönetim, denetleme, hukuk departmanı ve iç denetimin de dahil
olduğu çok sayıda düzenlemeler ve çalıĢmalar tarafından desteklenmektedir.
Grup risk yönetim sistemi sigortacılarla yakın çalıĢarak, sigortalanabilir riskleri koruma altına
almaktadır.
2010/2011 mali yılının ilk yarısında önemlilik gösteren risk alanları aĢağıda belirtilmiĢtir.
Havacılık Sektörüne Özgü Riskler ve Gelişimler
Havacılık sektörü küresel olarak ekonomik durumdan kaynaklanan etkilere aĢırı bağımlıdır.
Havacılık sektörünü etkileyen özel sorunlar, doğrudan ya da dolaylı olarak DO & CO‟nun
Havayolu Ġkram Hizmetleri Bölümünü de etkilemektedir. Havayollarının performansı sırasıyla,
yakıt fiyatlarına, vergi oranlarına, havaalanı ve güvenlik vergilerine bağımlıdır.
DO & CO‟nun gelirlerin büyük bir bölümünü Türk Havayolları, Austrian Airlines, Niki, Emirates,
Etihad ve British Airways gibi bir avuç dolusu müĢteriden elde ediyor olması, bir ölçüye kadar,
„kümelenme riskine‟ maruz kalmasına neden olabilir.
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COSO (Sahte Mali Raporlama Ulusal Komisyonu); en büyük beĢ finans raporu ile meĢgul olan birlik tarafından desteklenen bağımsız, ticari bir organizasyon.
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ġirket bir taraftan makro ekonomik durumu izlerken, diğer yandan da kilit müĢteri temsilcilerini
havayolu müĢterileri ile sürekli temas halinde tutarak, onların ekonomik durumlarındaki
değiĢikliklere çabuk tepki verebilmeyi ve DO & CO Grubu‟nun havacılık sektörün deki
olumsuzluklara karĢı koyabilmesini sağlamaya çalıĢmaktadır. Grup stratejisine uygun ihalelere
dünya çapında katılmaktadır. Yeni müĢterilerle de riskin dağıtılması düĢünülmektedir.
Ekonomik Gelişmeler
DO & CO‟nun her üç iĢ koluna da de küresel ekonomik eğilimler yön vermektedir. Bunu nedeni
bu eğilimlerin turizm ve tüketicilerin boĢ zaman davranıĢlarını üzerindeki büyük etkisidir.
Tüketicilerin seyahat faaliyetleri, havayolunu kullanmada ki hareketlilik, özellikle havayolu
ikram hizmetlerini etkilemektedir.
Ekonomik riskle mücadele etmek için DO & CO faaliyetleri yedi farklı ülkeye ve üç farklı faaliyet
alanına bölmüĢtür. Zamanında yapılan kar zarar raporlamaları süregelen faaliyetlerle ilgili her
rapor veren her bölüm için analiz ve tahminler içermektedir. (dahili raporlama yapmak
amacıyla, Ģirketler grubuna ait kuruluĢlar, kar merkezleri ile karĢılaĢtırılabilir birimlere
bölünmektedir).
Ekonomik
durum
iyileĢtiğinden
gelecek
aylarda
satıĢlarda
artıĢ
beklenmektedir.
Terör ve siyasi çalkalanma riski
En üst düzeyde alınan uluslararası güvenlik önlemleri, DO & CO ġirketler Grubunun faaliyet
gösterdiği alanlarda terör nedeniyle mevcut olan riskin, geçtiğimiz yıl azalmasına yol açmıĢtır.
Ancak yine de bu alanda her an yeni bir sorun beklenebilir. Güvenlik standartlarının, edinilen
en yeni bilgilere göre güncellenmesi, terör saldırısı tehlikesinin azalmasına yol açmıĢtır.
DO & CO ġirketler Grubu, siyasi durumu sürekli izleyerek kendini ihtiyaç durumunda alınacak
ilgili tedbirlere hazırlamaktadır.
Mücbir Sebep ve Salgın Hastalık Riski
DO & CO‟nun kontrolünün dıĢında olan ama Havacılık ve turizm sektörlerini derinden etkileyen
faktörlerin arasında, kuĢ gribi, SARS gibi salgın hastalıkların çıkması da vardır. Bu risk
kategorisinde Ġzlanda Volkanı Eyjafjallajökull‟un 2010 yılının Nisan ayında patlaması sonucu,
Kuzey ve Orta Avrupa‟da hava trafiğini günlerce aksatması hatta durdurması gibi doğal afetler
de vardır.
Hava sahasının daha uzun süreli ve geniĢ bir alana yaygın Ģekilde kapatılmasına ve bununla
bağlantılı olarak müĢteriler tarafından yapılan uçuĢların kapsamlı bir Ģekilde iptal edilmesine
iliĢkin özellikli riske, havayolları, havacılık mercileri (EASA) ve ulusal havacılık meteoroloji
servisi ile yapılan yakın iĢbirliği sayesinde karĢı konulmaktadır.
Hijyen Riskleri
DO & CO tarafından üretilen yemeklerin tüketime uygunluğunu sağlamak amacıyla, tüm
faaliyet sahalarında mevcut HACCP sisteminin (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları)
geliĢtirilmesi kapsamında risk analizleri gerçekleĢtirilmiĢ ve yapılan analizler temel alınarak
riskler üzerindeki kontrol ya da bunların azaltılması için çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan
bu çalıĢmaların etkililiği, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir kalite güvence ekibi
tarafından sürekli kontrol edilmekte ve en yeni uluslararası bilgilere uygun olarak
geliĢtirilmektedir.
Personel Riskleri
DO & CO için çalıĢanları ve onların soluduğu Ģirket kültürü, en büyük sermayedir. ÇalıĢanları,
DO & CO Ģirketinin elde ettiği baĢarının en önemli unsurudur. DO & CO Ģirketinin gelecekteki
geliĢimi bu nedenle, yüksek nitelikli ve motive çalıĢanlar istihdam etmesine, bütünleĢmesine ve
çalıĢanlarının daimi olarak Ģirkete bağlamasına bağlıdır. Bu sebepten dolayı profesyonel eğitim
ve istikrarlı personel geliĢimi, hedeflenen büyümeyi temin etmek amacıyla gerekli baĢlıca
araçlardandır.
DO & CO Ģirketinin gelecektekibüyümesi, yeni açılacak faaliyet sahalarına profesyonel ve değer
katacak Ģekilde yön verecektir.
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DO & CO‟nun gelecekteki baĢarısı için yeni Ģirket birimlerinin profesyonelce ve karlılıkla sisteme
bütünleĢmesi önemli bir görev olacaktır. PaylaĢılan değerler ve yaĢayan Ģirket kültürü, yeni
çalıĢanların üretimimize, hizmetlerimize yüksek kalite standartlarını nasıl iĢlediğimizi
anlamalarını sağlayacak ve bu standartları Ģirkete sürekli olarak demirlememize yardımcı
olacaktır.
Hukuki riskler
DO & CO Ģirketinin kesintisiz büyümesi ve dünya çapında faaliyet göstermesi nedeniyle, ulusal
ve uluslararası alanda çok sayıda hukuki talepler – özellikle gıda maddesi hukuku, sağlığa
uygunluk, atık endüstrisi alanlarında ve de çeĢitli havayollarının özel yönetmelikleri ve
yönergeleri – dikkate alınmalıdır.
Yasal düzenlemelere dikkat edilmemesi ve de sözleĢmeyle tespit edilen anlaĢmalara riayet
edilmemesi, Ģirketler grubunu maddi tazminat talepleri nedeniyle ciddi boyutta mükellefiyet
altına sokabilir ki bu sebepten dolayı bu risklere karĢı merkezi olarak organize edilen bir hukuk
departmanı tarafından engel olunmaktadır. GerçekleĢtirilen hasar önleme eylemlerine rağmen
meydana gelen hasarlardan doğan sorumluluk riskleri, tüm Ģirketler grubunda geniĢ ölçüde
özellikli sigortaların akdedilmesi vasıtasıyla asgariye indirilmektedir.
Kur riskleri
DO & CO Ģirketine ait faaliyet alanlarının, özellikle havayolu ikram hizmetleri bölümü ve
uluslararası organizasyon ikram hizmetleri gibi uluslararası alana bağlı olmaları nedeniyle,
DO & CO Ģirketi kur dalgalanmaları risklerine önemli ölçüde maruz kalmaktadır. Bu bağlamda
kullanılan anapara birimleri ABD Doları, TL ve GBP‟ dur.
Yabancı para biriminde elde edilen gelirler, yine aynı para biriminde yapılan giderlerle
karĢılanıp vade uyumu da saplanarak, kapalı pozisyon tutulmaktadır. Grup, bunun haricinde,
alıcılar ve satıcılarla yaptığı sözleĢmelerle ilave risklerin bertaraf edilmesine çalıĢmaktadır.
Ayrıca ihtiyaç durumunda kur risklerini yönetmek amacıyla finansman araçları ya da türev
finansman araçları kullanılmaktadır. Bilançonun düzenlendiği tarihte, türev finansman araçları
kullanılmamaktadır.
Likidite riskleri
Likiditenin iyi yönetimi ve dolayısıyla likidite risklerinin önlenmesi için, hassas ve günlük
düzenlenecek bir finansman planı gereklidir. GeliĢme amaçları ve projeleri için, Ģirketler
grubunun likidite durumu üzerindeki etkisinin dikkatle analiz edilmesi önemlidir.
Likiditenin merkezi olarak yönetilmesi amacıyla, tüm Avusturya Ģirketleri bir nakit havuzuna
dahil edilmiĢlerdir.
Düzenli ve güncel raporlamalar sayesinde, finansman planlarından sapmalar derhal fark
edilmektedir. Bu sayede, karĢı önlem alınması amacıyla tedbirlerin hızla yürürlüğe konulması
sağlanmıĢ olur.
Tahsilat Riski
DO & CO, alacak yönetimi kapsamında güncel bir izleme sayesinde, tahsilat riskini olabildiğince
düĢük tutmaktadır. Kurumlardan olan, bakiye veren tüm alacaklar haftalık olarak
raporlamaktadır. Bu, Grubun müĢterilerin ödememe risklerini yakından takip ettiğini ve durum
değiĢirse çabuk hareket edebileceğini gösterir.
Ġhtiyatlı bir Ģekilde, büyük müĢterilerin temerrüt riski, sözleĢmeyle varılan anlaĢmalar ve
müĢteriler tarafından verilen teminatlarla kontrol edilmeye çalıĢılmaktadır. Bu kapsamda, diğer
önlemlerin yanı sıra geçen mali yıl içerisinde açık olan dosyalarla ilgili haftalık raporlamalar,
tüm hukuk birimlerinde hayata geçirilmiĢtir.
DO & CO kredi sigortalarından yararlanmamaktadır. Yatırımlar her zaman birinci sınıf
derecesine sahip olan finans kurumlarına yapmaktadır. Geri kalan diğer finans araçlarından
önemli bir temerrüt riskleri beklenmemektedir.
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Faiz riski
Bütün yatırımların finansmanlarının vadeleri, finanse ettikleri projelerin vadelerine tekabül
etmektedir ve olağan piyasa koĢullarında gerçekleĢtirilmektedirler. Faiz oranlarında meydana
gelecek değiĢikliğin etkisi, altı ayda bir gerçekleĢtirilen hassasiyet analizleri ile
denetlenmektedir. Grubun, mevcut faiz dalgalanmalarından dolayı meydana gelebilecek önemli
bir riski bulunmamaktadır.
Özet olarak, DO & CO Ģirketi var olan risk yönetimi sistemi ile riskleri kontrol ve telafi
edilebilecek durumdadır. ġirketler grubunun sürekliliği, bu riskler vasıtasıyla tehlikede değildir.
Para birimi, likidite, ödeme gücü ve faiz riskleri ile ilgili detaylı bilgiler ekte (4. madde Alacaklar
ve 25. madde Finans Araçlar baĢlıkları altında) belirtilmiĢtir.
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Konsolide Mali Tabloların Hazırlanmasıyla da Bağlantılı Olan İç
Denetim ve Risk Yönetimi Sistemi’nin Temel Özellikleri Hakkında Rapor
Yönetim Kurulu muhasebe ilkelerine ve yasal düzenlemelere uyum için bir iç denetim sistemi
ve risk yönetim sistemi oluĢturulmasına iliĢkin sorumluluğunu yerine getirmektedir. Muhasebe
için Ġç Denetim Sistemi mali bilgilerin ve verilerin iĢlenmesinin güvenilir ve tam olmasını sağlar.
Bu Sistem aynı zamanda, faaliyetlerin kayıt altına alınmasını, kurallara uygunluğunu, gerekli
mali yöntemlere uygun olarak iĢlenip kaydedildiğini de güvence altına alır. Ġç denetim
Sisteminin amacı, muhasebe için sürekli geliĢen ve etkili iç denetimin sağlanmasını ve mali
tabloların düzenlemelerle uyum içinde olmasını garanti altına almaktır. Bu sistem aynı zamanda
iĢlemlerin düzgün, etkili ve tüm yasal ve diğer düzenlemelere uygun olmasını güvence altına
alır.
Ġç Denetim Sisteminin sorumlulukları ġirketin organizasyon yapısına uyumlaĢtırılıp
düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla gerekli denetim faaliyetleri için uygun bir ortamın
hazırlanmasını sağlamaktır. Grup Muhasebe ve Grup Denetim bölümlerinin merkez olarak
görevleri, tekdüzen grup içi talimatları hazırlayıp, Grup içi mali raporlamayı organize edip
gözlemlemektir.
Kayıtlarda düzenlemelere uygunluk tespiti, muhasebe giriĢleri yapmak ve
hesapları
dengelemek örgütsel yapının içerisinde düzenli olarak gözlemlenen bir durumdur. Tüm gözlem
faaliyetleri, bütün iĢ akıĢlarına uygulanır. Gözlemleme, yönetimin herhangi bir dönemin mali
sonuçlarını incelemesinden, hesapları çeĢitli yöntemlerle değiĢtirmeye ve muhasebe devam
eden iĢlemlerin veri olan bazı nitelikli ve nicelikli kaynaklar kullanılarak analizine kadar değiĢik
Ģekillerde olabilir.
Veri iĢleme sistemleri etkin bir Ģekilde iyileĢtirilmekte ve sürekli optimize edilmektedir. Bu
bağlamda Bilgi teknolojileri güvenliğine özel önem verilmektedir. ġirket verilerine eriĢimin
korunabilmesi için buna iliĢkin yetkilendirme prosedürleri uygulanmaktadır. Daha duyarlı
faaliyetlerle daha az duyarlı faaliyet ayrımı yapılarak farklı yetkilendirmeler kullanılmaktadır.
ĠĢe uygun personel seçimi, yeterli yazılım kullanımı ve açık yasal düzenlemeler tekdüzen ve
süreklilik arz eden muhasebe iĢlemleri için uygun ortam hazırlar.
Kapsamlı mali raporlar düzenli olarak ve zamanında
kademe yönetime verilmektedir.

Gözetim ve Yönetim Kurulları ile orta

Muhasebe iĢlemleri ve mali raporlar, muhtemel risklerin ortaya çıkarılması için ġirket Risk
Müdürü tarafından sistematik olarak incelenir düzenli olarak değerlendirilir. Eğer ihtiyaç
doğarsa, durumu optimize etmek ve karĢılaĢılan riski bertaraf etmek için etkin ve gerekli
tedbirler hemen alınır.
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Satışlar
2010/2011 yılının ilk altı ayında DO & CO Grubunun satıĢları önemli ölçüde artarak % 20.7
oranıyla yıllık bazda 38.25 milyon Euro artarak 222.72 milyon Euro olmuĢtur.
İlk Yarı

Satışlar
2010/2011
Havayolları Ġkram Hizmetleri

2009/2010

İlk Yarı
Değişim

% Değişim

2010/2011

2009/2010

Değişim

% Değişim

Milyon EUR

94,82

72,68

22,13

30,5%

170,56

134,08

36,49

27,2%

Uluslar arası Ġkram Hizmetleri Milyon EUR

11,20

8,91

2,29

25,7%

22,57

20,85

1,72

8,2%

Restoran Yolcu Salonları ve OtelMilyon EUR

14,57

14,55

0,03

0,2%

29,58

29,54

0,04

0,1%

120,59

96,14

24,45

25,4%

222,72

184,47

38,25

20,7%

Grup Satışlar

Grup Satışları İçerisinde ki Payı

İkinci Yarı
2010/2011

Havayolları Ġkram Hizmetleri
in %
Uluslar arası Ġkram Hizmetleri
in %
Restoran Yolcu Salonlarıinve
%Otel
Grup Satışları

İlk Yarı Yıl

2009/2010

2010/2011

2009/2010

78,6%

75,6%

76,6%

72,7%

9,3%

9,3%

10,1%

11,3%

12,1%

15,1%

13,3%

16,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Havayolu Ġkram Bölümünde satıĢlar, yılın ilk çeyreğinde dramatik problemlerle karĢılaĢmasına
rağmen 36.49 milyon Euro artarak, 134.08 milyon Euro‟dan 170.56 milyon Euro‟ya çıkmıĢtır.
Bu performansıyla bölümün toplam grup satıĢları içinde ki payı % 72.7 „den % 76.6‟ya
çıkmıĢtır.
Havayolu Ġkram Bölümü‟nün artan satıĢları uluslararası merkezlerde ve özellikle Türkiye‟de
gerçekleĢmiĢtir. Türkiye‟de, Türk Havayolları ve üçüncü havayollarına yapılan satıĢlar olumlu
katkı sağlamıĢtır. Diğer uluslararası merkezlerdeki satıĢ artıĢları, yeni müĢteri alımlarıyla
sağlanmıĢtır. Bu noktada, Heatrow havaalanında Emirates ile yapılan iĢbirliğinin baĢlangıç
aĢamasının ikinci çeyrekte sonuçlanmasından bahsetmek gerekir. Avusturya pazarında ise
2010/2011 yılının ilk altı ayında istikrarlı bir geliĢim gözlemlenmektedir. Bu pazardaki olumlu
geliĢme, NIKI‟nın uçuĢ noktalarını artırması olmuĢtur.
Ġncelenen dönemde Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri Bölümü satıĢlarını 20.85
milyon Euro‟dan 22.57 milyon Euro‟ya çıkarmıĢ ve grup satıĢları içerisindeki payı % 10.1
olmuĢtur.
Geçen yıla göre sağlanan bu artıĢın nedeni, önemli spor müsabakalarında sunulan hizmetler ile
Ulusal piyasada klasik etkinliklerde gösterilen mükemmel performanstır. Katkı sağlayan bir
baĢka etkinlik ise BirleĢik Krallık‟da Fortnum & Mason ortaklığı ile ilk kez düzenlenen Tatton
Çiçek Fuarıdır.
Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel Bölümü geçen yılın aynı dönemiyle karĢılaĢtırıldığında aynı
denilebilecek seviyede bir satıĢ sağlamıĢtır. Bu Bölümün satıĢları 29.58 milyon Euro olmuĢtur
(önceki dönem 29.54 milyon Euro). Grup satıĢları içerisindeki payı % 13.3 tür.
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Gelir
DO & CO Grubu‟nun 2010/2011 yılının ilk yarısı için faiz ve vergi öncesi (EBIT) konsolide
geliri 15.22 milyon Euro olmuĢtur. Bu rakam geçen yılın aynı döneminden 4.44 milyon Euro
daha fazladır.
DO & CO Grubu‟nun EBITDA tutarı geçen yılın ilk altı ayına göre 4.78 milyon Euro artıĢla 23.92
milyon Euro olmuĢtur.
İkinci Yarı Yıl

Grup
2010/2011

2009/2010

İlk Yarı Yıl

Değişim

% Değişim

2010/2011

2009/2010

Değişim

% Değişim

SatıĢlar

milyon Euro

120,59

96,14

24,45

25,4%

222,72

184,47

38,25

20,7%

VAFÖK

milyon Euro

14,94

11,62

3,33

28,6%

23,92

19,14

4,78

25,0%

Amortismanlar

milyon Euro

-4,54

-4,28

0,26

6,1%

-8,70

-8,36

0,34

4,1%

FVÖK

milyon Euro

10,41

7,34

3,07

41,8%

15,22

10,78

4,44

41,2%

VAFÖK Marjı

%

12,4%

12,1%

10,7%

10,4%

FVÖK Marjı

%

8,6%

7,6%

6,8%

5,8%

3.951

3.756

3.794

3.623

171

4,7%

Personel sayısı

195

5,2%

Malzeme ve hizmet maliyetinin satıĢlara oranı geçen yılın aynı dönemi ile karĢılaĢtırıldığında
% 39.8‟den % 41.5‟ e yükselmiĢtir.
SatıĢlardaki % 20.7 oranında ki artıĢ, 19.05 milyon Euro‟ya a karĢılık gelmektedir.
Personel giderlerinin satıĢlara oranı yüzdesel olarak % 33.2‟den % 30.8‟e düĢerken rakamsal
olarak 61.24 milyon Euro‟dan 68.68 milyon Euro‟ ya çıkmıĢtır.
Amortismanlar 2009/2010 döneminin ilk altı ayında 8.36 milyon Euro‟dan yılık bazda 8.70
milyon Euro‟ya cıkmıĢtır.
Diğer faaliyet giderleri artan kira, iĢletme maliyetleri ve seyahat harcamaları nedeniyle;
yüzdesel olarak % 13.5, rakamsal olarak 4.77 milyon Euro artmıĢtır.
Vergi oranı (vergilerin vergilendirilmemiĢ gelirlere oranı) ilk altı ayda % 31.2 (bir önceki yılın
altı ayında bu oran % 31.7 olarak gerçekleĢmiĢtir).
2010/2011 ilk yarısında Grup yıllık bazda 2.19 milyon Euro artıĢla 7.67 milyon Euro kar elde
etmiĢtir. Hisse baĢına kazanç 1 Euro'dur.

Bilanço
Dönen Varlıklar, 31 Mart 2010 tarihinden itibaren likit fonların ve mevsimsel alacakların
çoğalmasıyla 43.33 milyon Euro artmıĢtır.
Konsolide özkaynaklar (planlanmıĢ temettü ödemeleri ve Ģerefiyenin defter değeri
uyarlandıktan sonra) 10.79 milyon Euro artarak 31 Mart 2010 itibariyle, 87.34 milyon Euro‟dan
30 Eylül 2010 itibariyle karın artması nedeniyle 98.12 milyon Euro‟ya çıkmıĢtır.
Özkaynak oranı (Ģerefiyenin defter değeri uyarlandıktan sonra) % 45.4 dir (31 Mart 2010:
% 50.9).
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar önemli bir artıĢ kaydederek iĢ hacminin artmasından dolayı
35.08 milyon Euro‟dan 100.45 milyon Euro‟ya çıkmıĢtır.

10

Nakit Akımı
40.65 milyon Euro tutarındaki faaliyetlerden doğan nakit akıĢı, bir önceki yılın faaliyetlerden
doğan nakit akıĢından 15.42 milyon Euro daha yüksektir. ĠĢbu artıĢ, özellikle belirgin bir
Ģekilde artan dönem karına bağlıdır. Bu artıĢın diğer nedenleri ise alacakların ve kısa vadeli
alacakların artmasıdır.
Yatırım faaliyetlerinden doğan nakit akıĢı, geçtiğimiz mali yılda yatırımlardan kaynaklanan artıĢ
nedeniyle -9.46 milyon Euro tutarında gerçekleĢmiĢtir (önceki yıl: -6.28 milyon Euro).
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akıĢı, -3.47 milyon Euro (önceki yıl: -15.96
milyon Euro) tutarında oluĢmuĢtur. 2009/2010 mali yılında, mali yükümlülükler geri
ödenmiĢtir.

Personel
Personelin ortalama sayısı, yıllık bazda 3,623‟ten 3,794‟e çıkmıĢtır. Bu artıĢ, Türkiye‟deki iĢ
hacminin artmasına bağlıdır.
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Havayolları İkram Hizmetleri
DO & CO‟nun en büyük bölümü olan havayolları Ġkram Hizmetleri, yüksek kalite ve hizmete
sürekli odaklı olması nedeniyle yılın birinci çeyreğinde satıĢlarda ve karlılıkta yakaladığı güçlü
büyümeyi bu çeyrekte de gerçekleĢtirmeyi baĢarmıĢtır.
Küresel olarak, New York, Londra, Frankfurt, Berlin, Münih, Milan, Malta, Salzburg, Viyana,
Linz, Graz ve Türkiye‟de ki sekiz noktasıyla toplamda 19 lokasyonda, DO & CO havayolu ikram
hizmetlerinin Premium bölümünde yeni yüksek standartlar belirlenmektedir.
DO & CO‟nun altmıĢtan fazla havayolunu kapsayan bir müĢteri portföyü vardır. Bu grubun
içinde Avusturya Havayolları Grubu ve NIKI gibi önemli yerel müĢteriler ve Türk Havayolları,
British Airways, Singapore Airlines, Oman Air, Cathay Pacific, Emirates Airlines, Etihad Airways,
Qatar Airways, Royal Air Maroc, South African Airways, KLM, Iberia and Air France gibi belli
baĢlı uluslar arası havayolu Ģirketleri de yeralmaktadır.
Havayolları İkram
Hizmetleri

İkinci Yarı
2010/2011

2009/2010

İlk Yarı Yıl

Değişim

% Değişim

2010/2011

2009/2010

Değişim

% Değişim

SatıĢlar

milyon Euro

94,82

72,68

22,13

30,5%

170,56

134,08

36,49

27,2%

VAFÖK

milyon Euro

12,47

9,39

3,08

32,9%

19,19

14,79

4,40

29,7%

Amortismanlar

milyon Euro

-3,91

-3,51

0,40

11,5%

-7,32

-6,97

0,36

5,2%

FVÖK

milyon Euro
%

8,56

5,88

2,68

45,6%

11,86

7,83

4,04

51,6%

13,2%

13,1%

11,3%

11,1%

9,0%

8,1%

7,0%

5,8%

78,6%

75,6%

76,6%

72,7%

VAFÖK Marjı
FVÖK Marjı

Konsolide satıĢlar içerisindeki payı

%
%

Geçen yılın ilk altı ayına göre bu yılın ilk çeyreğinde EBITDA ve EBIT marjları belirgin bir
geliĢme kaydetmiĢtir. Buna göre EBITDA 19.9 milyon Euro olurken, % 29.7‟e tekabül eden
4.40 milyon Euro artıĢ göstermiĢ, EBIT ise 7.83 milyon Euro‟dan 11.86 milyon Euro artarak
çıkarak, % 5.8‟den, % 7.0‟a çıkmıĢtır.
2010/2011 yılının ikinci yarısında bölüm, marjları artırmaya devam etmiĢtir. Bu olumlu gidiĢe,
özellikle Türkiye baĢta olmak üzere ve diğer uluslararası merkezlerdeki, artan büyüme oranları
katkıda bulunmuĢtur.
Türkiye‟ye gelince, buradaki bölüm hem üçüncü parti müĢteriler hem de ana müĢteri Türk
Havayolları ile hatırı sayılır bir büyüme yakalamıĢtır. THY‟de ki büyüme Ģirketin uçak filosunu
büyütmesinden ve kısa mesafeli uçuĢlarda dönüĢ uçuĢlarında sunulan ikram hizmetleri
olmuĢtur. Buna ilave bir unsur da THY‟ye sunulan hizmetlerin çeĢitliliğinin artırılmasıdır. DO &
CO bu müĢterilerine sadece malzeme ve içecek servisi değil aynı zamanda modern eğitim
merkezinde uçuĢ ekiplerine eğitim hizmeti de vermektedir. Daha da fazlası, bu yılın baĢından
itibaren
DO & CO‟nun Uçan ġeflerinin Türk Havayollarının uzun mesafeli uçuĢlarında, first class ve
business class müĢterilerine mutfak sanatınından örnekler sunmalarıdır.
Neredeyse tüm uluslararası yerlerde yeni müĢteri edinme Ģüphelerinden dolayı satıĢ ve karlılık
alanında büyüme kaydetmiĢtir.
Burada Londra Heatrow merkezinden söz etmek gerekir. Emirates havayolları için Londra
Heatrow havaalanında baĢlatılan havayolu ikram hizmetlerinin baĢlangıç aĢaması baĢarıyla
bitirilmiĢtir. 2010/2011 yılının ikinci çeyreği itibariyle, DO & CO bilinen kaliteli ikram
hizmetlerini Heatrow çıkıĢlı beĢ Dubai uçusunda vermektedir. Emirates‟in modern geniĢ gövdeli
Airbus A380 ile uçan first, business ve ekonomi sınıfı müĢterileri DO & CO‟nun yüksek kaliteli
ve taze hazırlanmıĢ yemeklerinden faydalanmaktadırlar.
2010/2011 ilk yarısında, DO & CO Ġtalya, Cathay Pacific ve Singapore Havayollarının ikram
hizmetlerini alarak bir önceki yılın satıĢlarını fazlasıyla geçmiĢtir. Almanya DO & CO‟nun
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Frankfurt ve Münih merkezlerindeki Oman Air ve Qatar Havayolları grubun artan satıĢ
rakamalarına katkıda bulunmuĢlardır.
Ulusal olarak, DO & CO‟nun ana müĢterisi olan Avusturya Havayolları, dönemin ilk yarısında
istikrarlı bir geliĢme kaydetmiĢtir. Üçüncü parti müĢteriler ve özellikle NIKI filolarının büyümesi
ve uçuĢ yerlerinin artmasıyla olağanüstü bir performans sergilenmiĢleridir.
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Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümünün 2010/2011 dönemi ilk yarı satıĢ
rakamları 22.57 milyon Euro olmuĢtur. Geçen yılın aynı dönemimdeki 20.85 milyon Euro satıĢ
rakamına göre önemli bir artıĢ gerçekleĢmiĢtir.
Uluslar arası İkram
Hizmetleri

ikinci Yarı Yıl
2010/2011

2009/2010

İlk Yarı Yıl

Değişim

% Değişim

2010/2011

2009/2010

Değişim

% Değişim

SatıĢlar

milyon Euro

11,20

8,91

2,29

25,7%

22,57

20,85

1,72

8,2%

FVAÖK

milyon Euro

1,32

1,13

0,19

16,6%

2,43

2,12

0,31

14,8%

Amortisman

milyon Euro
milyon Euro

-0,25

-0,28

-0,04

-12,6%

-0,51

-0,37

0,14

36,6%

1,07

0,85

0,22

26,4%

1,92

1,75

0,18

10,1%

10,8%

10,2%

FVÖK
FVAÖK Marjı

%

11,8%

12,7%

FVÖK Marjı

%

9,6%

9,5%

8,5%

8,4%

Konsolide satıĢlar içindeki payı

%

9,3%

9,3%

10,1%

11,3%

Bu yılın ilk çeyreğinde hafif bir düĢüĢ gösterdikten sonra, etkinlik programlarında ki
değiĢiklikler temel organizasyonlar ve klasik etkinlikler ikinci yarıda büyüme oranlarını
artırmıĢtır.
Temel organizasyon bölümündeki olumlu geliĢme bir çok büyük ölçekli spor olayından
kaynaklanmıĢtır.
Bunların arasında, ilk çeyrekte yapılan UEFA 2010 Ģampiyonlar Ligi Madrid Finali vardır.
5,000‟den fazla seçkin davetli yılın bu en önemli spor olayında DO & CO‟nun ikramlarını tatma
zevkine eriĢmiĢlerdir.
Bir baĢka önemli olay da yıllık
olarak düzenlenen Madrid ATP Masterlar Serisi Tenis
Turnuvasıdır. Burada da 35,000‟den fazla VIP müĢterisi yüksek kalitede ikram hizmetlerinden
yararlanmıĢtır.
Türkiye‟de bu yıl ilk kez, Ġstanbul‟da gerçekleĢen Dünya Basketbol Ģampiyonası finalleri
kapsamında ikram hizmetlerine baĢlanmıĢtır. DO & CO‟nun Ġstanbul ekibini Avusturya knowhow ve pratik hizmetlerle desteklemiĢ ve unutulmaz bir atmosferde buna uygun yemeklerle
sunum yapılmıĢtır.
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri Bölümünün ana iĢi Formula 1 yarıĢlarında verdiği
hizmet olmaya devam etmektedir. 2010/2011‟in ilk yarısında, DO & CO 12 Grand Prix yarıĢında
34,000 VIP seçkin konuğa verdiği hizmetle yüksek seviye DO & CO ikram hizmetinin nasıl
uyum içerisinde iç içe var olabileceğini göstermiĢtir.
Klasik etkinliklerden sağlanan büyüme daha çok yerel organizasyon hizmetleri bölümünün
baĢarısıdır. DO & CO; politika, iĢ dünyası ve spor alanlarından müĢterilerinin yanı sıra özel
müĢterilerinin de sayısız etkinliğini gerçekleĢtirmiĢtir. Birinci sınıf kalite ve tam müĢteri
memnuniyeti ilkeleri bütün bölümlerdeki müĢterilerimizin takdir ettikleri özelliğimiz olup,
baĢarılarımızın devamında da en önemli rolü oynamaktadır.
Avusturya dıĢında, Büyük Britanya‟da yeni ortağımız Fortnum & Mason ile gerçekleĢtirdiğimiz
hizmetten de bahsetmek gerekir. Londra‟da ki Tatton Çiçek Fuarında Temmuz ayında
gerçekleĢtirilen etkinlik, BirleĢik Krallık‟taki geniĢlememizin baĢlangıç noktası olmuĢtur.
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümünün 2010/2011 yılının ilk yarısından ki
EBITDA tutarı geçen seneki rakamı (2.12 milyon Euro) biraz geçerek 2.43 milyon Euro
olmuĢtur. EBITDA marjı ise yıl bazında karĢılaĢtırıldığında % 10.2‟den % 10.8‟e çıkmıĢtır. EBIT
ise 1.75 milyon Euro‟dan, 1.92 milyon Euro‟ya çıkmıĢtır. EBIT marjı ise % 8.5 ile bir önceki
yılın (% 8.4) seviyesinde kalmıĢtır.
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Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel
Restoran Yolcu
Salonları ve Otel

İkinci Yarı Yıl
2010/2011

2009/2010

İlk Yarı Yıl

Değişim

% Değişim

2010/2011

2009/2010

Değişim

% Değişim

SatıĢlar

milyon Euro

14,57

14,55

0,03

0,2%

29,58

29,54

0,04

VAFÖK

milyon Euro

1,15

1,10

0,05

4,8%

2,30

2,22

0,07

3,3%

Amortismanlar

milyon Euro

-0,38

-0,49

-0,11

-21,9%

-0,87

-1,02

-0,15

-15,0%

FVÖK

milyon Euro

0,16

25,9%

1,43

1,20

0,23

18,8%

7,8%

7,5%

0,77

0,61

7,9%

7,6%

FVÖK Marjı

%
%

5,3%

4,2%

4,8%

4,1%

Konsolide satıĢlar içerisindeki payı

%

12,1%

15,1%

13,3%

16,0%

VAFÖKMarjI

0,1%

2010/2011 yılının ilk yarısında, Restoranlar, Yolcu Salonları ve Otel Bölümü geçen yıl ile
performası göstererek toplamda 29.58 milyon Euro satıĢa ulaĢmıĢtır.
DO & CO St. Stephen‟s Square ve DO & CO Albertina gibi DO & CO‟nun restoran merkezlerinde
faaliyetler artmıĢtır. 2010/2011 döneminin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre,
satıĢlar buralarda birhayli artarken, Casino Baden restoranında azalmıĢtır. Bölümün satıĢ
rakamları bu dönemde kapanan Wattens‟teki Swarowski Kristallwelten restoranını
içermemektedir.
Yolcu Salonları tatminkar bir performans göstermiĢtir. New York‟taki salonlarda yolcu sayıları
dikkate değer bir Ģekilde artmıĢtır. Türkiye‟de ki geniĢleme Adana‟da THY salonunun açılıĢı ile
devam etmiĢtir. Frankfurt‟da, Lufthansa adına iĢletilen first class salonları geçen yılın aynı
dönemine göre aynı sayıda müĢteriye hizmet vermiĢtir. Avusturya Hava Yollarının Viyana‟da ki
salonlarında müĢteri sayısı azalmıĢtır.
Viyana ve Sazlburg‟taki Demel Caféler satıĢlarını belirgin bir biçimde artırmıĢlar ve Restoranlar,
Yolcu Salonları ve Otel bölümü‟nün toplam büyümesinde yüksek bir büyüme hızı
yakalamıĢlardır.
DO & CO Viyana Otelinin ilk yarı performansı da oldukça tatminkardır. Daha iyi kapasite
kullanımı yakalanmıĢ ve gelirler artmıĢtır.
Personel restoranlarında normal faaliyet seyri devam etmektedir.
EBITDA 2.30 milyon Euro ile geçen yıl rakamının (2.22 milyon Euro) biraz üzerindedir. EBIT ise
1.43 Milyon Euro‟dur. EBITDA ve EBIT marjları sırasıyla % 7.8 (% 7.5) ve % 4.8 (% 4.1)
olarak gerçekleĢmiĢtir.
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DO & CO Hisseleri / Yatırımcı İlişkileri
2010 yılının ilk yarısında, borsalar Meksika Körfezinde petrolün denize sızması, Yunanistan‟daki
mali kriz ve bazı Avrupalı borçlu ülkelerin derecelendirme notlarının düĢürülmesi gibi olaylardan
etkilenmiĢtir. Rapor döneminde ATX endeksi 30 Eylül 2010‟da % 3.5 düĢerek 2,542 puanla
kapanmıĢtır (31 Mart 2010: 2,634 puan).
DO & CO Hisseleri
Bu dönemde DO & CO hisselerin fiyatı % 20.6 artarak 30 Haziran 2010‟da 19.29 Euro' dan
kapanmıĢtır. Bu, hisselerin piyasa değerinin 147,53 milyon Euro olduğunu göstermektedir
(Rapor tarihi itibariyle hisselerin geri alındığı dikkate alınmalıdır).

DO & CO share price in EUR | ATX (Austrian Traded Index)
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14 Ekim 2008 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile baĢlatılan hisse geri alım programı 23 Eylül 2010
tarihinde sona ermiĢtir. Hisse geri alım programı çerçevesinde 147,078 adet kendi hissesini
satın almıĢtır. Bu oran toplam sermayenin % 1.89‟na karĢılık gelmektedir.
Viyana Borsası birinci piyasasına kayıtlı olan DO & CO Restaurants & Catering AG, hisselerinin
sadece Viyana Borsası‟nda değil onun eĢiti olan Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında iĢlem
görmesini sağlamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu‟na baĢvurmuĢtur. ġirketin yatırım
kapasitesini artırmak, pazar içindeki varlığını güçlendirmek ve muhtemel satın almaları finanse
etmek amacıyla kayıtlı sermayesinin % 25 „ine kadar sermaye arttırımına gitme planları vardır.
ĠĢlem gören hisselerin kalitesini artırmak amacıyla, ana hissedarların ellerindeki hisseleri
sermayenin % 13‟üne (sermaye artıĢından önce) denk gelecek Ģekilde satmaları ve aynı
Ģekilde ġirketin geri alma programı ile aldığı hisseleri satması gerekebilir. Sermaye artırımı ve
satıĢ iĢlemleri sonuçlandığında iĢlem gören hisselerin oranı % 47 „ye çıkacaktır.
Ortaklık Yapısı
Özel Attila Doğudan Vakfı, % 55.45 ile DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft „in
ana ortağıdır. DZR Immobilien und Beteiligungs GmbH‟ın (Raiffeisen-Holding AĢağı AvusturyaViyana Ģehrinde tescilli limitet Ģirketin % 100 iĢtirakidir) payı % 25.22‟dir. ġirketin geriye kalan
hisse senetleri borsada iĢlem görmektedir. (Burada verilen rakamlar, 30 Eylül 2010 tarihi
itibariyle olup, buna geri alınan hisseler dahildir).
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Mali Takvim
4 Kasım 2010
10 ġubat 2011

2010/2011,ilk yarı için sonuçlar
2010/2011, üçüncü çeyreği için sonuçlar

Yatırımcı İlişkileri
DO & CO, finansman çevrelerinde yer alan tüm hedef gruplara karĢı yüksek Ģeffaflık beyanında
bulunmuĢtur. Bunun gereği olarak bütün bir yıl boyunca Ģirketler grubu sonuçları düzenli
olarak yayımlanmıĢ ve önemli olaylar basın açıklamalarında duyurulmuĢtur.
Hisse senedine dair tüm yayınlara ve yararlı bilgilere, www.doco.com isimli web sitemizin
“Yatırımcı ĠliĢkileri” sayfasından ulaĢabilirsiniz.
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Genel Görünüm
Havayolu ikram hizmetleri bölümü için, piyasadaki hareketliliğin artmasıyla ekonomik ve mali
krizden çıkıĢ devam etmektedir. Bu yılın ilk aylarında DO & CO, havayolu yolcu sayılarında artıĢ
olduğunu kaydetmiĢtir. Bu eğilimin yavaĢ da olsa önümüzdeki aylarda da devam edeceği
tahmin edilmektedir.
Türkiye‟de, Türk Havayolları ile diğer havayolu Ģirketleri belirgin oranlarda büyümektedirler.
Türk Havayollarının tüm uzak mesafe uçuĢlarını kapsamayı hedefleyen “DO & CO‟nun uçan Ģef”
programı kademeli olarak uzak mesafeli uçuĢlarda uygulamaya konulmuĢtur. Bu yılın Ekim ayı
ortalarından itibaren, sekiz uzun mesafeli uçuĢta DO & CO‟nun “Uçan Ģefleri” hizmet
yapacaktır.
Londra Heathrow Havaalanında, Emirates‟e sunulan hizmetlerin baĢlangıç aĢaması baĢarıyla
tamamlanmıĢtır. Halihazırda, DO & CO bilinen kaliteli ikram hizmetlerini Heatrow çıkıĢlı beĢ
Dubai uçusunda vermektedir. Emirates bu rotada modern ve geniĢ gövdeli Airbus 380 uçakları
kullanmaktadır. Önümüzdeki aylarda bu bölüm iĢ akıĢlarının optimize edilmesi üzerinde
çalıĢacaktır.
Uluslarlarası Organizasyon Ġkram Hizmetleri Bölümü özel ve tüzel müĢterilerin düzenlediği hem
ulusal hem de uluslararası etkinliklerde rol alacaktır. Önümüzde ayların programları arasında;
Güney Kore ve Abudabi Formula 1 yarıĢları yeralmaktadır. (15,000 Ģeçkin konuk DO & CO‟nun
dillere destan mutfak sanatlarıyla Ģımartılacaktır) Ayrica Ukrayna ve Polanya‟da yapılacak Euro
2012 Finalleri ki hazırlıklar baĢlamıĢtır. DO & CO aynı zamanda belli baĢlı uluslararası
organizasyonlar için de ihalelere katılmaktadır.
Henry gurme marketlerinin dunyaya acilmasiyla birlikte baĢlangıç olarak restorantlar, otel ve
salonlar icerisinde konumlandırılmıĢtır. Gurme marketi - Viyana‟nin merkezinde Neuermarkt
meydaninda bulunan Billa Corso subesinde - ekim ayinin sonunda hizmete acilmistir. Market
"Henry- Yasama sanati"; cabuk pisirilebilen, saglikli ve otantik gidalarin parti servislerinde, ev
ve ofis alanlarinda veya spontan, aperatif olarak tuketilebilen yenilikci bir gurme konseptidir.
Perakende ve ideal ikram kombinasyonu içerisinde tamamen yenilikci bir konsepti temsil
etmektedir. Basarili oldugu takdirde bu konsept potansiyeli yuksek mekanlarda uygunlanmaya
devam edilecektir.
YerleĢmiĢ DO & CO restoranları ve Viyana‟daki DO & CO Oteli eski büyüme performanslarına
devam edeceklertir.
Emirates ile yolcu salonları alt bölümünde Londra Heatrow Havaalanında yeni bir iĢbirliği
gerçekleĢtirilmiĢtir. Ekim 2010‟dan itibaren, Londra Heatrow Havaalanından uçan Premium
yolcular için yemek hizmeti verilecektir. Burada amaç yolcuların her yönden bütün
beklentilerini aĢan hizmet almaları sağlamak olacaktır. Global bazda, DO & CO on iki yolcu
salonu iĢletmektedir.
DO & CO aynı zamanda belli baĢlı uluslar arası organizasyonalar için teklif de vermektedir.
Genel olarak, DO & CO yönetimi geçmiĢ yıllardaki baĢarılı performasın sürdürüleceğinden
oldukça emindir. Yenilikçiliğe, daha üstün kaliteli ürün ve hizmet standartlarına, mükemmel
eğitilmiĢ ve motive edilmiĢ personele odaklanmak, büyüme potansiyellerini yakalamada en
büyük araçtır.
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DO & CO‟nun kontrolü dıĢındaki olayları bir kenara bırakırsak, Ģirketin kar performansı
2010/2011 yılının ikinci yarısında planlanan rakamlara eriĢilmesi Ģeklinde olacaktır.
Viyana, 3 Kasım 2010
Yönetim Kurulu:
Attila DOĞUDAN e.h.
BaĢkan

Michael DOBERSBERGER e.h.
Yönetim Kurulu Üyesi
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Önemli Bilgiler Sözlüğü
VAFÖK / EBITDA marjı
Vergi, faiz ve amortisman öncesi karın satıĢların nekadarına karĢılık geldiğini gösterir.
FVÖK / EBIT marjı
Vergi ve faiz öncesi karın satıĢların nekadarına karĢılık geldiğini gösterir.
Özsermaye oranı
ġirket değerlerinin, kar payı ödemelerinden ve defter değerlerinden arındırılmıĢ öz sermayenin
toplam sermayeye olan oranını göstermektedir
Net faiz yükümlülükleri
Nakit kaynaklar düĢtükten sonra kalan mali yükümlülüklerdir
Ödünç alınan sermayenin iĢ sahibinin kendi yatırımına oranı (Gearing Ratio)
Finansman davranıĢını, net faiz yükümlülüklerinin öz sermayeye oranını gösterir (Ģirket
değerleri, kar payı ödemelerinden ve defter değerlerinden arındırılarak)
Döner sermaye
Kısa vadeli yabancı sermaye üzerinde döner sermaye fazlasıdır
Serbest nakit akıĢ
Yatırım faaliyetinden doğan nakit akıĢı ilave edilmek üzere iĢletme faaliyetinden doğan nakit
akıĢıdır
ROS - SatıĢ hasılatı
ĠĢletme karıdır ve olağan ticari faaliyet sonucunun satıĢ ile karĢılaĢtırılması ile elde edilir
Kullanılan sermaye
ġirket değerlerinin defter değerleri düĢtükten, faiz getiren yabancı sermaye ve net faiz
yükümlülükleri ilave edildikten, sermaye yatırımları düĢtükten ve kar payı ödendikten sonra
kalan öz sermayedir.
ROCE –Kullanılan sermayenin getirisi
Yatırılan sermaye üzerine, Ģerefiyenin amortismanlarından önce EBIT ile karĢılaĢtırılarak ve
uyarlanan vergiden düĢtükten sonra kullanılan ortalama sermayeye kıyasla borçlanma faizleri
düĢtükten sonra uygulanan getiridir.
ROE – Özsermaye karlılığı
VergilendirilmiĢ kazanç (Ģerefiye amortismanlarından önce) kar paylarının dağıtılmasından
sonra ve Ģerefiyenin defter değerleri düĢtükten sonra ortalama öz sermayeyle karĢılaĢtırılır.
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UFRS’ye göre DO & CO Şirketler Grubunun

20010/2011 İlk Yarı Yıl Konsolide Mali Tabloları
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30 Eylül 2010 Tarihli Konsolide Bilanço

AKTiFLER
BİN EURO
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Finansal varlıklar
Duran varlıklar
Diğer uzun vadeli varlıklar
Uzun vadeli varlıklar

30 EYLUL 2010
23.379
61.547
2.004
86.930
1.201
88.131

30 EYLUL 2009
27.020
55.444
1.971
84.434
947
85.381

31 Mart 2010
25.352
59.143
1.645
86.140
1.770
87.910

31 Mart 2009
28.733
57.548
1.536
87.817
1.046
88.863

Stoklar

12.393

11.767

10.333

11.238

Ticari alacaklar
Diğer kısa vadeli alacaklar ve varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri

42.060

36.424

31.213

31.875

16.324

18.249

14.026

18.022

Kısa vadeli varlıklar

57.294
128.071

17.676
84.115

29.171
84.742

15.132
76.267

ErtelenmiĢ vergiler
Aktifler toplamı

3.830
220.033

5.952
175.448

3.116
175.768

4.227
169.357

30 EYLUL 2010
15.590
34.066
31.787
-4.708
-1.495
7.667
82.908
19.270
102.177

30 EYLUL 2000
15.590
34.464
24.043
-6.951
-439
5.474
72.181
14.320
86.501

31 Mart 2010
15.590
34.464
24.043
-5.636
-1.221
9.659
76.898
16.442
93.340

31 Mart 2010
15.590
34.464
23.124
-6.502
-162
2.084
68.598
12.075
80.672

17.410

15.896

16.805

14.771

0
0
17.410

0
214
16.109

0
257
17.062

8.503
225
23.499

Diğer kısa vadeli karĢılıklar
Kısa vadeli finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler

56.633
0
31.853
11.960
100.445

44.044
916
20.736
7.142
72.838

36.185
0
21.625
7.555
65.366

31.767
6.699
17.979
8.740
65.185

Pasifler toplamı

220.033

175.448

175.768

169.357

PASİFLER
BIN EURO
Esas sermaye
Sermaye yedekleri
Kar yedekleri
Kur farkı yedekleri
Ana hisseler
Konsolide kar
DO&CO AG şirketine ait özkaynaklar
Azınlık payları
Özkaynaklar
Uzun vadeli karĢılıklar
Uzun vadeli finansal yükümlülükler
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
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2010/2011 İlk Yarı Yılı Konsolide Gelir Tablosu
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2010/2011 İlk Yarı Yılı Grup Nakit Akım Tablosu
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2010/2011 İlk Yarı Yılı Grup Özkaynak Değişim Tablosu

DO & CO AG Özkaynak Dagilim Tablosu
Gelirin Detayli Dagilimi

Bin EUR
31 Mart 2009

Sermaye
15.590

Sermaye
Yedekleri
34.464

2008/2009 Temettü Ödemesi

Kar
Yedekleri
23.124

Konsolide kar
Zarar

İştirkak Kur
Farkları

2.084

-120

Net Yatırım
Yönteminin
Etkisi

Ertelenmiş
Vergiler

-8.720

2.338

Ana
Hissler

Toplam

-162

-1.165

2008/2009 Karı

2.084

Toplam Kar Zarar

68.598
-1.165

-2.084

Azınlık
Payları

Özkaynaklar

12.075

80.672

-233

-1.398

2.478

7.504

0

5.474

452

-1.180

278

Anan Hisse DeğiĢiklikleri

5.025

0

-277

-277

30 Eylül 2009

15.590

34.464

24.043

5.474

332

-9.899

2.617

-439

72.181

14.320

86.501

31 Mart 2010

15.590

34.464

24.043

9.659

503

-8.346

2.207

-1.221

76.898

16.442

93.340

-1.914

-1.278

-3.192

Temettü Ödemeleri

-1.914

Sermaye Faaliyet Maliyetleri

-398

2009%2010 Karı

-398
9.659

Toplam Kar Zarar

-9.659
7.667

555

575

-202

7.667

1.059

-7.771

2.005

8.595
-274

15.590

34.066

31.787

-398

0

Ana Hisse DeğiĢiklikleri
30 Eylül 2010

-277

-1.495

0
4.106

12.701

19.270

102.177

-274
82.908

-274

2010/2011 İlk Yarı Yılı Grup Özet Gelir ve Birikmiş Kazançlar Tablosu

Bin Euro

İkinci Çeyrek
2010 / 2011

İkinci Çeyrek
2009 / 2010

İlk Yarı
2010 / 2011

İlk Yarı
2009 / 2010

Dönem karı

7.858

5.105

11.218

7.717

Kur farkı
Net yatırım yönteminden doğan etki
Diğer kapsamlı gelirlerden ve giderlerden
doğan gelir vergileri,
Vergi sonrası dönemin diğer
kapsamlı geliri
Dönemin toplam kapsamlı geliri
Azınlık payları
Ana hissedarların payları

60
-2.419
615

6
-1.110
291

1.110
575
-202

687
-1.180
278

-1.744

-813

1.483

-214

6.114
2.153
3.961

4.292
1.395
2.897

12.701
4.106
8.595

7.503
2.478
5.025
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Companies included in full in the consolidated accounts
DO & CO Party-Service & Catering GmbH
DO & CO im Haas Haus Restaurantbetriebs GmbH
DO & CO Catering-Consult & Beteiligungs GmbH
DO & CO - Salzburg Restaurants & Betriebs GmbH
DO & CO - Baden Restaurants & Veranstaltungs GmbH
DO & CO Albertina GmbH
AIOLI Airline Catering Austria GmbH
AIOLI Restaurants & Party-Service GmbH
K.u.K. Hofzuckerbäcker Ch. Demel's Söhne GmbH
Demel Salzburg Café-Restaurant Betriebs GmbH
B & B Betriebsrestaurants GmbH
Cafe-Restaurant & Catering im Casino Wien GmbH
DO & CO im PLATINUM Restaurantbetriebs GmbH
DO & CO Airline Catering Austria GmbH
Sky Gourmet - airline catering and logistics GmbH
DO & CO (Deutschland) Holding GmbH
DO & CO München GmbH
DO & CO Frankfurt GmbH
DO & CO Berlin GmbH
DO & CO Lounge GmbH
DO & CO Italy S.r.l.
DO & CO Restauración & Catering Espana, S.L.
DO & CO International Catering Ltd.
DO & CO Event & Airline Catering Ltd.
DO & CO International Investments Ltd.
Total Inflight Solution GmbH
DO & CO Museum Catering Ltd.
DO & CO Holdings USA, Inc.
DO & CO Miami Catering, Inc.
DO & CO New York Catering, Inc.
DO & CO – Restauração e Catering, Sociedade Unipessoal, Lda
DOCO Istanbul Catering ve Restaurant Hiz. Tic. ve San. A.S.
THY DO&CO Ikram Hizmetleri A.S.
DO & CO Event Austria GmbH
DO & CO Catering & Logistics Austria GmbH
DO & CO International Event AG
DO & CO International Catering & Logistics AG
Sky Gourmet Slovensko s.r.o.
DO & CO Olympiapark München Restaurant GmbH
DO & CO Olympiapark München Catering GmbH
DEMEL New York Inc.
At equity-konsolidierte Gesellschaften
Sky Gourmet Malta Ltd.
Sky Gourmet Malta Inflight Services Ltd.
Giava Demel S.r.l.
ISS Ground Services GmbH
In the course of incorporation
Fortnum & Mason Events Ltd.

1)

Nominal
SermayeYerel Para
birimi-Bin

Para Birimi

Kontrol Sirketleri

İŞTİRAKLER VE ORTAKLIKLAR

Hisse Senedi Payi

Ülke

DO & CO Restaurants & Catering AG’nin 30 Eylül 2010 İtibariyle
İştirakleri

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
D
D
D
D
I
E
GB
GB
GB
A
GB
USA
USA
USA
P
TK
TK
A
A
CH
CH
SK
D
D
USA

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

DCAG
DCAG
DINV
DCAG
DCAG
DCAG
DCAG
DCAG
DCCC
DCAG
DCAG
DCCC
DCCC
DCAG
DCCC
DINV
DDHO
DDHO
DDHO
DDHO
DCAG
DINV
DINV
DINV
DCAG
DCCC
DINV
DINV
DHOL
DHOL
DINV
DINV
DIST
DCAG
DCAG
DINV
DINV
DSKY
DDHO
DDHO
DHOL

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
USD
USD
USD
EUR
TL
TL
EUR
EUR
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
USD

FĠGURA
FĠGURA
MĠLANO
VĠYANA
LONDRA

MAL
MAL
I
A

40,0
40,0
100,0
49,0

DSKY
DSKY
DCCC
DTIS

EUR
EUR
EUR
EUR

1 8)
1 8)
30
218

50,0

DLHR

GBP

0

GB

36
36
36
36
36
35
36
36
799
35
36
35
35
150
800
25
25
25
25
25
1.275
3
30
0
0
35
0
100
1
1
5
750
30.000
100
100
100
100
63
25
25
1

3)
3)

VĠYANA
VĠYANA
VĠYANA
SALZBURG
BADEN
VĠYANA
VĠYANA
VĠYANA
VĠYANA
SALZBURG
VĠYANA
VĠYANA
VĠYANA
VĠYANA
VĠYANA
Kelsterbach
Schwaig/Oberding
Kelsterbach
Berlin
Frankfurt
Vizzola Ticino
BARSELONA
FELTHAM
FELTHAM
LONDRA
VĠYANA
LONDRA
WĠLMĠNGTON
MĠAMĠ
MÜNĠH
LĠZBON
Istanbul
Istanbul
VĠYANA
VAYANA
ZUG
ZURĠH
BRATĠSLAVA
MÜNĠH
MÜNĠH
MÜNĠH

3)
3)
3)
3)
3)
4)
3)
3)
4)
3)
4)
5)
5)
5)
5)

6)
6)
4)

3)
3)

7)
5)
5)

DCAG = DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft
DCCC = DO & CO Catering-Consult & Beteiligungs GmbH
DHOL = DO & CO Holdings USA, Inc.
DINV = DO & CO International Investments Ltd.
DDHO = DO & CO (Deutschland) Holding GmbH
DSKY = Sky Gourmet - airline catering and logistics GmbH
DIST = DO & CO Istanbul Catering ve Restaurant Hiz. Tic. ve San A.S.
DTIS = Total Inflight Solution GmbH

2) TDC = in thousands of domestic currency units
3) There is a profit transfer agreement between these companies and the DO & CO Restaurants & Catering
Aktiengesellschaft.
4) There is a profit transfer agreement between these companies and the DO & CO Catering-Consult & Beteiligungs
GmbH.
5) There is a profit transfer agreement between these companies and the DO & CO (Deutschland) Holding GmbH.
6) The nominal capital was initially paid in GBP.
7) The nominal capital was initially paid in SKK.
8) The nominal capital was initially paid in MTL.
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DO & CO Restaurants & Catering
Aktiengesellschaft, Viyana

2010/2011 İlk Yarı Yılı DO & CO Şirketler Grubu
Konsolide Mali Tablolar Dipnotları

DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin 30 Eylül 2010 tarihli konsolide Finansal
Tabloları, Avusturya Ticaret Kanunu‟nun 245 a maddesi hükmünün uygulanması ile Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlar Komitesi
(IFRIC) yönetmeliklerinin konsolide Fınansal Tabloların tanzim edildiği tarihte Avrupa Birliğinde
(AB) uygulanması gereken hükümlere göre düzenlenmiĢtir.

I. Genel Açıklamalar

I.1. Temel Esaslar
I.1.1. Genel
DO & CO Restaurants & Catering AG, merkezi Viyana‟da bulunan uluslararası ikram hizmetleri
veren bir Ģirketler grubudur. Ticari faaliyetleri, aĢağıdaki üç alanı kapsamaktadır: Havayolu
Ġkram Hizmetleri, Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri ve Restoranlar, Yolcu Salonları &
Otellerdir.
Ulusal Kanunlara göre denetime tabi tutulmuĢ olup ekonomik önem ve grubun varlıklarına,
fınansal durumuna ve gelirine etkisi önemsiz sayılabilecek Ģirketler dıĢında kalan, yıl sonu ve
ara dönem mali tabloları tam konsolide edilen tüm yerli ve yabancı Ģirketler bağımsız denetçiler
tarafından denetlenmiĢ ve herbir Ģirket için ılımlı görüĢ verilmiĢtir. Konsolidasyona dahil edilen
tüm iliĢkili Ģirketlerin yıl sonu ya da ara dönem mali tabloları 2010/2011 mali yılında Avrupa
Birliğinde(AB)uygulanan UFRS ve Ana ortaklığın muhasebe ve değerleme prensiplerine uygun
olarak hazırlanmıĢtır.
2010/2011 mali yılının 1. yarısına iliĢkin Ģirketler grubu konsolide mali tabloları, Avrupa
Birliğinde (AB) uygulanması gerektiği Ģekilde 2010/2011 mali yılı için yürürlükte bulunan
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uyumlu olarak hazırlanmıĢtır.
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I.1.2 Yeni ve Değişen Standartların Etkileri
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından çıkartılan ve 30 Eylül 2010
tarihinde kadar Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanan ve bu tarihte, yürürlüğe giren yeni
standartlardan DO & CO Grubu‟nu ilgilendirenler aĢağıda özetlenmiĢtir.
Bu mali yıl (2010/2011) itibariyle zorunlu olarak uygulanması gereken UFRS 1‟in (UFRS‟nin ilk
defa uygulanması), UFRS 2‟nin (hisse bazlı ödemeler), revize edilen UFRS 3‟ün (iĢletme
birleĢmeleri – satın alma yönteminin uygulanması ile ilgili kapsamlı yenilenme) düzenlemeleri
ve IAS 27, 28, 31 ve 32‟de yapılan değiĢiklikler, (satın alma haklarının sınıflandırılması) ve
IAS 39‟a (finansal araçlar, emniyet altına almakla nitelendirilen enstrümanlar ile ilgili baĢlangıç
ve değerlendirme) yapılan ilaveler, Ģirketler grubu hesaplarında çok az ya da hiç etki
yaratmamaktadır.
Revize edilen IAS 24‟ün (iliĢkili taraf açıklamaları) 2011/2012 mali yılından itibaren ilk defa
uygulanmasının Ģirketler grubu muhasebesi üzerinde yaratacağı etki, kesin olarak teĢhis
edilememektedir ya da Ģirketler grubu için ikinci derecede önem taĢımaktadır.
ĠĢbu mali yıldan (2010/2011) itibaren bağlayıcı olarak uygulanacak IFRIC 18 (müĢterilerden
varlık transferi) ve de 2011/2012 mali yılından itibaren geçerli olacak IFRIC 19 (finansal
borçların özkaynağa dayalı finansal araçlarla ödenmesi) ve IFRIC 14‟e (tanımlanmıĢ fayda
varlığının sınırı) yapılan ilavelerin, DO & CO Grubu hesapları ile ilgisi yoktur.

I.2. Konsolidasyon İlkeleri
I.2.1. Konsolidasyonun Kapsamı
Konsolidasyonun kapsamının tespiti, IAS 27‟nin (Konsolide Mali Tablolar) prensiplerine göre
gerçekleĢtirilmiĢtir. Buna göre 30 Eylül 2010 tarihli Ģirketler grubu konsolide hesaplarında
DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin yanı sıra, ortaklığın dolaylı ya dolaysız bir
Ģekilde % 100 sermaye payını elinde tuttuğu 17 yerel ve 22 yabancı iĢtirak konsolidasyona
dahil edilmiĢtir. ġirketler grubu‟nun, % 90 payına sahip olduğu yerli bir ortaklık, % 50 paya
sahip olduğu yabancı bir ortaklık grubun bu Ģirketlerdeki hakim etkisi nedeniyle tam konsolide
edilmiĢlerdir.
Ortaklığın % 50 oranında iĢtirak ettiği ve müĢterek bir yönetimin mevcut olduğu (ortak
kuruluĢ) yabancı bir ortaklık ve ortaklığın her birine % 40 oranında iĢtirak ettiği iki diğer
yabancı ortaklık ve de ortaklığın % 49 oranında iĢtirak ettiği yerel bir ortaklık, özkaynak
yöntemine göre konsolide edilmiĢtir.
Konsolidasyonun kapsamı (DO & CO Restaurants & Catering AG dahil) 2010/2011 mali yılın 1.
çeyreğinde, 31 Mart 2010 tarihine göre değiĢmemiĢtir.
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I.2.2. Konsolidasyon Yöntemleri
Ġlk konsolidasyon, 1 Nisan 1997 tarihinde yapılmıĢtır. Bu tarihten sonra gerçekleĢen iĢlemlerde
alım tarihi ya da alım tarihi ile karĢılaĢtırıldığında etkisi daha az ise rapor tarihi kullanılmıĢtır.
Tam konsolide edilen bağlı kuruluĢların sermaye konsolidasyonu, alım yöntemi esasına göre
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bununla birlikte satın alma masrafları ve kuruluĢun yeniden değerlendirilen özsermayesi, alım
tarihinde karĢılaĢtırılmıĢtır (“satın alma yöntemi”). Aktif farklar, Ģayet yeniden değerlendirilen
malvarlığı hesabına dahil edilemiyorlarsa, Ģerefiye olarak gösterilmiĢlerdir. UFRS 3 – ġirket
BirleĢmeleri standardına göre, edinimlerden doğan Ģerefiye plana uygun amorti edilmemekte,
bilakis yıllık olarak telafi edilebilirliğine iliĢkin kontrol edilmekte (değer kaybı testi) ve yalnızca
plan dıĢı değer kaybı durumunda amorti edilmektedir.
Özkaynak yöntemine göre konsolide edilen iĢtirakler için, özkaynak yöntemi ile konsolidasyon
prensiplerinin yanında tam konsolidasyon prensipleri de geçerlidir. Bu münasebetle kısmen
üstlenilen yıllık kar üzerinde önemsiz etkiler bulunması halinde ulusal değerlendirme
yöntemleri muhafaza edilmiĢtir.
Borçların konsolidasyonu kapsamında, Ģirketler grubu konsolide bilançosuna dahil edilen
kuruluĢlar arasında bulunan borçlar, alacaklar ve borçlar karĢılıklı olarak netleĢtirilmiĢtir. Bunun
haricinde tam konsolide edilen kuruluĢlar arasında (ağırlıkta yapılan teslimatlardan ve verilen
hizmetlerden doğan) satıĢ gelirleri ve diğer gelirler, paylarına düĢen harcamalarla mahsup
edilmiĢlerdir. Sabit ve döner sermayede, Ģirketler grubu dahilinde yapılan teslimat ve hizmet
trafiğinden kaynaklanan ara sonuçlar, Ģayet ikinci derecede önem taĢımıyorlarsa, elimine
edilmiĢtir. Ġndirimler ve diğer tek taraflı sonucu etkileyecek kayıtlar, Ģirketler grubu konsolide
bilançosunda düzeltilmiĢtir. Sonucu etkileyen konsolidasyon süreçlerinde, gelir vergisine iliĢkin
etkiler dikkate alınmıĢtır ve ertelenmiĢ vergiler hesaba katılmıĢtır.

I.2.3. İş Bölümleri
DO & CO Ģirketi ticari faaliyetleri, bölümlere ayrılmıĢ olup buna göre yönetilmektedir. Bu
bölümler, Havayolu Ġkram Hizmetleri, Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri ve
Restoranlar, Yolcu Salonları ve Otellerdir. ĠĢ kollarının sınıflandırılması ve bölüm sonuçlarının
gösterilmesi, UFRS 8 (“Faaliyet Bölümleri”)‟e göre gerçekleĢtirilir ve kaynakların bölümlere
göre dağıtılması konusunda karar alma yetkisi olan (ana karar merci) yönetim kurulu, kararını
sunulan iç raporlara göre verir.
DO & CO, konsolide satıĢlarının içinde her birinin % 10‟dan fazla payı olan müĢterilere sahiptir.
Bu müĢterilerle yapılan satıĢlar, her faaliyet alanını içermekte olup, toplam tutarları, toplam
satıĢların yarısından azdır.

I.2.4. Döviz İşlemleri
Yabancı ortaklıkların ara dönem bilançolarında kayıtlı para birimlerinin dönüĢtürülmesi, IAS 21
(kur değiĢiminin etkileri) hükümlerine uygun olarak fonksiyonel döviz kuru konseptine göre
gerçekleĢtirilmiĢtir. Fonksiyonel para birimi, Britanya‟da bulunan iki ortaklığın haricinde yabancı
ortaklıklarda, iĢtirakler finansal, ekonomik ve organizasyonel açıdan iĢlerini bağımsız
yürüttüklerinden ilgili ülke para birimindedir.
Merkezleri Avrupa Birliği devletlerinin birlik bölgesinin dıĢında bulunan sekiz yabancı iĢtirakin
ya da merkezi Büyük Britanya‟da bulunan iki iĢtirakin yılsonu kapanıĢ bilançoları, değiĢtirilen
ara dönem para birimi yönteminin prensiplerine göre dönüĢtürülmüĢtür. Bilanço kalemleri,
kapanıĢ tarihi olan 30 Eylül 2010‟un ortalama kuru ile değerlendirilmiĢtir; kar ve zarar
hesaplarında gelirler ve harcamalar, yıllık ortalama kur ile dönüĢtürülmüĢtür.
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Bilançoda bulunan ara dönem dönüĢtürme farkları, sonucu etkilemeyecek Ģekilde özsermayeye
uyarlanmıĢtır. Bilançonun kapanıĢ tarihinde uygulanan para birimi ile kar ve zarar hesaplarında
uygulanan ortalama para birimi arasındaki para birimi dönüĢtürme farkları, özsermayeye
mahsup edilmiĢtir. Raporlama yılında, sonucu etkilemeyecek Ģekilde aktif kapanıĢ tarihinde
hesaplanan toplamda 1,371 bin Euro tutarındaki dönüĢtürme farkları, özsermayeye
uyarlanmıĢtır.
Maddi duran varlıklardaki hareketler, ortalama para birimleri ile sunulmuĢtur. Bilançonun
düzenlendiği tarihte uygulanan ortalama döviz kurunun bir önceki yılın ortalama döviz kuruna
kıyasla meydana gelen değiĢiklikleri ve de ortalama kurların uygulanmasından meydana gelen
farklılıklar, Ģirketler grubu konsolide bilançosunda ayrı tutularak “para birimi değiĢiklikleri”
olarak gösterilmiĢlerdir.
Türkiye, Britanya ve Amerika‟da bulunan iĢtiraklere verilen kredilerden doğan borçlardan
meydana gelen ve ekonomik olarak Bağlı bulunan bir kuruluĢun payına atfedilmesi gereken,
para ile ilgili kalemlerde gerçekleĢtirilmeyen para birimi dönüĢtürme farkları, sonucu
etkilemeyecek Ģekilde para birimi dönüĢtürme sütununun bir dengeleme kalemine uyarlanmıĢ
ve özsermayeden mahsup edilmiĢtir.
Kur Değerlemelerinde kullanılan kurlar aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
EUR
1
1
1
1

ABD DOLARI
ĠNGĠLĠZ STERLĠNĠ
TÜRK LĠRASI
ĠSVĠÇRE FRANKI

RAPOR TARİHİ
30 EYLÜL
30 EYLÜL
2010
2009
0,732708
0,682920
1,162858
1,099747
0,504898
0,460109
0,752615
0,663218

KÜMÜLATİF ORTALAMA KUR
30 EYLÜL
30 EYLÜL
2010
2009
0,777906
0,710173
1,187289
1,140283
0,511127
0,466741
0,736182
0,659206

I.3. Mevsimsellik
Havayolu Ġkram Hizmetlerinde ve Uluslar arası Organizasyon Ġkram Hizmetlerinde
dalgalanmalar belirleyicidir. Mali yılın özellikle birinci ve ikinci çeyreklerinde tatillerden ve
charter seferlerinden kaynaklanan yolcu ve sefer sayılarındaki artıĢ Havayolu Ġkram
Hizmetlerini etkilerken tarihleri değiĢen büyük ölçekli spor organizasyonları da Uluslar arası
Organizasyon Ġkram Hizmetlerini etkilemektedir.

I.4. Muhasebe Politikaları Ve Değerleme Yöntemleri
Muhasebe politikaları ve değerlendirme yöntemleri, bir önceki yılın Ģirketler grubu konsolide
bilançosunda olduğu gibi aynen muhafaza edilmiĢtir.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Edinilen maddi olmayan duran varlıklar, satın alma maliyetinden amortisman düĢülerek net
olarak gösterilmiĢlerdir.
Belirlenebilir kullanım süresine sahip maddi olmayan duran varlıklar, satın alma maliyeti ile
kaydedilirler ve olağan olarak ekonomik kullanım süreleri üzerinden doğrusal olarak amorti
edilirler. ġayet değer kaybı ile ilgili emareler mevcut ise ve elde edilebilecek meblağ (varlık
değerinin elden çıkarma masrafları ve kullanım değeri düĢüldükten sonra atfedilecek mevcut
değerden daha yüksek bir değer) defter değerinin altında kalıyorsa, amortisman IAS 36‟ya
göre değer kaybı gerçekleĢtirilir.
KuruluĢların satın alınması ile bağlantılı olarak elde edinilen Ģerefiyelerin satın alma maliyetleri,
satın alındıkları tarihte elde edinilen varlıkların gerçeğe uygun değerleri üzerinden, satın alma
için yapılan harcamaların fazlalığı olarak, borçlar ve muhtemel yükümlülükler düĢülerek
değerlendirilir.
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ġerefiyeler normalde amorti edilmez, bilakis nakit akıĢı yaratan ve Ģirket değerine tasnif edilen
birimde, elde edilebilir meblağ bazında değer düĢüĢüne uğrayıp uğramadığı kontrol edilir. Nakit
yaratan bir birim diğer varlıklar veya varlıklar grubundan bağımsız olarak nakit yaratan en
küçük birim olarak adlandırılabilir. ĠĢbu değer düĢüĢü testi her yıl ya da nakit akıĢı yaratan
birimde bir değer kaybının var olduğuna dair bir iĢaretin varlığında gerçekleĢtirilir. ġayet nakit
akıĢı yaratan birimin defter değeri, elde edilebilir meblağı aĢıyorsa, Ģerefiye arasındaki fark
tutarında amorti edilmesi gerekmektedir. Bunu takip eden yıllarda, değer kaybı nedeninin
ortadan kalkması halinde meblağın tekrar hesaba geçirilmesi mümkün değildir. ġayet nakit
akıĢı yaratan birimin değer kaybı, kendisine ait defter değerini aĢıyorsa, bunu aĢan değer kaybı
nakit akıĢı yaratan birime ait defter değerinin orantılı Ģekilde azaltılması sayesinde kayda
geçirilmelidir.
Nakit akıĢını yaratan birimin elde edilebilir meblağı, ĠndirgenmiĢ Nakit AkıĢı (DCF) yöntemine
göre kullanım değerinin hesaplanması vasıtasıyla bulunur. ĠĢbu hesaplama, yönetim tarafından
onaylı 5 yıllık mali plana ve daimi bir gelire dayanır. Ġndirim faktörleri, ortalama olarak
değerlendirilen sermaye maliyetlerine (Sermayenin Ağırlıklı Ortalamalı Maliyeti - WACC)
bağlıdırlar. 2010/2011 mali yılı için % 8 oranında bir WACC hesaplanmıĢtır.
ĠĢtiraklerin satıĢında, tasnif edilebilen Ģerefiyeler orantılı olarak kar zararı etkileyecek Ģekilde
mahsup edilir.
AktifleĢtirilen Ģerefiye 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle aĢağıdaki gibidir.
Bin Euro
AktifleĢtirilen Ģerefiye

30 Eylül 2010
4.056

31 Mart 2010
4.056

Raporlama yılında IAS 36‟ya göre Ģerefiyeye amortisman ayrılmamıĢtır.
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Duran varlıklar, olağan olarak hesaplanan amortismanlar ya da olağandıĢı ele alınan ve
güncellenen amortismanlar düĢtükten sonra satın alma maliyeti ile değerlendirilir. Değerin
düĢtüğüne dair iĢaretler bulunan varlıklar ve gelecekte yapılacak ödeme fazlalıklarının defter
değeri altında yatan nakit değerler, IAS 36‟ya göre (varlıkların değer kaybı) ekonomik değer
üzerine ya da muhtemel bir münferit satıĢ veya likidasyon değeri üzerine amorti edilirler.
Olağan amortismanlar, doğrusal yönteme göre bulunmuĢtur. Mali yılın ilk yılında meydana
gelen giriĢler için, tam yıllık amortisman, 30 Eylül 2009 tarihinden sonra meydana gelen
giriĢler için yarım yıllık amortisman hesaplanmıĢ ya da zamana orantılı amortismanlar olarak
kaydedilmiĢtir.
Maddi duran varlıkların doğrusal amortismanları için, beklenen ekonomik ya da teknik kullanım
olasılıkları dikkate alınarak aĢağıdaki kullanım süreleri esas alınmıĢtır:
a) Maddi olmayan duran varlıklar
b) Arsalar ve binalar
c) Üçüncü Ģahıslara ait arsalar üzerinde yapılan inĢaatlar
d) Teknik tesisler ve makineler
e) Diğer tesisler, iĢletme ve Ģirket donanımı

2,0
25,0
2,0
2,0
2,0

ila
ve
ila
ila
ila

25,0
40,0
10,0
10,0
10,0

yıl
yıl
yıl
yıl
yıl

Değeri düĢen varlıklar, giriĢ yaptıkları yılın vergisel olasılıkları kapsamında, her defasında bir iz
bedel üzerine amorti edilmiĢlerdir. Maddi duran varlıkların geliĢiminde, değeri düĢen varlıklar
genellikle zarar olarak iĢletmede olağan üç yıllık tahmini bir kullanım süresi ile belirlenirler.
Devlet destekleri ve üçüncü Ģahıslar tarafından yapılan inĢaat masrafları katkıları (yatırım
hibeleri) pasife kaydedilmiĢ, teĢvik edilen varlığın kullanım süresine uygun olarak kar zararı
etkileyecek Ģekilde eritilmiĢtir.
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Ekonomik olarak uzun vadeli finansmana sahip yatırım alımları olarak kabul edilmesi gereken
ve esas olarak bir varlığın mülkiyetinden ortaya çıkan tüm risklerin ve fırsatların devredildiği
(finansal leasing) kiralanan maddi varlıklar, IAS 17 ile uyum içerisinde (leasing) nakit değerleri
ile aktifleĢtirilmiĢlerdir. Amortismanlar, varlıkların ekonomik kullanım süresi üzerinden olağan
Ģekilde ayrılmıĢlardır. Gelecekte ödenecek leasing taksitlerinden ileri gelecek ödeme
yükümlülükleri, azaltılmıĢ ve yapılan teslimatlardan ve alınan hizmetlerden doğan
yükümlülükler altında gösterilmiĢtir.
Bağlı Bulunan Kuruluşlarda Mevcut Paylar
Bağlı bulunan kuruluĢlarda mevcut payların değerlendirmesi, satın alma maliyetlerine göre
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bağlı bulunan kuruluĢlarda saptanan payların defter değeri, bilançonun
düzenlendiği tarihte, geçen yılda olduğu gibi 0.00 Euro tutarındadır.
Ortak Olunan Kuruluşlarda Mevcut Paylar ve Diğer Sermaye Yatırımları
Ortak olunan kuruluĢlarda bulunan paylar özkaynak yöntemine göre değerlendirilmiĢtir.
Kıymetli evraklar giriĢ tarihlerinde satın alma maliyetleri ile kayda geçirilmiĢtir ve bunu takip
eden dönemlerde, kayda alındıkları tarihte ki maliyetlerle değerlendirilmektedir. Piyasa
değerinde meydana gelen dalgalanmalar, net geliri etkileyecek Ģekilde kar zarara kaydedilir.
Stoklar
Stoklar, satın alma maliyetlerine ya da bilançonun düzenlendiği tarihteki varsa daha düĢük
piyasa değerlerine göre değerlenmiĢlerdir. Satın alma maliyetleri, genel olarak hareketli
ortalama fiyat ve FIFO (Ġlk Giren Ġlk Çıkar) yöntemlerine göre hesaplanmıĢtır. Sayısal kayıt,
bilançonun düzenlendiği tarihe yakın bir tarihte yapılan somut bir stok sayımına göre
yapılmıĢtır.
Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar
Alacaklar ve diğer varlıklar, Ģayet fark edilebilir münferit risklerin varlığına iliĢkin uygun değer
düĢüĢü ve daha düĢük değerlerin uygulanması gerekmemiĢse, satın alma maliyetleriyle
kaydedilmiĢtir. Faizsiz veya faiz uygulanmayan alacaklar, indirilmiĢ nakit değerleri ile
kaydedilmiĢtir. Dahil edilen ortaklıklara ait münferit kapanıĢ bilançolarından doğan yabancı
para birimi alacakları, bilançonun düzenlendiği tarihte döviz kuruna göre değerlendirilmiĢtir.
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Kısa Vadeli Finansal Varlıklar
Kısa vadeli finansal varlıklar (kasa mevcudu, çekler, banka), nakit varlıklar altında
gösterilmiĢtir ve yabancı para biriminin mevcut olması durumunda, bilançonun düzenlendiği
tarihin değeri ile kaydedilmiĢtir.
Ertelenmiş Vergiler
ErtelenmiĢ vergiler, IAS 12 (gelir vergisi) ile uyum içerisinde, UFRS bilançosunda ve vergi
bilançosunda bulunan değerlendirmeler arasındaki tüm geçici değerlendirme ve dengeleme
farkları için hesaplanmıĢtır. Sınırları, ilgili Ģirketler grubu kuruluĢunun bulunduğu ülkede
uygulanan gelir vergisi oranı, değer farkının döndüğü tarih dikkate alınarak bulunmuĢtur.
BirikmiĢ zararlar üzerindeki aktif ertelenmiĢ vergiler, bunlardan gelecekte belirli bir dönem
içerisinde tekrar yararlanılabileceği kapsamda kaydedilmiĢtir.
Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelir
PeĢin ÖdenmiĢ Giderler ve ertelenmiĢ gelir, diğer alacaklar ve yükümlülükler kalemi altında
gösterilmiĢtir. Burada Ģayet bunlar bilançonun düzenlendiği tarihten belirli bir zaman sonrası
için yapılan harcamalar veya ödemeler ise, bilançonun düzenlendiği tarihten önce yapılan
harcamalar ve ödemeler söz konusudur.
Emeklilik İkramiyesi, Kıdem Tazminatı ve İhtiyatlar
Avusturya‟da bulunan Ģirketler grubu ortaklıklarında istihdam edilen personel karĢısında, iĢten
çıkartılma durumunda veya personelin emekliye ayrıldığı tarihte bir kereye mahsus ödenecek
ikramiye ve tazminatların ya da yasal veya toplu sözleĢmelerden doğan yükümlülüklerin
hesaplanması, tahmini hak yükümlülüğü yöntemine göre (“Tahmini Hak Yükümlülüğü
Yöntemi”) gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu nedenle tahminen yapılması gereken ödemeler, bayanlarda
60 yaĢ ve erkeklerde 65 yaĢ olarak düĢünülen emeklilik yaĢında, yıllık % 5.0 ( 31 Mart 2010:
% 5.0) tutarında bir hesaplama faiz oranı uygulanarak ve ödemelerin yıllık % 3.0 tutarında (31
Mart 2010: % 3.0) artması beklenerek bulunmuĢtur.
Avusturya‟da bulunan ortaklıklarda istihdam edilen çalıĢanların uzun süreli hizmetleri için,
tazminat benzeri yükümlülük olarak bir karĢılık ayrılmıĢtır geçirilmiĢtir. Bunların hesaplanması,
muamele
ihtiyatlarında
uygulanan
hesaplama
faktörlerinin
aynısı
esas
alınarak
gerçekleĢtirilmiĢtir. ĠĢbu karĢılıkların bir bilirkiĢi tarafından toplanan nakit değerleri, yaĢa bağlı
bir dalgalanma indirimi kaydedilerek pasifleĢtirilmiĢtir.
Aktüeryal hesaplamaya iliĢkin karlar ve zararlar, hiç değiĢmeden hemen meydana geldikleri
yılda kar ve zararı etkileyecek Ģekilde personel harcamalarına mahsup edilmiĢtir. Yabancı
ortaklıkların ödemeye yönelik muamele yükümlülükleri, Ģayet katılım payına yönelik emeklilik
sistemleri mevcut değilse, benzer yöntemlerle ihtiyatlara kaydedilmiĢtir.
Türkiye‟de bulunan Ģirketler grubu ortaklıklarında istihdam edilen personele ait kıdem tazminatı
yükümlülüklerinin hesaplanması, yıllık % 14.25 tutarında bir faiz oranı uygulanarak ve
ödemelerin yıllık % 11.0 tutarında artması beklenerek gerçekleĢtirilmektedir.
Uzun süreli bir çalıĢana verilen prim vaadinden doğan emeklilik yükümlülüklerinin hesaplaması,
tıpkı Avusturya‟da bulunan Ģirketler grubunun kıdem tazminatı ihtiyatları için uygulanan
faktörlerle esas alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir.
Diğer Karşılıklar
Diğer uzun ve kısa vadeli karĢılıklar, üçüncü Ģahıslar karĢısında geçmiĢte kalan bir hadise
dolayısıyla, Ģayet iĢbu yükümlülüğün bir nakit akıĢına yol açacağı olasılığı mevcut ise, tüm
hukuki ve gerçek yükümlülükler için kaydedilmiĢtir. KarĢılıklar, yılsonu konsolide bilançosunun
düzenlendiği tarihte, yapılan en iyi tahmine göre bulunabilen değerle kaydedilmiĢtir.
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Ticari Borçlar
Ticari Borçlar, sürdürülen satın alma maliyetleri ile efektif faiz yöntemi dikkate alınarak
kaydedilmiĢtir. Yabancı para birimi yükümlülüklerin değerlendirilmesi, bilançonun düzenlendiği
tarihteki döviz satıĢ kuruna göre gerçekleĢtirilmiĢtir.
Tahminler ve Takdir Yetkisinin Uygulanması
ġirketler grubu konsolide bilançosunda belirli bir dereceye kadar, raporlama döneminde
dengelenen varlıkların ve yükümlülüklerin, bilançonun düzenlendiği tarihte diğer
yükümlülüklere ait bilgileri ve gelirlerin ve harcamaların belirlenmesini etkileyen tahminlerin
yapılması ve varsayımlarda bulunulması gerekmektedir. Gelecekte gerçekten gerçekleĢtirilmesi
gereken meblağlar, iĢbu tahminlerden sapabilir.
Varsayımların ve tahminlerin ana uygulama alanları, müĢteri sözleĢmelerinin ve maddi
varlıkların kullanım süresinin tespit edilmesi, değer kaybı testi kapsamında dikkate alınan net
para akıĢlarının bulunması, muamele, uzun süreli çalıĢma paraları ve emekli maaĢları ve
vergiler için karĢılıkların oluĢturulmasıdır. ErtelenmiĢ vergilerin gerçekleĢtirilebilirlikleri
hakkındaki değerlendirme, yönetimin tüm ertelenmiĢ vergilerde bir değer kaybının mevcut olup
olmadığı ancak tahmin edilebilir.
Özellikle Ģerefiyede ve diğer maddi duran varlıklarda meydana gelen bir değer düĢüĢünün
değerlendirmesinde, yönetim tarafından, hesaptan düĢülen net para akıĢları ve sermayenin
ağırlıklı ortalamalı maliyeti hakkında tahminlerde ve geleceğe yönelik varsayımlarda
bulunulmaktadır. ĠĢbu tahminler, deneyimlere ve Ģirketin geleceğine iliĢkin öngörülere
dayandırılmaktadır. Bu tahminlerde kuĢkunu payı da dikkate alınmaktadır.
Hisse Başına Kazanç
Her bir hisse senedi baĢına kar, Ģirketler grubu karının azınlık paylarına göre, dağıtılan hisse
senetlerinin ağırlıklı sonucuna bölünerek bulunmaktadır.
Değerlendirme ve Muhasebe Politikalarının Değiştirilmesi
Mali yıl içerisinde değerlendirme ve muhasebe yöntemlerinde bir değiĢiklik yapılmamıĢtır.
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II. Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları Dipnotları
II.1. 30 Eylül 2010 tarihli Bilanço Dipnotları
(1) Duran varlıklar
Bin Euro
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Finansal Varlıklar
Toplam

30 Eylül 2010
23.379
61.547
2.004

30 Eylül 2009
27.020
55.444
1.971

31 Mart 2010
25.352
59.143
1.645

31 Mart 2009
28.733
57.548
1.536

86.930

84.434

86.140

87.817

Maddi duran varlıkların, Ģirketler grubu konsolide bilançosunun düzenlenmesinde özetlenen
kalemleri ve bunların hem geçen mali yıldaki hem de 2010/2011 mali yılının ilk yarısındaki
geliĢmeleri, ekteki maddi duran varlıklar değiĢim tablosunda belirtilmiĢtir. Para birimi
değiĢiklikleri olarak, yabancı iĢtiraklere ait varlıklar, bilançonun yılbaĢında ve yılsonunda tanzim
edildikleri tarihte uygulanan farklı kurlarla dönüĢtürülerek ve önceki yıllarda yaĢanan
hareketler için ortalama kur kullanılarak hesaplanan meblağlar gösterilmiĢtir. 2010/2011 mali
yılının ilk yarısında, Türkiye‟de bulunan bir iĢtirakte bulunan havayolu ikram hizmetleri
ekipmanı, 884 bin Euro tutarında bir defter değeri ile maddi duran varlıklardan stoklara
aktarılmıĢtır.
Bilançonun düzenlendiği tarihte maddi olmayan duran varlıklar olarak, yalnızca Ģerefiye ve
özellikle müĢteri sözleĢmeleri, lisanslar, marka ve kullanım hakları ve de yazılım lisansları gibi
diğer haklar gösterilmiĢtir. ġirketler grubunda, aktifleĢtirmeye müsait maddi olmayan duran
varlıklar mevcut değildir.
Maddi varlıklar arasında gösterilen arsaların esas değeri, 667 bin Euro (31 Mart 2010: 675 bin
Euro) tutarındadır.
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle, daha önce sipariĢi verilen ama henüz teslim edilmeyen yatırım
malları için satın alma taahhütleri 2,377 bin Euro (31 Mart 2010: 1,119 bin Euro) tutarındadır.
Maddi duran varlıklardaki (diğer tesisler, iĢletme ve Ģirket donanımı), leasing sözleĢmelerinin
tutarları aĢağıdaki gibidir.
Bin Euro
Satın alma maliyetleri
BirikmiĢ amortismanlar
Defter değeri

30 Eylül 2010
2.299
2.299
0

31 Mart 2010
2.299
2.299
0

Bilançoda gösterilmeyen maddi duran varlıkların kullanımından doğan yükümlülükler, menkul
varlıklar için akdedilen kira ve leasing sözleĢmelerinden ve de gayrimenkuller için akdedilen
kira ve gelir sözleĢmelerinden doğan yükümlülükler aĢağıdaki gibidir:
Bin Euro
Bundan sonraki mali yılda
Sonraki 5 yılda

30 Eylül 2010
23.773
118.871

31 Mart 2010
20.822
104.720

Bunun haricinde uzun vadeli bir kira sözleĢmesi nedeniyle (en fazla 2035‟e kadar fesihten
feragat) 91,423 bin Euro (31 Mart 2010: 93,879 bin Euro) tutarında bir yükümlülük mevcuttur.
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Diğer Tesisler, iĢletme ve Ģirket donanımı kaleminde, sofra takımları, çatal bıçak takımları,
masa örtüleri ve bohçalar 956 bin Euro (31 Mart 2010: 956 bin Euro) gibi maddi duran
varlıklar mevcuttur. Maddi duran varlıklar, genel olarak Restoranlar & Yolcu Salonları, Otel
Bölümünde cirolar elde eden ortaklıklarda aktifleĢtirilmiĢlerdir.
Finansal Varlıklar
Ortak olunan kuruluşların tamamı Özkaynak Methodu ile Bilançoya alınmıĢ ve aĢağıdaki gibi
kaydedilmiĢtir.
Bin Euro
1 Nisan itibariyle
ArtıĢ / AzalıĢ
Temettü Ödemeleri
Oransal Dönem Kar Zararı
Toplam

İlk Yarı
2010/2011
1.432
0
0
359
1.790

ilk Yarı
2009/2010
1.322
0
0
435
1.757

Borsaya kayıtlı olmayan iĢtirakler, mali tablolara aĢağıdaki Ģekilde kaydedilmiĢtir:
İlk Yarı
Bin Euro
2010/2011
Sky Gourmet Malta Ltd.
318
Sky Gourmet Malta Inflight Services Ltd. 114
Giava Demel S.r.l.
0
ISS Ground Services GmbH
1.358
Toplam
1.790

İlk Yarı
2009/2010
382
94
0
1.282
1.757

Maddi duran varlıkların diğer kıymetli evrakları, satın alma maliyeti ve piyasa fiyatının
düĢük olanı ile değerlenmiĢtir.

(2) Diğer Uzun Vadeli Varlıklar
Bin Euro
Diğer Uzun Vadeli Aktifler
Toplam

30 Eylül 2010
1.201
1.201

30 Eylül 2009
947
947

31 Mart 2010
1.770
1.770

31 Mart 2009
1.046
1.046

ġirketler grubu konsolide bilançosuna dahil edilen iĢtiraklere ait diğer uzun vadeli varlıklar,
esas itibariyle takvim yılından farklı olan mali yıl dolayısıyla 31 Mart 2010 tarihinde, DO & CO
Restaurants & Catering AG Ģirketinin uzun vadeli olarak nitelendirilmesi gereken gelir vergisi
peĢin ödemelerini ve kiralanan mekanlar için ödenen depozitoları kapsamaktadır.

(3) Stoklar
Bin Euro
Hammadde
Mamül Mal
Toplam

30 Eylül 2010
5.886
6.507
12.393

30 Eylül 2009
5.193
6.574
11.767

31 Mart 2010
4.931
5.402
10.333

31 Mart 2009
5.460
5.778
11.238

Mamul mal kalemindeki, 2,442 bin Euro (31 Mart 2010: 2,427 bin Euro) sofra takımları, çatal
bıçak takımları, masa örtüleri ve bohçalar ve de gelecekte kullanılacakları dikkate alınarak
diğer yardımcı maddeler olarak kayda geçirilmiĢtir.
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(4) Ticari Alacaklar, Diğer Kısa Vadeli Alacaklar ve Varlıklar
Bir yıldan az vadeli cari varlıkların bileĢimi, aĢağıdaki Ģekildedir:
Bin Euro

30 Eylül 2010

30 Eylül 2009

31 Mart 2010

31 Mart 2009

42.060

36.424

31.213

31.875

Bağlı kuruluĢlardan alacaklar
Diğer alacakalar ve varlıklar
PeĢin ödenenen giderler

720
13.829
1.776

631
16.158
1.460

697
12.653
676

631
16.509
882

Diğer kısa vadeli alacaklar ve
diğer kısa vadeli varlıklar toplamı

16.324

18.249

14.026

18.022

58.385

54.673

45.239

49.897

Ticari Alacaklar

Toplam

Ticari alacaklarla ilgili, muhtemel temerrüt riski ve de faiz zararları için yapılan değer
düzeltmeleri aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir:
Yıl

Yarı Yıl

Bin Euro
1 Nisan itibariyle
GiriĢler
Yeniden sınıflandırma kur etkisi
Tüketim
ÇıkıĢlar
Toplam

2010/2011
1.498
247
9
-72
-56
1.627

2009/2010
1.663
551
12
-569
-159
1.498

30 Eylül 2010

31 Mart 2010

31.015
4.296
3.145
1.513
1.620
41.590

20.480
4.239
2.688
1.897
1.419
30.723

Ticari alacakların vade yapısı aĢağıdaki gibidir:
Bin EURO
Vadesi GelmemiĢ
20 Gün vadeli
20-40 Gün Arası
40-80 Gün Arası
80 Günden Uzun

Diğer alacaklar için düzeltilen değerler, aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir:
Yarı Yıl

Bin Euro
1 Nisan itibariyle
GiriĢler
Yeniden sınıflandırma kur etkisi
Tüketim
ÇıkıĢlar
Toplam

2010/2011
130
0
0
0
0
130

Yıl
2009/2010
86
48
0
-4
0
130

Ticari alacaklarda, 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle münferit müĢterilerden, bilançonun
düzenlendiği 30 Eylül 2010 tarihinde, toplamda vadesi gelmiĢ alacakların % 20‟sinden fazlasını
teĢkil eden 16,318 bin Euro (31 Mart 2010: 7,841 bin Euro) tutarında alacaklar bulunmaktadır.
Bu alacakların tamamına yakını, Ekim 2010 sonunda tahsil edilmiĢtir. Bilançonun tanzim
edildiği tarihte somut temerrüt riski sonucuna vardıracak bilgiler mevcut değildir.
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Diğer alacaklarda ve varlıklarda, yerli ve yabancı maliye makamlarından olan ve devamlılık
arzeden 10.332 bin Euro tutarında alacaklar bulunmaktadır. Bilançonun düzenlendiği tarihte,
somut temerrüt riski oluĢtuğu sonucuna vardıracak bilgiler mevcut değildir.

(5) Nakit ve Nakit Benzerleri
Bin Euro
Kasa ve çekler
Bankalar
Toplam

30 Eylül 2010
317
56.977
57.294

30 Eylül 2009
641
17.035
17.676

31 Mart 2010
888
28.282
29.171

31 Mart 2009
499
14.633
15.132

Vadelimevduata uygulanan efektif faizin ortalaması, 2010/2011 mali yılında % 1.1 (31 Mart
2010‟da % 1.1) olmuĢtur.

(6) Ertelenmiş Vergiler
Aktif ve pasif ertelenmiĢ vergiler, aĢağıda kronolojik olarak sınıflandırılmıĢ UFRS Ģirketler grubu
konsolide bilançosunun defter değerleri ile ilgili vergisel değerlendirme esasları arasındaki
muhasebe ve değerlendirme farklarından ileri gelmiĢtir:

Bin Euro

30 EYLÜL 2010 İTİBARİYLE
Aktif

Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Finansal varlıklar
Stoklar
Ticari alacaklar
Konsolidasyon kayıtları
KarĢılıklar
Yükümlülükler
PeĢin ödenen giderler ve
ertelenmiĢ gelir kalemi

Pasif

31 MART 2010 İTİBARİYLE
Aktif

Pasif

11
647
0
0
99
2.021
6.639
1.035

-3.053
-1.171
-977
-35
-53
0
-3
0

16
332
0
9
107
2.280
4.720
198

-2.711
-1.019
-931
0
-44
0
-3
0

0

-34

0

-21

10.452

-5.325

7.662

-4.730

6.631

0

6.047

0

ErtelenmiĢ vergi için
değerlendirme sapmaları

-7.934

0

-6.040

0

Aynı vergi dairesi karĢısında
mevcut farkların mahsubu

-5.319

5.319

-4.553

4.553

Toplam

3.830

-6

3.116

-176

Bilançoda sapmaların toplamı
GeçmiĢ yıl zararları (vergi)

Mevcut Ģirketler grubu konsolide bilançosunda, 7,934 bin Euro (31 Mart 2010: 6,040 bin Euro)
tutarındaki aktif envanter farkları ve biriken vergisel zararlara karĢılık gelen ertelenmiĢ vergiler
aktifleĢtirilmemiĢtir. Zira bu ertelenmiĢ vergi taleplerinin gelecekte vergi indirimi Ģeklinde
gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceği kesin değildir.
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(7) Özkaynaklar
ġirketler grubu özkaynaklarının 2010/2011 mali yıllarındaki geliĢmesi, aĢağıdaki Ģekilde
oluĢmuĢtur:
Bin Euro
Esas sermaye
Sermaye Yedekleri
Kar yedekleri
Kur farkı yedekleri
Ana hisseleri
Konsolide kar zarar
Toplam
Azınlık payları
Özkaynaklar toplamı

30 Eylül 2010
15.590
34.066
31.787
-4.708
-1.495
7.667
82.908
19.270
102.177

30 Eylül 2009
15.590
34.464
24.043
-6.951
-439
5.474
72.181
14.320
86.501

31 Mart 2010
15.590
34.464
24.043
-5.636
-1.221
9.659
76.898
16.442
93.340

31 Mart 2009
15.590
34.464
23.124
-6.502
-162
2.084
68.598
12.075
80.672

DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin esas sermayesi 15,590,400.00 Euro tutarındadır
ve 7,795,200 adet hamiline kayıtlı ve oy hakkına sahip hisse senedine ayrılmıĢtır.
5 Temmuz 2007 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu esas
sermayeyi denetim kurulunun onayı ile 30 Haziran 2012 tarihine kadar, nakit ve/veya ayni
olarak 3,897,600 adede kadar yeni adi hisse senedi çıkartarak 7,795,200.00 Euro‟ya kadar
artırmakla (onaylı sermaye) yetkilendirilmiĢtir.
10 Temmuz 2008 tarihli genel kurul kararı ile ortaklığın esas sermayesi, Anonim ġirketler
Yasası‟nın 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırına göre, finansal araçların alacaklılarına dağıtılmak
üzere 3.897.600 adede kadar nominal değere sahip olmayan ve hamile yazılı yeni hisse senedi
çıkartarak 7.795.200,00 Euro‟ya kadar artırılmıĢtır. Sermaye artırımı, ancak finansal araç
alacaklılarının ortaklığa ait hisse senetlerini satın alma ve/veya değiĢtirme haklarını yürürlüğe
koymaları durumunda gerçekleĢtirilebilir.
14 Ekim 2008, tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan hisse senedi geri alım programı 23 Eylül
2010‟da sonuçlandırılmıĢtır. Geri alım iĢleminin sonucunda, sermayenin % 1.89‟una karĢılık
gelen 147,078 hisse alınmıĢtır.
DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin hisse senedi, 19 Mart 2007 tarihinden bu yana
Viyana borsasının “Ana Piyasa”sında kotelidir. DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin
çoğunluk hissesine, % 55.45 ile Özel Attila DOĞUDAN Vakfı sahiptir. DZR Immobilien und
Beteiligungs GmbH isimli limited Ģirket (Raiffeisen-Holding AĢağı Avusturya-Viyana Ģehrinde
tescilli limitet Ģirketin % 100 iĢtiraki) tarafından tutulan pay % 25.22 oranındadır. Geriye kalan
hisse senedi payı, halka arz edilmiĢtir (bilumum iĢtirak iliĢkileri, bilançonun düzenlendiği tarihe
bağlıdır ve o tarihte geri alınan hisse senetlerini dikkate almaktadır).
Kar yedeklerinde, biriken karlardan doğan rezervlerin yanı sıra, Avusturya‟da bulunan
kuruluĢların bireysel yıl sonu mali tablolarında kullanılan vergisel yatırım gelirleri tutarında kar
yedekleri gösterilmiĢtir ki bu vesileyle iĢbu vergilendirilmemiĢ ihtiyatların payına düĢen
ertelenmiĢ vergi karĢılığı ayrılmamıĢtır. Bunlar, bunun haricinde Ģirketler grubu konsolide
bilançosuna dahil edilen ortaklıkların yasal kar yedeklerinin yanı sıra, iĢtiraklerin sermaye
konsolidasyonu kapsamında elimine edilmeyen bilumum kar yedeklerini konsolidasyon
sırasında elimin e edilmemiĢtir.
Azınlıklara ait paylar, tam konsolide edilen THY DO & CO Ġkram Hizmetleri A.ġ.‟nin
özsermayesinde mevcut % 50 oranındaki yabancı payları kapsamaktadır. Bu kalem altında DO
& CO im PLATINUM Restaurantbetriebs GmbH‟IN % 10‟luk azınlık payı da yer almaktadır.
8 Temmuz 2010 tarihinde yapılan genel kurul, DO & CO Restaurants & Catering
Aktiengesellschaft Ģirketinin, 2009/2010 mali yılı için hisse senedi baĢına 0.25 Euro tutarında
bir kar payı dağıtılması önerisini kabul etmiĢtir. Bu rakam, 31 Mart 2010 tarihli 16.0 Euro
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tutarındaki kapanıĢ rayicine istinaden, % 1.56 oranında bir kar payı anlamına gelmektedir
(2008/2009:
% 1.85).

(8) Uzun Vadeli Karşılıklar
Uzun vadeli karĢılıkların, bilançonun tanzim edildiği tarihteki bileĢimi ve geliĢimi aĢağıdaki
Ģekilde gerçekleĢmiĢtir:
Bin Euro

31. Mart 2010
itibariyle

Kıdem tazminatı karĢılıkları

Kur Farkları

Tüketilen

Çıkışlar

30 Eylül 2010
İtibariyle

Alımlar

11.863

204

611

0

1.091

Emekli ikramiyeleri karĢılıkları

549

0

15

0

8

542

Uzun surely hizmet karĢılıkları

3.185

0

108

0

248

3.325

ErtelenmiĢ vergi karĢılıkları
Diğer karĢılıklar
Toplam

12.547

176

71

402

1

162

6

1.032

-1
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0

0

990

16.805

274

1.178

1

1.510

17.410

Kıdem tazminatı, emeklilik ikramiyesi ve uzun süreli hizmet ödemeleri için karĢılıkların
değerleme oranı, bilançonun düzenlendiği tarihte aktüeryal hesaplama ödemelerine iliĢkin
bilirkiĢi raporları vasıtasıyla, Tahmini Hak Yükümlülüğü Yöntemi esas alınarak bulunmuĢtur.
Değerlendirme yıllık % 5.0 (31 Mart 2010 yıllık: % 5.0) tutarında bir hesaplama faiz oranı,
yıllık % 3.0 tutarında (31 Mart 2010: yıllık % 3.0) artıĢ beklentisi ve yıllık % 3.0 tutarında (31
Mart 2010: yıllık % 3.0) emekli maaĢı artıĢları esas alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir.
Türkiye‟de bulunan Ģirketler grubu ortaklıklarında istihdam edilen personele ait kıdem tazminatı
yükümlülüklerinin hesaplanması, yıllık % 14.25 tutarında bir faiz oranı uygulanarak (31 Mart
2010: % 14.25 ) ve ödemelerin yıllık % 11.0 tutarında artması beklenerek
gerçekleĢtirilmektedir (31 Mart 2010: % 11.0).
Bin Euro

İlk yarı yıl
2010 / 2011

1 Nisan itibariyle yükümlülüklerin net
Bugünki Değeri
Kur Farkları
Hizmet süresi masrafları
Faiz Maliyeti
Sağlanan faydalar ödemeleri
UzlaĢma ödemeleri
Aktüeryal kazanç
30 Eylül itibariyle yükümlülüklerin
net bugünki değeri

2009 / 2010

İlk yarı yıl
2010 / 2011

İlk yarı yıl

2009 / 2010

2010 / 2011

2009 / 2010

11.863

9.744

549

533

3.185

2.824

208
869
296
-611
0
-79

194
1.170
272
-1.001
0
159

0
0
13
-25
0
6

0
0
29
-25
0
-3

0
270
72
-108
0
-94

0
197
76
-105
0
-21

12.547

10.538

542

534

3.325

2.970

*Personal harcamalari dahildir.

Aktüeryal hesaplamaya iliĢkin kar ve zararlar, meydana geldikleri yıl değiĢmeden sonucu
etkileyecek Ģekilde dikkate alınmaktadırlar.
Bilanço diğer uzun vadeli karĢılıklar ; süreç risk karĢılıklarından ve ileri yaĢtaki çalıĢanlar için
yarı zamanlı geçiĢ anlaĢmalarını kapsamaktadır.
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(9) Uzun Vadeli Mali Yükümlülükler
Bin Euro
Banka Borçları
Toplam

30 Eylül 2010
0
0

30 Eylül 2009
0
0

31 Mart 2010
0
0

31 Mart 2009
8.503
8.503

7.00 milyon Euro tutarındaki uzun vadeli banka kredilerinin, akdedilen bir mahsup anlaĢması
nedeniyle alacak kaydı ile birlikte bir baĢka banka hesabıyla karĢılıklı netleĢtirilerek
gösterilmesi gerekmiĢtir (IAS 32.42). Buna uygun olarak her iki kalem de bu meblağ tutarında
azaltılmıĢtır.

(10) Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Bin Euro
Diğer borçlar
Toplam

30 Eylül 2010
0
0

30 Eylül 2009
214
214

31 Mart 2010
257
257

31 Mart 2009
225
225

(11) Kısa Vadeli Yükümlülükler
Bin Euro
Vergi karĢılıkları
Diğer personel karĢılıkları
PeĢin
, ödenen giderler
Diğer karĢılıklar
Toplam

31Mart 2010
itibariyle

Kur FarklarI

Tüketilen

Çıkışlar

30 Eylül 2010
İtibariyle

Alışlar

5.553
10.558
1.778
18.296

-19
23
19
349

311
2.350
1.612
2.306

0
0
134
148

4.713
5.380
5.171
11.672

9.936
13.612
5.222
27.863

36.185

372

6.579

282

26.936

56.633

Personel harcamaları için tutulan ihtiyatlar üç çeĢittir: Birincisi, takvim yılından farklı mali yıl
dolayısıyla yapılan kısmi özel ödemeler için tutulan 1,943 bin Euro (31 Mart 2010: 1,676 bin
Euro), ikincisi, bilançonun tanzim edildiği tarihte henüz kullanılmayan yıllık izinler için 6,191 bin
Euro (31 Mart 2010: 5,878 bin Euro), üçüncüsü ise diğer ihtiyatlarla ilgili 5,478 bin Euro (31
Mart 2010: 2,781 bin Euro) tutarındaki karĢılıkları kapsamaktadır. Diğer karĢılıklar kalemi
genel itibari ile döneme bağlı değer düzeltmelerinden oluĢmaktadır.

(12) Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler
Bin Euro
EUR Nakit Avanslar
Toplam

30 Eylül 2010
0
0

30 Eylül 2009
916
916

31 Mart 2010
0
0

31 Mart 2009
6.699
6.699

(13) Ticari Borçlar ve Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Bin Euro
Ticari Borçlar
SipariĢ avansları
Diger borçlar
ErtelenmiĢ gelir
Diğer kısa vadeli
yükümlülükler
Toplam

30 Eylül 2010

30 Eylül 2009

31 Mart 2010

31 Mart 2009

31.853

20.736

21.625

17.979

2.014
9.468
479

1.595
5.298
249

350
7.054
151

989
7.655
96

11.960

7.142

7.555

8.740

43.813

27.877

29.180

26.719
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Bir yıldan az vadeli diğer yükümlülükler, vergi dairelerine ödenecek gelir vergilerinden ve gelire
bağlı diğer harçlardan doğan yükümlülüklerden, sosyal sigortalar kurumları karĢısındaki
yükümlülüklerden ve yürürlükte bulunan ücret ödemeleri tutarında çalıĢanlara olan
yükümlülüklerden oluĢmaktadır.

Nazım Hesaplar
Bin EURO
Garantiler

30 Eylül 2010
12.798

31 Mart 2010
12.659

Bu hesaptaki bakiye, kira iliĢkilerinden doğan hakların ve de (geçen yıl olduğu gibi) Ġtalyan
maliye makamlarının vergi iadelerinin emniyet altına alınması amacıyla verilen banka
teminatları ve Türkiye‟den teslimat teminatlarından oluĢmaktadır.
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II.2. 2010/2011 İlk Yarı Yıl Şirketler Grubu Gelir Tablosu
DipNotları
Konsolide Gelir Tablosu, genel giderler yöntemine göre hazırlanmıĢtır.

(14) Satışlar
Bin Euro
Havayolları ikram hizmetleri
Uluslararası Organizasyon ikram
hizmetleri
Restoranlar Yolcu Salonları &Otel
Toplam

İkinci Çeyrek

İkinci Çeyrek

2010 / 2011
94.819

2009 / 2010
72.684

Ilk Yarı Yıl
2010 / 2011
170.565

Ilk Yarı Yıl
2009 / 2010
134.078

11.197

8.906

22.573

20.853

14.575
120.590

14.549
96.139

29.579
222.717

29.536
184.467

(15) Diğer Faaliyet Gelirleri
1000 Euro
Sabit Kıymet SatıĢ Gelirleri
Serbest Kalan karĢılık Gelirleri
Serbest Kalan ġüpheli Alacaklar
karĢılığı Gelirleri
Sigorta Ödemeleri
Kira Geliri
Kur Farkı Gelirleri
Diğer ÇeĢitli Gelirler
Toplam

İkinci Çeyrek

İkinci Çeyrek

2010 / 2011
23
104

2009 / 2010
7
1.676

Ilk Yari Yil
2010 / 2011
116
282

Ilk Yari Yil
2009 / 2010
40
1.775

11

0

56

5

1
54
9
242

20
59
124
659

4
119
964
896

41
97
1.178
1.505

445

2.546

2.437

4.640

Ilk Yarı Yıl
2010 / 2011
78.309
14.180
92.488

Ilk Yarı Yıl
2009 / 2010
62.215
11.220
73.435

(16) Malzeme ve Hizmet Maliyetleri
Bin Euro

İkinci Çeyrek

İkinci Çeyrek

Satın alınan hizmetler maliyeti
Hizmet Maliyeti
Toplam

2010 / 2011
41.789
8.261
50.051

2009 / 2010
32.954
5.890
38.845

(17) Personel Giderleri
Bin Euro
Ücretler
MaaĢlar
Kıdem tazminatı giderleri
Zorunlu sosyal sigorta primleri ve
diğer ödemeler
diğer sosyal yardımlar
Toplam

İkinci Çeyrek

ikinci Çeyrek

2010 / 2011
22.308
5.492
902

2009 / 2010
18.760
4.950
944

Ilk Yarı Yıl
2010 / 2011
43.803
10.690
1.447

Ilk Yarı Yıl
2009 / 2010
38.830
9.734
1.618

5.389

4.816

10.391

9.323

1.292

1.041

2.353

1.736

35.383

30.512

68.684

61.242
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Katılım payın yönelik personel emeklilikleri istemi kapsamında, DO & CO Grubu, personel
emekli sandıklarına 293 bin Euro (2009/2010 ilk çeyrek: 239 bin Euro) tutarında katılım payları
ödemektedir. DO & CO Grubu katılım payları ödeme yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

(18) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortismanları
Bin Euro

İkinci Çeyrek

İkinci Çeyrek

Cari Dönem Amortismanları
Toplam

2010 / 2011
4.536
4.536

2009 / 2010
4.276
4.276

İlk Yarı Yıl
2010 / 2011
8.700
8.700

İlk Yarı Yıl
2009 / 2010
8.358
8.358

(19) Diğer Faaliyet Giderleri
Diğer faaliyet giderleri aĢağıdaki gibidir:
Bin Euro

İkinci Çeyrek

İkinci Çeyrek

Diğer vergiler( Kurumlar vergisi
dahil)
Kiralar, finansal kiralamalar
Seyahat ve haberleĢeme
Araç , nakliye bakım giderleri
Sigorta
Hukuk denetim danıĢmanlık
Reklam
Diger personel giderleri
Diger çeĢitli giderler
ġüpheli alacak uyarlamaları
Kur farkı giderleri
Maddi duran varlık satıĢ zararları
Diğer yönetim giderleri

2010 / 2011
427
11.761
1.959
2.393
207
263
264
161
1.099
752
702
12
658

2009 / 2010
303
10.290
1.122
1.987
276
942
191
76
1.243
199
673
7
404

Ilk Yarı Yıl
2010 / 2011
727
22.172
3.878
5.128
451
1.291
436
327
1.970
838
1.568
51
1.227

İlk Yarı Yıl
2009 / 2010
557
19.758
2.775
4.319
448
1.731
343
162
2.517
296
1.483
38
868

20.660

17.712

40.063

35.294

Toplam

Diğer faaliyet giderlerindeki artıĢlar genel olarak havaalanı vergilerinin artmasından
kaynaklanmaktadır.

(20) Finansal Gelir/Gider
Bin Euro

İkinci Çeyrek

İkinci Çeyrek

2010 / 2011

2009 / 2010

İlk Yarı Yıl
2010 / 2011

İlk Yarı Yıl
2009 / 2010

222

321

359

435

222

321

359

435

Toplam iştirak gelirleri

222

321

359

435

Diğer mali kar zarar
Menkul kıymet karları
Faiz ve benzeri gelirler
Faiz ve benzeri giderler
Toplam mali kar zarar

0
452
-31
421

0
117
-34
83

5
783
-58
730

0
222
-133
89

Toplam

642

404

1.089

524

İştirak gelirleri
ĠliĢikli kurumlardan elde edilen
kazanç
Iliskili firmalardan elde edilen
kazançlar
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(21) Dönem Vergi Gideri
Bin Euro

İkinci Çeyrek

2010 / 2011
Kurumlar vergisi
3.373
periyodik Olmayan
0
ErtelenmiĢ vergi
-183
Toplam

İkinci Çeyrek

2009 / 2010
2.202
0
437

İlk Yarı Yıl
2010 / 2011
6.471
0
-1.383

İlk Yarı Yıl
2009 / 2010
3.836
0
-250

2.639

5.088

3.586

3.190

Bu kalemde, Gelir vergileri olarak hem DO & CO Restaurants & Catering AG ve iĢtirakleri
tarafından ödenen gelir vergileri ve buna bağlı borçlar ile ertelenmiĢ vergi karĢılıkları
izlenmektedir.
Toplam vergi harcamalarının vergi öncesi kara oranı olarak DO & CO ġirketler Grubunun efektif
vergi yükü % 31.2 (31 Mart 2010: % 31.9) tutarındadır. 2010/2011 mali yılı için uygulanacak
% 25‟lik (önceki yıl: % 25) oran ile hesaplanan Ģirketler grubu vergi payı ile raporlanan vergi
payı arasındaki fark, aĢağıdaki gösterilmiĢtir.
Bin EUR

Vergi öncesi Kar zarar
Ödenecek vergi
% 25
(Geçen Yıl% 25 )
Gecmis donemden kaynaklanan geçici olmayan farklar ve
vergi harcamalari
ErtelenmiĢ vergi varklıklari kayıplari için oluĢturulan
düzeltmeler
Vergi oranları değiĢiklikleri
Efektif vergi yükü
Efektif vergi oranı

30 EYLÜL
2010
İTİBARİYLE

31 MART 2010
İTİBARİYLE

16.306

19.257

4.076

4.814

700

446

648

1.310

-337
5.088
31,2

-432
6.138
31,9

(22) Azınlık Payları
Azınlık paylarına ait, tam konsolide edilmiĢ ortaklıkların yıllık karlarından isabet eden paylar,
3,550 bin Euro (2009/2010 Ġlk Yarı: 2,243 bin Euro) tutarındadır.
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III. Diğer Bilgiler
(23) Hisse Başına Kazanç
Çıkartılan hisselerin 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle sayısı 7,795,200 adettir (önceki yıl:
7,795,200 adet). DO & CO hisse senedi geri alım programına 2010/2011 yılının ikinci yarısında
da devam etmiĢ ve bu çeyrekte 8,353 hisseyi 30 Eylül 2010 itibariyle geri almıĢtır. Geri alınan
hisselerin toplam sayısı 147,078 olup toplam sermayenin % 1.89‟una karĢılık gelmektedir. 14
Ekim 2008 tarihli yönetim kurulu kararı ile uygulanan geri alım iĢlemleri 23 Eylül 2010
tarihinde sonlandırılmıĢtır.
İkinci Çeyrek

İkinci Çeyrek

2010 / 2011
Bilanço tarihi itibariyle hisse
Senedi adeti
Ağırlıklı hisseler
Hisse başına kazanç

2009 / 2010

İlk Yarı Yıl
2010 / 2011

İlk Yarı Yıl
2009 / 2010

7.648.122

7.748.180

7.648.122

7.748.180

7.650.477

7.753.670

7.655.119

7.761.453

0,70

0,47

1,00

0,71

11,218 bin Euro (2009/2010 ilk yarı: 7,717 bin Euro) tutarındaki konsolide kara göre, hisse
senedi baĢına kazanç 1.00 Euro‟dur (2009/2010 ilk yarısı: 0.71 Euro).

(24) Şirketler Grubunun 2010/2011 İlk Yarı Yıl Nakit Akım Tablosu
Nakit akıĢının sunumu, dolaylı yönteme göre hazırlanmıĢtır. Nakit araçlar fonlar, kasa
mevcudu, çekler ve banka kayıtlarıdır.
Gelir vergisi ödemeleri, faaliyetlerden doğan nakit akıĢında ayrı olarak gösterilmiĢtir. Giren ve
çıkan faiz ödemeleri, aynı Ģekilde devam eden ticari faaliyet içinde gösterilmiĢtir. DO & CO
Restaurants & Catering AG Ģirketinin hissedarlarına yapılan kar payı ödemeleri, finansman
faaliyetinin bir kısmı olarak gösterilmiĢtir.
Nakit akım tablosu
bulunmaktadır.

hakkında

detaylı

açıklama,

Ģirketler

grubu

yönetim

raporunda
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(25) Finansal Araçlar ve Risk Raporu
Finansal Araçlar
IAS 39‟a göre defter değerleri, Krediler ve Alacaklar (KuF), Mali Borçlar (FS), SatıĢa hazır
varlıklar (ZVF), Son Vade Tarihine Kadar Tutulan varlıklar (BZEG) ve sonucu etkileyen Ģerefiye
(FVE) Ģeklinde kategorize edilerek, Ģerefiye (gerçeğe uygun değer)‟ye aktarılması aĢağıdaki
Ģekilde gösterilmiĢtir:

30.09.2010 mali olmayan
defter değeri
araçlar

Varlıklar Bin

Euro

30.09.201 mali 30.09.2010
değerl
araçaların
mali araçların
eme
defter değeri
makul değeri

LaR /
FL

AFS

HTM

FV
t
P&L

Mali Varlıklar

2.004

1.790

214

214

FV

0

214

0

0

Diğer uzun vadeli varlıklar

1.201

39

1.163

1.163

AC

1.163

0

0

0

42.060

0

42.060

42.060

AC

42.060

0

0

0

720

0

720

720

AC

720

0

0

0

Diğer alacaklar ve varlıklar

13.829

11.825

2.004

2.004

AC

2.004

0

0

0

Kasa ve banka

57.294

0

57.294

57.294

AC

57.294

0

0

0

117.107

13.654

103.453

103.453

103.240

214

0

0

31.853
11.960

0
10.223

31.853
1.738

31.853
1.738

31.853
1.738

0
0

0
0

0
0

43.813

10.223

33.590

33.590

33.590

0

0

0

Ticari alacaklar
ĠliĢkil KuruluĢlardan alacaklar

Toplam
Pasifler Bin

Euro

Ticari borçlar
Diğer borçlar
Toplam

Varlıklar Bin

Euro

Mali varlıklar
Diğer uzun vadeli varlıklar
Ticari alacaklar
ĠliĢkili kuruluĢlardan alacaklar
Diğer alacakalar ve varlıklar
Kasa ve banka
Toplam

AC
AC

31.03.2010
31.03.2010
31.03.2010 mali olmayan
değerl
mali araçaların mali araçların
defter değeri
araçlar
eme
defter değeri
makul değeri

LaR /
FL

AFS

HTM

FV
t
P&L

1.645
1.770

1.432
605

214
1.165

214
1.165

FV
AC

0
1.165

214
0

0
0

0
0

31.213

0

31.213

31.213

AC

31.213

0

0

0

697

0

697

697

AC

697

0

0

0

12.653

10.821

1.831

1.831

AC

1.831

0

0

0

29.171
77.149

0
12.858

29.171
64.291

29.171
64.291

AC

29.171
64.077

0
214

0
0

0
0

0
257

0
0

0
257

0
257

AK
AC

0
257

0
0

0
0

0
0

0
21.625

0
0

0
21.625

0
21.625

AC
AC

0
21.625

0
0

0
0

0
0

AC

Pasifler Bin Euro
Uzun vadeli mali borçlar
Diğer uzun vadeli borçlar
Kısa vadeli borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Toplam

7.555

5.317

2.238

2.238

29.437

5.317

24.120

24.120

2.238

0

0

0

24.120

0

0

0

IAS 39‟a göre sınıflandırılan finansal araçlardan elde edilen gelir, 2010/2011 ve 2009/2010
yılları faizlerinden oluĢmakta olup herhangi bir değerleme içermemektedir.
Kur Riski
DO & CO Ģirketine ait faaliyet alanlarının, özellikle havayolu ikram hizmetleri bölümü ve
uluslararası organizasyon ikram hizmetleri gibi uluslararası nitelik taĢıyor olmaları olmaları
nedeniyle, DO & CO Ģirketi kur dalgalanmaları risklerine önemli ölçüde maruz kalmaktadır. Bu
bağlamda kullanılan ana para birimleri ABD Doları, TL ve GBP‟ dur.
Yabancı para biriminde elde edilen gelirler, yine aynı para biriminde yapılan giderlerle
karĢılanıp vade uyumu da gözöününe alınarak, kapalı pozisyon tutulmaktadır. Grup, bunun
haricinde, ilave riskleri önlemek amacıyla alıcılar ve satıcılarla sözleĢmeler yapmaktadır.
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IAS 39‟a göre gerçekleĢtirilen hassasiyet analizi sonucunda, en önemli yabancı para birimleri ile
ilgili bilançonun düzenlendiği tarihte uygulanan kur ile yıllık ortalama kur arasında mevcut
olabilecek döviz kuru dalgalanmaları tahmin edilerek aĢağıdaki değiĢiklikler (EGT)
bulunmuĢtur:
EUR / USD kambiyo rayicinde yaĢanan % 5‟lik değiĢiklik 569 bin Euro (2009/2010 Yılı: 523 bin
Euro) tutarında etki edebilirdi,
EUR / GBP kambiyo rayicinde yaĢanan % 5‟lik değiĢiklik 195 bin Euro (2009/2010 Yılı: 216 bin
Euro) tutarında etki edebilirdi,
EUR / TL kambiyo rayicinde yaĢanan % 5‟lik değiĢiklik 106 bin Euro (2009/2010 Yılı: 340 bin
Euro) tutarında etki edebilirdi.
Likidite Riski
Titizlikle hazırlanan ve her gün güncellenen finansal planlama raporları likiditenin kontrolü ve
bundan doğabilecek risklerden korunmanın en önemli anahtarıdır. Eğer bir büyüme veya yeni
bir proje planlanıyorsa bu yatırımın Ģirketin likiditesi üzerindeki etkileri titiz bir analiz çalıĢması
ile yönetilmelidir.
DO & CO‟nun Avusturya‟daki tüm Ģirketleri, tek bir havuz hesabı içinde toplanmakta, böylece
likidite tek bir merkezden kontrol edilebilmektedir.
Finansal planların sapması, düzenli ve hızlı finansal raporlamalar sayesinde çok kısa sürede
kontrol altına alınmaktadır. Bu yaklaĢım sayesinde, gerekli önlemlerin alınmasına hızlı bir
Ģekilde baĢlanmaktadır.
DO & CO Grubunun likidite riske, düĢük meblağlı borçlanma dolayısıyla sınırlıdır. Mevcut likidite
ihtiyacı, mevcut olan nakit araçlar ve bankalar tarafından finansman kapsamı ile karĢılanabilir.
Bilançonun düzenlendiği 30 Eylül 2010 tarihinde mevcut finansal yükümlülüklerine iliĢkin
gelecekte yapılacak ödemeler ve de gelecekte uygulanacak faiz yükü aĢağıdaki Ģekilde analiz
edilebilir:
Tahsilat Riski
DO & CO alacak yönetiminin bir parçası olarak alacak bakiyelerini sürekli izleyerek tahsilat
riskini minimumda tutmaktadır. MüĢterileriyle anlaĢmalar yapıp teminat alarak ana müĢterilerin
tahsilat riskini kontrol etmektedir. Alacak bakiyeleri haftalık raporlanmaktadır. Bu durum,
Grubun müĢterilerin ödememe risklerini yakından takip ettiğini ve durum değiĢirse çabuk
hareket edileceğini gösterir.
DO & CO kredi sigortalarından yararlanmamaktadır. Yatırımlar her zaman birinci sınıf derecesi
olan finans kurumlarına yapılmaktadır. Geri kalan diğer finans araçlardan kaynaklanabilecek
önemli bir temerrüt riskleri beklenmemektedir.
Aktifler arasında gösterilen ve düzeltilen değerler tutarında düĢürülen alacaklar, azami ödeme
gücü ve temerrüt riskini içermektedirler. Mevcut ve yeni müĢterilerin ödeme güçleri sürekli
kontrol edildiğinden, müĢteriler karĢısındaki alacaklardan doğan kredi riski, bugünkü bakıĢ
açısına göre düĢük olarak değerlendirilebilir. Bu risk piyasa koĢullarında değiĢime bağlıdır.
MüĢteri tarafından kaynaklanabilecek temerrüt riski ile ilgili, yapılan teslimatlardan ve verilen
hizmetlerden doğan vadesi gelmiĢ alacaklar ve de diğer alacaklar hakkında tanzim edilen ek
(4)‟de bulunan listeye bakılabilir.
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Kıymetli evraklara ait nakit varlıklarla yatırım yapılmasından doğan kredi riski, sözleĢme
ortaklarının ödeme kabiliyeti ya da kıymetli evraklara bağlanan varlığın düĢüklüğü nedeniyle
yoktur.
Faiz Riski
Bütün yatırımların finansmanlarının vadeleri, finanse ettikleri projelerin vadelerine tekabül
etmektedir ve olağan piyasa koĢullarında gerçekleĢtirilmektedir. Faiz oranlarında meydana
gelecek değiĢikliğin etkisi, altı ayda bir gerçekleĢtirilen hassasiyet analizleri ile
denetlenmektedir. Grubun, halihazırda faiz dalgalanmalarından dolayı meydana gelebilecek
önemli bir riski 2010/2011 mali yılının ilk yarısında bulunmamaktadır.
DO & CO‟un 30 Eylül 2010 itibariyle mali yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla beraber
nakit ve nakit benzerleri nerdeyse ikiye katlamıĢtır. Bu nedenle, ortalama faiz oranının % 1‟lik
değiĢikliğe uğraması, Ģirketler grubu konsolide kar zarar ve olağan faaliyetleri üzerinde % 1.2
oranında olumlu etki yaratacaktır. Faiz oranlarının değiĢmesinde dolayı herhangi bir olumsuz
etki beklenmemektedir.

Sermaye Yönetimi
DO & CO ġirketler Grubunun finansal yönetimi, Ģirket değerinin sürekli artması haricinde,
sermaye yapısının muhafaza edilmesini ve iyileĢtirilmesini hedeflemektedir. Bu sermaye yapısı,
kuruluĢun kazançlı bir Ģekilde büyümesi için önemli bir koĢuldur, zira bu finans stratejisi
Ģirketler grubunun karlılığını, sağlamlığını, likiditesini ve mali esnekliğini emniyet altına almayı
hedeflemiĢtir. Bunun için aĢağıdaki stratejik noktaları belirlemiĢtir:
Stratejik bir asgari likiditenin mevcudiyeti
Yeterli bir oranda özkaynak oranı
Mali ve operatif esnekliğin, eldeki malvarlığın üzerine mükellefiyet yüklememek
suretiyle muhafaza edilmesi
ġirketler grubunun kar payı politikasında da bu ilkeler uygulanmaktadır. Bu nedenle kar payı
önerilerinde, gelecek yıllar için gereken sermaye ihtiyacı dikkate alınmaktadır.
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(26) Bölümlere Göre Raporlama
Bölümlere göre yapılan raporlama, 2010/2011 mali yılının ilk yarısında aĢağıdaki gibidir:
Restoranlar
Yolcu
Salonları Ve
Otel
22,57
29,58

Havayolu
İkram
Hizmetleri

2010/2011 İlk Yarı Yıl

Uluslararası
İkram
Hizmetleri

Toplam

SatıĢlar

M€

170,56

VAFÖK

M€

19,19

2,43

2,30

222,72

Amortismanlar

M€

-7,32

-0,51

-0,87

-8,70

FVÖK

M€

11,86

1,92

1,43

15,22

VAFÖK Marjı

%

11,3%

10,8%

7,8%

10,7%

FVÖK Marjı

%

7,0%

8,5%

4,8%

6,8%

ġirketler cirosu içindeki payı

%

76,6%

10,1%

13,3%

100,0%

Toplam yatırımlar

M€

8,27

0,21

0,11

8,59

23,92

Geçen yılla karĢılaĢtırmalı olarak Ģöyledir:

SatıĢlar
VAFÖK
Amortismanlar
FVÖK

M€
M€
M€
M€

134,08
14,79
-6,97
7,83

20,85
2,12
-0,37
1,75

Restoranlar
Yolcu
Salonları Ve
Otel
29,54
2,22
-1,02
1,20

VFAÖK Marjı

%

11,1%

10,2%

7,5%

FVÖK Marjı

%

5,8%

8,4%

4,1%

5,8%

ġirketler cirosu içindeki payı

%

72,7%

11,3%

16,0%

100,0%

Toplam yatırımlar

M€

4,29

0,02

0,11

4,42

Havayolu
İkram
Hizmetleri

2009/2010 İlk yarı

Uluslar arası
ikram
Hizmetleri

Toplam
184,47
19,14
-8,36
10,78
10,4%

Bölümlerin varlıkları aşağıdaki gibidir:

30 EYLÜL 2010
Maddi duran varlıklar
Stoklar
Ticari alacaklar

ULUSLAR
ARASI
ORGANİZASY
ON İKRAM
79,98
1,53
8,46
2,87
33,96
5,75

HAVAYOLU
IKRAM
HİZMETLERİ
in m €
in m €
in m €

RESTORAN
YOLCU
SALONLARI
VE OTEL
5,42
1,06
2,35

TOPLAM
86,93
12,39
42,06

31 Mart 2010‟ a göre Ģöyledir:

31 MART 2010
Maddi duran varlıklar
Stoklar
Ticari alacaklar

ULUSLAR
ARASI
ORGAN?ZASY
ON ?KRAM
H?ZMETLER?
78,35
1,81
6,64
2,65
23,53
5,07

HAVAYOLU
İKRAM
H?ZMETLERİ
in m €
in m €
in m €

RESTORAN
YOLCU
SALONLARI
VE OTEL
5,98
1,04
2,61

TOPLAM
86,14
10,33
31,21
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Bölgelere (ortaklıkların merkezlerine) göre bölüm raporları, 2010/2011 yılının ilk yarısı için
aĢağıdaki gibidir:

2010/2011 İlk yarı
SatıĢlar
Grup SatıĢları Ġçinde ki payı

M€

Avusturya
76,13
34,2%

Türkiye
Diğer Ülkeler
89,93
56,66
40,4%
25,4%

Toplam
222,72
100,0%

2009/2010 İlk yarı
SatıĢlar
Grup SatıĢları Ġçinde ki payı

M€

Avusturya
72,72
39,4%

Türkiye
Diğer Ülkeler
63,04
48,71
34,2%
26,4%

Toplam
184,47
100,0%

Bölüm varlıkları Ģöyledir:
30 EYLÜL 2010
Maddi duran varlıklar
Stoklar
Ticari alacaklar

Avusturya
in m €
in m €
in m €

26,94
4,72
14,01

in m €
in m €
in m €

Avusturya
28,58
4,66
12,61

Türkiye
36,59
6,18
12,77

Diger Ülkeler

TOPLAM

23,40
1,49
15,28

86,93
12,39
42,06

Türkiye
Diger Ülkeler
35,18
22,38
4,44
1,23
6,17
12,43

TOPLAM
86,14
10,33
31,21

31 Mart 2010‟a göre Ģöyledir:
31 MART 2010
Maddi duran varlıklar
Stoklar
Ticari alacaklar

(27) 30 Eylül 2010 Sonrası Önemli Olaylar
30 Eylül 2010‟dan sonra, IAS 10‟a göre (Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar)
kayda geçirilmesi veya ifĢa edilmesi gereken, tamamlanmamıĢ davalar, maddi tazminat
talepleri ve diğer yükümlülükler veya zarara uğrama tehditleri gibi, bilançonun düzenlendiği
tarihte yapılacak değerlendirme için önem teĢkil eden durumlara, var olmaları halinde DO & CO
AG Ģirketinin mevcut grup tablolarında yer verilecektir.

(28) İlişkili Taraf Açıklamaları
Raiffeisenlandesbank Niederösstereich Wien AG ve bağlı ortaklığı DZR Immobilien, DO & CO
Restourant & Catering AG Ģirketinin hissedarı sıfatıyla dolaylı yoldan üçüncü taraf Ģirketlerle
olağan koĢullarda ticari iliĢkiler kurabilmektedirler. Bu kapsamda, 467 bin Euro tutarında kira
ödemesi yapılmıĢtır. BaĢka bir yükümlülük bulunmamaktadır. UNIQUA ile ticari iliĢkiler bu
Ģartlar ve koĢullar altında gerçekleĢmektedir. Bu kapsamda, 462 bin Euro tutarında kira
ödemeleri yapılmıĢtır. (2009/2010‟da 451 milyon Euro)
DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin denetim kurulu üyelerinin faaliyet gösterdiği
kuruluĢlarla mevcut olan ticari iliĢkiler, üçüncü Ģirketlerle olağan olan koĢullarda cereyan
etmektedir. Sn. o. Univ. Prof. DDr. Waldemar JUD ve Sn. Dr. Werner SPORN isimli denetim
kurulu üyelerinin önemli ölçüde ekonomik menfaatleri bulunan kuruluĢlar, 2010/2011 yılında
hukuki danıĢmanlık faaliyetleri için yaklaĢık 174 bin Euro tutarında ücret fatura etmiĢlerdir.
Atilla Doğudan‟nın kontrolünde olan özel bir vakıfla 2010/2011 ilk yarısında 756 bin Euro
tutarında kira sözleĢmesi yapılmıĢtır. ( 2009/2001 Ġlk Yarıda: 421 bin Euro)
ġirketler grubu THY DO&CO Ġkram Hizmetleri A.ġ.‟nin %50‟sini elinde tutmaktadır. Ortaklığın
diğer %50‟si Türk Hava Yolları A.O.‟na aittir. THY DO&CO Ġkram Hizmetleri A.ġ., Türk Hava
Yollarına havayolu ikram hizmetleri sunmaktadır.
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Ortaklarla olan ticari iliĢkiler usulüne uygun olarak yürütülmektedir. Bu ticari iliĢki ile bağlantılı
olarak, yapılan teslimatlardan ve verilen hizmetlerden doğan alacaklar kalemi, Türk Hava
Yolları‟dan yaklaĢık 4.798 bin Euro ( 31 Mart 2010: 4.325 bin Euro) tutarında bir alacak kaydı
yapılmıĢtır.
DO & CO Ģirketinin ortağı olduğu,
ISS Ground Services GmbH‟ın %49‟unu elinde
bulundurmaktadır ve 2010/2011 mali yılının ilk yarısında 3.796 bin Euro (2009/2010 ilk yarı:
3.055 bin Euro) tutarında hizmet satın almıĢtır. Bu ticari ticari iliĢkiye istinaden yükümlülükler
hesabına ISS Ground Services GmbH Ģirketi adına 524 bin Euro (31.3.2010: 723 bin Euro)
tutarında kayıt yapılmıĢtır. Ortaklarla ticari iliĢkiler, gerekli Ģart ve koĢullara uygun olarak
yapılmaktadır.

(29) Yönetim Kurulu ve Çalışanlar
Ortalama çalıĢan sayısı aĢağıdaki gibidir:

ĠĢçiler
Beyaz Yakalı Personel
Toplam

İlk Yarı Yıl

İlk Yarı Yıl

2010 / 2011
3.360
434
3.794

2009 / 2010
3.193
430
3.623

Yukarıda belirtilen çalıĢanlara ek olarak ortalama 233 (önceki yıl: 134) kiĢi daha part-time
çalıĢmıĢtır.
AĢağıdaki isimlerine yer verilen üyeler DO & CO Restaurants & Catering AG yönetim kurulunda
2010/2011 mali yılının ilk yarısında görev yapmıĢlardır:
Yönetim kurulu:

Sn. Attila DOĞUDAN, Viyana, BaĢkan
Sn. Michael DOBERSBERGER, Viyana, Yönetim Kurulu Üyesi.

Geçtiğimiz dönemde, yönetim kurulu üyelerinden sayın Atilla Doğudan‟a yaklaĢık 137 bin Euro,
sayın Michael Doberbergere yaklaĢık 90 bin Euro olmak üzere toplamda 227 bin Euro tutarında
sabit gelir ödemesi yapılmıĢtır.
Denetim kurulu:

Sn.
Sn.
Sn.
Sn.

o.Univ.-Prof. DDr. Waldemar JUD, Graz, BaĢkan
Dr. Werner SPORN, Viyana, BaĢkan Vekili
Müh. Georg THURN-VRINTS, Poysbrunn,
BaĢkan Meclis Üyesi Umumi Vekil Dr. Christian KONRAD, Viyana.

Gözetim kurulu üyelerine, 8 Temmuz 2010 tarihli genel kurul kararına göre 2009/2010 mali
yılı toplam 25 bin Euro ( Geçen Yıl: 19 bin Euro) ödeme yapılmıĢtır.
Yönetim kurulu ve gözetim kurulu üyelerine karĢı, Ģirketler grubuna tarafından herhangi bir
ödenmemiĢ yükümlülük bulunmamaktadır.
Viyana, 3 Kasım 2010
Yönetim Kurulu:
Attila DOĞUDAN e.h.
BaĢkan

Michael DOBERSBERGER e.h.
Yönetim Kurulu Üye
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Avusturya muhasebe standartları ile Uluslararası Finansal Raporlama
standartları (UFRS) arasındaki temel farklılıklar
Sermaye konsolidasyonundan doğan şerefiye: Avusturya Ticaret Yasası, Ģerefiye için
ayrılacak karĢılıkların kar ve zararı etkilemeyecek Ģekilde mahsup edilmesini ya da doğrusal
amortisman yöntemiyle aktifleĢtirilmesini öngörmektedir. UFRS 3 ise Ģerefiyenin
aktifleĢtirilmesini ve her yıl değer kaybı testine tabii tutulmasını öngörmektedir. Diğer taraftan
artık olağan bir amortisman görülmemektedir.
Ertelenmiş vergiler: UMS/UFRS‟ye göre vergi bilançosu ile UFRS bilançosu arasında meydana
gelen tüm geçici farklar için, halihazırda yürürlükte bulunan vergi oranı kullanılarak ertelenmiĢ
vergilerin hesaplanması gerekmektedir, Avusturya Ticaret Yasası‟na göre ertelenmiĢ vergilerin
yalnızca pasif süreli farklar için bağlayıcı olarak oluĢturulması gerekmektedir. Avusturya
ġirketler hukukundan farklı olarak, UFRS‟de ertelenmiĢ vergi varlıkları, taĢınan vergi zararları
olarak ya da gelecekte oluĢacak vergisel kar ile mahsup edilebilecek Ģekilde
tanımlanabilmektedir.
Diğer karşılıklar: Ticari sağduyu prensibini esas alan Avusturya Ticaret Yasası‟ndan farklı
olarak, UMS/UFRS daha ziyade karĢılık olarak kaydedilecek ödeme yükümlülüğünün ve bunun
meydana gelme olasılığının kesinliğine iliĢkin daha yüksek taleplerde bulunmaktadır. Yine
benzer Ģekilde Avusturya Ticaret Yasası gider karĢılığı ayrılmasına izin verirken UMS/UFRS‟de
bu durum mümkün olmamaktadır.
Personel karşılıkları: IAS/UFRS‟e göre personel ihtiyatlarının hesaplamasına (muamele
ihtiyatları, emekli maaĢı ihtiyatları, jübile paraları ihtiyatları), Tahmini Hak Yükümlülüğü
Yöntemi (beklemece hakların nakit değeri yöntemi), güncel sermaye piyasası faiz oranı baz
alınarak ve gelecekte yapılacak maaĢ artıĢları dikkate alınarak, esas alınmaktadır. Buna karĢılık
Avusturya Ģirketler hukukunda sigorta matematiğine iliĢkin değerlendirme yöntemi
uygulanmaktadır.
Menkul Kıymetlerin satışı: Avusturya Ticaret Yasası‟na göre kısa vadeli mali varlıklar piyasa
değerleri veya azami olarak satın alma maliyetleri ile değerlendirilmelidir. UMS/UFRS‟ye göre
ise genel olarak piyasa değerlerinin kaydedilmesi gerekmektedir.
Yabancı para birimi meblağlarının değerlendirilmesi: Yabancı para birimine sahip
alacakların ve yükümlülüklerin değerlendirilmesi, prensip itibariyle bilançonun oluĢturulduğu
tarihte uygulanan kura göre gerçekleĢtirilir ve her bir kur dalgalanması etkileyecek Ģekilde
kayda geçirilir. Bundan farklı olarak Avusturya Ticaret Yasası‟na göre, eĢitsizlik prensibine
uygun olarak yalnızca gerçekleĢmeyen zararların dengelenmesi gerekmektedir. ġirketler grubu
içerisinde verilen kredilerle bağlantılı olarak borçların konsolidasyonundan doğan ve
dönüĢtürülmesi gereken para birimi farkları, UFRS‟ye göre gerçekleĢmemiĢ kur karları veya
zararları olarak, sonucu etkilemeyecek Ģekilde özsermayede dikkate alınırlar.
Olağandışı sonuç: UFRS‟ye göre olağandıĢı sonucun gösterilmesi yasaklanırken, Avusturya
muhasebe mevzuatına göre mümkündür.
Genişletilmiş ifşa yükümlülüğü: UMS/UFRS‟ye göre bilançonun, gelir tablosu hesaplarının,
nakit akıĢ hesaplarının kalemleri ve de özsermayenin geliĢimi, ekte (notlar) detaylı bir Ģekilde
açıklanmalıdır. BaĢka bilgi verme yükümlülükleri, özellikle Ģirket bölümleri ve türetilen finansal
araçlar için mevcuttur.
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ÖDENEN AVANSLAR

3. Payments in advance

ILISKILI KURULUSLAR

MALĠ VARLIKLAR

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

TOPLAM

MADDĠ OLMAYAN VARLIKLAR

ENDÜSTRĠYEL VE DĠĞER HAKLAR

1. Industrial property rights
and similar rights and benefits

ÖDENEN AVANSLAR

3. Payments in advance

MALĠ VARLIKLAR

Total

TOPLAM

1. Investments in associated companies
ILISKILI KURULUSLAR
2. Securities held at long-term investments UZUN VADELI MENKUL KIYMETLER

III. Financial assets

168.518

0

0
0
0

0

1.322
214
1.536

0

944

0

0

118.976

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

4. Payments on account and assets

in course of construction

DĠĞER EKĠPMANLAR VE OFĠS MOBĠLYALARI
42.815

3. Other equipment
and office equipment

22.485

0

0

52.731

0

0

0

0

48.007

4.056

43.950

MAKĠNE VE EKĠPMANLAR

ARSALAR VE BĠNALAR

2.300

0

0

0

1.274

156

362

182

573

1.026

0

0

1.026

8.959

365

0

365

8.478

1.939

3.931

2.074

535

116

0

0

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SATIN ALMA MALĠYETĠ VE ÜRETĠM

-1.658

0

1.645
174.646

0

0

214

1.432

-1.658

122.862

-1.613
0

2. Plant and machinery

buildings on third party land

1. Land and buildings including

MADDĠ VARLIKLAR

ġEREFĠYE

2. Goodwill

including deriving from them

BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR
DEFTER DEĞERĠDEFTER DEĞERĠ

679

0

0

0

679

0

557

123

0

0

0

0

0

183.568

2.010

214

1.796

130.277

9.188

41.409

23.851

55.829

51.280

171

4.056

47.053

88.506

0

0

0

63.720

0

25.848

14.894

22.978

24.786

0

0

24.786

814

0

0

0

347

0

159

53

136

467

0

0

467

8.707

6

0

6

6.053

0

2.466

1.232

2.355

2.648

0

0

2.648

BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR

-773

0

0

0

-773

0

-753

-21

0

0

0

0

0

616

0

0

0

616

0

516

100

0

0

0

0

0

96.638

6

0

6

68.731

0

27.204

16.058

25.469

27.901

0

0

27.901

86.140

1.645

214

1.432

59.143

7.093

13.437

6.869

31.743

25.352

171

4.056

21.124

DEFTER DEĞERĠDEFTER DEĞERĠ

86.930

2.004

214

1.790

61.547

9.188

14.205

7.793

30.360

23.379

171

4.056

19.151

4.452

0
0
0

2.331

255

744

285

1.047

2.121

0

0

2.121

13.346

110

110

12.920

5.894

2.466

2.356

2.204

316

171

0

145

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.670

0
0
0

11.364

0

6.741

3.362

1.262

306

0

0

306

174.646

1.432
214
1.645

122.862

0

7.093

39.285

21.763

54.721

50.138

171

4.056

45.910

80.701

0
0
0

61.428

0

26.229

15.760

19.439

19.273

0

0

19.273

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.537

0
0
0

664

0

295

60

309

873

0

0

873

17.460

0
0
0

12.517

0

5.691

2.355

4.470

4.944

0

0

4.944

11.192

0
0
0

10.889

0

6.368

3.282

1.239

304

0

0

304

88.506

0
0
0

63.720

0

0

25.848

14.894

22.978

24.786

0

0

24.786

86.140

1.432
214
1.645

59.143

7.093

13.437

6.869

31.743

25.352

171

4.056

21.124

87.817

1.322
214
1.536

57.548

944

16.587

6.725

33.293

28.733

0

4.056

24.677

31. MART 2010 ĠTĠBARĠYLE
YENĠDEN SINIFLANDIRMA
GEÇ,Ġġ FARKLILIKLARĠLAVELER
YENĠDEN SINIFLANDIRMA
ÇIKIġLAR
30 HAZĠRAN 201031.
ĠTĠBARĠYLE
MART 2010 ĠTĠBARĠYLE
YENĠDEN SINIFLANDIRMA
GEÇĠġ FARKLILIKLARI
CARĠ YIL AMORTĠSMANI
ÇIKIġLAR
30 HAZĠRAN 2010
30 ĠTĠBARĠYLE
HAZĠRAN 2010
31ĠTĠBARĠYLE
MART 2010 ĠTĠBARĠYLE

Intangible assets

II. Tangible assets

I.

0
-45

7.093

39.285

31 MART 2010 SABĠT KIYMET DEĞĠġĠM TABLOSU

Total

2. Securities held at long-term investments UZUN VADELI MENKUL KIYMETLER

1. Investments in associated companies

III. Financial assets

in course of construction

4. Payments on account and assets

and office equipment

DĠĞER EKĠPMANLAR VE OFĠS MOBĠLYALARI

21.763

MAKĠNE VE EKĠPMANLAR

54.721

0

50.138

3. Other equipment

ARSALAR VE BĠNALAR

0

0

0

171

4.056

45.910

2. Plant and machinery

buildings on third party land

1. Land and buildings including

MADDĠ VARLIKLAR

ġEREFĠYE

ENDÜSTRĠYEL VE
DĠĞER HAKLAR

SATIN ALMA MALĠYETĠ VE ÜRETĠM
31. MART 2010 ĠTĠBARĠYLE
YENĠDEN SINIFLANDIRMA
GEÇ,Ġġ FARKLILIKLARĠLAVELER
YENĠDEN SINIFLANDIRMA
ÇIKIġLAR
30 HAZĠRAN 201031.
ĠTĠBARĠYLE
MART 2010 ĠTĠBARĠYLE
YENĠDEN SINIFLANDIRMA
GEÇĠġ FARKLILIKLARI
CARĠ YIL AMORTĠSMANI
ÇIKIġLAR
30 HAZĠRAN 2010
30 ĠTĠBARĠYLE
HAZĠRAN 2010
31ĠTĠBARĠYLE
MART 2010 ĠTĠBARĠYLE

MADDĠ OLMAYAN VARLIKLAR

2. Goodwill

including deriving from them

and similar rights and benefits

1. Industrial property rights

Intangible assets

II. Tangible assets

I.

1000 EUR

30 EYLÜL 2010 SABĠT KIYMET DEĞĠġĠM TABLOSU

Konsolide Sabit Kıymet Hareket Tablosu
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Bağımsız Denetim Raporu

Konsolide Ara Dönem Finansal Tablolar Raporu
DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft, Viyana
isimli anonim Ģirketin, 1 Nisan - 30 Eylül 2010 tarih aralığını kapsayan Ģirketler grubu
konsolide ara dönem mali tablolarını denetlemiĢ bulunmaktayız. ġirketler grubu konsolide mali
tabloları, 30 Eylül 2010 tarihli grup bilançosu, 1 Nisan – 30 Eylül tarih aralığını kapsayan gelir
tablosu, nakit akım tablosu ve özsermaye değiĢim tablosunu ve bunlara ek olarak uygulanan
önemli muhasebe ve değerlendirme yöntemlerinin bir özetini içermektedir.
Bizim, denetimden kaynaklanan firmaya ve üçüncü Ģahıslara karĢı olan sorumluluğumuz ve
yükümlülüğümüz; 12 Milyon Euro ile sınırlıdır. Bu durum Avusturya Ticaret Kanunu‟nun 275
(2) maddesinde tanımlanmıĢtır.
Yönetimin konsolide edilmiş ara dönem finansal tablolar ve muhasebe sistemi
üzerindeki sorumluluğu:
ĠĢletme yönetimi, Ģirketler grubu konsolide edilmiĢ mali tablolarının, Avrupa Birliğinde (EU)
uygulanması gerektiği Ģekilde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyum
içerisinde, hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumundan sorumludur. ĠĢbu sorumluluk Ģunları
içermektedir: Bu sorumluluk finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan
önemli yanlıĢlıkları içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtılmasını
sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam
ettirilmesini, koĢulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe
politikalarının seçilmesini içermektedir.
Denetçinin Sorumluluğu ve kanuni denetimin kapsamı ve şekli
Bizim sorumluluğumuz, Ģirketler grubu konsolide mali tablolarına iliĢkin, gerçekleĢtirdiğimiz
denetim esas alınarak görüĢ bildirmektir. Denetimimiz, Avusturya‟da yürürlükte bulunan yasal
hükümleri ve Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulunun (IAASB), Uluslararası
Muhasebeciler Federasyonu‟nun (IFAC) ve Uluslararası Denetim Standartlarının (ISA)
hükümlerine uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. ĠĢbu prensipler, denetimi, Ģirketler grubu
konsolide edilmiĢ mali tabloların önem arz eden hatalı sunumlardan arınmıĢ olup olmadığı
hakkında makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bir denetim, Ģirketler grubu konsolide bilançosunda bulunan tutarlar ve diğer bilgiler ile ilgili
belgelerin elde edilmesine iliĢkin bulunulacak denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir.
Denetim tekniklerinin seçimi, ister kasıtlı ya da kasıtsız hatalardan ötürü önem teĢkil edecek
hatalı sunumların ortaya çıkma riskini dikkate alarak, denetçinin mesleki kanaatine göre
yapılmıĢtır. Denetçi risk tahminlerinde bulunurken, Ģayet bir Ģirketler grubu konsolide
bilançosunun düzenlenmesi ve Ģirketler grubunun varlık, finans ve gelir durumu hakkında
mümkün mertebe güvenilir bir görüntü iletmesi önemli ise, Ģirketler grubuna ait iç kontrol
sisteminin etkinliği hakkında bir denetim hükmünde bulunmak için değil, çerçeve koĢullarını
dikkate alarak uygun denetim tekniklerini tasarlamak amacıyla, iç kontrol sistemini dikkate alır.
Denetim ayrıca uygulanan muhasebe politikaları ve değerlendirme yöntemlerinin uygunluğunu
ve yasal temsilciler tarafından yapılan önemli tahminleri ve de Ģirketler grubu konsolide edilmiĢ
mali tablolarının bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüĢümüzün
oluĢturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluĢturduğu inanıyoruz.
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Görüş
Denetimimiz itirazlara yol açmamıĢtır. Denetim esnasında edinilen bilgiler dolayısıyla, Ģirketler
grubu konsolide mali tabloları, yaptığımız değerlendirmeye göre yasal hükümlere uymaktadır
ve Ģirketler grubunun 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle varlık ve finansal durumunu ve de Ģirketler
grubunun 1 Nisan 2010 ila 30 Eylül 2010 tarihleri arasında bulunan mali yılı için gelir durumu
ve nakit akıĢı hakkında, Avrupa Birliğinde (EU) uygulanması gerektiği Ģekilde, Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyum içerisinde doğru ve dürüst bir biçimde
yansıtmaktadır.
Şirketler grubu yönetim raporu hakkında açıklama
ġirketler grubu yönetim raporu, Avusturya‟da yürürlükte bulunan yasal hükümler dolayısıyla
Ģirketler grubu konsolide mali tabloları ile uyum içerisinde bulunup bulunmadığına ve Ģirketler
grubu yönetim raporunda bulunan diğer bilgilerin Ģirketler grubunun durumu hakkında yanlıĢ
bir kanı uyandırıp uyandırmadıklarına dair denetlenmelidir. Denetçi raporunun, Ģirketler grubu
yönetim raporunun, Ģirketler grubu konsolide edilmiĢ mali tabloları ile uyum içerisinde olup
olmadığı ve verilen bilgilerin Avusturya Ticaret Yasası‟nın 243a maddesi 1. fıkrasına isabet edip
etmediği hakkında da bir ifadede bulunması gerekmektedir.
GörüĢümüze göre, ġirketler grubu yönetim raporu, 1 Nisan – 30 Eylül 2010 dönemine ait
Ģirketler grubu konsolide finansal tabloları ile uyum içerisinde bulunmaktadır.
Viyana, 3 Kasım 2010

PKF

CENTURION

WĠRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH
MEMBER FĠRM OF PKF INTERNATĠONAL LIMITED

Dr. Stephan Maurer e.h
Denetçi

Mag. Wolfgang Adler e.h.
Denetçi
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2009/2010 Şirketler Grubu Yönetim Raporu

Başlıca Noktalar
Uluslararası alanda büyüme ve çeşitlilik, en iyi sonucu sağlamaktadır
Yenilikçi ürünler, yeni müĢteriler ve hızla gerçekleĢtirilen masraf düĢürme programları, her üç
bölümde marjların yükseltilmesine yol açmıĢtır. Bu sayede Ģirketler grubu %10.2’lik bir
VAFÖK marjını ve %5,3’lük bir FVÖK marjına ulaĢabilmiĢtir. VAFÖK, FVÖK ve net kar zarar,
Ģirket tarihinin en iyi değerini göstermektedir. Bu sayede hisse baĢına kazanç, 1,25 Euro
civarında bulunmaktadır. Yatırımların ve döner sermayenin sıkı bir Ģekilde yönetilmesi
sonucunda, 31,5 milyon Euro tutarında serbest nakit akıĢla sonuçlanmıĢ olup, bu tutar da
satıĢların %8,9’una isabet etmektedir.
Skytrax Dünya Havayolu Ödüllerinde DO & CO havayolu müşterileri yüksek
dereceler almaktadır
Türk Hava Yolları, bu prestijli ödül töreninde dünya çapındaki en iyi Ekonomi Sınıfı Ġkram
Hizmetleri konusunda ödüllendirilmiĢtir. Avusturya Havayolları, Business Class kategorisinde
dünya çapında 2. sıraya yerleĢmiĢtir. Diğer tüm First Class, Business Class ve Economy Class
Ġkram Hizmetleri ödülünü kazananlar da, DO & CO’nun müĢterileridir. Bu sayede DO & CO
Ģirketinin ürün ve hizmet alanlarındaki kalite liderliği etkileyici bir Ģekilde onaylanmıĢtır.
Havayolu İkram Hizmetlerinde 2009/2010 yılında çok sayıda yeni müşteri eklendi

 Milano Malpensa çıkıĢlı Singapur Havayolları
 Milano Malpensa çıkıĢlı Cathay Pacific
 Münih ve Ġstanbul çıkıĢlı Etihad Havayolları
 Londra Heathrow çıkıĢlı Çin Havayolları
 Frankfurt ve Münih çıkıĢlı Umman Havayolları
 Frankfurt ve Londra Heathrow çıkıĢlı Kıbrıs Havayolları
 Frankfurt ÇıkıĢlı Pakistan Uluslararası Havayolları
 Ġstanbul çıkıĢlı Mısır Havayolları
 Ġstanbul ÇıkıĢlı Amsterdam Havayolları
 Ġstanbul çıkıĢlı Tailwind
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Turkish DO & CO şirketinde son derece iyi gelişmeler olmaktadır.
DO & CO Ģirketi, dönüĢ uçuĢu ikram hizmetlerinin geniĢletilmesi ve Türk Hava Yolları için
ekipman ve içecek yönetiminin devralınması ile, Türk Hava Yolları ile faaliyet kapsamını
geniĢletmiĢtir. DO & CO Ģirketi, kabin ekibi eğitimi sayesinde, ana sunucu pozisyonunu
güçlendirmeye devam etmiĢtir. MüĢteri memnuniyeti, Türk Hava Yolları’nın kısa, orta ve uzun
mesafe uçuĢlarında daha da yükseltilmiĢ ve yurtiçi uçuĢlarda %96’lık bir memnuniyet oranına
ulaĢmıĢtır. Bu sayede DO & CO bu piyasadaki mevcut durumunu sağlamlaĢtırmıĢtır.

DO & CO kendini Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetlerinde mükemmel bir
şekilde kanıtlamaktadır
Raporlama yılında en önemli organizasyonlardan biri Madrid’de düzenlenen ve 30.000’in
üzerinde VIP misafirin gastronomik olarak en üst seviyede ağırlandığı ATP Tenis Masters
Serisi’dir. Buna yine, Formula 1, Kitzbühel’de organize edilen Hanenkamm koĢusu ya da
diğer kayak organizasyonları, Aachen’de organize edilen CHIO, Wörthersee’de düzenlenen
Plaj Voleybolu Turnuvası ya da ġampiyonlar Lig Finali gibi “klasikleri” ziyaret eden VIP
misafirlerinin lezzetli yemeklerle ağırlanması da eklenmiĢtir.
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DO & CO Grubunun UFRS’ye Göre Ana Göstergeleri

Satışlar
VAFÖK
VAFÖK Marjı
VFÖK
VFÖK marjı
Vergi Öncesi Kar
Konsolide kar

in
in
in
in
in
in
in

Mali Yıl

Mali Yıl

Mali Yıl

2009 / 2010

2008 / 2009

2007 / 2008

m€
m€
%
m€
%
m€
m€

Çalışan sayısı
Öz Sermaye 1
Öz Sermaye Oranı1
Net borçlar
Özkaynak/Borç oranı
Döner Sermaye

in
in
in
in
in

Operasyonel Nakit Akışı
Amortismanlar
Serbest Nakit Akışı

in m €
in m €
in m €

Satış Gelirleri
İşletme Serrmayesi
İşletme Sermayesinden Elde Edilen Gelir
Öz kaynak Verimliliği

in
in
in
in

m€
%
m€
%
m€

%
m€
%
%

352,74
36,03
10,2%
18,57
5,3%
19,26
9,66

387,78
28,83
7,4%
8,61
2,2%
8,83
2,08

354,62
30,14
8,5%
14,66
4,1%
14,27
6,41

3.542

3.835

3.774

87,34
50,9%
-29,17
-33,4%
17,43

75,45
45,6%
0,07
0,1%
9,91

72,61
41,1%
-5,63
-7,8%
24,96

45,85
-17,46
31,47
5,5%
73,58
15,5%
11,9%

24,66
-20,22
0,75
2,3%
88,98
5,8%
2,8%

26,88
-15,48
18,89
4,0%
88,21
9,6%
9,1%

1- ġerefiyeye ait öngörülen kâr payı ödemelerinden ve defter değerlerinden arındırılmıĢtır

Her bir hisse senedine ait ana göstergeler
(dağıtılan hisse senetlerinin ağırlıklı sayısı ile hesaplanmıĢtır)

Her bir hisse senedi için VAFÖK
Her bir hisse senedi için FVÖK
Her bir hisse senedinin kârı
1
Hesap defterlerine gore özsermaye
2
Azami kur
2
Asgari kur
Bir önceki ayın kuru
Bir önceki ayın ağırlıklı hisse senedi adedi
Bir önceki ayın hisse senedi adedi
Bir önceki ayın borsa değeri

Mali Yıl
Mali Yıl
2009 / 2010 2008 / 2009
€
4,66
3,70
€
2,40
1,10
€
1,25
0,27
€
11,31
9,69
€
16,40
18,95
€
7,70
7,49
€
16,00
8,10
TP
7.725
7.790
TP
7.663
7.779
Milyon €
122,62
63,01

1 ...ġerefiyeye ait öngörülen kâr payı ödemelerinden ve defter değerlerinden arındırılmıĢtır
2 ... KapanıĢ kuru
3 ... Bilançonun tanzim edildiği tarihe kadar geri satın alınan hisse senetlerinden arındırılmıĢtır
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Mali Yıl
2007 / 2008
3,87
1,88
0,82
9,31
26,00
15,83
16,60
7.795
7.795
129,40

Ekonomik Çevre
Dünya ekonomisi, 2009 yılında ikinci dünya savaĢından bu yana en ağır konjonktür
gerilemesine maruz kalmıĢtır. Gerilemenin çıkıĢ noktası, ABD yatırım bankası Lehman
Brothers’ın 2008 yılının Eylül ayında yaĢadığı iflas ve bundan kaynaklanan uluslararası mali
ve ekonomik kriz olmuĢtur. 2008 yılının dördüncü çeyreğinde global endüstriyel üretiminnin
inanılması güç seviyelere inmesinin akabinde aĢağı yönlü hareket 2009 yılının ilk çeyreğinde
devam etmiĢtir: Dünya ekonomisi %0,8 küçülmüĢ, OECD ülkelerinde reel GSYĠH %4,7
oranında azalmıĢtır. 2009 yılına bir bütün olarak bakıldığında Euro bölgesinde reel GSYĠH’nin
bir önceki yıla göre %3,9 düĢtüğünü görmekteyiz. Yeni sanayileĢen ülkeler, özellikle orta ve
doğu Avrupa ülkeleri de, yakın ekonomik ve mali bağlantıları nedeniyle krizden etkilenmiĢtir.
Ekonomik tahminler defalarca aĢağı yönde revize edilmiĢtir. EU-27’nin ekonomisi 2009
yılında %4,1 oranında gerilemiĢ, ihracatlardaki yüksek düĢüĢler sebebiyle Amerika ekonomisi
%2,5, Japonya ekonomisi %5,3 küçülmüĢtür.
Hükümetler mali ve ekonomik kriz karĢısında gayretli önlemler almıĢlardır. Ekonomik teĢvik
paketleri, ekonomideki yavaĢlamayı durdurmak adına milyarlar harcanarak baĢlatılmıĢtır.
Hükümet yatırım programları duyurulmuĢ, kısa dönem çalıĢma anlaĢmaları oluĢturulmuĢ ve
borçlar,

hükümetler

tarafından

üstlenilmiĢtir.

Para

politikalarında

ciddi

rahatlatmalar

yaĢanmıĢtır. Merkez bankaları sermaye piyasalarındaki likiditeyi arttırmak, borç vermeyi
tetiklemek için faiz oranlarını rekor seviyelere düĢürmüĢtür. Yoğun çabaların sonucu olarak,
global ekonomi 2009 yazında toparlanma belirtileri göstermiĢtir. Tüketici ve ticari güven az
da olsa artmıĢ akabinde yatırımcıların risk alma istekleri artmıĢtır. Bu durum, borsalardaki
yükseliĢlerle kendisini göstermiĢtir. Ülkeden ülkeye farklılıklar gözlenmekle beraber ekonomik
hasıla 2008’deki seviyelerinin çok altında olmayı sürdürmüĢtür.
ABD’de konjonktür geliĢimi 2009 yılının ilk yarısında, çalıĢma piyasasının dramatik durumu
ve bankalar tarafından verilen sınırlı krediler nedeniyle hissedilir derecede yavaĢlamıĢtır.
GSYĠH 2009 yılının üçüncü çeyreğinden sonra, özel tüketim tarafından destekli bir Ģekilde
yine olumlu bir kalkınma hızı kaydetmiĢtir. Buna bilhassa yaklaĢık 787 milyar USD
boyutundaki kapsamlı konjonktür programı belirleyici bir katkı sağlamıĢtır, mali piyasalarda
ve gayrimenkul piyasalarında gittikçe artan rahatlama da yaĢanan düzelme için önemli bir
faktör olmuĢtur. Buna rağmen GSYĠH %2,5 oranında küçülmüĢtür ve fakat 2010 yılında yine
yaklaĢık %2,7’lik bir artıĢ beklenmektedir.
GeliĢmekte olan piyasalar, bilhassa Çin ve Hindistan da krizden etkilenmiĢlerdir. Ancak
devletler tarafından hızla gerçekleĢtirilen konjonktür programları ve para politikasına iliĢkin
alınan kapsamlı tedbirler, hızla etkilerini göstermiĢler ve %8,7’lik ve %5,6’lük büyüme
oranlarına katkı sağlamıĢlardır. Japonya ekonomisi, ihracata bağımlılığı nedeniyle ekonomik
krizden ağır bir Ģekilde etkilenmiĢtir. Gayri safi yurtiçi hasıla, 2009 yılının ilk çeyreğinde, bir
önceki yıla kıyasla %8,6 oranında küçülmüĢtür. Japon ekonomisi o günden bu yana, özellikle
geliĢmekte olan piyasalardan, bilhassa Çin’den gelen talep dürtüsüne dayanan, ılımlı bir
iyileĢme seyrinde bulunmaktadır.
Avusturya da kendini global gerilemeden sakınamamıĢtır: Bütün dünyada yatırım mallarına
olan talebin çökmesi, tamamen ihracat piyasalarını etkilemiĢtir. Almanya’dan ve de orta ve
doğu Avrupa’dan gelen düĢük talepler, reel ihracatın %17,7 oranında gerilemesine yol
açmıĢtır. 2009 yılının ikinci çeyreğinde, mal ihracatının en düĢük noktasına ulaĢılmıĢ
akabinde de iyileĢme eğilimleri görülmüĢtür. Avusturya’nın ekonomik performansı, özel
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tüketim tarafından desteklenmektedir. Yerel iĢ piyasası durumunun, 2010 yılında da
rahatlaması beklenmemektedir. Avusturya’nın ekonomik performansı 2009 yılında toplamda
%3,6 oranında küçülmüĢtür.
ABD Doları, raporlama döneminde düĢüĢ kaydetmiĢtir. Euro-Dolar paritesi, 2009 yılının
sonunda 1,43 olmuĢtur. Çin Yuan’ı da ABD Dolarına benzer bir düĢüĢ kaydetmiĢitr ve yıl
sonunda 9,84 olmuĢtur. Japon Yen’i, 2009 yılında Euro karĢısında %15 oranında değer
kazanmıĢtır. Britanya Pound’u, bilançonun tanzim edildiği tarih olan 31.3.2010’da 0,89
değerindedir.
2009 yılı yine petrol fiyatlarında güçlü dalgalanmaların yaĢandığı bir yıldı. Bir varil için
istenen fiyat, 2009 yılı içerisinde 40 ila 80 USD arasında hareket etmiĢtir, ortalama fiyat
62.81 USD olmuĢtur ki bu bir önceki yıl seviyesinin %36 altında kalmıĢtır. Ġstikrarlı global
rafineri faaliyeti, zayıf taleple birleĢerek depoları doldurmuĢtur ve petrol fiyatının orantılı
Ģekilde düĢük seviyede tutulmasına yardımcı olmuĢtur.
Kısa vadeli Euro faizleri, 2009 yılının baĢında, 2008 yılındaki hızlı düĢüĢ eğilimini sürdürmüĢ
ve 2009 yılının sonunda bu düĢüĢ yavaĢlamıĢtır. Böylece 6 aylık EURIBOR, 2009 yılının
baĢında neredeyse %3 iken 2009 yılının sonunda yaklaĢık %1 olmuĢtur. Uzun vadeli Euro
faizleri, mali yılın baĢından bu yana yatay hareket etmiĢlerdir, ancak dalgalanmanın sonucu
olarak faiz eğrisi önemli ölçüde dikleĢmiĢtir.
2010 yılı için, bütün dünyada ekonomik durumun yavaĢ yavaĢ rahatlayacağı tahmin
edilmektedir. Ekonomi araĢtırmacıları Euro alanında GSYĠH’nın %1,0 oranında büyüyeceği
tahmininde bulunmuĢlardır, buna bağlı olarak AB üyesi ülkeleri, EU-15’ten daha güçlü bir
Ģekilde büyüyeceklerdir. WIFO (Avusturya Ekonomik AraĢtırmalar Enstitüsü) tarafından
yapılan tahminlere göre, Avusturya ekonomisi 2010’dan 2012’ye kadar yılda yaklaĢık %1,35
büyüyecektir.
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Risk Yönetimi
DO & CO, Havayolu Ġkram Hizmetleri, Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri ve
Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel olmak üzere üç iĢ kolunda dünya çapında faaliyet
göstermektedir ve bunun sonucunda çok değiĢik risklere maruz kalmaktadır. Fakat bu
çeĢitlilik aynı zamanda Ģirketin daha da geliĢmesi için fırsatlar sağlamaktadır.
DO & CO risk yönetimini, Ģirket yönetiminin bir taraftan Ģirketin sürekliliğini uzun vadeli
emniyet altına alınmasına sağlayan ve diğer taraftan Ģirketin varlık, finans ve gelir durumunu
artırmak ve gelecekteki baĢarı ve büyüme potansiyellerini oluĢturacak, baĢlıca araç olarak
kabul etmektedir. ġirket risk yönetimi sayesinde, değiĢkenlik gösteren çerçeve koĢullarına
emin bir Ģekilde ve kısa sürede karĢılık verilmektedir
Risk ve Fırsat Yönetim Sistemi, Ģirketler grubu içerisinde standardize edilen planlama ve
kontrol süreçleri, Ģirketler bünyesinde uygulanan yönetmelikler ve COSO’nun (committee of
Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission- dört büyük finansal raporlama
kurumu tarafından desteklenen bağımsız kuruluĢtur) risk yapı ve yönetim raporlama sistemi
esaslarına dayanmaktadır.
Risk ve Fırsat Yönetimi, en temel yönetim görevi olarak kabul edilmektedir ve risklerin
olduğu kadar fırsatların da kısa sürede teĢhis edilmesine yol açan ve tüm Ģirket süreçlerini
tamamlayan bir unsuru teĢkil etmektedir. ġeffaf raporlama sayesinde, tüm yönetim kadrosu
ve karar mercileri risk yönetimine dahil edilmiĢlerdir.
TeĢhis edilen riskler ve fırsatlar, risk ve fırsat alanlarında bir araya getirilirler ve yetki alanına
bağlı olarak bundan sonraki iĢlemleri için sorumlu yönetim üzerine paylaĢtırılırlar. Tespit
edilen risklerin üstesinden gelmek, tesbit edilen fırsatlardan yararlanmak için stratejiler
bulunur ve akabinde yerel yönetim tarafından bulundukları yerde uygulanır. Bu tedbirlerin
amacı, hem olası zarar boyutunun düĢürülmesini hem de vuku bulma olasılığının azalmasını
ya da gelir fırsatlarının ve gerçekleĢtirilebilirliğin artırılmasını içermektedirler.
Bu süreçte çeĢitlendirme prensibine ayrı bir önem verilir. Grubun dünya çapındaki faaliyetleri
ve iĢin üç bölüme ayrılması sayesinde, belirli piyasalarda var olan özellikli tehlikeler
hafifletilmektedir. BaĢka bi ifadeyle DO & CO iĢ modeli fazladan bir risk dengesi
oluĢturmaktadır.
Risk yönetiminin faaliyeti, merkezi yönetim, denetleme, hukuk departmanı ve iç denetimin
de dahil olduğu çok sayıda düzenlemeler ve çalıĢmalar tarafından desteklenir.
2009/2010 mali yılı için aĢağıdaki risk sahaları önemli olarak teĢhis edilmiĢtir:
Havayolu sektörüne özgü risk ve trendler
Havayolları sektörü, küresel olarak konjonktürden kaynaklanan etkilere aĢırı bağımlıdır.
Havayolu Ġkram Hizmetleri Bölümü, havayolları müĢterileriyle sağladığı daimi temas
sayesinde, onların ekonomik durumlarındaki değiĢikliklere hızlı ayak uydurulmaktadır. DO &
CO

ġirketler

Grubu,

havayolu

taĢımacılığındaki

olumsuz

etkilere

zamanında

karĢılık

vermektedir.
DO & CO ġirketler grubu ilave bir risk yöntemi olarak stratejisine uyan ihalelere iĢtirak
etmekte ve bu suretle müĢteri portföyünü geniĢletmektedir.
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Terör ve siyasi çalkalanmalar nedeniyle oluşan riskler
En üst düzeyde alınan uluslararası güvenlik önlemleri, DO & CO ġirketler Grubunun faaliyet
gösterdiği alanlarda terör nedeniyle mevcut olan riskin, geçtiğimiz yıl azalmasına yol
açmıĢtır. Güvenlik standartların edinilen en yeni bilgilere sürekli uyarlanması, terör saldırısı
tehlikesinin azalmasına yol açmıĢtır. DO & CO ġirketler Grubu, siyasi durumu sürekli
izleyerek kendini ihtiyaç durumunda alınacak ilgili tedbirlere hazırlamaktadır.
Ekonomik gelişimeler
DO & CO’nun faaliyetlerinin, her üç bölümde, turizm ve de tüketicilerin boĢ zaman
davranıĢları üzerinde muazzam bir etki yaratmasından dolayı, ciddi boyutta global ekonomik
geliĢmeden etkilenmektedir. Tüketicilerin değiĢken seyahat aktiviteleri ve her Ģeyden önce
uçuĢ aktiviteleri, özellikle havayolu ikram hizmetleri bölümü üzerinde etki etmektedir.
DO & CO, iĢ alanı üzerinde bulunan ekonomik riske karĢı, yedi değiĢik ülkede bulunan iĢ
merkezlerinde uyguladığı bölgesel değiĢiklikler ve de üç farklı piyasada gerçekleĢtirdiği
faaliyetler vasıtasıyla savaĢmaktadır. Süregelen faal iĢle ilgili “Raporlama Bürosunda” güncel
olarak yapılan analiz ve tahmin dahil olmak üzere düzenlenen sonuç raporları (dahili
raporlama amacıyla, Ģirketler grubuna ait kuruluĢlar kâr merkezleri ile karĢılaĢtırılabilir
birimlere bölünmektedir), kapasitelerde konu ile ilgili uyarlamanın derhal gerçekleĢtirilmesini
sağlamaktadırlar.
Hijyen riskleri
DO & CO tarafından üretilen yemeklerin tüketime uygunluğunu temin etmek amacıyla, tüm
faaliyet sahalarında mevcut HACCP sisteminin (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları)
geliĢtirilmesi kapsamında risk analizleri gerçekleĢtirilmiĢ ve yapılan analizler baz alınarak
riskler üzerindeki kontrol ya da bunların azaltılması amacıyla çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir.
Yapılan bu çalıĢmaların etkililiği, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir kalite güvence ekibi
tarafından sürekli

kontrol

edilmekte ve en yeni

uluslararası

bilgilere uygun olarak

geliĢtirilmektedir.
Personel riskleri
DO & CO için çalıĢanlar ve kendileri tarafından yaĢanan Ģirket kültürü, en büyük sermayedir
ve bunun sonucu olarak DO & CO Ģirketinin elde ettiği baĢarının en önemli unsurudur. DO &
CO Ģirketinin gelecekteki geliĢimi bu nedenle, yüksek nitelikli ve motive çalıĢanlar istihdam
etmesine, entegre etmesine ve daimi olarak Ģirkete bağlamasına bağlıdır. Bu sebepten dolayı
profesyonel eğitim ve istikrarlı personel geliĢimi, hedeflenen büyümeyi temin etmek amacıyla
baĢlıca araçlardır.
DO & CO Ģirketinin gelecekteki geliĢimi için, Yeni açılacak faaliyet sahalarının profesyonel ve
değer katacak Ģekilde entegre edilmesi, DO & CO Ģirketinin gelecekteki geliĢimi için belirleyici
olacaktır. MüĢterek değerler ve güçlü bir Ģirket kültürü, yeni çalıĢanlarımıza üründen ve
kiĢisel hizmetten olan yüksek kalite beklentisini tanıtmaya ve kalıcı bir Ģekilde güçlenmesine
katkı sağlamaktadır.
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Hukuki riskler
DO & CO Ģirketinin sürekli büyümesi ve global faaliyetleri nedeniyle, ulusal ve uluslararası
alanda çok sayıda uyması gereken hukuki konular – özellikle gıda maddesi hukuku, hijyen,
atık endüstrisi alanlarında ve de çeĢitli havayollarının özel yönetmelikleri ve yönergeleri –
bulunmaktadır
ġirketler Grubu, yasal düzenlemelere dikkat edilmemesi ve sözleĢmeli anlaĢmalara riayet
edilmemesi sonucunda maddi tazminat talepleri nedeniyle ciddi boyutta mükellefiyet altına
girme riski bulunmaktadır. Grup bu riske karĢılık merkezi olarak organize edilen bir hukuk
departmanı kurmuĢtur. Hasar önleme tedbirlerine rağmen oluĢan hasarlardan doğan
sorumlulukla ilgili riskleri en aza indirmek için, tüm Ģirketler grubunda geniĢ öçlüde spesifik
sigortalar yaptırılmaktadır.
Kur riskleri
DO & CO Ģirketi, uluslararası çapta faaliyette bulunması nedeniyle, özellikle havayolu ikram
hizmetleri ve uluslararası organizasyon ikram hizmetleri bölümü, kur dalgalanmaları
risklerine önemli ölçüde maruz kalmaktadır. Bu bağlamda özellikle ABD Doları, TL ve Ġngiliz
Sterlini kurları önem taĢımaktadır.
Yabancı para biriminde elde edilen gelirler, yine aynı para biriminde yapılan giderlerle
karĢılanıp vade uyumu da saplanarak, kapalı pozisyon tutulmaktadır. Grup, bunun haricinde
ilave riskleri önlemek amacıyla, alıcılar ve satıcılarla sözleĢmelerle yapmaktadır.
Ayrıca kur risklerini yönetmek amacıyla, ihtiyaç durumunda finansman araçları ya da türev
finansman araçları kullanılmaktadır. Bilançonun düzenlendiği tarihte, türev finansman
araçları kullanılmamaktadır.
Likidite riskleri
Titizlikle hazırlanan ve her gün güncellenen finansal planlama raporları likiditenin kontrolü ve
bundan doğabilecek risklerden korunmanın en önemli anahtarıdır. Eğer bir büyüme veya yeni
bir proje planlanıyorsa bu yatırımın Ģirketin likiditesi üzerindeki etkileri titiz bir analiz
çalıĢması ile yönetilmelidir.
DO & CO’nun Avusturya’daki tüm Ģirketleri, tek bir havuz hesabı içinde toplanmakta, böylece
likidite tek bir merkezden kontrol edilebilmektedir.
Finansal planların sapması, düzenli ve hızlı finansal raporlamalar sayesinde çok kısa sürede
kontrol altına alınmaktadır. Bu yaklaĢım sayesinde, gerekli önlemlerin alınmasına hızlı bir
Ģekilde baĢlanmaktadır.
Tahsilat Riski
DO & CO, tahsilat riskini, alacak yönetim politikasının gereği, borçları yakından takip ederek
en aza indirgemektedir.. Tüm tüzel kiĢiliklerin bakiyeleri her hafta raporlanmakta ve
borçlarını ödeyememe riskleri yakından takip edilmektedir.
Ek olarak, önemli müĢterilerde meydana gelebilecek tahsilat riskini minimize etmek için
gerekli sözleĢmeler yapılmakta ve teminatlar alınmaktadır
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DO & CO tahsilat sigorta hizmetlerinden yararlanmamaktadır. Yatırımlar yalnızca kredi notu
yüksek

bankalarda

yapılmaktadır.

Diğer

finansal

araçlarda

önemli

bir

risk

unsuru

bulunmamaktadır.
Faiz Riski
Bütün yatırım finansmanların vadeleri, finanse ettikleri projelerin vadelerine tekabül
etmektedir ve olağan piyasa koĢullarında gerçekleĢtirilmektedirler. Faiz oranlarındaki
değiĢimden

doğabilecek

gerçekleĢtirilmektedir.

etkileri

Grup,

faiz

izleyen

hassasiyet

oranlarındaki

analizleri

dalgalanmalara

karĢı

altı

ayda

önemli

bir

bir
risk

taĢımamaktadır.
Özet olarak, DO & CO Ģirketi, risk yönetimi sistemi sayesinde, riskleri kontrol ve telafi
edebilecek durumdadır. ġirketler grubunun sürekliliği, bu riskler dolayısıyla tehlikede değildir.
Para birimi, likidite, tahsilat riski ve faiz riskleri ile ilgili detaylı bilgiler ekteki dipnotlarda (4.
madde Alacaklar ve 26. madde Finans Enstrümanları altında) yer almaktadır.
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Şirketler Grubu Konsolide Mali Tablolarının Tanzim Edilmesi İle
Bağlantılı Olarak Dahili Kontrol Ve Risk Yönetimi Sisteminin Önemli
Özellikleri Hakkında Rapor
Yönetim kurulu, muhasebe prosesine iliĢkin dahili bir kontrol ve risk yönetimi sisteminin
geliĢtirilmesi ve de yasal hükümlere riayet edilmesi ile ilgili sorumluluğunu yerine
getirmektedir. Muhasebe prosesi ile ilgili dahili kontrol sistemi, finans bilgilerinin ve bilgi
iĢlem sistemlerinin eksiksizliğini ve güvenirliğini temin eder. Sistem, ticari hal ve keyfiyetin
mali olarak usulüne uygun bir Ģekilde kayda geçirilmesini, düzenlenmesini, iĢlenmesini ve
muhasebeye kaydedilmesini sağlar. Dahili kontrol sisteminin hedefi, muhasebe ile ilgili
verimli ve kendini sürekli iyileĢtiren dahili kontrolleri temin etmek ve bu suretle düzenlemeye
uygun bir kapanıĢ hazırlanmasını sağlamaktır. Ayrıca proseslerin amaca uygunluğu ve
ekonomikliliği ve de bilumum (yasal ve diğer)

düzenlemelere riayet edilmesi temin

edilmektedir.
Dahili kontrol sistemi ile ilgili sorumluluklar, taleplere tekabül eden ve tatmin edici bir kontrol
ortamını temin etmek amacıyla, Ģirket organizasyonuna uyarlanmıĢtır. TürdeĢ Ģirketler grubu
yönetmeliklerini geliĢtirmek ve de Ģirketler grubunda tanzim edilen bilançonun organizasyonu
ve kontrolü, Ģirketler grubu muhasebesinden ve Ģirketler grubu denetiminden oluĢan merkezi
fonksiyonların uhdesindedir.
Konu ile alakalı gerçekleĢtirilen organizasyonel çalıĢmalar sayesinde, ticari iĢlemlerin tescili,
deftere geçirilmesi ve muhasebeleĢtirilmesi ile ilgili prosedürlere riayet edilip edilmediği
düzenli olarak kontrol edilmektedir. GerçekleĢtirilen bilumum kontrol çalıĢmaları, yürürlükte
bulunan tüm ticari iĢlemlerde uygulanmaktadır. Kontrol çalıĢmaları, farklı dönem sonuçlarının
yönetim tarafından incelenmesinden, hesapların spesifik olarak transfer edilmesinden,
muhasebede devam eden süreçlerin analizine kadar uzanmaktadır. Muhasebe prosesi ile
bağlantılı alanlar, niteliksel ve niceliksel bakımdan uygun Ģekilde donatılmaktadır.
Kullanılan bilgi iĢlem sistemleri, hedefli olarak geliĢtirilmektedir ve sürekli en uygun hale
getirilmektedirler. Bu bağlamda IT güvenliğine de ayrı bir özen gösterilmektedir. Kullanılan
finans sistemleri alanında, uygun yetki konseptleri sayesinde, Ģirket verilerine eriĢim
korunmaktadır. ĠĢbu kısıtlı dağıtım, hassas faaliyetlerin ayrımını mümkün kılmaktadır.
Personelin uygun Ģekilde donatılmıĢ olması, yeterli bir yazılımın kullanılması ve de net yasal
hükümler, usulüne uygun, türdeĢ ve daimi bir muhasebe prosesinin temelini teĢkil
etmektedir.
Mali rapor, denetim kuruluna ve yönetim kuruluna ve de orta yönetim kademesine, düzenli,
kapsamlı ve güncel olarak sunulmaktadır.
Muhasebe prosesi ve mali rapor, sistematik olarak muhtemel risklerle ilgili kontrol edilir ve
düzenli olarak Ģirketin risk yöneticisi tarafından değerlendirilir. Ortaya çıkan bir gereksinim
durumunda,

olası

risklere

mümkün

olduğunca

karĢı

optimizasyon tedbirleri yürürlüğe konulur ve gerçekleĢtirilir.
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koyabilmek

amacıyla,

derhal

Satışlar
DO & CO Grubu, 2009/2010 mali yılında 352,74 milyon Euro (önceki yıl: 387,78 milyon
Euro) ciro elde etmiĢtir. Bu rakam önceki yıla göre satıĢlarda -35,03 milyon Euro veya -%9.0
oranında azalıĢı temsil etmektedir. Sözkonusu düĢüĢ genel olarak 2008/2009 mali yılının ilk
çeyreğinde düzenlenen EURO 2008 organizasyonuna dayandırılmalıdır.

Satışlar
Havayolu Ġkram Hizmetleri

2009/2010

2008/2009

Değişiklik

Değişiklik
%

2007/2008

Milyon EUR
Milyon EUR

258,56

246,84

11,71

4,7%

251,96

34,00

76,87

-42,88

-55,8%

41,65

Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel Milyon EUR

60,19

64,06

-3,87

-6,0%

61,02

352,74

387,78

-35,03

-9,0%

354,62

Uluslararası Org. Ġkram Hiz.
Konsolide Satışlar

Zorlu pazar koĢullarına rağmen, Havayolları Ġkram Hizmetleri bölümünün satıĢları bir önceki
yıl kaydedilen 246,84 milyon Euro’dan 258,56 milyon Euro’ya yükselmiĢtir. Böylelikle 11,71
milyon Euro veya %4,7 büyüme sağlanmıĢtır. Bölümün, Ģirketler grubu cirosundaki payı, bu
suretle %63,7’den %73,3’e yükselmiĢtir
Avusturya havayolu ikram hizmetlerinin cirosunda bir önceki yıla göre azalıĢ kaydedilmiĢtir.
Bu gerilemeler esas itibariyle Avusturya Havayollarının uçak içi hizmetlerini azaltmasına
dayandırılmalıdır. Avusturya havalimanlarından diğer havayolu firmalarına servis edilen
hizmetler de finansal krizin etkileriyle düĢüĢ göstermiĢtir. Bu eğilime karĢı, NIKI satıĢları
yükselmiĢtir.
Türkiye’de havayolu ikram hizmetlerinin cirosu, bir önceki yıla kıyasla artmıĢtır. Bu husus,
Türk Hava Yolları ve üçüncü müĢterilerle ticari faaliyetlerin daha da geliĢtirilmesine
dayanmaktadır. 2009/2010 mali yılında Türkiye’de Etihad Havayolları, Tailwind, Mısır
Havayolları ve Amsterdam Havayolları yeni müĢteri olarak kazanılmıĢtır. Bu sayede DO&CO
pazardaki durumunu daha da güçlendirmiĢtir.
Uluslararası havayolu Ġkram Hizmetleri alanında da DO & CO Ģirketi baĢarılar kaydetmiĢ ve
çok sayıda yeni müĢteri kazanmıĢtır. Bu müĢteri kazanımları finansal kriz sonucu yaĢanan
düĢüĢleri telafi etmekle kalmayıp artıĢa da çevirmiĢtir. Özellikle, Singapur Havayollarının, Çin
Havayollarının, Qatar Havayollarının, Cathay Pacific ve Umman Havayollarının, DO & CO
Ģirketi tarafından farklı lokasyonlarda yeni müĢteri olarak kazanıldığının altı çizilmelidir.
Bunun ötesinde DO & CO Ģirketi, Emirates ve Etihad Havayolları ile mevcut sözleĢmelerini
uzatmayı baĢarmıĢtır.
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümünün cirosu, 76,87 milyon Euro’dan -42,88
milyon Euro düĢeĢle 34,00 milyon Euro olmuĢtur. Bu gerileme, DO & CO Ģirketinin
2008/2009 mali yılında Avusturya ve Ġsviçre’de 2008 Futbol Avrupa ġampiyonasına yemek
hizmetleri sunmasına dayandırılmaktadır. 2009/2010 içerisinde, bu bölüm toplam konsolide
satıĢların 9,6%’sını gerçekleĢtirmiĢtir.
EURO 2008 satıĢlarını Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri’nin 2008/2009 cirosundan
çıkararak düzelttiğimizde, arındırılan ciro 2009/2010 yılında elde edilen ciro ile karĢılaĢtırılırsa
bölüm satıĢları azalmadığı görülecektir. DO & CO bu suretle, en zor çerçeve koĢullarına
rağmen hatırı sayılırdan çok daha yüksek bir sonuç elde etmiĢtir.
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DO & CO, Avusturya piyasasında çok sayıda prestijli organizasyonlar gerçekleĢtirmiĢ ve bu
sayede piyasadaki konumunu sağlamlaĢtırmıĢtır.
Uluslararası organizasyon ikram hizmetleri ekibi kendini uluslararası alanda da mükemmel bir
Ģekilde kanıtlamayı baĢarmıĢtır. Özellikle 30.000 VĠP müĢterinin ağırlandığı Madrid’de
düzenlenen ATP Tenis turnuvası vurgulanmalıdır. Ayrıca tıpkı son yıllarda olduğu gibi,
DO & CO 15 Formula 1 yarıĢına ikram hizmeti vermiĢtir. Roma’da gerçekleĢen UEFA
ġampiyonlar Ligi finali 2009/2010’daki diğer önemli olaylardan birisidir.
2009/2010 mali yılında Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel bölümünde ciro 64,06 milyon
Euro’dan 60,19 milyon Euro’ya düĢmüĢtür. Bu da bir önceki yıla kıyasla -3,87 milyon Euro
gerileme anlamına gelmektedir. 2009/2010 yılında, bu bölüm toplam konsolide satıĢların
%17,1’ini gerçekleĢtirmiĢtir.
Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel bölümünün cirosunda yaĢanan bu gerileme, iki faktöre
dayandırılmalıdır: Bir taraftan tüm mali yıl boyunca neredeyse tüm yerleĢim yerlerinde mali
ve ekonomik kriz nedeniyle ihtiyatlı bir tüketim davranıĢı tespit edilmiĢtir. Diğer taraftan
2008/2009 mali yılının ilk çeyreğinde EURO 2008 nedeniyle ilave gelirler kaydedilmiĢtir.
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Gelir
DO & CO Grubunun, Faiz ve vergi öncesi konsolide karı (FVÖK), 2009/2010 yılında 18,57
milyon Euro olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu rakam, 2008/2009 yılının FVÖK’ünden 9,96 milyon
Euro daha yüksektir.
DO & CO Grubunun 2009/2010 VAFÖK’ü, 36,03 milyon Euro tutarındadır. Bu da VAFÖK bir
önceki yıl VAFÖK’ü karĢısında 7,20 milyon Euro tutarında bir artıĢ yaĢandığı anlamına
gelmektedir.
Şirketler Grubu

2009/2010

2008/2009

Değişiklik

Değişiklik
%

2007/2008

SatıĢlar

Milyon €

352,74

387,78

-35,03

-9,0%

VAFÖK

Milyon €

36,03

28,83

7,20

25,0%

30,14

Amortismanlar

Milyon €

-17,04

-16,81

-0,23

-1,4%

-15,48

Değerin azalması

Milyon €

-0,42

-3,41

2,99

87,7%

0,00

FVÖK

Milyon €

18,57

8,61

9,96

115,7%

14,66

VAFÖK marjı

%

10,2%

7,4%

8,5%

FVÖK marjı

%

5,3%

2,2%

4,1%

3.542

3.835

Personel sayısı

-293

-7,7%

354,62

3.774

Malzeme ve hizmet giderlerinin satıĢlara oranı, 2008/2009’da % 42,5 iken, 2009/2010’da %
39,8’e düĢmüĢtür. Bu düĢüĢün ana sebebi, 2008/2009 mali yılında EURO 2008’de
gerçekleĢen kar marjsız satıĢlardır. Rakamlara bakılırsa, satıĢlar % 9 azalırken, malzeme
giderleri 24,32 milyon Euro (% 14,8) azalmıĢtır
DO & CO Grubunun personel giderleri, geçen yıla kıyasla 133,95 milyon Euro’dan 119,75
milyon Euro’ya düĢmüĢtür. Bu hem ticari hacmin azalmasına hem de artan verime
dayandırılmalıdır. 2008/2009’da % 34,5 olan personel giderlerinin satıĢlara oranı 2009/2010
yılında % 33,9’a düĢmüĢtür. Bu rakamlardaki değiĢim, 2008/2009 yılı toplam satıĢlarından
marjsız satıĢlar düĢüldüğünde daha da görünür hale gelmektedir. Personel giderlerinin
satıĢlara oranının düzeltilmesi, oranı % 36,5’tan % 33,9’a çekmektedir.
2008/2009 yılında 20,22 milyon Euro olan amortisman giderleri, 2009/2010’da 17,46 milyon
Euro’ya düĢmüĢtür. Bu düĢüĢ, temel olarak 2008/2009’da AUSTRIAN ile olan havayolu ikram
hizmetleri sözleĢmesindeki değerin 3,41 milyon Euro düĢmesinden kaynaklanmaktadır.
Değeri düĢürülen maddi olmayan duran varlık, AIRESTin (artık: Sky Gourmet - airline
catering and logistics GmbH) satın alınması esnasında aktifleĢtirilen müĢteri sözleĢmesi ile
ilgilidir.
Faaliyetlere iliĢkin diğer giderler, -8,89 milyon Euro ya da -%11,8’lik bir azalmıĢtır. Bu düĢüĢ,
özellikle azalan ticari hacme bağlıdır. Ancak kur farklarının da bu düĢüĢte azda olsa etkisi
olmuĢtur.
Vergi oranının (vergi giderlerinin vergilendirilmemiĢ gelirlere oranı) % 39,5 olan 2008/2009
yılındaki değeri, 2009/2010 yılında %31,9’a düĢmüĢtür. Bu değiĢim, temel olarak 2008/2009
yılında

maddi

olmayan

duran

varlıklarda

gerçekleĢen

değer

düĢüklüklerinden

kaynaklanmaktadır.
DO & CO, bu sene 9,66 milyon Euro ile Ģirket tarihinin en yüksek Ģirketler grubu net karına
ulaĢmıĢtır. Hisse baĢına kazanç 1,25 Euro olmuĢtur.
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Bilanço
Uzun vadeli varlıklar, 2008/2009 mali yılına gore 0,95 milyon Euro azalmıĢtır. Bu düĢüĢün
sebebi 2009-2010 mali yılında yatırım faaliyetlerinin azalmasından kaynaklanmaktadır.
Dönen varlıklar, 2008/2009 mali yılında 8,48 milyon Euro artmıĢtır. Bu artıĢ, nakit ve nakit
benzerlerindeki yüksek artıĢtan kaynaklanmaktadır.
DO & CO’nun (planlanmıĢ temettü dağıtımları ve Ģerefiyenin defter değeriyle düzeltilmiĢ)
konsolide öz sermayesi 2009/2010 mali yılında 11,89 milyon Euro artarak, 75,45 milyon
Euro’dan 87,34 milyon Euro’ya çıkmıĢtır. Bu artıĢ, konsolide kazançlar ve kur etkisi ile
temettü dağıtımı ve geri alınan paylardan kaynaklanmaktadır
ġerefiyenin defter değerleriyle ve planlanmıĢ temettü dağıtımlarıyla düzeltilmesinin ardından,
özsermaye oranı % 50,9’a ulaĢmıĢtır (Bir önceki yıl: % 45,6).
2008/2009 mali yılında 23,50 milyon Euro olan uzun vadeli yükümlülükler önemli ölçüde
düĢerek, 2009/2010 mali yılında 17,06 milyon Euro olmuĢtur. Bu düĢüĢ, uzun vadeli finansal
yükümlülüklerin azalmasından kaynaklanmaktadır.
Kısa vadeli yükümlülükler 65,19 milyon Euro’dan 65,37 milyon Euro’ya çıkmıĢtır. Kısa vadeli
finansal yükümlülükler düĢerken, kısa vadeli karĢılıklar ve borçlar artmıĢtır.

Nakit Akışı
Operasyonel faaliyetlerden doğan nakit akımı bir önceki yılın 21,19 milyon Euro üzerine
çıkarak 2009/2010 mali yılında 45,85 milyon Euro’ya ulaĢmıĢtır. Bu artıĢın temel sebebi
faaliyetlerdeki iyiye gidiĢtir. Operasyonel faaliyetlerden gelen nakit akım artıĢının diğer
sebepleri de ticari alacaklardaki, kısa vadeli karĢılıklardaki artıĢ, kısa vadeli pozisyonlardaki
azalıĢ olmuĢtur.
Yatırım faaliyetlerinden doğan nakit akıĢı, geçtiğimiz mali yılda -14,39 milyon Euro tutarında
olmuĢtur ve bir önceki yıla kıyasla hissedilir Ģekilde azalmıĢtır (önceki yıl: -23,91 milyon
Euro). ĠĢbu azalma, DO & CO Grubunun geçtiğimiz mali yılında gerçekleĢtirdiği kısıtlı yatırım
politikasının sonucudur.
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akıĢı, -17,66 milyon Euro (önceki yıl: -11,85
milyon Euro) tutarında olmuĢtur. 2009/2010 mali yılında operasyonel faaliyetlerden doğan,
bilumum mali yükümlülükleri geri ödemek için kullanılmıĢtır.

Personel
2009/2010 yılında ortalama çalıĢan sayısı önceki yıldaki 3.835’ten 3.542’ye inmiĢtir. Söz
konusu değiĢiklik EURO 2008’in 2008/2009 yılında yapılmıĢ olmasına ve genel ekonomik
duruma cevaben grup çapında yapılan uyarlamalardan kaynaklanmaktadır. Türkiye’deki
iĢletmeler, iĢ hacmindeki büyümeyi idare edebilmek adına personelini arttırarak bu trendi
canlandırmıĢtır.
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Havayolu İkram Hizmetleri
Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümü, First Class, Business Class ve Economy Class yolcularının
ihtiyaçlarına uyarlanmıĢ nevi Ģahsına münhasır ve yenilikçi kalite ürünleri ile, DO & CO
ġirketler Grubu’nun en büyük ciro payını oluĢturmaktadır.
New York, Londra, Frankfurt, Berlin, Münih, Milano, Malta, Salzburg, Viyana, Linz, Graz ve de
Türkiye’de dokuz ayrı Ģehir ve birimde de olmak üzere dünya çapında 21 adet DO & CO
Gurme

Mutfağı,

havayolu

ikram

hizmetlerinin

premium

bölümünde

yeni

standartlar

getirmiĢtir.
DO & CO’nun 60’dan fazla havayolunu kapsayan bir müĢteri portföyünde bulunmaktadır.
Bunlar arasında, Avusturya Havayolları Grubu ve NIKI gibi önemli ulusal müĢteriler ve de
Türk Hava Yolları, British Airways, Singapur Havayolları, Umman Havayolları, Cathay Pacific,
Emirates Havayolları, Etihad Havayolları, Katar Havayolları, Royal Air Maroc, Güney Afrika
Havayolları, KLM, Iberia ve Air France gibi çok sayıda tanınmıĢ havayolu bulunmaktadır.
Havayolu İkram Hizmetleri

2009/2010

2008/2009

Değişiklik
%

Değişiklik

2007/2008

SatıĢlar

Milyon €

258,56

246,84

11,71

4,7%

VAFÖK

Milyon €

27,67

18,47

9,20

49,8%

251,96
21,11

Amortismanlar

Milyon €

-14,37

-13,25

-1,13

-8,5%

-11,86

Değer düĢüklüğü

Milyon €

-0,11

-3,41

3,30

96,8%

0,00

FVÖK

Milyon €

13,19

1,81

11,37

628,3%

VAFÖK marjı

%

10,7%

7,5%

FVÖK marjı

%

5,1%

0,7%

3,7%

Konsolide satıĢlar Ġçerisindeki Payı %

73,3%

63,7%

71,0%

9,25
8,4%

Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümü, 2009/2010 mali yılında 258,56 milyon Euro tutarında bir
ciro elde etmiĢtir. Bu ciro bir önceki yıla kıyasla %4,7 oranında bir büyümeye tekabül
etmektedir. ġirketler grubunun cirosundaki payı 2008/2009 mali yılı karĢısında %63,7’den
%73,3’e yükselmiĢtir. DO & CO Grubunun dünya çapında bulunan gurme mutfaklarından
toplamda 49 milyonun üzerinde yolcuya, yaklaĢık 376 bin uçuĢta yemek ikramında
bulunulmuĢtur.
DO & CO Ģirketinin havayolu ikram hizmetleri bölümünün 2009/2010 yılındaki geliĢmesi,
havayolu branĢında devam eden dinamizmin ıĢığı altında takdire değerdir. Birçok havayolu,
artıĢ gösteren masraf baskısı altında kendileri tarafından – özellikle ikram hizmetleri de
olmak üzere - satın alınan ürünler ve hizmetler için yeni ve yenilikçi çözümler aramaktadırlar.
DO & CO Ģirketi kendini değiĢen temel piyasa koĢullarına hızla ve baĢarılı bir Ģekilde adapte
edebilmiĢtir. BaĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilen reorganizasyon çalıĢmaları ve masraf
düĢürme programları düzenli olarak hızlandırılmıĢtır. DO & CO ayrıca piyasanın dinamizmini
kendi lehine kullanabilmiĢ ve yenilikçi kalite ürünler ve rekabete dayanan fiyatlarla çok
sayıda yeni müĢteri edinmiĢtir.
Bu nedenle VAFÖK ve FVÖK bir önceki yılın sonuçlarına kıyasla kayda değer bir biçimde
iyileĢmiĢtir. VAFÖK, 27,67 milyon Euro ile, 9,20 milyon Euro ya da %49,8 ile bir önceki yılın
üzerine çıkmıĢtır. FVÖK, 1,81 milyon Euro’dan 13,19 milyon Euro’ya artmıĢtır. Havayolu
ikram hizmetlerinde FVÖK marjı, 2008/2009 mali yılında %0,7 iken 2009/2010 mali yılında
%5,1’e yükseltilebilmiĢtir.
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Belirgin bir Ģekilde yükselen VAFÖK ve FVÖK ile bağlantılı olarak, masraf yapısında
gerçekleĢtirilen iyileĢtirmenin yanı sıra, bir önceki yıla kıyasla özellikle iki hususun
vurgulanması gerekmektedir: Bir yandan bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde, Avusturya
Havayolları tarafından hizmet kapsamının azaltılmasına bağlı olarak, kendilerini 2008/2009
mali yılının dördüncü çeyreğinde 1,33 milyon Euro fazla masrafla gösteren, kapsamlı
reorganizasyon çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Diğer yandan aynı nedenden ötürü 2008/2009
yılının dördüncü çeyreğinde özellikle maddi olmayan duran varlıklar üzerinde 3,41 milyon
Euro tutarında değer azaltılmasına gidilmiĢtir. 2008/2009 mali yılında iĢbu etkilerden
arındırılan FVÖK, %2,7’lik bir FVÖK marjında, 6,55 milyon Euro tutarında ve arındırılmıĢ
VAFÖK ise %8,0’lik bir VAFÖK marjında, 19,80 milyon Euro olmuĢtur.
AĢağıda, Avusturya’da, Türkiye’de ve diğer uluslararası iĢ merkezlerinde faaliyet gösteren
havayolu ikram hizmetleri bölümünün en önemli geliĢmeleri belirtilmektedir:
DO & CO ve Türk Hava Yolları’nın %50:50 ortak giriĢimi olan THY DO & CO, Türkiye’de ticari
faaliyetlerini daha da geliĢtirmiĢ ve bu sayede bölüm ve Ģirketler grubu cirosunun artıĢına
önemli ölçüde katkıda bulunmuĢtur. Ġstanbul Atatürk, Ġstanbul Sabiha Gökçen, Ankara,
Antalya, Ġzmir, Bodrum, Adana, Dalaman ve Trabzon’da bulunan 9 yerleĢim yerinde, yaklaĢık
33 milyonun üzerinde yemek üretilmiĢtir.
Bu arada uluslararası Türk Hava Yolları’nın kısa mesafeli dönüĢ uçuĢlarının %91’ine ikram
hizmetleri sunulmaktadır. Bu sayede kısa mesafeli uçuĢ yolcularının büyük bir bölümü hem
gidiĢ hem de dönüĢ yolculuklarında DO & CO ürünleri ile ağırlanmaktadırlar. Ek olarak, Türk
Hava Yolları filosunun önemli ölçüde büyümesi sayesinde satıĢ hacmi de artmıĢtır.
Türk Hava Yolları, müĢteri memnuniyeti değerlerini bir kez daha artırabilmiĢtir. Hem yurtiçi
uçuĢlarda hem de uluslararası uçuĢlarda, müĢteri memnuniyeti %96’lık çarpıcı bir değere
ulaĢmıĢtır.
Türk

Hava

Yolları

için

devralınan

ekipman

ve

içecek

yönetiminin

devralınması

tamamlanmıĢtır. Yılın baĢından bu yana Türk Hava Yolları için Ģirket tarafından geliĢtirilen bir
kabin ekibi eğitim merkezi de yürürlüğe girmiĢtir. Uçak içlerinin orijinaline sadık bir Ģekilde
düzenlenmesinden sonra gelecekte Türk Hava Yolları’nın tüm hostesleri için bir hizmet eğitimi
gerçekleĢtirilecektir. DO & CO bunun sonucu olarak kendini Türkiye’de her geçen gün daha
güçlü bir Ģekilde havayolu ikram hizmetlerinin genel sunucusu konumuna getirmektedir.
2009/2010 mali yılında Türkiye’de Etihad Airways, Tailwind, Mısır Havayolları ve Amsterdam
Havayolları kazanılan yeni müĢterilerdir.
Adana’da üretim birimi havalimanının modern bir yerleĢim yerine taĢınmıĢ ve bu sayede ilave
verimlilik tasarruflarına ulaĢılabilmiĢtir.
Avusturya’da, Ģirketin ana müĢterisi olan Avusturya Havayolları’nın tasarruf tedbirleri, bir
önceki yıla kıyasla ciroda gerileme yaĢanmasına yol açmıĢtır. Bilhassa kısa uçuĢlarda ikram
hizmetleri azaltılmıĢtır.
Avusturya Havayolları Grubu için ikram hizmetleri hacminin düĢürülmesi, Avusturya’da bir
önceki yılın dördüncü çeyreğinde baĢlatılan reorganizasyon çalıĢmalarını gerekli kılmıĢtır. Bu
önlemler 2008/2009 mali yılının 4. çeyrağinde alınmaya baĢlanmaıĢtır. Özellikle üretim ve
lojistik süreçleri daha verimli bir Ģekilde oluĢturulmuĢtur. Reorganizasyonlar iĢbu mali yılın ilk
iki çeyreğinde tamamlanmıĢtır ve masraf yapılarını yeni piyasa koĢullarına uyarlamıĢlardır.
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Avusturya Havayolları’nın kısa ve orta mesafelerinde Economy Class ve Business Class için
hazırlanan yeni DO & CO „uçak içi“ ikram hizmetleri ürünleri, 2009 yılının Temmuz ayında
sunulmaya baĢlanmıĢtır. DeğiĢtirilen hizmet konsepti de kendini nevi Ģahsına münhasır olma
ve yenilikçi DO & CO kalite ürünleri özelliklerini korumaktadır. Avusturya Hava Yolları’nın
uzun

mesafeli

uçuĢları

ve

premium

servis

için

ikram

hizmetleri,

kapsam

olarak

değiĢmemiĢtir. Ürün kalitesi dünya standartlarında olmaya devam etmiĢtir.
Avusturya’da NIKI, Avusturya Havayollarından sonra en önemli havayolu müĢterisidir ve
diğer düĢük fiyat sunan havayollarına kıyasla, diğer özelliklerinin yanı sıra, ücretsiz “uçak içi”
ikram hizmetlerinin sunulması ile puan toplamaktadır. NIKI için Demel, yenilikçi ve modern
bir görünüĢe sahip kalite ürünler geliĢtirmektedir. Kısa mesafeli tarifeli uçuĢlarda yolculara
taze sandviçler, kısa ve uzun mesafeli charter uçuĢlarda ise sıcak “ev yapımı” ana mönüler
sunulmaktadır. Belirgin bir Ģekilde artan yolcu hacmi sayesinde, DO & CO ikram hizmetleri
ciroları, NIKI ile artmaya devam etmiĢtir.
DO & CO Havayolu Ġkram Hizmetleri’nin uluslararası yerleĢim yerlerinde 2009/2010 mali
yılında yaĢanan geliĢmeler son derece memnuniyet vericidir. Uluslararası iĢ merkezlerinin
çoğunluğu, havayolu branĢının dinamizminden kendi lehine yararlanmıĢ ve piyasadaki
durumunu güçlendirmiĢtir.
DO & CO Ġtalya, son derece tanınmıĢ iki havayolu müĢterisini kazanmayı baĢarmıĢtır.
Singapur Havayollarının ve Cathay Pacific’in Malpensa havalimanı çıkıĢlı uzun mesafeli
uçuĢları için verilen ikram hizmetleri ile Ġtalya’da büyüme hissedilir Ģekilde hızlandırılmıĢtır.
Havayolu ikram hizmetlerinin Ġtalya’daki iĢ hacmi, edinilen iĢbu yeni iki müĢteri ile neredeyse
iki misline çıkacaktır. Mevcut premium havayolu müĢterisi Etihad Havayolları için, rekabette
baĢarılı olunmuĢ ve sözleĢmesi uzatılmıĢtır.
DO & CO Almanya pazarında da belirgin bir ciro artıĢı kaydetmiĢtir. DO & CO Münih, Etihad
Havayolları için cazip bir yemek konsepti ile Abu Dhabi’ye yapılan uçuĢların ikram hizmetleri
için zammı almıĢtır. DO & CO Frankfurt için Etihad Havayolları ile mevcut ikram hizmetleri
sözleĢmesinin uzatılması mümkün olmuĢtur. Bunun haricinde Umman Havayolları Ekim
ayında Münih ve Frankfurt için yeni müĢteri olarak edinilmiĢtir. DO & CO kendini bu sayede
her geçen gün daha da güçlü bir Ģekilde yakın ve orta doğunun kalite havayolları için önemli
premium ikram hizmetleri sunucusu konumuna getirmektedir.
Büyük Britanya’da da ciro artıĢı yine aynı Ģekilde hızlandırılmıĢtır. Etihad Havayolları ilk defa
bütün bir yıl boyunca Londra müĢterileri arasında sayılmıĢtır. British Airways’in Londra
Heathrow havalimanından çıkıĢlı kısa mesafeli Business Class uçuĢları için ikram hizmetlerinin
devam ettirilmesi amacıyla akdedilen sözleĢme büyük bir baĢarı olarak değerlendirilmelidir.
DO & CO 2010 yılının Nisan ayından itibaren Business Class ürünlerini British Airways
Ģirketinin yeni ikram hizmetleri sunucusuna tedarik edecektir. Bunun haricinde dördüncü
çeyrekte yeni müĢteriler olan Çin Havayolları ve Kıbrıs Havayolları için Londra Heathrow
havalimanı çıkıĢlı uçuĢlar için ikram hizmetleri üstlenilmiĢtir.
New York iĢ merkezi hafif bir ciro gerilemesi kaydetmiĢtir. Bu husus bir müĢterinin
yitirilmesine dayandırılmalıdır. Ana müĢteri olan Emirates ile mevcut ikram hizmetleri
sözleĢmesi uzatılmıĢtır.
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Bratislava iĢ merkezinde faaaliyet gösteren havayolu ikram hizmetleri iĢletmesi 2009 yılının
Eylül ayında kapatılmıĢtır. Ana müĢteri Sky Europe’un iflası, iĢbu adımı gerekli kılmıĢtır.
2010 Skytrax Dünya Havayolu Ödüllerinde müĢterilerimiz “Dünyanın En Ġyi Uçak Ġçi Ġkram
Hizmetleri” kategorisinde tüm ilk sıralara yerleĢmiĢtir:



Dünyanın En Ġyi Economy Class Uçak Ġçi Ġkram Hizmetleri:
1.: Türk Hava Yolları
2.: Etihad Havayolları
3.: Katar Havayolları



Dünyanın En Ġyi Business Class Uçak Ġçi Ġkram Hizmetleri:
1.: Katar Havayolları
2.: Avusturya Havayolları
3.: Singapur Havayolları



Dünyanın En Ġyi First Class Uçak Ġçi Ġkram Hizmetleri:
1.: Etihad Havayolları
2.: Cathay Pacific Havayolları
3.: Singapur Havayolları
MüĢterilerimizin iĢbu prestijli ödül töreninde ödüllendirilmesi, DO & CO’nun kalite liderliğinin
etkileyici bir kanıtı ve havayolu ikram hizmetleri alanında ürün ve serviste premium
stratejinin sevindirici bir onayıdır.
Strateji




Havayolu ikram hizmetlerinde ana sunucu olmak
MüĢteri için farklılaĢma fırsatı olarak nevi Ģahsına münhasır, yenilikçi ve rekabetçi bir ürün
portföyü sunmak.



MüĢteri ile kalıcı ve uzun vadeli ortaklıklar oluĢturmak.



Premium

Havayolu

Ġkram

Hizmetleri

segmentinde

geliĢtirilmesi
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“tanınan”

sunucu

konumunun

2010/2011 mali yılına ön bakış



Türkiye’de güçlü piyasa konumunun daha da geniĢletilmesi ve komple sunucu konumuna
gelinmesi



Türk Hava Yollarının uzun mesafeli uçuĢlarında First Class ve Business Class için uçan
aĢçıların istihdam edilmesi



Uluslararası DO & CO yerleĢim yerlerinde orta ve yakın doğunun kalite havayolları ile
iliĢkilerin geliĢtirilmesi



Bilumum yerleĢim yerinde ilave müĢterilerin edinilmesi

DO & CO şirketinin rekabet avantajı



Premium segmentte “tanınan” havayolu ikram hizmetleri sunucusu



Ana ve ikincil alanlarda ürün yaratıcılığı ve yenilikçiliği



MüĢteriler için bütünlükçü çözümlerin sunulması
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Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümünün cirosu, 76,87 milyon Euro’dan -42,88
milyon Euro düĢerek 34,00 milyon Euro’ya ulaĢmıĢtır. Bu gerileme, DO & CO Ģirketinin
2008/2009 mali yılında Avusturya ve Ġsviçre’de 2008 Futbol Avrupa ġampiyonasına yemek
hizmetleri sunmasına dayandırılmaktadır.
EURO 2008 satıĢlarını Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri’nin 2008/2009 cirosundan
çıkararak düzelttiğimizde, arındırılan ciro 2009/2010 yılında elde edilen ciro ile karĢılaĢtırılırsa
bölüm satıĢları azalmadığı görülecektir. DO & CO bu suretle, en zor çerçeve koĢullarına
rağmen hatırı sayılırdan çok daha yüksek bir sonuç elde etmiĢtir.
Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri

2009/2010

2008/2009

Değişiklik

Değişiklik
%

2007/2008

SatıĢlar

Milyon €

34,00

76,87

-42,88

-55,8%

VAFÖK

Milyon €

3,97

5,70

-1,73

-30,4%

41,65
4,59

Amortismanlar

Milyon €

-0,97

-1,32

0,34

26,1%

-1,55

FVÖK

Milyon €

2,99

4,38

-1,39

-31,7%

VAFÖK marjı

%

11,7%

7,4%

FVÖK marjı

%

8,8%

5,7%

7,3%

Konsolide SatıĢlar Ġçindeki pay

%

9,6%

19,8%

11,7%

3,04
11,0%

DO & CO, Avusturya piyasasında yeniden birçok prestijli organizasyon gerçekleĢtirebilmiĢtir.
Bu bağlamda burada Red Bull Salzburg’un stadyum ikram hizmetlerinin ve Avusturya Futbol
Federasyonu tarafından düzenlenen uluslararası müsabakaların ağırlanması vurgulanmalıdır.
Ayrıca Klagenfurt’ta düzenlenen Plaj Voleybolu Grand Slam, Kitzbühel’de organize edilen
Hahnenkamm koĢusu, Schladming’de organize edilen Gece YarıĢı ve de Berginsel ve
Bischofshofen’de düzenlenen Dört Tepe Turnuvasının altı çizilmelidir.
Uluslararası organizasyon ikram hizmetleri ekibi kendini uluslararası alanda da mükemmel bir
Ģekilde kanıtlamayı baĢarmıĢtır. YurtdıĢında elde edilen cironun payı, geçtiğimiz mali yıla
kıyasla %54’den %60’a yükselmiĢtir.
Raporlama yılında en önem taĢıyan organizasyonlardan biri Madrid’de düzenlenen ATP Tenis
Masters Serisi idi. Bu son derece baĢarılı turnuva 2009 yılında ilk defa özellikle bu tür
organizasyonlar için kurulan, tamamen yeni bir yerleĢim yerinde yapılmıĢtır. 30.000’in
üzerinde VIP ziyaretçi, 10 gün içerisinde en iyi ikram servisi ile ağırlanmıĢtır. Klasik ikram
hizmetlerinin yanı sıra, DO & CO organizasyon ekibinin kapsamlı hizmet yelpazesi, etkili bir
Ģekilde emsallerini aratacak geçici ve mekansal bir ambiyans oluĢturulmasına katkıda
bulunmuĢlardır.
Roma’da gerçekleĢen UEFA ġampiyonlar Ligi finali 2009’daki diğer önemli olaylardan birisidir
Yılın en önemli bu spor organizasyonunda 5.000’in üzerinde VIP ziyaretçi DO & CO ikram
hizmetlerinin hazzını yaĢamıĢlardır.
Önceki yıllarda olduğu gibi, 15 Formula 1 Grand Prix, DO & CO tarafından lezzetli yemeklerle
ağırlanmıĢtır. Burada özellikle 2009 yılının Kasım ayında 15.000 VIP ziyaretçi ile ĢaĢalı bir
Ģekilde açılan Abu Dhabi’nin yarıĢ sahasında yapılan organizasyon vurgulanmalıdır. DO & CO
Ģirketinin raporlama yılında toplamda 62.000 VIP ziyaretçi ağırlanmıĢtır.
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2009/2010 mali yılında, Aachen’de düzenlenen geleneksel binicilik turnuvası (CHIO) ve Türk
Hava Yollarının Roma’da düzenlediği 50. Yıl ġenlikleri gibi organizasyonların gerçekleĢtirilmesi
de baĢarıyla tamamlanmıĢtır.
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümünün VAFÖK’ü, 2009/2010 mali yılında
3,97 milyon Euro ile, bir önceki yılın -1,73 milyon Euro (önceki yıl: 5,70 milyon Euro) altında
kalmıĢtır. VAFÖK marjı, bir önceki yıl %7,4 iken, %11,7’ye artırılmıĢtır. FVÖK 4,38 milyon
Euro’dan -1,39 milyon Euro düĢerek, 2,99 milyon Euro olmuĢtur. FVÖK marjı, %5,7’den
%8,8’e yükselmiĢtir.
Bu bağlamda, EURO 2008 cirolarının 2008/2009 mali yılında marjsız cirolar içerdiğinin
vurgulanması gerekmektedir. Marjsız cirolardan arındırılmıĢ VAFÖK marjı, 2008/2009 mali
yılında %10,2 ve FVÖK marjı %7,8 oranındadır.
Bu suretle bir önceki yılın EURO 2008’den arındırılmıĢ karĢılaĢtırması bile, marjlarda bir
artıĢın elde edilebildiğini göstermektedir.
DO & CO şirketinin stratejisi



Premium ikram hizmeti yapan kuruluĢun ana yeterliğinin “Genel Gurme Üstleniciliğine”
kadar güçlendirilmesi.



Premium DO & CO Organizasyon markasının güçlendirilmesi



Güçlü ve güvenilir ortak olarak ayırt edilmesi
2010/2011 mali yılına ön bakış



Madrid’de düzenlenen UEFA ġampiyonlar Ligi Finalinin gerçekleĢtirilmesi ile, bu seri 2004
yılında Gelsenkirchen’de, 2005 yılında Ġstanbul’da, 2006 yılında Paris’te ve 2009 yılında
Roma’da baĢarılı bir Ģekilde sürdürülebilir.



Ġhalelere yoğun iĢtirak: Odak noktası uluslararası büyük spor organizasyonlarına yönelik
kalacaktır



Türkiye’de organizasyon ikram hizmetlerinin geniĢletilmesi



Büyük Britanya’da organizasyon ikram hizmetlerinin geniĢletilmesi
DO & CO şirketinin göreceli avantajı



“Tek alıĢveriĢ ortağı” olarak



Benzersiz Premium ürün – tipik ve nevi Ģahsına münhasır



Son derece güvenilir, esnek ve kaliteye odaklı olması, DO & CO Ģirketini müĢterilerine “baĢ
ağrısı yaratmayan ortak” olarak her daim müĢterilerinin hizmetinde bulunan ortak haline
getirmektedir



Uluslararası, dinamik ve Premium alanında uzman bir yönetim ekibi
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Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel
2009/2010 mali yılında Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel bölümünde, 60,19 milyon ciro
elde edilmiĢtir. Bu da bir önceki yıla kıyasla -3,87 milyon Euro veya-%6,0 oranında bir
gerileme anlamına gelmektedir.
Restoranlar, Salonlar & Otel

2009/2010

2008/2009

Değişiklik
%

Değişiklik

2007/2008

SatıĢlar

Milyon €

60,19

64,06

-3,87

-6,0%

VAFÖK

Milyon €

4,39

4,66

-0,27

-5,7%

61,02
4,44

Amortismanlar

Milyon €

-1,69

-2,25

0,55

24,6%

-2,07

Değerin düĢüklüğü

Milyon €
€
Milyon €

-0,31

0,00

-0,31

FVÖK

2,39

2,41

-0,03

VAFÖK marjı

%

7,3%

7,3%

FVÖK marjı

%

4,0%

3,8%

3,9%

Konsolide satıĢlar içerisndeki payı %

17,1%

16,5%

17,2%

0,00
-1,1%

2,37
7,3%

Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel bölümünün cirosunda yaĢanan bu düĢüĢ, iki faktöre
dayanmaktadır: Bir taraftan tüm mali yıl boyunca neredeyse tüm yerleĢim yerlerinde mali ve
ekonomik kriz nedeniyle ihtiyatlı bir tüketim davranıĢı tespit edilmiĢtir. Diğer taraftan
2008/2009 mali yılının ilk çeyreğinde EURO 2008 nedeniyle ilave gelirler kaydedilmiĢtir.
ĠĢ

sahaları

ve

yerleĢim

yerleri

detaylı

olarak

incelendiğinde,

aĢağıdaki

hususların

vurgulanması gerekmektedir:
DO & CO Stephansplatz ve DO & CO Albertina gibi klasik DO & CO restoranları, krizden
etkilenmemiĢ ve cirolarını korumuĢtur.
Casino Baden, Platinum Wien ve Münih BMW Welt gibi iĢ merkezleri, ciro kayıpları
yaĢamıĢlardır. Ekonomik kriz ve bu sebeple Ģirket organizasyonlarının ihtiyatlı bir Ģekilde
gerçekleĢtirilmesi 2009/2010 yılını olumsuz etkilemiĢtir.
Demel Salzburg ve Demel Viyana’nın ciroları memnuniyet verici bir Ģekilde artmıĢtır.
Kolmarkt’taki Demel Viyana 2008/2009 mali yılındaki satıĢlarının üzerine çıkmayı baĢarmıĢtır.
Bunun haricinde Demel New York için yeni bir yerleĢim yeri aranmaktadır, eski yerleĢim yeri
beklentileri karĢılayamamıĢtır ve 2010 yılının Mart sonunda kapatılmıĢtır. ABD’de Demel
markasına ve ürünlerine olan son derece olumlu yanıt, Avusturya’nın geleneksel markasını
New York’ta baĢarılı bir Ģekilde sürdürme konusunda Ģüphe bırakmamaktadır.
DO & CO tarafından Avusturya Havayolları için Viyana’da iĢletilen personel restoranları ve
yolcu salonlarının cirosu azalmıĢtır.
Havayolu taĢımacılığında yaĢanan zor yıla karĢın Avusturya’nın tersine DO & CO tarafından
iĢletilen Frankfurt ve New York Lufthansa yolcu salonlarında ağırlanan ziyaretçi sayılarında
artıĢ gözlemlenmiĢtir. Bu husus Lufthansa ve müĢterileri tarafından DO & CO Ģirketine
gösterilen özel bir güven kanıtı olarak değerlendirilmelidir. Frankfurt’ta ilk defa 200.000’in
üzerinde yolcu, uçuĢtan önce lezzetli yemeklerle ağırlanmıĢtır. New York’ta bulunan salona ilk
defa bütün bir yıl boyunca DO & CO tarafından hizmet verilmiĢtir: 75.000 yolcu, birinci sınıf
yiyecek ve içecek sunumlarından hoĢnut kalmıĢtır.
Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel bölümünün, satıĢlarındaki %6,0’lık düĢüĢe rağmen,
marjlar aynı seviyede kalmıĢtır. Bu husus, Ģirketler grubunun sonuçları sabit hale getirmeyi
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mümkün kılan güncel ve kapsamlı reorganizasyon çalıĢmalarını ve maliyet düĢürme
programlarını gerçekleĢtirmesine dayandırılmalıdır.
VAFÖK önceki yıl 4,66 milyon Euro iken, raporlama yılında hafifçe gerileyerek 4,39 milyon
Euro olmuĢtur. FVÖK ise 2,39 milyon Euro ile bir önceki yılın seviyesinde bulunmaktadır. Bu
da, %7,3’lük bir VAFÖK marjına (önceki yıl: %7,3) ve %4,0’lık (önceki yıl: %3,8) bir FVÖK
marjına tekabül etmektedir.
DO & CO şirketinin stratejisi



DO & CO ġirketler Grubu için AraĢtırma & GeliĢtirme ve yeni ürün yatarma merkezi



Grubun pazarlama aracı, imaj taĢıyıcısı ve marka geliĢimi



Kapsamlı ikramcılık hizmeti sunan Restoranlar, Yolcu Salonları & Oteller
2010/2011 mali yılına ön bakış



Türk Hava Yolları Adana yolcu salonunun açılıĢı



Özellikle yolcu salonları sektöründe ihalelere iĢtirak edilmesi



Demel New York’un stratejik olarak daha iyi bir mevkide tekrar açılıĢı



Ġstanbul Boğaz içinde otel: Proje planlamasının ve inĢaat çalıĢmalarının baĢlaması;
hedeflenen açılıĢ 2012
DO & CO şirketinin rekabet avantajı



Yenilikçilik ve dünya çapındaki piyasaların dikkate alınması



Üstün kalite güvencesi ile güçlü marka



GeniĢ alanda çok yönlü hizmet: Restoranlar, Demel Cafeler, Yolcu Salonları, Oteller



Benzersiz yerleĢim yerleri:
Viyana: Stephansplatz, Kohlmarkt, Albertina
Salzburg: Residenzplatz
Londra: British Museum
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Hisse Senedi / Yatırımcı İlişkileri / ATY’nin 243a maddesine göre
bilgiler
Uluslararası borsalarda, 2009 yılının Mart ayında doruk noktasına çıkan ağır endeks
kayıplarından sonra,

endeksler 2009 yılının ilkbaharından itibaren tekrar düzelmeye

baĢlamıĢtır. Beklentilerin aksine, tüm yıl boyunca borsalarda olumlu hava sürmüĢtür.
Ekonominin geliĢimi ve faiz seviyesi hakkında yaĢanan tereddütler, kendisini, yukarı doğru
seyreden eğilimin sürekli ılımlı gerilemelerle kesilmesi ile göstermiĢtir.
Avusturya Ticaret Endeksi, raporlama döneminde %55,2’lik hissedilir bir artıĢ kaydetmiĢtir ve
31 Mart 2010 tarihinde 2.634 puanla kapanıĢ yapmıĢtır (önceki yıl: 1.697 puan).
DO & CO hisse senedi
DO & CO hisse senedi aynı zaman zarfında neredeyse %100’lük bir rayiçle yükseliĢi
kaydetmiĢtir ve 31 Mart 2010 tarihinde 16,0 Euro’luk bir rayiçle kapanıĢ yapmıĢtır. Bu rayiç,
122,62 milyon Euro tutarında bir borsa değerine karĢılık gelmektedir. (Rapor tarihi itibariyle
hisselerin geri alındığı dikkate alınmalıdır).

Euro bazında DO & CO hisse
|
senedi

ATX (Avusturya Ticaret Endeksi)

30 €

25 €

20 €

15 €

10 €

5€

0€
A-09

M-09

J-09

J-09

A-09

S-09

O-09

N-09

D-09

J-10

F-10

M-10

A-10

M-10

DO & CO Ģirketi 2009/2010 mali yılında hisse senedi geri alım programını sürdürmüĢtür.
2009/2010 mali yılında 115.785 hisse senedi geri satın alınmıĢtır. Ekonomik yılın sonunda
geri satın alınan hisse senetlerinin sayısı 131.740 (önceki yıl: 15.955 adet) adet olmuĢtur. Bu
rakam esas sermayenin %1,69’luk bir payına karĢılık gelmektedir. 17 Ekim 2008 ve 10 Ocak
2011 tarihleri arasında, halka arz edilen hisse senetlerinden esas sermayenin azami %4’ü
oranında hisse senedi geri satın alınabilmektedir.
Hissedar yapısı
Özel Attila Doğudan Vakfı, %55,34 ile DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft’ın
ana ortağıdır. DZR Immobilien und Beteiligungs GmbH isimli limited Ģirketin (RaiffeisenHolding AĢağı Avusturya-Viyana Ģehrinde tescilli limited Ģirketin %100 iĢtiraki ) payı
%25,17’dir. ġirketin geriye kalan payına ait hisse senetleri, halka arz edilmiĢtir (burada
verilen rakamlar, rapor tarihi itibariyle olup, buna geri alınan hisse senetleri dahildir).

26

Mali takvim
08.06.2010

2009/2010 mali yılı için sonuçlar

08.07.2010

Genel kurul

12.07.2010

Kâr payı tespit tarihi

26.07.2010

Kâr payı ödeme tarihi

19.08.2010

2010/2011 birinci çeyrek için sonuçlar

11.11.2010

2010/2011 ilk yarıyıl için sonuçlar

10.02.2011

2010/2011 ilk üç çeyrek için sonuçlar

Kâr payı dağıtımı
DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft yönetim kurulu, genel kurula 2009/2010
mali yılında her bir hisse senedi için 0,25 Euro kâr payı dağıtılmasını önerecektir. Bu rakam,
31 Mart 2009 tarihli 16,0 Euro tutarındaki kapanıĢ rayicine istinaden, %1,56 (önceki yıl:
%1,85) oranında bir kâr getirisine karĢılık gelmektedir.
Kayıtlı sermaye
5 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu esas sermayeyi
denetim kurulunun onayı ile 30 Haziran 2012 tarihine kadar, nakit ve/veya ayni sermaye
karĢılığında 3.897.600 adede kadar yeni adi hisse senedi çıkartarak 7.795.200,00 Euro’ya
kadar artırmakla yetkilendirilmiĢtir. Geçtiğimiz mali yıl içerisinde bununla ilgili olarak tanınan
yetki kullanılmamıĢtır.
Koşullu sermaye
10 Temmuz 2008 tarihli genel kurul kararı ile, ortaklığın esas sermayesi, Anonim ġirketler
Yasası’nın 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırına göre, finansal araçların alacaklılarına dağıtılmak
üzere 3.897.600 adede kadar nominal değere sahip olmayan ve hamiline yazılı yeni hisse
senedi çıkartarak 7.795.200,00 Euro’ya kadar artırılmıĢtır. Sermaye artırımı, ancak finansal
araç alacaklılarının ortaklığa ait hisse senetlerini satın alma ve/veya değiĢtirme haklarını
yürürlüğe koymaları durumunda gerçekleĢtirilebilir.
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Yatırımcı ilişkileri
DO & CO, finansman çevrelerinin yer alan tüm hedef gruplarına karĢı yüksek Ģeffaflık
beyanında bulunmuĢtur. Bunun gereği olarak bütün bir yıl boyunca Ģirketler grubu sonuçları
düzenli olarak yayınlanmıĢ ve de önemli olaylar basın açıklamalarında duyurulmuĢtur.
Yönetim kurulu ve yönetim, 2009/2010 mali yılında da çok sayıda kiĢisel görüĢmede ve
sunumlarda bulunarak, yatırımcılara ve araĢtırmacılara, Ģirketler grubunun stratejisi ve
güncel geliĢmeleri hakkında bilgi vermiĢtir.

Hisse senedine dair tüm yayınları ve de bilgileri, www.doco.com isimli web sitemizin
“Yatırımcı ĠliĢkileri” sayfası altında bulabilirsiniz.
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Avusturya Ticaret Yasası’nın (UGB) 243a maddesine göre bilgiler
1.

Esas sermaye 15.590.400,00 Euro tutarındadır ve 7,795.200 adet hamiline yazılı hisse
senedine bölünmüĢtür. Tek tip hisse senedi vardır.

2.

Ortaklar arasında yapılan anlaĢmalara göre olabilecek olan oy hakları veya hisse senetlerinin
temliki ile ilgili kısıtlamalar, yönetim kurulu tarafından bilinmemektedir. DO & CO
Restaurants & Catering AG Ģirketinin, duyurulan hisse senedi geri alma programı kapsamında
satın alınan hisse senetleri (bkz. Hisse Senedi / Yatırımcı ĠliĢkileri) nedeniyle oy hakkına
sahip değildir.

3.

Özel Attila Doğudan Vakfı, %55,34 ile ve de DZR Immobilien und Beteiligungs GmbH isimli
limited Ģirket %25,17 ile halihazırda ortaklığın esas sermayesinin %10’undan fazlasını
ellerinde tutmaktadırlar.

4.
5.

Halihazırda üzerilerinde özel kontrol hakkı bulunan hisse senedi bulunmamaktadır.
Ortaklığın hisse senetlerine sahip DO & CO çalıĢanları, oy haklarından doğrudan genel
kurulda yararlanmaktadırlar.

6.

Yönetim kurulunun atanması ve azledilmesi hakkında, doğrudan yasalardan ortaya çıkmamıĢ
hükümler bulunmamaktadır. Denetim kurulu üyelerinin genel kurul tarafından azledilmesi
için, (%75 oranındaki yasal çoğunluk değil) verilen oyların salt çoğunluğu yeterlidir. Tüzükte
yapılacak ve konusu Ģartlı sermaye artırımı, kayıtlı sermaye veya olağan veya basitleĢtirilmiĢ
sermaye indirimi olmayan değiĢiklikler için, (%75 oranındaki yasal çoğunluk değil) karar
alımı esnasında temsil edilen esas sermayenin salt çoğunluğu yeterlidir.

7.

Yönetim kurulu, tüzüğün 5. maddesi 3. fıkrasına göre 30 Haziran 2012 tarihine kadar, nakit
ve/veya ayın sermaye karĢılığında 3.897.600 adede kadar yeni adi hisse senedi çıkartarak
7.795.200,00 Euro’ya kadar artırmakla yetkilendirilmiĢtir. Ortaklığın esas sermayesi, Anonim
ġirketler Yasası’nın 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırına göre ve 10 Temmuz 2008 tarihli genel
kurul kararı gereğince, finansal araçların alacaklılarına dağıtılmak üzere 3.897.600 adede
kadar nominal değere sahip olmayan ve hamiline yazılı yeni hisse senedi çıkartarak
7.795.200,00 Euro’ya kadar çıkartılmıĢtır. Sermaye artırımı, finansal araç alacaklılarının
ortaklığa ait hisse senetlerini satın alma ve/veya değiĢtirme haklarından yararlanabilecekleri
boyutta gerçekleĢtirilebilir. Yönetim kurulu, 10 Temmuz 2008 tarihli genel kurul kararı ile, 10
Ocak 2011 tarihine kadar yasal azami ölçüde kendine ait hisse senetlerini satın almakla
yetkilendirmiĢtir. Yönetim kurulu, 14 Ekim 2008 tarihinde, iĢbu yetkiden yararlanma kararını
almıĢtır (niyet edilen hacim: Esas sermayenin %4’üne kadar).

8.

DO & CO Grubu ile müĢterileri arasında, iĢbu müĢterilere ortaklıkta meydana gelecek bir
kontrol değiĢikliğinde sözleĢme iliĢkilerini kısmen veya tümüyle feshetme hakkını tanıyan
sözleĢmeler mevcuttur. ĠĢbu anlaĢmaların ismen bildirilmesi, yapılacak bu bildiri ortaklığa
önemli ölçüde zarar vereceği için gerçekleĢtirilmez.

9.

Ortaklık ve yönetim ve denetim kurulu üyeleri veya çalıĢanları arasında, Ģirketin kontrolünü
ele geçirmek amacıyla tüm hisselerin alınması ile ilgili bir resmi teklif durumu için tazminat
anlaĢmaları bulunmamaktadır.
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Genel Görünüm
Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümü, piyasa faaliyetlerinin sürekli dalgalanmasından ve büyük
dinamizminden etkilenmektedir.
Piyasadaki dinamik geliĢim nedeniyle , birçok müĢteri maliyetin düĢürülmesi veya yenilikçi
ürün geliĢtirmeleri arayıĢı içerisinde yeni havayolu ikram hizmetleri sözleĢmelerini ihaleye
çıkartmaktadır. DO & CO bu nedenle Ģu günlerde çok sayıda uluslararası ihaleye
katılmaktadır. Bu durum, DO & CO’ya daha da büyüme ve ilave müĢteriler edinme, müĢteri
portföyünü daha da geniĢletme fırsatı sunmaktadır.
DO & CO, mali yılın son aylarında havayolu yolcu sayılarında genel bir iyileĢme tespit
etmiĢtir. Bu eğilimin, önümüzdeki aylarda da devam edeceği tahmin edilmektedir.
Avusturya’da, DO & CO’nun baĢ müĢterisi olan Avusturya Havayolları, Lufthansa tarafından
devralınmıĢ ve ciddi tasarruf tedbirleri uygulanmasına rağmen bu durum sağlamlaĢmıĢtır. Bu
nedenle Avusturya’da da – ekonomik durumun iyileĢmesi ile paralel olarak – yolcu sayısında
artıĢın sürmesi beklenmektedir.
Türkiye’de Türk Hava Yolları ve diğer üçüncü müĢteriler, önemli ölçüde büyümeye devam
etmektedir. Uçak içi hizmetin daha da iyileĢtirilmesi amacıyla, 2010 yılının Nisan ayında, Türk
Hava Yollarının uzun mesafeli uçuĢlarında “Uçan AĢçılar”ın istihdam edilmesine baĢlanmıĢtır.
Önümüzdeki aylarda, uçak içi hizmetin birçok uzun mesafeli uçuĢlarda “Uçan AĢçılar”
vasıtasıyla güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümü, son iki çeyrekte güçlenmeye devam
etmiĢtir. Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümü faaliyetleri, birçok ulusal ve
uluslararası Ģirketler ve özel müĢteriler için düzenlenen organizasyonların yanı sıra,
uluslararası büyük organizasyonlarını içermektedir. DO & CO, bu yıl da yine en üst düzey
kalite kriterleri ile Formula 1 Grands Prix, ġampiyonlar Ligi Finali ve diğer büyük spor
organizasyonlarında lezzetli yemeklerle ağırlayacaktır. DO & CO Ģirketinin hedefi, premium
organizasyonlar alanında lider piyasa konumunu korumak ve müĢteri portföyüne yeni
müĢteri ilave etmektir.
Restoranlar, Yolcu Salonları ve Otel bölümünün bu mali yıldaki odak noktası Ġstanbul’da
kurulacak bir otelin proje

çalıĢmalarıdır. Tüm

onay iĢlemlerinin olumlu

bir

Ģekilde

tamamlanması koĢulu ile, inĢaat çalıĢmaları 2010 yılının sonunda baĢlayacaktır. Otelin
açılıĢının 2012 yılında gerçekleĢtirilmesi planlanmaktadır.
2010 yılının Mayıs ayında Türkiye’de ilk havalimanı yolcu salonunun açılıĢı gerçekleĢtirilmiĢtir.
Türk Hava Yolları için Adana havalimanında iĢletilen bu salon açılıĢını, önümüzdeki
çeyreklerde Türkiye’de baĢka havalimanlarındaki salonların açılıĢı takip edecektir.
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Genel olarak, DO & CO yönetimi, son yıllardaki baĢarılı performansın sürdürüleceğinden
oldukça emindir. Yenilikçiliğe, daha üstün kaliteli ürün ve hizmet standartlarına mükemmel
eğitilmiĢ ve motive edilmiĢ personele odaklanmak, büyüme potansiyellerini yakalamada en
büyük araçtır. DO &CO’nun kontrolü dıĢındaki olayları bir tarafa bırakırsak Ģirketin kar
performansı 2010/2011 mali yılı planlanan rakamlara ulaĢması beklenmektedir.

Viyana, 21 Mayıs 2010
Yönetim Kurulu:

Attila DOĞUDAN e.h

Michael
e.h.

BaĢkan

Üye
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DOBERSBERGER

Kurumsal Yönetim Raporu
Kurumsal Yönetim Kodeksine Dair Beyan
Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksi (ÖCGK), Avusturya’da anonim Ģirketlerin sorumlu bir
Ģekilde yönetilmesi ve idare edilmesi için uluslararası standartlara tekabül eden bir
düzenlemeler bütünüdür.
DO & CO, 2007 yılının ġubat ayından bu yana, kapsamlı bir Ģekilde Avusturya Kurumsal
Yönetim Kodeksinin (www.corporate-governance.at sayfasında bulunmaktadır) kurallarını
kabul etmektedir ve kodekste yazılı L-hükümlerini (Yasal Talepler) yasalara uygun Ģekilde
yerine getirmektedir ve C-hükümlerinden (uymak ya da açıklamak) sapmayacağını beyan
etmektedir.
DO & CO Ģirketi yönetiminin hedefi, Ģirket değerinin kalıcı ve uzun vadeli bir Ģekilde
yükselmesidir. Katı prensiplerin, iyi bir Ģirket yönetiminin ve Ģeffaflığın ve de Ģirket
kontrolüne ait etkin bir sisteminin sürekli geliĢmesinin, güven oluĢturan ve bu sayede uzun
vadede katma değeri mümkün kılan bir Ģirket kültürüne yol açması beklenmektedir.
DO & CO, 2007/2008 mali yılından bu yana iĢbu Kurumsal Yönetim Kodeksinin 62. kuralına
riayet edilip edilmediğini değerlendirmekle, düzenli ve gönüllü olarak bağımsız bir harici
enstitüyü görevlendirmektedir. 2009/2010 mali yılı için yapılan değerlendirme, Viyana’da
iĢtigal eden hukuk bürosu “Berger-Saurer-Zöchbauer” tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Harici
değerlendirmenin raporu, DO & CO Ģirketinin web sitesinde görülebilir.

Yönetim Kurulu
Üyeler
Attila DOĞUDAN
BaĢkan, 1959 doğumlu
Ġlk ataması 3 Haziran 1997 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir
Yürürlükte bulunan görev süresinin sonu: 2 Haziran 2012
Benzer baĢka bir görevi bulunmamaktadır

Michael DOBERSBERGER
Yönetim kurulu üyesi, 1963 doğumlu
Ġlk ataması 3 Haziran 1998 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir
Yürürlükte bulunan görev süresinin sonu: 2 Haziran 2012
Benzer baĢka bir görevi bulunmamaktadır
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Çalışma şekli
ġirket ana sözleĢmesinde ve içtüzüğünde yönetim kurulunun iĢ bölümü ve iĢbirliği
düzenlenmiĢtir.
ġirketin genel yönetimi ve yönetim kurulu faaliyetinin koordinasyonu yönetim kurulu
baĢkanının sorumluluğundadır. Yönetim kurulunun tüm üyeleri, yönetim kurulu baĢkanını ve
birbirlerini

kendi

faaliyet

sahalarında

meydana

gelen

önemli

hadiseleri

bildirmekle

yükümlüdürler. Yönetim kurulu baĢkanı, Sn. Attila Doğudan, Ģirketin stratejisinden ve
organizasyonundan, merkezi birimlerden ve de yetkili olarak Havayolu Ġkram Hizmetleri ve
Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel bölümlerinden sorumludur. Yönetim kurulu üyesi, Sn.
Michael

Dobersberger,

hijyenden

ve

teknolojiden

ve

de

yetkili

olarak

Uluslararası

Organizasyon Ġkram Hizmetlerinden sorumludur.
Ġçtüzük ayrıca yönetim kurulunun bilgi verme ve raporlama yükümlülüklerini ve de denetim
kurulunun onayına tabi olan çalıĢmaların bir dökümünü içermektedir.

Gözetim Kurulu
Üyeler
Waldemar JUD
BaĢkan; bağımsız; 1943 doğumlu
16. olağan genel kurula (2014) kadar atanmıĢtır, ilk defa 20 Mart 1997 tarihinde seçilmiĢtir
Denetim kurulu üyelikliği yaptığı diğer borsaya kote Ģirketler:




Villach’ta faaliyet gösteren Strabag SE Ģirketinin denetim kurulu baĢkanı
Viyana’da faaliyet gösteren Ottakringer Brauerei AG isimli anonim Ģirketin denetim kurulu
baĢkan vekili

Werner SPORN
BaĢkan vekili; bağımsız; 1935 doğumlu
Hakla arz edilen hisse senetlerinin temsilcisi
16. olağan genel kurula (2014) kadar atanmıĢtır, ilk defa 20 Mart 1997 tarihinde seçilmiĢtir
Borsada koteli ortaklıklarda daha baĢka denetim kurulu üyeliği bulunmamaktadır

Georg THURN-VRINTS
Üye; bağımsız; 1956 doğumlu
16. olağan genel kurula (2014) kadar atanmıĢtır, ilk defa 20 Mart 1997 tarihinde seçilmiĢtir
Borsada koteli ortaklıklarda daha baĢka denetim kurulu üyeliği bulunmamaktadır
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Christian KONRAD
Üye; bağımsız; 1943 doğumlu
16. olağan genel kurula (2014) kadar atanmıĢtır, ilk defa 10 Temmuz 2002 tarihinde
seçilmiĢtir
Borsada koteli ortaklıklarda diğer denetim kurulu üyelikleri:



Viyana’da iĢtigal eden UNIQA Versicherung AG isimli anonim Ģirketin denetim kurulu
baĢkanı



Viyana’da iĢtigal eden AGRANA-Beteiligungs Aktiengesellschaft isimli anonim Ģirketin
yönetim kurulu baĢkanı



Münih’te iĢtigal eden BAYWA AG isimli anonim Ģirketin denetim kurulu üyesi



Mannheim/Ochsenfurt’da iĢtigal eden Südzucker AG isimli anonim Ģirketin denetim kurulu
baĢkan vekili

Çalışma şekli
Gözetim kurulunun eylemleri için, Avusturya Anonim ġirketler Yasası, tüzük ve de gözetim
kurulu için tanzim edilen içtüzük ve gözetim kurulunun kendisini kesin olarak yükümlü kıldığı
Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksi esas teĢkil etmektedir.
2009/2010 mali yılında Gözetim kurulu, yasalara ve tüzüğe göre üzerine düĢen görevleri,
düzenlediği beĢ toplantı kapsamında yerine getirmiĢtir. Toplantının ağırlık merkezlerini,
Ģirketin stratejik olarak geliĢmesi hakkında yapılan müzakereler ve de gelecekte sırada olan
satın alımlar teĢkil etmiĢtir. Bu bağlamda mali piyasalarda ve reel ekonomide yoğun olarak
yaĢanan krizin her bir bölüm ve yatırım kararları üzerindeki etkileri ve de piyasayı etkileyen
faktörlerle ile ilgili alınması gereken tedbirler hakkında da müzakere edilmiĢtir. Denetim
kurulu baĢkanı ve yönetim kurulu baĢkanı, düzenli olarak Ģirketin geliĢmesi ile ilgili önemli
konular hakkında müzakere etmiĢlerdir.

Bağımsızlık
DO & CO Ģirketinin gözetim kurulunda, eski yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler
bulunmamaktadır. Dolayısıyla, birbiri içine geçen yönetimler mevcut değildir. DO & CO
Restaurants & Catering AG Ģirketinde görev yapan denetim kurulu üyelerinin faaliyet
gösterdikleri Ģirketlerle mevcut olan ticari iliĢkiler, üçüncü Ģirketlerle olağan olan koĢullarda
cereyan eder (bkz. Ödeme Raporu).
2007 ÖCKG 1. ekinde bulunan 39., 53. ve 54. kurallarla bağlantılı olarak gözetim kurulu 14
ġubat

2007

tarihli

oturumunda,

gözetim

kurlu

üyelerinin

ve

komisyon

üyelerinin

bağımsızlıkları ile ilgili aĢağıdaki kriterleri kararlaĢtırmıĢlardır:
Bir gözetim kurulu üyesi, Ģayet ortaklıkla veya yönetim kurulu ile, maddi bir menfaat
çatıĢmasını teĢkil eden ve bu nedenle üyenin davranıĢını etkilemeye uygun olan, ticari veya
kiĢisel bir iliĢki içerisinde bulunmuyorsa bağımsız olarak kabul edilebilir.
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Bir gözetim kurulu üyesinin bağımsızlık kriterleri olarak aĢağıdakiler tespit edilmiĢtir:
1. Gözetim kurulu üyesinin son beĢ yıl içerisinde yönetim kurulu üyesi veya ortaklığın
yönetim kadrosunda ya da ortaklığa bağlı iĢtiraklerin birinde yönetim kadrosunda faaliyet
göstermemiĢ olması gerekmektedir.
2. Gözetim kurulu üyesi, ortaklığa veya ortaklığa bağlı iĢtiraklerden birine, gözetim kurulu
üyesi için önem taĢıyan bir kapsamda ticari bir iliĢki yürütmeleri veya geçen yıl yürütmüĢ
olmamaları gerekmektedir. Aynı husus, gözetim kurulu üyesinin önemli kapsamda ekonomik
bir menfaati bulunduğu kuruluĢlarla olan ticari iliĢkiler için de geçerlidir. Denetim kurulu
tarafından 48. L hükmüne göre münferit iĢlere onay verilmesi, otomatik olarak bağımlı olarak
nitelendirilmeye yol açmaz.
3. Gözetim kurulu üyesinin son üç yıl içerisinde ortaklığın denetçisi veya denetimi yapan
denetim Ģirketinin iĢtirakçisi veya çalıĢanı olmaması gerekmektedir.
4. Gözetim kurulu üyesinin, ortaklıkta faaliyet gösteren bir yönetim kurulu üyesinin gözetim
kurulu üyesi olduğu baĢka bir ortaklıkta yönetim kurulu üyesi olmaması gerekmektedir.
5. Gözetim kurulu üyesinin, yönetim kurulu üyelerinden birinin veya yukarıda bulunan
maddelerde tanımlanan pozisyonlarda bulunan Ģahısların yakın bir aile bireyi (direkt halefi,
eĢi, hayat arkadaĢı, annesi/babası, amcası/dayısı, halası/teyzesi, kardeĢi, yeğeni, kuzeni)
olmaması gerekmektedir.
Gözetim kurulunun her bir üyesi, kendilerinin iĢbu kriterler gereğince bağımsız olduklarını
beyan eder.

Komisyonların bileşimi ve çalışma şekli
DENETĠM KOMĠSYONU:
Waldemar JUD: BaĢkan
Werner SPORN: BaĢkan vekili
Georg THURN-VRINTS: Üye
Christian KONRAD: Üye

Denetim komisyonunun görevleri arasında, muhasebe sürecinin denetimi, ortaklığa ait dahili
kontrol sisteminin, dahili revizyon sisteminin ve risk yönetimi sisteminin prodüktivitesinin
denetimi, yıl sonu kapanıĢ bilançosunun ve Ģirketler grubu konsolide bilançosunun denetimi,
özellikle denetime tabi tutulan ortaklık için yerine getirilen ilave hizmetler, yıl sonu kapanıĢ
bilançosunun denetimi ve tespit edilmesinin hazırlıkları bakımından kapanıĢ denetçisinin
(Ģirketler grubu konsolide denetçisinin) bağımsız olup olmadığının kontrolü ve denetimi, kârın
dağıtılması ile ilgili önerinin denetimi, yönetim raporunun ve gerekirse Kurumsal Yönetim
Raporunun denetimi ve de denetim sonuçları hakkındaki raporun denetim kuruluna
sunulması, Ģirketler grubu konsolide bilançosunun ve Ģirketler grubu yönetim raporunun
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denetimi ve de denetim sonuçları hakkındaki raporun gözetim kuruluna sunulması ve
gözetim kurulunun denetçisinin (Ģirketler grubu konsolide denetçisinin) seçilmesi hakkındaki
önerisinin hazırlanması bulunmaktadır.
Denetim

komisyonunun

görevi,

halihazırda

tüm

gözetim

kurulu

tarafından

yerine

getirilmektedir. Gözetim kurulu baĢkanı, denetim komisyonunun da baĢkanlığını ve finans
uzmanlığını yapmaktadır. Gözetim kurulu baĢkan vekili, denetim komisyonu baĢkanının da
vekilliğini yapmaktadır.
Denetim komisyonu 2009/2010 mali yılında toplamda iki kez bir araya gelmiĢtir. ĠĢbu
toplantılarda faaliyet ağırlık merkezleri, yönetime sunulan 2008/2009 (Ģirketler grubu)
konsolide bilançosu denetim raporunun ele alınması, dahili kontrol sistemi (IKS) tedbirlerinin
ve de risk yönetiminin amacına uygunluğunun ele alınması, ayrıca dahili revizyonun
gerçekleĢtirilmesi ve de Anonim ġirketler Yasası’nın 92. maddesi 4a fıkrasında belirtilen ve
gerçekleĢtirilmesi gereken diğer inceleme eylemleri olmuĢtur.

Yürütme Komitesi:
Waldemar JUD: BaĢkan
Werner SPORN: BaĢkan vekili

Yürütme Komitesi, bir baĢkandan ve bir baĢkan vekilinden oluĢmaktadır.
Yürütme Komitesi, atama komisyonunun, ödeme komisyonunun ve de acil durumlarda karar
verme komisyonunun görevlerini de yerine getirmekle yükümlüdür.
Yürütme Komitesi, atama komisyonu sıfatıyla gözetim kuruluna, yönetim kurulunda boĢalan
yerleri tayin edilmek üzere öneriler sunar ve halefiyet planlaması konuları ile meĢgul olur.
Yürütme Komitesi, ödeme komisyonu sıfatıyla ortaklığa ve yönetim kurulu üyelerine olan
iliĢkiyi, yönetim kurulu üyelerinin ödemelerini ve yönetim kurulu üyeleri ile akdedilecek
istihdam sözleĢmelerinin içeriğini ilgilendiren hususlarla meĢgul olur.
Ödeme komisyonu iĢbu mali yıl içerisinde bir kere toplanmıĢ ve yönetim kuruluna bir önceki
yıl için yapılan prim ödemelerini ve de 2010 ÖCGK 27. ve devamı kuralları gereğince yönetim
kurulu ödemeleri için yeni prensiplerle meĢgul olmuĢtur.

Yürütme Komitesi, acil durumlarda karar verme komisyonu sıfatıyla, onaya tabi iĢlerde karar
vermekle sorumludur.
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Ödeme raporu
Ödeme raporu, DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinde faaliyet gösteren yönetim
kuruluna ve gözetim kuruluna yapılacak ödemenin tespit edilmesi için gereken prensipleri
özetlemektedir.

Yönetim kurulu ödemeleri
Toplam ücretler, sabit ve baĢarıya bağlı unsurlara bölünür, ki bu münasebetle yönetim kurulu
üyelerinin sabit ücreti, görev ve sorumluluk alanına yönelik belirlenmektedir ve toplamda 14
aylık olan tutar her ay eĢit parçalar Ģeklinde ödenir. Yönetim kuruluna yapılacak ödeme için
diğer bir önemli unsur

görev ve sorumluluk alanına

ve Ģirketin baĢarısına göre yüksek

oranda değiĢkenlik gösteren bir bileĢendir. BaĢarıya bağlı olan bileĢen, ilgili yıl sonucuna göre
hesaplanır (Ģerefiye amortismanından sonra FVÖK marjı) ve azami olarak sabit ücretin
%100’ü tutarındadır. 2008/2009 mali yılı için, yönetim kurulu tarafından, uzun ömürlülük ve
süreklilik ile ilgili, ÖCGK 2009’un kurallarına uygun olarak gerçekleĢtirilen reorganizasyon
çalıĢmaları konusunda, değiĢken bir ücret unsuru bulunmuĢtur.
Geçtiğimiz mali yılda yönetim kurulu üyelerinin sabit gelirleri 555 bin Euro tutarında
olmuĢtur, ki bu rakamdan Sn. Atilla Doğudan’ın payına yaklaĢık 336 bin Euro ve Sn. Michael
Doberberger’in payına yaklaĢık 219 bin Euro isabet etmiĢtir. 2008/2009 mali yılı için
değiĢken ücret unsurları, 135 bin Euro tutarında olmuĢtur ve Sn. Doğudan’ın payına 90 bin
Euro ve Sn. Dobersberger’in payına 45 bin Euro tutarında bir meblağ isabet etmiĢtir.
Yönetim kurulu için halihazırda iĢletme tarafından ödenecek bir emekli maaĢı hakkında
anlaĢmalar mevcut değildir. Yönetim kurulu üyeleri, ÇalıĢanlar Yasası’nın analog uygulanması
altında bir kıdem tazminatı hakkına sahiptirler. Yönetim kurulu, görevlerinin sona erdirilmesi
durumunda ilave bir kıdem tazminatı hakkına sahip değildirler. Ayrıca halihazırda, resmi bir
devralma teklifinin mevcudiyeti durumunda anlaĢmalar mevcut değildir.

Gözetim kurulu ödemeleri
Gözetim kurulu üyelerinin ödeme Ģeması, gözetim kurulu baĢkanına, bir gözetim kurulu
üyesine yapılan ödemeden %50 ve gözetim kurulu baĢkan vekiline, bir gözetim kurulu
üyesine yapılan ödemeden %25 daha yüksek bir ödeme yapılmasını öngörmektedir.
Gözetim kurulu üyelerine, 9 Temmuz 2009 tarihli genel kurul kararına göre 2008/2009 mali
yılında toplamda 38 bin Euro (önceki yıl: 38 bin Euro) ödeme yapılmıĢtır. Bu ödemeden 12
bin Euro gözetim kurulu baĢkanının, 10 bin Euro gözetim kurulu baĢkan vekilinin ve 8 bin
Euro gözetim kurulu üyelerinin her birinin payına düĢmüĢtür.
Sn Waldemar JUD ve Sn. Werner SPORN isimli gözetim kurulu üyelerinin önemli ölçüde
ekonomik menfaatleri bulunan kuruluĢlar, 2009/2010 mali yılında hukuki danıĢmanlık
faaliyetleri için 380 bin Euro tutarında ücretler fatura etmiĢlerdir.
Bunun haricinde DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinde, kurul üyeleri lehine
akdedilmiĢ bir varlık ve mali sorumluluk sigortası (D&O Sigortası) bulunmaktadır. Masrafları
Ģirket tarafından karĢılanmaktadır.
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Viyana, 21 Mayıs 2010

Attila Doğudan

Michael Dobersberger

Yönetim Kurulu BaĢkanı

Yönetim Kurulu Üyesi
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Gözetim Kurulu Raporu
DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft yönetim kurulu, gözetim kurulu üyelerini
düzenli olarak yazılı ve sözlü bir Ģekilde, toplantılar dahilinde ve haricinde Ģirketin durumu ve
geliĢimi ve de önemli ticari süreçler hakkında bilgilendirmiĢlerdir. Gözetim kurulu, yönetim
kurulu tarafından kendilerine sunulan raporlar vasıtasıyla Ģirket yönetimini gözlemlemiĢ ve
önem

taĢıyan

ticari

iĢlemler

hakkında, açık müzakereler kapsamında

detaylı

görüĢ

bildirmiĢtir.
Gözetim kurulu 2009/2010 mali yılında yasalara ve tüzüğe göre üzerine düĢen görevleri,
düzenlediği beĢ toplantı kapsamında yerine getirmiĢtir. Toplantıların ağırlık merkezi,
kuruluĢun temel stratejileri hakkında müzakerelerden ve de muhtemel satın almalar
hakkında yapılan görüĢmelerden oluĢmuĢtur. Bu bağlamda gözetim kurulu

yoğun olarak

finans piyasalarında ve reel ekonomide yaĢanan krizin her bir bölüm ve yatırım kararları
üzerindeki etkileri ve de piyasa çevresini etkileyen faktörler ile ilgili alınması gereken
tedbirler hakkında görüĢ bildirmiĢtir. Bunun haricinde gözetim kurulu baĢkanı ve yönetim
kurulu baĢkanı, düzenli olarak Ģirket geliĢimi hakkındaki önemli konular hakkında müzakere
etmiĢlerdir.
Denetim komisyonu, 31 Mayıs 2010 tarihinde yaptığı oturumda, DO & CO Restaurants &
Catering Aktiengesellschaft Ģirketinin durum raporu ile birlikte yıl sonu konsolide bilançosunu
ve bilançonun tespit hazırlıklarını, kâr dağıtım önerisini, yönetim raporunu, kurumsal yönetim
raporunu ve de yönetim mektubunu detaylı bir Ģekilde ele almıĢ ve 2010/2011 mali yılı için
kapanıĢ

denetçisi

ve

Ģirketler

grubu

konsolide

denetçisi

olarak

PKF

CENTURION

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli limited Ģirketin seçilmesini önermiĢtir.
Denetim komisyonu 2009/2010 mali yılında toplamda iki kez bir araya gelmiĢtir ve bu
toplantılarda

muhasebe

prosesini,

dahili

kontrol

sistemine

iliĢkin

optimizasyonların

gerçekleĢtirilmesini, risk yönetim sisteminin ve dahili revizyon sisteminin iĢlevselliğini
denetlemiĢtir. BaĢkanlık, ödeme komisyonu sıfatıyla bir kez toplanmıĢtır.
DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft Ģirketi tarafından ilave edilen ek ile
geniĢletilen 31 Mart 2010 tarihli yıl sonu kapanıĢ bilançosu ve yönetim raporu, Avusturya
Muhasebe

Hükümlerine

göre

tanzim

edilmiĢtir

ve

PKF

CENTURION

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim Ģirketi tarafından denetlenmiĢtir ve
kayıtsız Ģartsız onay notu ile tamamlanmıĢtır. Gözetim kurulu, yönetim kurulunun denetim
sonucu ile ilgili düzenlediği raporu kabul etmiĢtir ve 2009/2010 yıl sonu kapanıĢ bilançosunu
onaylamıĢtır. Rapor, bu suretle Anonim ġirketler Yasası’nın 96. maddesi 4. fıkrasına göre
tasdik edilmiĢtir.
31 Mart 2010 tarihli Ģirketler grubu bilançosu, dipnotları ile birlikte, Avrupa Birliğinde
uygulanması

gereken

düzenlenmiĢ

ve

Uluslararası

Ģirketler

grubu

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

mbH

Finansal

Raporlama

yönetim
isimli

raporu

denetim

Standartları

ile
Ģirketi

birlikte

(UFRS)’na
PKF

tarafından

göre

CENTURION

denetlenmiĢtir.

Denetçinin kanaatine göre, Ģirketler grubu konsolide bilançosu, tüm önemli hususlarda DO &
CO Restaurants & Catering AG Ģirketler grubunun 31 Mart 2010 tarihli varlık ve mali
durumuna ve de geride kalan 2009/2010 mali yılı için faaliyetlerine ve nakit akıĢına iliĢkin,
Avrupa Birliğinde uygulanması gereken Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

39

ile uyum içerisinde, gerçek ve makul bir görünüm sergilemektedir. Gözetim kurulu,
denetimin sonucuna katılmıĢtır.
Gözetim kurulu bunun haricinde yönetim kurulunun, DO & CO Restaurants & Catering
Aktiengesellschaft Ģirketinin, kâr dağıtımı önerisini kontrol etmiĢtir. Genel kurul, 8 Temmuz
2010 tarihinde, 1.948.800,00 Euro tutarındaki

bilanço kârını

tamamen dağıtılmasını

önerecektir. Bu husus, kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedi için 0,25 Euro
tutarında bir kâr payını mümkün kılacaktır.
Kurumsal yönetim raporunun ATY 243b maddesine göre uyumluluk denetimi, Berger Saurer
Zöchbauer isimli hukuk bürosu tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir ve tamamlayıcı sonuçlarına
önem teĢkil edecek itirazlara sebebiyet vermemiĢtir.
Gözetim kurulu, Avusturya Ticaret Yasası’nın 270. maddesi 1. fıkrasına, Avusturya anonim
ġirketler yasasının 108. madde 1. fıkrasına ve Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksi’nin 78.
kuralına göre, PKF CENTURION Wirtschaftprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim Ģirketinin
2010/2011 mali yılı için (Ģirketler grubu) konsolide bilançosunun denetimini yapmak üzere
atanmasını önermektedir.
Gözetim kurulu, Ģirket yönetimine ve çalıĢanlara, hissedilir Ģekilde zor bir ortamda
gösterdikleri performans için teĢekkür eder.

Viyana, 31 Mayıs 2010

DDr. Waldemar Jud

Gözetim Kurulu BaĢkanı

40

Önemli Bilgiler Sözlüğü
VAFÖK marjı
SatıĢlara orantılı VAFÖK’ü (amortismanlar ilave edilmek üzere iĢletme sonucu)
FVÖK marjı
FVÖK’ın satıĢlara oranıdır.
Özsermaye oranı
ġirket Sermayesinin, kâr payı ödemelerinden ve defter değerlerinden arındırılmıĢ öz
sermayenin toplam sermayeye olan orantısını göstermektedir
Net faiz yükümlülükleri
Nakit kaynaklar düĢtükten sonraki mali yükümlülükler
Ödünç alınan sermayenin iĢ sahibinin kendi yatırımına oranı (Gearing Ratio)
Finansman davranıĢını, net faiz yükümlülüklerinin öz sermayeye orantısı olarak gösterir
(Ģirket değerleri, kâr payı ödemelerinden ve defter değerlerinden arındırılarak)
ĠĢletme sermaye
Kısa vadeli yabancı sermaye üzerindeki döner sermaye fazlasıdır
Serbest nakit akıĢ
Yatırım faaliyetinden doğan nakit akıĢı ilave edilmek üzere iĢletme faaliyetinden doğan nakit
akıĢıdır
ROS - SatıĢ hasılatı
ĠĢletme kârıdır ve olağan ticari faaliyet sonucunun ciro ile karĢılaĢtırılması ile elde edilir
ĠĢletme Sermayesi
ġirket değerlerinin defter değerleri düĢtükten, faiz getiren yabancı sermaye ve net faiz
yükümlülükleri ilave edildikten, sermaye yatırımları düĢtükten ve kâr payı ödendikten sonra
öz sermaye
ROCE –Kullanılan sermayenin getirisi
Yatırılan sermaye üzerine, Ģerefiyenin amortismanlarından önce FVÖK ile karĢılaĢtırılarak ve
uyarlanan vergiden düĢtükten sonra kullanılan ortalama sermayeye kıyasla borçlanma faizleri
düĢtükten sonra uygulanan getiridir.
ROE – Özsermaye kârlılığı
Belirli miktardaki bir özkaynağa karĢılık ne kadar kâr edildiğini, diğer bir deyiĢle yatırımın
kârlılığını gösteren ve net kârın özkaynağa bölünmesiyle hesaplanan oran.
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UFRS’ye göre DO & CO ġirketler Grubunun

2009/2010 Konsolide Mali Tabloları
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31 Mart 2010 tarihli konsolide bilanço
Ek

(1)
(2)

AKTİFLER
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Finansal varlıklar
Duran varlıklar
Diğer uzun vadeli varlıklar
Uzun vadeli varlıklar

(3)
(4)
(4)
(5)

Stoklar
Ticari alacaklar
Diğer kısa vadeli alacaklar ve varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Kısa vadeli varlıklar

(6)

ErtelenmiĢ vergiler
Aktifler toplamı

Ek

(7)

Bin Euro

PASİFLER
Bin Euro
Esas sermaye
Sermaye yedekleri
Kâr yedekleri
Kur farkı yedekleri
Ana hisseler
Konsolide Kar
DO & CO AG şirketine ait özkaynaklar
Azınlık payları
Özkaynaklar

31 Mart 2010
25.352
59.143
1.645
86.140
1.770
87.910

31 Mart 2009
28.733
57.548
1.536
87.817
1.046
88.863

10.333
31.213
14.026
29.171
84.742

11.238
31.875
18.022
15.132
76.267

3.116
175.768

4.227
169.357

31 Mart 2010
15.590
34.464
24.043
-5.636
-1.221
9.659
76.898
16.442
93.340

31 Mart 2009
15.590
34.464
23.124
-6.502
-162
2.084
68.598
12.075
80.672

(8)
(9)
(10)

Uzun vadeli karĢılıklar
Uzun vadeli finansal yükümlülükler
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler

16.805
0
257
17.062

14.771
8.503
225
23.499

(11)
(12)
(13)
(13)

Diğer kısa vadeli karĢılıklar
Kısa vadeli finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler

36.185
0
21.625
7.555
65.366

31.767
6.699
17.979
8.740
65.185

175.768

169.357

Pasifler toplamı
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2009/2010 mali yılı için
Konsolide Gelir Tablosu

Ek

Mali Yıl
2009 / 2010

bin Euro

Mali Yıl
2008 / 2009

(14)

Satışlar

352.744

387.775

(15)
(16)
(17)
(18)
(18)
(19)

Diğer Faaliyet gelirleri
Malzeme ve hizmet giderleri
Personel giderleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman giderleri
Maddi olmayan duran varlıklardaki değer düĢüklüğü
Diğer Faaliyet Giderleri

9.905
-140.403
-119.752
-17.040
-421
-66.467

15.080
-164.724
-133.945
-16.810
-3.410
-75.359

FVÖK – Faaliyet karı

18.567

8.607

(20)

Mali kar / (zarar)
Bağlı ortaklıklardan elde edilen gelir
EGT - Vergi Öncesi kar

690
157
19.257

227
404
8.835

(21)

Dönem vergi gideri
Dönem karı (zararı)

-6.138
13.119

-3.488
5.346

(22)

Azınlık payları
Konsolide kar / (zarar)

-3.460
9.659

-3.263
2.084

Mali Yıl
2009 / 2010
7.663.460
7.725.246

Mali Yıl
2008 / 2009
7.779.245
7.790.230

1,25

0,27

Her bir hisse senedine ilişkin bilgiler

Hisse senedi sayısı (adet)
Ağırlıklı hisse senetleri (adet)
(23)

Hisse baĢına kazanç
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Konsolide Nakit Akım Tablosu
Mali Yıl
2009 / 2010

Bin Euro
Vergi öncesi kar

Mali Yıl
2008 / 2009

19.257

8.835

17.460

20.220

374

432

-110
0
36.982

-78
-838
28.570

-/+ Stoklar ve kısa vadeli alacaklardaki artıĢ /azalıĢ

2.092

4.944

+/- KarĢılıklardaki artıĢ / azalıĢ
Kısa vadeli ticari borç ve yükümlülüklerdeki
+/artıĢ / azalıĢ
+/- Fon varlığı olmayan aktiflerin kura bağlı değiĢiklikleri
-

9.781

5.644

2.804

-11.843

-1.383

-422

+/- Borç konsolidasyon düzeltmelerine bağlı değiĢiklikler

242

761

-4.662

-2.991

45.854

24.662

104

211

-13.544

-24.234

-944

112

-14.385

-23.912

Hissedarlara yapılan kâr payı ödemesi
Azınlık hissedarlarına yapılan kâr payı ödemesi

-1.165
-233

-1.169
0

+/- Ana hisselerin satın alınmasına bağlı nakit akıĢı

-1.059

-162

+/- Finansal yükümlülüklerdeki artıĢ / azalıĢ
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akım

-15.202
-17.659

-10.522
-11.853

13.811

-11.103

15.132

26.069

228

166

29.171
13.811

15.132
-11.103

+

Amortismanlar ve değer düĢüklüğü karĢılıklar

-/+ Duran varlık satıĢ kar/zararı
+/- ĠliĢkilli Ģirket gelirleri
-/+ Diğer nakit olmayan gelir ve giderler
Faaliyetler nakit akımı

-

Ödenen vergiler ve ertelenmiĢ vergilerdeki değiĢiklikler
Faaliyetlerden elde edilen nakit akım

+/- Maddi ve maddi olmayan duran varlık satıĢ gelirleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık edinimlerinden
kaynaklanan nakit çıkıĢı
-/+ Uzun vadeli alacaklardaki artıĢ / azalıĢ
-

Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akım
-

Toplam nakit akım
Dönem baĢı nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kambiyo etkisi
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
Fonlardaki değişim
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Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu

DO & CO AG şirketi hissedarlarının hesabına geçirilebilir pay
Diğer küm. sonuç

Bin Euro

Yabancı bağımlı
kuruluşların
kur
Net
farkları yatırımın
Esas
Sermaye Kâr
Şirketler
etkileri
sermaye yedekleri yedekleri grubu sonucu

31 Mart 2008 itibariyle durum

15.590

34.464

17.879

2007/2008 Kâr payı ödemeleri
2007/2008 BirikmiĢ kâr

5.244

Toplam kar

6.413

782

-9.638

Ertlenmiş Ana
Vergiler
hisseler
2.496

0

Azınlık
Toplam
67.987

-1.169

-1.169

-5.244

0

2.084

-902

918

-158

Ana hisselerde meydana gelen değiĢiklik

1.942

payı

Özkaynaklar

9.850

77.836
-1.169
0

2.225

4.167

-162

-162

31 Mart 2009 itibariyle durum

15.590

34.464

23.124

2.084

-120

-8.720

2.338

-162

68.598

12.075

80.672

31 Mart 2009 itibariyle durum

15.590

34.464

23.124

2.084

-120

-8.720

2.338

-162

68.598

12.075

80.672

-1.165

-1.165

-233

-1.398

-919

0
4.600

15.124

16.442

93.340

2008/2009 Kâr payı ödemeleri
2008/2009 BirikmiĢ kâr

919

Toplam kar

9.659

624

373

-131

9.659

503

-8.346

2.207

Ana hisselerde meydana gelen değiĢiklik
31 Mart 2010 itirabiyle durum

15.590

34.464

24.043

10.524
-1.059

-1.059

-1.221

76.898

-162

0

-1.059

Şirketler Grubu Kapsamlı Gelir Tablosu
Mali Yıl
2009 / 2010
Dönem karı

Mali Yıl
2008 / 2009

13.119

5.346

Kur farkı
Net yatırım yönteminden doğan etki
Diğer kapsamlı gelirler ve giderlerden doğan gelir vergileri

1.764
373
-131

-1.940
918
-158

Vergi sonrası dönemin diğer kapsamlı geliri

2.006

-1.179

15.124
4.600
10.524

4.167
2.225
1.942

Dönemin toplam kapsamlı geliri
Azınlık payları
Ana hissedarlarının payları
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İştirakler

Companies included in full in the consolidated accounts
DO & CO Party-Service & Catering GmbH
DO & CO im Haas Haus Restaurantbetriebs GmbH
DO & CO Catering-Consult & Beteiligungs GmbH
DO & CO - Salzburg Restaurants & Betriebs GmbH
DO & CO - Baden Restaurants & Veranstaltungs GmbH
DO & CO Albertina GmbH
AIOLI Airline Catering Austria GmbH
AIOLI Restaurants & Party-Service GmbH
K.u.K. Hofzuckerbäcker Ch. Demel's Söhne GmbH
Demel Salzburg Café-Restaurant Betriebs GmbH
B & B Betriebsrestaurants GmbH
Cafe-Restaurant & Catering im Casino Wien GmbH
DO & CO im PLATINUM Restaurantbetriebs GmbH
DO & CO Airline Catering Austria GmbH
Sky Gourmet - airline catering and logistics GmbH
DO & CO (Deutschland) Holding GmbH
DO & CO München GmbH
DO & CO Frankfurt GmbH
DO & CO Berlin GmbH
DO & CO Lounge GmbH
DO & CO Italy S.r.l.
DO & CO Restauración & Catering Espana, S.L.
DO & CO International Catering Ltd.
DO & CO Event & Airline Catering Ltd.
DO & CO International Investments Ltd.
Total Inflight Solution GmbH
DO & CO Museum Catering Ltd.
DO & CO Holdings USA, Inc.
DO & CO Miami Catering, Inc.
DO & CO New York Catering, Inc.
DO & CO – Restauração e Catering, Sociedade Unipessoal, Lda
DOCO Istanbul Catering ve Restaurant Hiz. Tic. ve San. A.S.
THY DO&CO Ikram Hizmetleri A.S.
DO & CO Event Austria GmbH
DO & CO Catering & Logistics Austria GmbH
DO & CO International Event AG
DO & CO International Catering & Logistics AG
Sky Gourmet Slovensko s.r.o.
DO & CO Olympiapark München Restaurant GmbH
DO & CO Olympiapark München Catering GmbH
DEMEL New York Inc.
DO & CO Restaurants & Catering AG
Konzern
Konsolide Tablolarda Öz sermayaye dahil edilen Şirketler
Sky Gourmet Malta Ltd.
Sky Gourmet Malta Inflight Services Ltd.
Giava Demel S.r.l.
ISS Ground Services GmbH

Vienna
Vienna
Vienna
Salzburg
Baden
Vienna
Vienna-Airport
Vienna
Vienna
Salzburg
Vienna
Vienna
Vienna
Vienna
Vienna-Airport
Kelsterbach
Schwaig/Oberding
Kelsterbach
Berlin
Frankfurt
Vizzola Ticino
Barcelona
Feltham
Feltham
London
Vienna
London
Wilmington
Miami
New York
Lisbon
Istanbul
Istanbul
Vienna
Vienna
Zug
Zurich
Bratislava
Munich
Munich
New York

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
D
D
D
D
I
E
GB
GB
GB
A
GB
USA
USA
USA
P
TK
TK
A
A
CH
CH
SK
D
D
USA

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

DCAG
DCAG
DINV
DCAG
DCAG
DCAG
DCAG
DCAG
DCCC
DCAG
DCAG
DCCC
DCCC
DCAG
DCCC
DINV
DDHO
DDHO
DDHO
DDHO
DCAG
DINV
DINV
DINV
DCAG
DCCC
DINV
DINV
DHOL
DHOL
DINV
DINV
DIST
DCAG
DCAG
DINV
DINV
DSKY
DDHO
DDHO
DHOL

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
USD
USD
USD
EUR
TL
TL
EUR
EUR
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
USD

7.275
124
-232
1.099
-160
106
43
-4
2.241
-782
218
-1
89
1.212
1.270
0
-1.079
801
-604
268
-683
325
1.522
1.124
427
43
76
-7
-181
-599
0
181
6.903
1.368
861
-103
-13
-48
-416
195
-1.131
-9.416
807
13.119

Fgura
Fgura
Milan
Vienna

MAL
MAL
I
A

40,0
40,0
50,0
49,0

DSKY
DSKY
DCCC
DTIS

EUR
EUR
EUR
EUR

139
82
n.a.
93
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596
596
483
483
12.333 12.333
99
99
245
245
35
35
170
170
29
29
724
724
35
35
194
194
78
78
343
343
29
29
4.337 4.337
-3.578 -3.578
25
25
25
25
25
25
25
25
176
176
433
433
2.231 2.231
1.246
-1.677 -1.677
142
142
544
1
3.431
-9.278
-45
-45
450
71.282
250
250
100
100
2.425
11
565
565
25
25
25
25
-2.354

273
242
n.a.
322

273
242
n.a.
322

Ana Sermaye
TDC'deki2

Öz Sermaye EUR

Şirketin Para
birminde Öz
Sermaye

Net Kar
EUR

Para Birimi

Kontrol Şirketi1

Kayıtlı olduğu yer

Mülkiyet Birimleri
Yüzdesi

Şirket

Ülke

DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin 31 Mart 2010 tarihi itibariyle

36
36
36
36
36
35
36
36
799
35
36
35
35
150
800
25
25
25
25
25
1.275
3
30
0
0
35
0
100
1
1
5
750
30.000
100
100
100
100
63
25
25
1

1
1
30
218

DO & CO Restaurants & Catering
Aktiengesellschaft, Viyana

2009/2010 DO & CO Şirketler Grubu Konsolide Mali
Tablolar Dipnotları
DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin 31 Mart 2010 tarihli konsolide mali tablolar,
Avusturya Ticaret Yasası’nın 245 a maddesi hükmünün uygulanması ile, Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları (UFRS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlar Komitesi
(IFRIC) yönetmeliklerinin konsolide mali tabloların düzenlendiği tarihte uygulanması gereken
hükümlerine göre, Avrupa Birliğinde (EU) uygulanması gerektiği Ģekilde düzenlenmiĢtir.

I. Genel Açıklamalar
I.1. Temel Esaslar

I.1.1. Genel Bilgiler
DO & CO Restaurants & Catering AG, merkezi Viyana’da bulunan uluslararası ikram
hizmetleri

veren

bir

Ģirketler

grubudur.

Ticari

faaliyetleri,

aĢağıdaki

üç

bölümü

kapsamaktadır: Havayolu Ġkram Hizmetleri, Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri ve
de Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel.
Ulusal Kanunlara göre denetime tabii tutulmuĢ veya ekonomik önem ve grubun varlıklarına,
finansal durumuna ve gelirine etkisi önemsiz sayılabilecek Ģirketler dıĢında kalan, yıl sonu ve
ara dönem mali tabloları tam konsolide edilen tüm yerli ve yabancı Ģirketler bağımsız denetçi
tarafından denetlenmiĢ ve her bir Ģirket için olumlu görüĢ verilmiĢtir. Konsolidasyona dahil
edilen tüm iĢtirak ve bağlı ortaklıkların yıl sonu ve ara dönem mali tabloları 2008/2009 mali
yılında Avrupa Birliği’nde (EU) uygulanan IFRS’e ve ana ortaklığın muhasebe ve değerleme
prensiplerine uygun olarak hazırlanmıĢtır
Konsolide mali tablolar, Avrupa Birliği’nde (EU) uygulanan, 2009/2010 mali yılında geçerli
olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumludur.

I.1.2. Yeni ve değişen standartların etkileri
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından 31 Mart 2010 tarihine kadar
Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanan ve bu tarihe kadar yürürlüğe giren yeni
standartlar, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren uygulanmaktadırlar ve DO & CO Grubu’nu
etkileyenler aĢağıda özetlenmiĢtir:
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Bu mali yıl itibariyle zorunlu olarak uygulanması gereken UFRS 8’in (Faaliyet Bölümleri) ve
revize edilen IAS 1’in (mali tabloların sunumu ve kapsamlı gelir beyanına iliĢkin diğer
bilgilerin kapsamlı revizyonu) düzenlemeleri, Ģirketler grubu konsolide bilançosu ile ilgili
detaylı bilgilerin verilmesine ve ilave açıklama yükümlülüklerine yol açmıĢtır. UFRS 8’in
uygulanması, Ģirketler grubunun varlık, finansal varlık ve gelir durumu hakkında önemli bir
değiĢikliğe neden olmayacaktır.
Yine iĢbu mali yıldan itibaren zorunlu olarak uygulanacak IAS 32’nin (Finansal Araçlar – ilave
bilgiler), IAS 23’ün (Borçlanma Maliyetleri), IAS 27’nin (Konsolide ve Bireysel Finansal
Tablolar), UFRS 1’in (Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Uygulaması), UFRS
2’nin (Hisse Bazlı Ödemeler) ve UFRS 7’nin (ilave edilecek cari değer ve likidite riski)
düzenlemeleri, Ģirketler grubu için önem taĢımamaktadırlar ya da ikincil bir önem
taĢımaktadırlar.
Revize edilen UFRS 1’in (Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Uygulaması),
revize edilen UFRS 3’ün (ĠĢletme birleĢmeleri – satın alma yönteminin uygulanması ile ilgili
kapsamlı revizyon) ilk defa uygulanacağından, bununla bağlantılı olarak 2010/2011 mali
yılından itibaren IAS 27, 28 ve 31’de yapılan değiĢikliklerin, IAS 32’nin (satın alma haklarının
sınıflandırılması)

ve

2010/2011

mali

yılından

itibaren

IAS

39’a

(finansal

araçlar,

muhasebeleĢtirme ve ölçme) yapılan ilaveler ve de 2011/2012 mali yılından itibaren UFRS
2’de (Hisse Bazlı Ödemeler) yapılan değiĢikliklerin Ģirketler grubu muhasebesi üzerindeki
etki, tam ve etkin bir Ģekilde belirlenememekte ya da Grup’a etkisi ihmal edilebilir olacaktır.
ĠĢbu mali yıldan itibaren bağlayıcı olarak uygulanacak IFRIC 13 (müĢteri sadakat programı),
IFRIC 15 (gayrimenkul inĢaat anlaĢmaları) ve IFRIC 16 (Yurt DıĢındaki ĠĢletmede Bulunan
Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması) ve de 2010/2011 mali yılından itibaren geçerli
olacak IFRIC 17 (Nakit dıĢı varlıkların ortaklara dağıtımı) ve IFRIC 18 (MüĢterilerden Varlık
Transferi), DO & CO Grubu faaliyetleri ile ilgili değildir.

I.2. Konsolidasyon prensipleri
I.2.1. Konsolidasyonun kapsamı
Konsolidasyonun kapsamının tespiti, IAS 27’nin (Konsolide Finansal Tablolar) prensiplerine
göre belirlenmiĢtir. Buna göre 31 Mart 2010 tarihli Ģirketler grubu konsolide mali tablolarında
DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin yanı sıra, ortaklığın dolaylı ya da dolaysız bir
Ģekilde %100 sermaye payını elinde tuttuğu on yedi yerli ve yirmi iki yabancı iĢtirak dahil
edilmiĢtir. ġirketler grubunun %90 payına sahip olduğu yerli bir ortaklık, %50 paya sahip
olduğu yabancı bir ortaklık grubun bu Ģirketlerdeki hakim etkisi nedeniyle tam konsolide
edilmiĢlerdir.
Ortaklığın %50 oranında iĢtirak ettiği ve müĢterek bir yönetimin mevcut olduğu (ortak
kuruluĢ) yabancı bir ortaklık ve ortaklığın her birine %40 oranında iĢtirak ettiği iki diğer
yabancı ortaklık ve de ortaklığın %49 oranında iĢtirak ettiği yerel bir ortaklık, özkaynak
yöntemine göre konsolide edilmiĢtir.

49

Konsolidasyonun kapsamı (DO & CO Restaurants & Catering AG dahil) 2009/2010 mali
yılında bir önceki yıla kıyasla değiĢmemiĢtir:

I.2.2. Konsolidasyon yöntemleri
Ġlk konsolidasyon 1 Nisan 1997 tarihinde yapılmıĢtır. Bu tarihten sonra gerçekleĢen
iĢlemlerde, alım tarihi ya da alım tarihi ile karĢılaĢtırıldığında etkisi daha az ise rapor tarihi
kullanılmıĢtır. Tam konsolide edilen bağlı kuruluĢların sermaye konsolidasyonu, alım yöntemi
esasına göre gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bununla birlikte satın alma masrafları ve iĢtirakin yeniden değerlendirilen özsermayesi, alım
tarihinde karĢılaĢtırılmıĢtır (“satın alma yöntemi”). Aktif farklar, Ģayet yeniden değerlendirilen
malvarlığı hesabına dahil edilemiyorlarsa, Ģerefiye olarak gösterilmiĢlerdir. UFRS 3 – ĠĢletme
BirleĢmeleri

standardına

göre,

edinimlerden

doğan

Ģerefiyeler

plana

uygun

amorti

edilmemekte, bilakis yıllık olarak telafi edilebilirliğine iliĢkin kontrol edilmekte (değer kaybı
testi) ve yalnızca plan dıĢı değer kaydı durumunda amorti edilmektedir.
Özkaynak

yöntemine

göre

konsolide

edilen

iĢtirakler

için,

özkaynak

yöntemi

ile

konsolidasyon prensiplerinin yanında tam konsolidasyon prensipleri de geçerlidir. Bu
münasebetle kısmen üstlenilen yıllık kâr üzerinde önemsiz etkiler bulunması halinde ulusal
değerlendirme yöntemleri muhafaza edilmiĢtir.
Borçların konsolidasyonu kapsamında, Ģirketler grubu konsolide bilançosuna dahil edilen
kuruluĢlar

arasında

netleĢtirilmiĢtir.

bulunan

finansal

borçlar,

alacaklar

ve

borçlar

karĢılıklı

olarak

Bunun haricinde tam konsolide edilen kuruluĢlar arasında (ağırlıkta ticari)

satıĢ gelirleri ve diğer gelirler, paylarına düĢen giderlerle mahsup edilmiĢlerdir. Sabit ve
döner

sermayede,

Ģirketler

grubu

dahilinde

yapılan

teslimat

ve

hizmet

trafiğinden

kaynaklanan ara sonuçlar, Ģayet ikinci derecede önem taĢımıyorlarsa, elimine edilmiĢtir.
Ġndirimler ve diğer tek taraflı sonucu etkileyecek kayıtlar, Ģirketler grubu konsolide
bilançosunda düzeltilmiĢtir. Sonucu etkileyen konsolidasyon süreçlerinde, gelir vergisine
iliĢkin etkiler dikkate alınmıĢtır ve ertelenmiĢ vergiler hesaba katılmıĢtır.

I.2.3. İş Bölümleri
DO & CO Ģirketi ticari faaliyetini, bölümlerle ayırmıĢ ve buna göre yönetmektedir. Dahili
raporlama sisteminin içeriği Havayolu Ġkram Hizmetleri, Uluslararası Organizasyon Ġkram
Hizmetleri ve Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel bölümlerinden oluĢmaktadır. ĠĢ kollarının
sınıflandırılması ve bölüm sonuçlarının hazırlanması, UFRS 8’e (“Yönetim YaklaĢımı”) göre
gerçekleĢtirilir ve kaynakların iĢ kolları üzerine dağıtılması hakkında karar veren, sorumlu
Ģirket merci olarak (ana karar merci) yönetim kuruluna sunulan dahili raporları takip eder.
DO & CO’nun konsolide satıĢ toplamının %10’undan daha fazlasına sahip müĢterileri vardır.
ĠĢbu müĢterilerden elde edilen cirolar, tüm bölümlerde mevcuttur ve toplamlarında, toplam
cironun yarısından azdır.
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I.2.4. Para biriminin dönüştürülmesi
Yabancı

ortaklıkların

yıl

sonu

konsolide

mali

tablolarında

kayıtlı

para

birimlerinin

dönüĢtürülmesi, IAS 21 (kur değiĢiminin etkileri) hükümlerine uygun olarak fonksiyonel döviz
kuru konseptine göre gerçekleĢtirilmiĢtir. Fonksiyonel para birimi, Britanya’da bulunan iki
iĢtirakin haricinde yabancı ortaklıklarda, iĢtirakler finansal, ekonomik ve organizasyonel
açıdan iĢlerini bağımsız yürüttüklerinden ilgili ülke para birimindedir.
Merkezleri Avrupa Birliği devletlerinin birlik bölgesinin dıĢında bulunan sekiz yabancı iĢtirakin
ya da merkezi Büyük Britanya’da bulunan iki iĢtirakin yıl sonu mali tabloları, değiĢtirilen
kapanıĢ tarihinin para birimi yönteminin prensiplerine göre dönüĢtürülmüĢtür. Bilanço
kalemleri, kapanıĢ tarihi olan 31 Mart 2010’un ortalama kuru ile değerlendirilmiĢtir; gelir
tablosunda gelirler ve giderler, yıllık ortalama kur ile dönüĢtürülmüĢtür.
Bilançoda bulunan kapanıĢ tarihi dönüĢtürme farkları, sonucu etkilemeyecek Ģekilde
özsermayeye uyarlanmıĢtır. Bilançonun kapanıĢ tarihinde uygulanan para birimi ile gelir
tablosunda uygulanan ortalama para birimi arasındaki para birimi dönüĢtürme farkları,
özsermayeden mahsup edilmiĢtir. Raporlama yılında, sonucu etkilemeyecek Ģekilde aktif
kapanıĢ tarihinde hesaplanan toplamda 2.311 bin Euro tutarındaki dönüĢtürme farkları,
özsermayeye uyarlanmıĢtır.
Duran

varlıklardaki

hareketler,

ortalama

para

birimleri

ile

sunulmuĢtur.

Bilançonun

düzenlendiği tarihte uygulanan ortalama döviz kurunun bir önceki yılın ortalama döviz
kuruna kıyasla meydana gelen değiĢiklikleri ve de ortalama kurların uygulanmasından
meydana gelen farklılıklar, Ģirketler grubu konsolide bilançosunda ayrı tutularak “para birimi
değiĢiklikleri” olarak gösterilmiĢlerdir.
Türkiye’de, Britanya’da

ve Amerika’da

bulunan iĢtiraklere verilen kredilerden

doğan

borçlardan meydana gelen ve ekonomik olarak bağlı bulunan bir kuruluĢun payına
atfedilmesi gereken, para ile ilgili kalemlerde gerçekleĢtirilmeyen para birimi dönüĢtürme
farkları, sonucu etkilemeyecek Ģekilde para birimi dönüĢtürme sütununun bir dengeleme
kalemine uyarlanmıĢ ve öz sermayeden mahsup edilmiĢtir.
Kur değerlemelerinde kullanılan kurlar aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢir.
EUR
1 ABD Doları
1 Britanya Poundu
1 Türk Lirası (eski: Yeni Türk Lirası)
1 Ġsviçre Frankı

Raporlama tarihindeki kur
31 Mart 2010 31 Mart 2009
0,741895
0,751428
1,123848
1,074345
0,487520
0,450207
0,700476
0,659979
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Kümülatif ortalama kur
31 Mart 2010 31 Mart 2009
0,707613
0,712652
1,131805
1,200718
0,466356
0,506490
0,668309
0,644018

I.3.Muhasebe Politikaları ve Değerleme Yöntemleri
Muhasebe politikaları ve değerleme yöntemleri, bir önceki yılın Ģirketler grubu konsolide
bilançosunda olduğu gibi aynen muhafaza edilmiĢtir.
Maddi olmayan duran varlıklar
Edinilen maddi olmayan duran varlıklar, satın alma maliyetinden amortisman düĢülerek net
olarak gösterilmiĢlerdir.
Belirlenebilir kullanım süresine sahip maddi olmayan duran varlıklar, satın alma maliyetleri
ile kaydedilirler ve olağan olarak ekonomik kullanım süreleri üzerinden doğrusal olarak
amorti edilirler. ġayet değer kaybı ile ilgili emareler mevcut ise ve elde edilebilecek meblağ
(varlık değerinin elden çıkarma masrafları ve kullanım değeri düĢüldükten sonra atfedilecek
mevcut değerden daha yüksek bir değer) defter değerinin altında kalıyorsa, amortisman IAS
36’ya göre değer kaybı gerçekleĢtirilir.
KuruluĢların satın alınması ile bağlantılı edinilen Ģerefiyelerin satın alma maliyetleri, satın
alındıkları tarihte edinilen varlıkların gerçeğe uygun değerleri üzerinden, satın alma için
yapılan

giderlerin

fazlalığı

olarak,

borçlar

ve

muhtemel

yükümlülükler

düĢülerek

değerlendirilir.
ġerefiyeler normalde amorti edilmez, bilakis nakit akıĢını yaratan ve Ģirket değerine tasnif
edilen birimde, elde edilebilir meblağ bazında değer kaybına uğrayıp uğramadığı kontrol
edilir. Nakit yaratan bir birim diğer varlıklar veya varlıklar grubundan bağımsız olarak nakit
yaratan en küçük birim olarak adlandırılabilir. ĠĢbu değer düĢüĢü her yıl ya da nakit akıĢı
yaratan birimde bir değer kaybının var olduğuna dair bir iĢaretin varlığında gerçekleĢtirilir.
ġayet nakit akıĢı yaratan birimin defter değeri, elde edilebilir meblağı aĢıyorsa, Ģerefiye
aradaki fark tutarında amorti edilmesi gerekmektedir. Bunu takip eden yıllarda, değer kaybı
nedeninin ortadan kalkması halinde meblağın tekrar hesaba geçirilmesi mümkün değildir.
ġayet nakit akıĢı yaratan birimin değer kaybı, kendisine ait edilen defter değerini aĢıyorsa,
bunu aĢan değer kaybı nakit akıĢı yaratan birime ait defter değerinin orantılı Ģekilde
azaltılması sayesinde kayda geçirilmelidir.
Nakit akıĢını yaratan birimin elde edilebilir meblağı, ĠndirgenmiĢ Nakit AkıĢı (DCF) yöntemine
göre kullanım değerinin hesaplanması vasıtasıyla bulunur. ĠĢbu hesaplama, yönetim
tarafından onaylı 5 yıllık mali plana ve daimi bir gelire dayanır. Ġndirim faktörleri, ortalama
olarak değerlendirilen sermaye maliyetlerine (Sermayenin Ağırlıklı Ortalamalı Maliyeti WACC) bağlıdırlar. 2009/2010 mali yılı için %8 oranında bir WACC hesaplanmıĢtır.
ĠĢtiraklerin satıĢında, tasnif edilebilen Ģerefiye orantılı olarak sonucu etkileyecek Ģekilde
mahsup edilir.
AktifleĢtirilen Ģerefiye 31 Mart 2010 tarihi itibariyle aĢağıdaki Ģekildedir:
Bin Euro
AktifleĢtirilen Ģerefiyeleri

31 Mart 2010
4.056

Raporlama yılında IAS 36’ya göre Ģerefiyeye amortisman ayrılmamıĢtır.
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31 Mart 2009
4.056

Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, olağan olarak hesaplanan amortismanlar ya da olağandıĢı ele alınan ve
güncellenen amortismanlar düĢtükten sonra satın alma maliyeti ile değerlendirilir. Değerinin
düĢtüğüne dair iĢaretler bulunan varlıklar ve gelecekte yapılacak ödeme fazlalıklarının defter
değeri altında yatan nakit değerler, IAS 36’ya göre (varlıkların değer kaybı) ekonomik değer
üzerine ya da muhtemel bir münferit satıĢ veya likidasyon değeri üzerine amorti edilirler.
Olağan amortismanlar, doğrusal yönteme göre bulunmuĢtur. Mali yılın ilk yılında meydana
gelen giriĢler için, tam yıllık amortisman, 30 Eylül 2009 tarihinden sonra meydana gelen
giriĢler için yarım yıllık amortisman hesaplanmıĢ ya da zamana orantılı amortismanlar olarak
kaydedilmiĢtir.
Duran varlıkların doğrusal amortismanları için, beklenen ekonomik ya da teknik kullanım
olasılıkları dikkate alınarak aĢağıdaki kullanım süreleri esas alınmıĢtır:
a) Maddi Olmayan duran varlıklar
b) Arsalar ve binalar
c) Üçüncü Ģahıslara ait arsalar üzerinde yapılan inĢaatlar
d) Teknik tesisler ve makineler
e) Diğer tesisler, iĢletme ve Ģirket donanımı

2,0
25,0
2,0
2,0
2,0

ila
ve
ila
ila
ila

25,0
40,0
10,0
10,0
10,0

yıl
yıl
yıl
yıl
yıl

DüĢük değerli varlıklar, giriĢ yaptıkları yılın vergisel olasılıkları kapsamında, her defasında bir
iz bedel üzerine amorti edilmiĢlerdir. Duran varlıkların geliĢiminde, düĢük değerli varlıklar
genellikle eksilme olarak iĢletmede olağan üç yıllık tahmini bir kullanım süresi ile belirlenirler.
Devlet destekleri ve üçüncü Ģahıslar tarafından yapılan inĢaat masrafları katkıları (yatırım
hibeleri) pasif hale getirilerek, teĢvik edilen varlığın kullanım süresine uygun olarak sonucu
etkileyecek Ģekilde eritilmiĢtir.
Ekonomik olarak uzun vadeli finansmana sahip yatırım alımları olarak kabul edilmesi gereken
ve esas olarak bir varlığın mülkiyetinden ortaya çıkan tüm risklerin ve fırsatların devredildiği
(finansal leasing)

kiralanan maddi varlıklar, IAS 17 ile uyum içerisinde (leasing) nakit

değerleri ile aktifleĢtirilmiĢlerdir. Amortismanlar, varlıkların ekonomik kullanım süresi
üzerinden olağan Ģekilde hesaplanmıĢtır. Gelecekte ödenecek leasing taksitlerinden ileri
gelecek ödeme yükümlülükleri, azaltılmıĢ ve ticari borçlar altında gösterilmiĢtir.
Bağlı bulunulan kuruluşlarda mevcut paylar
Bağlı bulunulan kuruluĢlarda mevcut payların değerlendirmesi, satın alma maliyetlerine göre
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bağlı bulunan kuruluĢlarda saptanan payların defter değeri, bilançonun düzenlendiği tarihte,
geçen yılda olduğu gibi 0,00 Euro tutarındadır.
Ortak olunan kuruluşlarda mevcut paylar ve diğer sermaye yatırımları
Ortak olunan kuruluĢlarda bulunan paylar özkaynak yöntemine göre değerlendirilmiĢtir.
Kıymetli evraklar giriĢ tarihlerinde satın alma maliyetleri ile kayda geçirilmiĢtir ve bunu takip
eden dönemlerde, kayda alındıkları tarihteki maliyetlerle değerlendirilmektedir. Piyasa
değerinde meydana gelen dalgalanmalar, net geliri etkileyecek Ģekilde kar zarara kaydedilir.
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Stoklar
Stoklar, satın alma maliyetlerine ya da bilançonun düzenlendiği tarihteki varsa daha düĢük
piyasa değerlerine

göre değerlenmiĢlerdir. Satın alma maliyetleri, genel olarak hareketli

ortalama fiyat yöntemine göre hesaplanmıĢtır. Sayısal kayıt, bilançonun düzenlendiği tarihe
yakın yapılan somut bir stok sayımı sayesinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar
Alacaklar ve diğer varlıklar, Ģayet fark edilebilir münferit risklerin varlığına iliĢkin uygun
değer düĢüĢü ve daha düĢük değerlerin uygulanması gerçekleĢmemiĢse, satın alma
maliyetleri ile kaydedilmiĢtir. Faizsiz veya faiz uygulanmayan alacaklar, indirilmiĢ nakit
değerleri ile kaydedilmiĢtir. Dahil edilen ortaklıklara ait münferit kapanıĢ bilançolarından
doğan yabancı para birimi alacakları, bilançonun düzenlendiği tarihte döviz kuruna göre
değerlendirilmiĢtir.
Kısa vadeli mali varlıklar
Kısa vadeli mali varlıklar (kasa mevcudu, çekler ve banka), nakit ve nakit benzerleri altında
gösterilmiĢtir ve yabancı para biriminin mevcut olması durumunda, bilançonun düzenlendiği
tarihin değeri ile kaydedilmiĢtir.
Ertelenmiş vergiler
ErtelenmiĢ vergiler, IAS 12 (gelir vergisi) ile uyum içerisinde, UFRS bilançosunda ve vergi
bilançosunda bulunan değerlendirmeler arasındaki tüm geçici değerlendirme ve dengeleme
farkları için hesaplanmıĢtır. Sınırları, ilgili Ģirketler grubu kuruluĢunun bulunduğu ülkede
uygulanan gelir vergisi oranı, değer farkının döndüğü tarih dikkate alınarak bulunmuĢtur.
BirikmiĢ zararlar üzerindeki aktif ertelenmiĢ vergiler, bunlardan gelecekte belirli bir dönem
içerisinde tekrar yararlanılabileceği kapsamda kaydedilmiĢtir.
Peşin ödenmiş giderler ve ertelenmiş gelir
PeĢin ÖdenmiĢ Giderler ve ertelenmiĢ gelir, diğer alacaklar ve yükümlülükler kalemi altında
gösterilmiĢtir. Burada Ģayet bunlar bilançonun düzenlendiği tarihten belirli bir zaman sonrası
için yapılan giderler veya ödemeler ise, bilançonun düzenlendiği tarihten önce yapılan
giderler ve ödemeler söz konusudur.
Emeklilik ikramiyesi, kıdem tazminatı ve uzun süreli hizmet bedelleri için ihtiyatlar
Avusturya’da bulunan Ģirketler grubu ortaklıklarında istihdam edilen personel karĢısında,
iĢten çıkartılma durumunda veya personelin emekliye ayrıldığı tarihte bir kereye mahsus
ödenecek ikramiye ve tazminatların ya da yasal veya toplu sözleĢmelerden doğan
yükümlülüklerin hesaplanması, tahmini hak yükümlülüğü yöntemine göre (“Tahmini Hak
Yükümlülüğü

Yöntemi”)

gerçekleĢtirilmiĢtir.

Bu

nedenle

tahminen

yapılması

gereken

ödemeler, bayanlarda 60 yaĢ ve erkeklerde 65 yaĢ olarak düĢünülen emeklilik yaĢında, yıllık
%5,00 (önceki yıl: yıllık %6,0) tutarında bir hesaplama faiz oranı uygulanarak ve ödemelerin
yıllık %3,0 tutarında (önceki yıl: yıllık %3,0) artması beklenerek bulunmuĢtur.
Avusturya’da bulunan ortaklıklarda istihdam edilen çalıĢanların uzun süreli hizmetleri için,
tazminat

benzeri yükümlülük olarak karĢılık ayrılmıĢtır. Bunların hesaplanması, muamele

ihtiyatlarında uygulanan hesaplama faktörlerinin aynısı esas alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu
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karĢılıkların bir bilirkiĢi tarafından toplanan nakit değerleri, yaĢa bağlı bir dalgalanma indirimi
kaydedilerek pasifleĢtirilmiĢtir.
Aktüeryal hesaplamaya iliĢkin kârlar ve zararlar, hiç değiĢmeden hemen meydana geldikleri
yılda kar ve zararı etkileyecek Ģekilde personel giderlerine mahsup edilmiĢtir. Yabancı
ortaklıkların ödemeye yönelik muamele yükümlülükleri, Ģayet katılım payına yönelik emeklilik
sistemleri mevcut değilse, benzer yöntemlerle ihtiyatlara kaydedilmiĢtir.
Türkiye’de bulunan Ģirketler grubu ortaklıklarında istihdam edilen personele ait kıdem
tazminatı yükümlülüklerinin hesaplanması, (bir önceki yıla göre değiĢmeden), yıllık %14,25
tutarında bir hesaplama faiz oranı uygulanarak ve ödemelerin yıllık %11,0 tutarında artması
beklenerek aynen gerçekleĢtirilmektedir.
Uzun

süreli

bir

çalıĢana

verilen

prim

vaadinden

doğan

emeklilik

yükümlülüklerinin

hesaplaması, tıpkı Avusturya’da bulunan Ģirketler grubunun kıdem tazminatı karĢılıkları için
uygulanan faktörlerle esas alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir.
Diğer karşılıklar
Diğer uzun ve kısa vadeli karĢılıklar, üçüncü Ģahıslar karĢısında geçmiĢte kalan bir hadise
dolayısıyla, Ģayet iĢbu yükümlülüğün bir nakit akıĢına yol açacağı olasılığı mevcut ise, tüm
hukuki

ve

gerçek

yükümlülükler

bilançosunun düzenlendiği

için

kaydedilmiĢtir.

KarĢılıklar,

yıl

sonu

konsolide

tarihte, yapılan en iyi tahmine göre bulunabilen değerle

kaydedilmiĢtir.
Ticari borçlar
Ticari Borçlar, sürdürülen satın alma maliyetleri ile, efektif faiz yöntemi dikkate alınarak
kaydedilmiĢtir.

Yabancı

para

birimi

yükümlülüklerin

değerlendirilmesi,

bilançonun

düzenlendiği tarihteki döviz satıĢ kuruna göre gerçekleĢtirilmiĢtir.
Tahminler ve takdir yetkisinin uygulanması
ġirketler grubu konsolide bilançosunda belirli bir dereceye kadar, raporlama döneminde
dengelenen

varlıkların

ve

yükümlülüklerin,

bilançonun

düzenlendiği

tarihte

diğer

yükümlülüklere ait bilgileri ve gelirlerin ve giderlerin belirlenmesini etkileyen tahminlerin
yapılması

ve

varsayımlarda

bulunulması

gerekmektedir.

Gelecekte

gerçekten

gerçekleĢtirilmesi gereken meblağlar, iĢbu tahminlerden sapabilir.
Varsayımların ve tahminlerin ana uygulama alanları, müĢteri sözleĢmelerinin ve maddi
varlıkların kullanım süresinin tespit edilmesi, değer kaybı testi kapsamında dikkate alınan net
para akıĢlarının bulunması, muamele, uzun süre çalıĢma paraları ve emekli maaĢları ve
vergiler için karĢılıkların oluĢturulmasıdır. ErtelenmiĢ vergilerin gerçekleĢtirilebilirlikleri
hakkındaki değerlendirme, yönetimin tüm ertelenmiĢ vergilerde bir değer kaybının mevcut
olup olmadığı ancak tahmin edilebilir.
Özellikle Ģerefiyede ve diğer duran varlıklarda meydana gelen bir değer düĢüĢünün
değerlendirmesinde yönetim tarafından, hesaptan düĢülen net para akıĢları ve sermayenin
ağırlıklı

ortalama

maliyeti

hakkında

tahminlerde

ve

geleceğe

yönelik

varsayımlarda

bulunulmaktadır. ĠĢbu tahminler, deneyimlere ve Ģirketin geleceğine iliĢkin öngörülere
dayandırılmaktadır. Bu tahminlerde kuĢku payı da dikkate alınmaktadır.
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Hisse başına kazanç
Her bir hisse senedi baĢına kazanç, Ģirketler grubu karının azınlık paylarına göre, dağıtılan
hisse senetlerinin ağırlıklı sonucuna bölünerek bulunmaktadır.
Değerlendirme ve muhasebe yöntemlerinin değiştirilmesi
Mali yıl içerisinde değerlendirme ve muhasebe yöntemlerinde bir değiĢiklik yapılmamıĢtır.
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II. Bilanço ve Gelir Tablosu Dipnotları
II.1. Bilanço Dipnotları
(1) Duran varlıklar
Bin Euro
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Finansal varlıklar

31 Mart 2010
25.352
59.143
1.645

31 Mart 2009
28.733
57.548
1.536

86.140

87.817

Toplam

Ekte verilen varlık değiĢim tablosu, 2009/2010 mali yılı ve önceki mali yılda gerçekleĢen
duran varlıklardaki değiĢimlere ek olarak konsolide edilmiĢ bilançoda yer alan duran varlıklar
kalemlerinin de ayrıntılı analizini içermektedir. Para birimi değiĢiklikleri olarak, yabancı
iĢtiraklere ait varlıklar, bilançonun yıl baĢında ve yıl sonunda düzenlendiği tarihte uygulanan
farklı kurlarla dönüĢtürülerek ve önceki yıllarda yaĢanan hareketler için ortalama kur
kullanılarak hesaplanan tutarlar gösterilmiĢtir.
Bilanço düzenlendiği tarihte maddi olmayan duran varlıklar olarak, yalnızca Ģerefiye ve
özellikle müĢteri sözleĢmeleri, lisanslar, marka ve kullanım hakları ve de yazılım lisansları
gibi

diğer

haklar

gösterilmiĢtir.

2009/2010

mali

yılında,

ġirketler

grubunda

aktifleĢtirilebilecek maddi olmayan duran varlıklar mevcut değildir.
Maddi varlıklarda kayıtlı arsaların esas değeri, 675 bin Euro (önceki yıl: 684 bin Euro)
tutarındadır.
31 Mart 2010 tarihi itibariyle, daha önce sipariĢi verilen ama henüz teslim edilmeyen yatırım
malları için satın alma taahhütleri, 1.119 bin Euro (önceki yıl: 194 bin Euro).
Maddi duran varlıklarda (diğer tesisler, iĢletme ve Ģirket donanımı), ile ilgili finansman
leasing sözleĢmelerinin tutarları aĢağıdaki gibidir:
Bin Euro
Satın alma maliyetleri
BirikmiĢ amortismanlar
Defter değeri

31 Mart 2010
2.299
2.299
0

31 Mart 2009
2.299
2.299
0

Bilançoda gösterilmeyen maddi duran varlıkların kullanımından doğan yükümlülükler, menkul
varlıklar için yapılan kira ve leasing sözleĢmeleri ve de gayrimenkuller için yapılan kira ve
gelir sözleĢmeleri aĢağıdaki gibidir:
Bin Euro
Bundan sonraki mali yılda
Sonraki beĢ mali yılda

31 Mart 2010
20.822
104.720

31 Mart 2009
19.107
95.020

Bunun haricinde uzun vadeli bir kira sözleĢmesi nedeniyle (2024’e kadar fesihten feragat),
18.150 bin Euro (önceki yıl: 20.364 bin Euro) tutarında bir yükümlülük bulunmaktadır.
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Diğer Tesisler, iĢletme ve Ģirket donanımı kaleminde, sofra takımları, çatal bıçak takımları,
masa örtüleri ve bohçalar için 956 bin Euro (önceki yıl: 903 bin Euro) sabit değerler
mevcuttur. Sabit değerler, genel olarak Restoranlar & Yolcu Salonları, Otel bölümünden
cirolar elde eden ortaklıklarda aktifleĢtirilmiĢlerdir.
Finansal varlıklar
Ortak olunan kuruluşlar tamamen özkaynak yöntemi ile bilançoya dahil edilmiĢ ve
aĢağıdaki gibi kaydedilmiĢlerdir:
Mali Yıl
2009/2010
1.322
-47
157
1.432

Bin Euro
1.4. itibariyle
Kâr payı ödemeleri
Orantılı dönem karı
Toplam

Mali Yıl
2008/2009
1.362
-445
404
1.322

Borsada kayıtlı olmayan iĢtirakler, malli tablolara aĢağıdaki Ģekilde kaydedilmiĢlerdir:
Bin Euro
Sky Gourmet Malta Ltd.
Sky Gourmet Malta Inflight Services Ltd.
Giava Demel S.r.l.
ISS Ground Services GmbH
Toplam

31 Mart 2010
109
97
0
1.226
1.432

31 Mart 2009
53
64
0
1.205
1.322

Duran varlıkların diğer kıymetli evrakları, satın alma maliyeti ya da piyasa fiyatının
düĢük olanı ile değerlenir.

(2) Diğer uzun vadeli varlıklar
Bin Euro
Diğer uzun vadeli varlıklar
Toplam

31 Mart 2010
1.770
1.770

31 Mart 2009
1.046
1.046

ġirketler grubu konsolide bilançosuna dahil edilen iĢtiraklere ait diğer uzun vadeli varlıklar,
esas itibariyle takvim yılından sapan mali yıl dolayısıyla 31 Mart 2010 tarihinde, DO & CO
Restaurants & Catering AG Ģirketinin uzun vadeli olarak nitelendirilmesi gereken, gelir vergisi
peĢin ödemelerini ve de kiralanan mekanlar için ödenen depozitoları kapsamıĢtır.

(3) Stoklar
Bin Euro
Ġlk madde ve malzeme
Mamul mal
Toplam

31 Mart 2010
4.931
5.402
10.333

31 Mart 2009
5.460
5.778
11.238

Mamul Mal kaleminde, 2.427 bin Euro (önceki yıl: 2.670 bin Euro) sofra takımları, çatal bıçak
takımları, masa örtüleri ve bohçalar ve de gelecekte kullanılacakları dikkate alınarak diğer
yardımcı maddeler olarak kayda geçirilmiĢtir.
58

(4) Ticari alacaklar, diğer kısa vadeli alacaklar ve varlıklar
Bir yıldan az vadeli cari varlıkların bileĢimi, aĢağıdaki Ģekildedir:
Bin Euro

31 Mart 2010

İlişkili şirketlerden olan ticari alacaklar

31.213

31.875

697

631

12.653
676

16.509
882

14.026

18.022

45.239

49.897

Bir iĢtirak iliĢkisi bulunulan kuruluĢlardan alacaklar
Diğer alacaklar ve varlıklar
Gelecek dönemlere ait giderler ve ertelenmiĢ gelirler
Diğer kısa vadeli alacaklar ve diğer kısa vadeli varlıklar
toplamı
Toplam

31 Mart 2009

Ticari alacaklarla ilgili, muhtemel temerrüt riski ve de faiz zararları için yapılan değer
düzeltmeleri aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir:
Mali Yıl
2009/2010
1.663
551
12
-569
-159
1.498

Mali Yıl
2008/2009
1.909
329
398
-669
-304
1.663

Bin Euro
31 Mart 2010
Vadesi henüz gelmemiĢ
20.480
20 günden az
4.239
Vadesi 20 günden fazla ama 40 günden daha az geçmiĢ
2.688
Vadesi 40 günden fazla ama 80 günden daha az geçmiĢ
1.897
Vadesi 80 günden fazla geçmiĢ
1.419
Toplam
30.723

31 Mart 2009
19.079
5.740
3.216
1.252
2.238
31.525

Bin Euro
1.4 itibariyle
Tedarik
Yeniden düzenleme / Para birimi değiĢikliği
Tüketim
Tasfiye
Toplam

Ticari alacakların vadeleri, aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir:

Diğer alacaklar için düzeltilen değerler, aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir:
Mali Yıl
2009/2010
86
48
-4
0
130

Bin Euro
1.4 itibariyle
Tedarik
Tüketim
Tasfiye
Toplam

Mali Yıl
2008/2009
62
27
-3
0
86

Ticari alacaklarda, 31 Mart 2010 tarihi itibariyle münferit müĢterilerden, bilançonun
düzenlendiği 31 Mart tarihinde, toplamda vadesi gelmiĢ alacakların %20’sinden fazlasını
oluĢturan 7.841 bin Euro (önceki yıl: 8.018 bin Euro) tutarında alacaklar bulunmaktadır. Bu
alacaklar, 2010 yılının Mayıs ayının ortasına kadar neredeyse tamamen tahsil edilmiĢtir.
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Bilançonun düzenlendiği tarihte somut temerrüt riski sonucunu doğuracak herhangibi bir bilgi
mevcut değildir.
Diğer alacaklarda ve varlıklarda, yerel ve yabancı maliye makamlarından sürekli alacak
kaydedilen 9.679 bin Euro tutarında alacaklar bulunmaktadır. Bilançonun düzenlendiği tarihte
somut temerrüt riski olduğu sonucunu doğuracak bilgiler yoktur.

(5) Nakit ve nakit benzerleri
Bin Euro
Kasa, alınan çekler
Bankalar
Toplam

31 Mart 2010
888
28.282
29.171

31 Mart 2009
499
14.633
15.132

Vadeli paralara uygulanan efektif faizin ortalaması, 2009/2010 mali yılında %1,1 (önceki yıl:
%5,0) olmuĢtur.

(6) Ertelenmiş vergiler
Aktif ve pasif olarak ertelenmiş vergiler, aşağıda kronolojik olarak sınırlandırılmış
UFRS Ģirketler grubu konsolide bilançosunun defter değerleri ile, ilgili vergisel değerlendirme
esasları arasındaki muhasebe ve değerlendirme farklarından ileri gelmiĢtir:
31 Mart 2010
Aktifler
Pasifler

Bin Euro

31 Mart 2009
Aktifler
Pasifler

Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Finansal varlıklar
Stoklar
Alacaklar
Konsolidasyon kayıtları
KarĢılıklar
Yükümlülükler
PeĢin Ödenen Giderler ve ErtelenmiĢ Gelir kalemi

16
332
0
9
107
2.280
4.720
198
0

-2.711
-1.019
-931
0
-44
0
-3
0
-21

25
228
0
0
77
2.555
3.083
1.043
0

-2.406
-1.308
-1.087
-51
0
0
-3
0
-17

Bilançoda meydana gelen sapmaların toplamı

7.662

-4.730

7.010

-4.872

Biriken vergisel zarar
Aktif ertelenmiĢ vergiler için değerlendirme sapmaları
Aynı vergi dairesi karĢısında mevcut farkların mahsubu

6.047
-6.040

0
0

4.041
-3.463

0
0

-4.553

4.553

-3.361

3.361

Toplam

3.116

-176

4.227

-1.511

Mevcut Ģirketler grubu konsolide bilançosunda, 6.040 bin Euro (önceki yıl: 3.463 bin Euro)
tutarındaki aktif envanter farkları ve biriken vergisel zararlara karĢılık gelen ertelenmiĢ
vergiler aktifleĢtirilmemiĢtir, zira bu ertelenmiĢ vergi taleplerinin gelecekte vergi indirimi
Ģeklinde gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceği kesin değildir.
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(7) Özkaynaklar
ġirketler grubu özkaynaklarının 2008/2009 ve 2009/2010 mali yıllarındaki geliĢmesi,
aĢağıdaki Ģekilde olmuĢtur:
Bin Euro
Esas sermaye
Sermaye yedekleri
Kâr yedekleri
Kur farkı yedekleri
Ana hisseler
Konsolide kar zarar
DO & CO AG şirketine ait özkaynaklar
Azınlık payları
Özkaynaklar toplamı

31 Mart 2010
15.590
34.464
24.043
-5.636
-1.221
9.659
76.898
16.442
93.340

31 Mart 2009
15.590
34.464
23.124
-6.502
-162
2.084
68.598
12.075
80.672

DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin esas sermayesi 15.590.400,00 Euro
tutarındadır ve

7.795.200 adet hamiline kayıtlı ve oy hakkına sahip hisse senedine

ayrılmıĢtır.
5 Temmuz 2007 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu esas
sermayeyi denetim kurulunun onayı ile 30 Haziran 2012 tarihine kadar, nakit ve/veya ayni
olarak 3.897.600 adede kadar yeni adi hisse senedi çıkartarak 7.795.200,00 Euro’ya kadar
artırmakla (onaylı sermaye) yetkilendirilmiĢtir.
10 Temmuz 2008 tarihli genel kurul kararı ile, ortaklığın esas sermayesi, Anonim ġirketler
Yasası’nın 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırına göre, finansal araçların alacaklılarına dağıtılmak
üzere 3.897.600 adede kadar nominal değere sahip olmayan ve hamiline yazılı yeni hisse
senedi çıkartarak 7.795.200,00 Euro’ya kadar artırılmıĢtır. . Sermaye artırımı,ancak finansal
araç alacaklılarının ortaklığa ait hisse senetlerini satın alma ve/veya değiĢtirme haklarını
yürürlüğe koymaları durumunda gerçekleĢtirilebilir.
Bilançonun düzenlendiği tarihe kadar 115.785 hisse senedi geri alınmıĢtır Bunun sonucu
olarak, geri alınan hisse senetlerinin sayısı toplamda 131.740 adettir (önceki yıl: 15.955
adet). Bu rakam, esas sermayenin %1,69’una tekabül etmektedir.
DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin hisse senedi, 19 Mart 2007 tarihinden bu yana
Viyana borsasının “Ana Piyasa”sında kotelidir. DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin
çoğunluk hissesine, %55,34 ile Özel Atilla DOĞUDAN Vakfı sahiptir. DZR Immobilien und
Beteiligungs GmbH isimli limited Ģirket (Raiffeisen-Holding AĢağı Avusturya-Viyana Ģehrinde
tescilli limited Ģirketin %100 iĢtiraki) tarafından tutulan pay %25,17 oranındadır. Geriye
kalan hisse senedi

payı, halka arz

edilmiĢtir (bilumum iĢtirak iliĢkileri, bilançonun

düzenlendiği tarihe bağlıdır ve o tarihte geri alınan hisse senetlerini dikkate almaktadır).
Kâr yedeklerinde, biriken kârlardan doğan rezervlerin yanı sıra, Avusturya’da bulunan
kuruluĢların münferit yıl sonu konsolide bilançolarında kullanılan vergisel yatırım gelirleri
tutarında kâr yedekleri gösterilmiĢtir, ki bu vesileyle iĢbu vergilendirilmemiĢ yedeklerin
payına düĢen ertelenmiĢ vergi karĢılığı ayrılmamıĢtır. Bunlar bunun haricinde Ģirketler grubu
konsolide bilançosuna dahil edilen ortaklıkların yasal kâr yedeklerinin yanı sıra, iĢtiraklerin
sermaye konsolidasyonu kapsamında elimine edilmeyen bilumum kâr yedeklerini ve de
2009/2010 mali yılında uyarlanan konsolidasyon dolayısıyla sonucu etkilemeyecek değiĢiklik
kayıtlarını içermektedirler.
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Diğer hissedarlara ait paylar, tam konsolide edilen THY DO&CO Ġkram Hizmetleri A.ġ.’nin öz
sermayesinde mevcut %50 oranındaki yabancı payları kapsamaktadır. Bu kalem altında DO
& CO im PLATINUM Restaurantbetriebs GmbH isimli Ģirketin %10’luk azınlık payı da yer
almaktadır.

(8) Uzun vadeli karşılıklar
Uzun vadeli karĢılıklarda, bilançonun düzenlendiği tarihteki bileĢim ve geliĢimlerle birlikte
aĢağıdaki Ģekilde olmuĢtur:
emek
Kur
değişiklikleri

31 Mart 2009
itibariyle

Bin Euro
Kıdem Tazminatı karĢılıkları PBO
Emekli Ġkramiyeleri karĢılıkları PBO
Uzun Süreli Hizmet karĢılıkları PBO
ErtelenmiĢ vergi karĢılıklarıı
Diğer karĢılıklar
Toplam

Kullanım

Çözünme

31 Mart 2010
itibariyle

Tahsis

9.744
534
2.824
1.511
158

422
0
0
45
6

1.337
59
215
1.318
37

8
0
6
62
0

14.771

473

2.966

76

3.041
74
582
0
905

11.863
549
3.185
176
1.032

4.160

16.805

Kıdem tazminatı, emekli ikramiyesi ve uzun süreli hizmet paraları için karĢılıkların değerleme
oranı,

bilançonun

düzenlendiği

tarihte

sigorta

matematiğine

iliĢkin

bilirkiĢi

raporları

vasıtasıyla, Tahmini Hak Yükümlülüğü Yöntemi esas alınarak bulunmuĢtur. Değerlendirme
yıllık %5,00 (önceki yıl: yıllık %6,0) tutarında bir hesaplama faiz oranı, yıllık %3,0 tutarında
(önceki yıl: yıllık %3,0) artıĢ beklentisi ve yıllık %3,0 tutarında (önceki yıl: yıllık %3,0)
emekli maaĢı artıĢları esas alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir.
Türkiye’de bulunan Ģirketler grubu ortaklıklarında istihdam edilen personele ait kıdem
tazminatı yükümlülüklerinin hesaplanması, yıllık %14,25 tutarında bir hesaplama faiz oranı
uygulanarak ve ödemelerin yıllık %11,0 (önceki yıl: %11,0) tutarında artması beklenerek
aynen gerçekleĢtirilmektedir.
Bin Euro

Muameleler

Emekli maaşları

Jübile paraları

2009 / 2010

2008 / 2009

2009 / 2010

2008 / 2009

2009 / 2010

2008 / 2009

Yükümlülüklerin 1 Nisan tarihli nakit değeri
9.744
Para biriminde meydana gelen değiĢiklikler
388
Hizmet süresi masrafları *
2.339
Faiz masrafları*
543
Kıdem tazminatı ve uzun süreli hizmet parası ödemeleri -2.001
*
Planda yapılan kısaltmaların ve tazminatların sonucu
0
Sigorta tekniğine iliĢkin kar zarar *
850

10.196
-677
2.100
613
-3.139
749
-99

534
0
0
30
-59
0
44

492
0
0
27
-56
0
71

2.824
0
393
151
-209
0
26

2.575
0
398
150
-217
-30
-53

11.863
* ĠĢbu kalemler personel giderleri altında kayda geçirilmiĢtir

9.744

549

534

3.185

2.824

31 Mart itibariyle yükümlülüklerin değeri

Sigorta matematiğine iliĢkin kâr ve zararlar, meydana geldikleri yıl değiĢmeden sonucu
etkileyecek Ģekilde dikkate alınmaktadırlar.
Diğer uzun vadeli karĢılıklar, bilançonun düzenlendiği tarihte tamamen yarım günlük
emeklilik anlaĢmaları için ihtiyatları kapsamaktadır.
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(9) Uzun vadeli finansal yükümlülükler
Bin Euro
Kredi kurumlarına karĢı yükümlülükler
Toplam

31 Mart 2010
0
0

31 Mart 2009
8.503
8.503

7,00 milyon Euro tutarındaki uzun vadeli banka kredilerinin, akdedilen bir mahsup anlaĢması
nedeniyle alacak kaydı ile birlikte bir baĢka banka hesabıyla karĢılıklı netleĢtirilerek
gösterilmesi gerekmiĢtir. (IAS 32.42). Buna uygun olarak her iki kalem de bu meblağ
tutarında azaltılmıĢtır.

(10) Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Bin Euro
Diğer yükümlülükler
Toplam

31 Mart 2010
257
257

31 Mart 2009
225
225

(11) Diğer kısa vadeli karşılıklar

Bin Euro
Vergi karĢılıkları
Diğer personel karĢılıkları
Henüz faturası kesilmemiĢ teslimatlar ve
hizmetler
Diğer karĢılıklar
Toplam

Para birimi
31 Mart 2009
itibariyle değişiklikleri
7.547
9.702

Kullanım

Çözünme

95
75

5.391
9.643

5
79

Tedarik
3.307
10.504

31 Mart 2010
itibariyle
5.553
10.558

2.078

30

1.679

251

1.599

1.778

12.441

758

8.457

3.073

16.627

18.296

31.767

959

25.171

3.408

32.038

36.185

Personel giderleri için ayrılan karĢılıklar genel olarak, takvim yılından farklı mali yıl dolayısıyla
yapılan kısmi özel ödemeler için tutulan 1.676 bin Euro (önceki yıl: 1.739 bin Euro)
tutarındaki karĢılıklar, bilançonun düzenlendiği tarihte henüz kullanılmayan yıllık izinler için
5.878 bin Euro (önceki yıl: 5.952 bin Euro) tutarındaki karĢılıklar ve performansa iliĢkin
ödeme unsurları için 2.781 bin Euro (önceki yıl: 2.010 bin Euro) tutarındaki diğer karĢılıkları
kapsamaktadır. Diğer karĢılıklarda, esas olarak döneme dayalı diğer düzeltmelerdir.

(12) Kısa vadeli finansal yükümlülükler
Bin Euro
Nakit avans
Toplam

31 Mart 2010
0
0

Nakit avanslar, mevcut likiditenin yeterli olması nedeniyle geri ödenmiĢtir.
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31 Mart 2009
6.699
6.699

(13) Ticari borçlar ve diğer kısa vadeli yükümlülükler
Bin Euro
Ticari Borçlar

31 Mart 2010

31 Mart 2009

21.625

17.979

350
7.054
151
7.555

989
7.655
96
8.740

29.180

26.719

Verilen sipariĢlere karĢılık alınan peĢinatlar
Diğer yükümlülükler
Pasif ertelenmiĢ gelir kalemi
Kısa vadeli diğer yükümlülükler toplamı
Toplam

Bir yıldan az vadeli diğer yükümlülükler, vergi dairelerine ödenecek gelir vergilerinden ve
gelire

bağlı

diğer

harçlardan

doğan

yükümlülüklerden,

sosyal

sigortalar

kurumları

karĢısındaki yükümlülüklerden ve yürürlükte bulunan ücret ödemeleri tutarında çalıĢanlara
olan yükümlülüklerden oluĢmaktadır.

Nazım Hesaplar
Bin Euro
Teminatlar

31 Mart 2010
12.659

31 Mart 2009
11.876

Bu hesaptaki bakiye, tıpkı önceki yıl olduğu gibi Türkiye’den teslimat yükümlülükleri ve kira
iliĢkilerinden doğan hakların ve de Ġtalyan maliye makamları tarafından ödenecek vergi
iadelerinin emniyet altına alınması amacıyla alınan banka teminatları ve Türkiye’den teslimat
teminatları içermektedir.

II.2. Gelir Tablosu Dipnotları
Konsolide gelir tablosu, genel giderler yöntemine göre gerçekleĢtirilmiĢtir.

(14) Satışlar
Bin Euro

Mali Yıl
2009 / 2010
258.555
33.996
60.192
352.744

Havayolu Ġkram Hizmetleri
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
Restoranlar, Salonlar & Otel
Toplam
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Mali Yıl
2008 / 2009
246.842
76.873
64.061
387.775

(15) Diğer faaliyet gelirleri
Bin Euro
Duran varlıkların elden çıkartılması sonucu defter kârı
Ihtiyatların serbest kalmasından doğan gelirler
Alacaklara iliĢkin değer düzeltmeleri
Sigorta ödemeleri
Kira gelirleri
Kur farkları
Diğer faaliyet gelirleri

Mali Yıl
2009 / 2010
99
3.408
159
59
218
2.441
3.521

Mali Yıl
2008 / 2009
154
2.590
304
156
117
8.828
2.931

9.905

15.080

Toplam

Diğer faaliyet gelirlerinin 5.175 bin Euro azalması, genel olarak kur farklarından ileri
gelmiĢtir. Diğer faaliyet giderleri, kur farkı zararları 2.185 bin Euro (önceki yıl: 8.606 bin
Euro) tutarındadır.

(16) Malzeme ve hizmet giderleri
Bin Euro

Mali Yıl
2009 / 2010
119.726
20.676
140.403

Mal maliyetleri(ticari malların kullanımı dahil)
Satın alınan hizmetler maliyeti
Toplam

Mali Yıl
2008 / 2009
116.587
48.137
164.724

Mal ve hizmet giderlerinin azalması, 2008/2009 mali yılında EURO 2008 organizasyonu
sırasında yapılan masrafların bu kaleme yansımasından kaynaklanmaktadır.

(17) Personel giderleri
Bin Euro
MaaĢlar
Ücretler
ĠĢletmeye ait personel emekli ikramiyeleri,
,
kıdem tazminatlerı
maaĢları ve uzun süreli hizmet paraları için yapılan giderleri

Mali Yıl
2009 / 2010
72.807
20.043

Mali Yıl
2008 / 2009
80.673
22.044

4.354

3.903

18.685

23.208

3.863

4.116

119.752

133.945

Yasal olarak Ģart koĢulan sosyal sigortalar kesintileri ve de gelire
bağlı harçlar ve zorunlu katılım payları için yapılan giderler
Diğer sosyal giderler
Toplam

Katkıya bağlı emeklilik ve kıdem tazminatı sistemi kapsamında, DO & CO Grubu, emekli
sandığına 476 bin Euro (önceki yıl: 246 bin Euro) tutarında katılım payı ödemiĢtir. DO & CO
Grubunun katılım paylarını ödeme yükümlülüğü yerine getirilmiĢtir.
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(18) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman giderleri
Bin Euro
Olağan amortismanlar
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklardaki değer
düĢüklüğü
Toplam

Mail Yıl
2009 / 2010
17.040

Mali Yıl
2008 / 2009
16.810

421

3.410

17.460

20.220

Bu kalemin bir önceki yıla kıyasla azalması, özellikle Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümünde
maddi olmayan duran varlıklar üzerinde 3,41 milyon Euro tutarında bir planlanmayan
amortisman kaydedilmesinden kaynaklanmaktadır.
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(19) Diğer faaliyet giderleri
Diğer faaliyet giderleri aĢağıdaki Ģekildedir:
Bin Euro

Mali Yıl
2009 / 2010

Diğer vergiler (Gelir vergisi hariç)
Kiralar, finansal kiralamalar ve faaliyet giderleri
(havalimanı vergileri dahil)
Seyahat, haberleĢme giderleri
Nakliye, binek araç giderleri ve bakımları
Sigortalar
Hukuk, denetim ve-danıĢmanlık giderleri
Reklam giderleri
Diğer personel giderleri
Diğer Faaliyet Giderleri
Alacak kayıpları, değer düzeltmeleri ve diğer
zarar durumları
Kur farkları
Duran varlıkların elden çıkartılmasından doğan defter zararları
Diğer yönetim giderleri
Toplam

Diğer

faaliyet

giderlerindeki

düĢüĢ,

genel

olarak

kur

Mali Yıl
2008 / 2009

1.000

1.306

37.841
5.319
8.353
893
3.001
594
357
2.765

37.664
7.063
9.126
991
2.762
706
538
2.310

1.850

1.486

2.185
473
1.837

8.606
277
2.524

66.467

75.359

farkından

doğan

zararlardan

kaynaklanmaktadır.
ġirketler grubu konsolide mali tabloları ve bireysel mali tablolar için, raporlama yılında
denetçilere ödenen tutar 395 bin Euro ve baĢka danıĢmanlık hizmetleri için 80 bin Euro
tutarındadır.

(20) Mali kar / zarar
Bin Euro

Mali Yıl
2009 / 2010

Mali Yıl
2008 / 2009

Yatırımlardan elde edilen gelir
Bağlı ortaklıklardan elde edilen gelir
Bağlı ortaklıklardan elde edilen gelir toplamı

157
157
157

404
404
404

Diğer mali faaliyetlerden elde edilen gelir
Duran varlıklara ait diğer kıymetli evrakların gelirleri
Faiz ve benzerlerinden elde edilen gelirler
Faiz ve benzeri giderler
Diğer finansal faaliyetlerden doğan kar toplamı

0
726
-194
533

27
967
-1.171
-177

Toplam

690

227
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(21) Dönem vergi gideri
Bin Euro
Gelir vergisi giderleri
dönemsel olmayan
ErtelenmiĢ vergiler
Toplam

Mali Yıl
2009 / 2010
5.891
-14
247

Mali Yıl
2008 / 2009
4.842
-195
-1.353

6.138

3.488

Bu kalemde Gelir vergileri olarak hem DO & CO Restaurants & Catering AG ve iĢtirakleri
tarafından ödenen gelir vergileri ve buna bağlı borçlar ile ertelenmiĢ vergi karĢılıkları
kaydedilmiĢtir.
DO & CO ġirketler Grubunun efektif vergi yükü, %31,9 (önceki yıl: %39,5) tutarındadır.
2008/2009 mali yılında uygulan %25 kurumlar vergisi oranı ile rapor edilen Ģirketler grubu
vergi oranı arasındaki fark, kabul edilebilir tutardadır. Kalemler aĢağıda verilmiĢtir:
Bin Euro
Gelir vergilerinden once şirketler grubu karı
%25’lik vergi oranına ilişkin gelir vergisi harcamaları
(önceki yıl: %25)
Geçici olmayan farklar, önceki dönemlerden gelen vergi gelir /gideri
ErtelenmiĢ vergi karĢılığı yaratmayan aktifleĢtirilmiĢ
ertelenmiĢ vergi gelir/giderindeki, değer düzeltme değiĢiklikleri
Vergi oranı değiĢiklikleri ve farkları
Efektif vergi yükü
% bazında efektif vergi oranı

2009/2010

2008/2009

19.257

8.835

4.814

2.209

446

316

1.310

1.516

-432
6.138
31,9

-553
3.488
39,5

(22) Azınlık Payları
Tam konsolide ortaklıkların azınlık hissedarlarına düĢen yıllık kar payları, 3.460 bin Euro
(önceki yıl: 3.263 bin Euro) tutarındadır.
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III. Diğer bilgiler

(23) Hisse başına kazanç
31 Mart 2010 tarihi itibariyle çıkarılan hisse senedi sayısı 7.795.200 adettir (önceki yıl:
7.795.200 adet). DO & CO, 2009/2010 mali yılında hisse senedi geri alım programı
kapsamında 115.785 adet hisse senedini geri satın almıĢtır. Bunun sonucu olarak mali yılın
sonunda geri satın alınan hisse senedi sayısı toplamda 131.740’a ulaĢmıĢtır. Bu rakam, esas
sermayenin %1,69’lık oranına tekabül etmektedir. 17 Ekim 2008 ile 10 Ocak 2011 tarihleri
arasında, esas sermayenin azami %4’ü oranında hisse senedi geri satın alınabilecektir.

Hisse senedi sayısı (adet)
Ağırlıklı hisse senetleri (adet)

Hisse başına kazanç

Mali Yıl
2009 / 2010
7.663.460
7.725.246

Mali Yıl
2008 / 2009
7.779.245
7.790.230

1,25

0,27

9.659 bin Euro (önceki yıl: 2.084 bin Euro) tutarındaki konsolide kara göre hisse senedi
baĢına 1,25 Euro’dur (önceki yıl: 0,27 Euro).

(24) Kârın kullanımı ile ilgili öneriler
31 Mart 2010 itibariyle, Avusturya muhasebe mevzuatına göre hazırlanmıĢ olan DO & CO
Restaurants & Catering AG yıllık mali tabloları, Anonim ġirketler Yasası hükümlerine göre,
kâr payının dağıtılması esasına dayanmaktadır. Sözü geçen mali tablolar, 1.948.800,00 Euro
tutarında bir kâr göstermektedir. Yönetim kurulu, genel kurula bilanço kârının tamamının
dağıtılmasını önermiĢtir. Bu dağıtım, kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedi için
0,25 Euro tutarında bir kâr pay almayı mümkün kılmaktadır.

(25) Nakit Akım Tablosu
Nakit akıĢının sunumu, dolaylı yöntemle gerçekleĢtirilmiĢtir. Nakit araç; fonlar, kasa
mevcudu, çekler ve banka alacak kayıtlarından oluĢmaktadır.
Gelir vergisi ödemeleri, faaliyetlerden kaynaklanan nakit akıĢında ayrı olarak gösterilmiĢtir.
Giren ve çıkan faiz ödemeleri, aynı Ģekilde devam eden ticari faaliyete içinde gösterilmiĢtir.
DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin hissedarlarına yapılan kâr payı ödemeleri,
finansman faaliyetinin bir kısmı olarak gösterilmiĢtir.
ġirketler Grubu nakit akım tablosu hakkında detaylı bir açıklama, Ģirketler grubu yönetim
raporunda bulunmaktadır.
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26) Finansal araçlar ve risk raporu
Finansal araçlar
IAS 39’a göre defter değerleri Krediler ve Alacaklar (KuF), Mali Borçlar (FS), SatıĢa Hazır
Varlıklar (ZVF), Son Vade Tarihine Kadar Tutulan Varlıklar (BZEG) ve de Sonucu Etkileyen
ġerefiye (FVE) kategorize edilerek Ģerefiyeye (gerçeğe uygun değer) aktarılması aĢağıdaki
Ģekilde gösterilmiĢtir:

31.3.2010
defter değeri

Finansal
olmayan
araçlar

Bin Eoro Bazında Aktiler

31.3.2010
itibari ile
finansal
varlılların net
defter değeri

31.3.2010
itibarı ile
finansal
varlıkların
gerçek değeri

Değerl
eme

KUR /FS

ZVF

BZEG

FVE

Finansal Varlıklar
Diğer Uzun Vadeli Varlıklar
Ticari alacaklar
İştiraklerden alacaklar
Diğer Alacaklar ve Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Toplam
Bin Eoro Bazında PASİFLER

1.645
1.770
31.213
697
12.653
29.171
77.149

1.432
605
0
0
10.821
0
12.858

214
1.165
31.213
697
1.831
29.171
64.291

214
1.165
31.213
697
1.831
29.171
64.291

FV
AC
AC
AC
AC
AC

0
1.165
31.213
697
1.831
29.171
64.077

214
0
0
0
0
0
214

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam

0
257
0
21.625
7.555
29.437

0
0
0
0
5.317
5.317

0
257
0
21.625
2.238
24.120

0
257
0
21.625
2.238
24.120

AC
AC
AC
AC
AC

0
257
0
21.625
2.238
24.120

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

31.3.2009
defter değeri

Finansal
olmayan
araçlar

Bin Eoro Bazında Aktiler

31.3.2009
itibari ile
finansal
varlılların net
defter değeri

31.3.2009
itibarı ile
finansal
varlıkların
gerçek değeri

Değerl
eme

KUR /FS

ZVF

BZEG

FVE

Finansal Varlıklar
Diğer Uzun Vadeli Varlıklar
Ticari Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Diğer Ticari Alacaklar ve Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Toplam
Bin Eoro Bazında PASİFLER

1.536
1.046
31.875
631
16.509
15.132
66.729

1.322
825
0
0
12.894
0
15.041

214
221
31.875
631
3.615
15.132
51.687

214
221
31.875
631
3.615
15.132
51.687

FV
AC
AC
AC
AC
AC

0
221
31.875
631
3.615
15.132
51.474

214
0
0
0
0
0
214

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam

8.503
225
6.699
17.979
8.740
42.147

0
0
0
0
5.307
5.307

8.503
225
6.699
17.979
3.433
36.840

8.503
225
6.699
17.979
3.433
36.840

AC
AC
AC
AC
AC

8.503
225
6.699
17.979
3.433
36.840

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

IAS 39’a göre sınıflara ayrılan finansal araçlardan elde edilen gelir, 2009/2010 ve 2008/2009
yılları faizlerinden oluĢmaktadır ve herhangi bir değerleme içermemektedir.
Kur riski
DO & CO Ģirketi, havayolu ikram hizmetleri bölümü ve uluslararası organizasyon ikram
hizmetleri gibi faaliyet alanlarının uluslararası nitelik taĢıyor olmaları nedeniyle, kur
dalgalanmaları riskine önemli ölçüde maruz kalmaktadır. Kullanılan para birimleri ABD Doları,
TL ve GBP’dir.
Yabancı para biriminde elde edilen gelirler, yine aynı para biriminde yapılan giderlerle
karĢılanıp vade uyumu da sağlanarak, kapalı pozisyon tutulmaktadır. Grup, bunun haricinde
ilave riskleri önlemek amacıyla, alıcılar ve satıcılarla sözleĢmelerle yapmaktadır.
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Ġhtiyaç duyulduğunda kur riski, finansal araçlar ve türevleri kullanılarak kontrol edilmektedir.
Bilançonun düzenlendiği tarihte, türev finansman araçları kullanılmamıĢtır.
IAS 39’a göre, gerçekleĢtirilen hassasiyet analizi sonuçta , en önemli yabancı para birimleri
(yabancı para biriminin değer artıĢı) ile ilgili bilançonun düzenlendiği tarihte uygulanan kur ile
yıllık ortalama kur arasında mevcut olabilecek döviz kuru dalgalanmaları tahmin edilerek
aĢağıdaki değiĢiklikler (EGT) bulunmuĢtur:
EUR / USD kambiyo rayicinde yaĢanan %5’lik değiĢiklik 523 bin Euro (önceki yıl: 341 bin
Euro) tutarında etki edebilirdi
EUR / GBP kambiyo rayicinde yaĢanan %5’lik değiĢiklik 216 bin Euro (önceki yıl: 286 bin
Euro) tutarında etki edebilirdi
EUR / YTL kambiyo rayicinde yaĢanan %5’lik değiĢiklik 340 bin Euro (önceki yıl: -779 bin
Euro) tutarında etki edebilirdi
Likidite riski
Titizlikle hazırlanan ve her gün güncellenen finansal planlama raporları likiditenin kontrolü ve
bundan doğabilecek risklerden korunmanın en önemli anahtarıdır. Eğer bir büyüme veya yeni
bir proje planlanıyorsa bu yatırımın Ģirketin likiditesi üzerindeki etkileri titiz bir analiz
çalıĢması ile yönetilmelidir.
DO & CO’nun Avusturya’daki tüm Ģirketleri, tek bir havuz hesabı içinde toplanmakta, böylece
likidite tek bir merkezden kontrol edilebilmektedir.
Finansal planların sapması, düzenli ve hızlı finansal raporlamalar sayesinde çok kısa sürede
kontrol altına alınmaktadır. Bu yaklaĢım sayesinde, gerekli önlemlerin alınmasına hızlı bir
Ģekilde baĢlanmaktadır.
DO & CO Grubunun likidite riski, düĢük meblağlı borçlanma dolayısıyla sınırlıdır. Mevcut
likidite ihtiyacı, nakit ve nakit benzerleriyle bankalar tarafından karĢılanabilir.
Bilançonun düzenlendiği 31 Mart 2010 tarihinde mevcut finansal yükümlülüklerine iliĢkin
gelecekte yapılacak ödemeler ve de gelecekte uygulanacak faiz yükü aĢağıdaki Ģekilde analiz
edilebilir:
31 Mart 2010
Ödeme
0
0
0

Bin Euro
Vadesi bir yıl içerisinde gelenler
Vadesi bir ila beĢ yıl içerisinde gelenler
Vadesi beĢ yıl sonra gelenler

Faizler
0
0
0

31 Mart 2009
Ödeme
Faizler
7.277
601
8.150
861
0
0

Tahsilat riski
DO & CO, alacak yönetiminin bir parçası olarak alacak bakiyelerini sürekli izleyerek tahsilat
riskini minimum düzeyde tutmaktadır. Önemli müĢterilerde meydana gelebilecek tahsilat
riskini minimize etmek için gerekli sözleĢmeler yapılmakta ve teminatlar alınmaktadır. Tüm
tüzel kiĢiliklerin bakiyeleri her hafta raporlanmakta ve borçlarını ödeyememe riskleri
yakından takip edilmektedir.
DO & CO tahsilat sigorta hizmetlerinden yararlanmamaktadır. Yatırımlar yalnızca kredi notu
yüksek

bankalarda

yapılmaktadır.

Diğer

finansal

bulunmamaktadır.
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araçlarda

önemli

bir

risk

unsuru

Aktifler arasında gösterilen ve düzeltilen değerler tutarında düĢürülen alacaklar, azami
ödeme gücü ve temerrüt riskini içermektedirler. Mevcut ve yeni müĢterilerin ödeme güçleri
sürekli kontrol edildiğinden, müĢteriler karĢısındaki alacaklardan doğan kredi riski, bugünkü
bakıĢ açısına göre düĢük olarak değerlendirilebilir. Bu risk piyasa koĢullarında değiĢime
bağlıdır.
MüĢteri tarafından meydana gelebilecek temerrüt riski ile ilgili, ticari alacaklar ve de diğer
alacaklar hakkında düzenlenen ve dipnotların (4) maddesinde bulunan listeye bakılabilir.
Kıymetli evraklara ait nakit varlıklarla yatırım yapılmasından doğan kredi riski, sözleĢme
ortaklarının mükemmel ödeme kabiliyeti ya da kıymetli evraklara bağlanan varlığın
düĢüklüğü nedeniyle, yoktur.
Faiz riski
Bütün yatırım finansmanlarının vadeleri, finanse ettikleri projelerin vadelerine tekabül
etmektedirler. Finansman uygun piyasa koĢullarında gerçekleĢtirilmektedir. Faiz oranlarında
meydana gelecek değiĢikliğin etkisi, her çeyrekte gerçekleĢtirilen hassasiyet analizleri ile
denetlenmektedir. Grubun halihazırda faiz dalgalanmalarından dolayı meydana gelebilecek
önemli bir riski bulunmamaktadır.
DO & CO’nun, 31 Mart 2010 itibariyle finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır ve 2009/2010
mali yılında nakit ve nakit benzerlerini neredeyse ikiye katlamıĢtır. Ortalama faiz oranının %1
lik değiĢikliğe uğraması, Ģirketler grubu konsolide olağan faaliyet kar/zararı üzerinde ,
yaklaĢık

%0,8

oranında

olumlu

bir

etki

yaratacaktır.

Bu

nedenle

faiz

oranlarının

değiĢmesinden dolayı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir..

Sermaye yönetimi
DO & CO ġirketler Grubunun finansal yönetimi, Ģirket değerinin sürekli artması haricinde,
sermaye yapısının muhafaza edilmesini ve iyileĢtirilmesini hedeflemektedir. Bu sermaye
yapısı, kuruluĢun kazançlı bir Ģekilde büyümesi için önemli bir koĢuldur, zira bu finans
stratejisi Ģirketler grubunun kârlılığını, sağlamlığını, likiditesini ve mali esnekliğini emniyet
altına almayı hedeflemiĢtir. Bunun için aĢağıdaki stratejik noktaları belirlemiĢtir:
Stratejik bir asgari likiditenin mevcudiyeti
%35’ün üzerinde kalıcı bir özsermaye payı
Mali ve operatif esnekliğin, eldeki malvarlığın üzerine mükellefiyet yüklememek
suretiyle muhafaza edilmesi
ġirketler grubunun kâr payı politikasında da bu ilkeler uygulanmaktadır. Kâr payı önerilerinde
bu nedenle, gelecek yıllar için gereken sermaye ihtiyacını dikkate alınmaktadır.
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(27) Bölümlere göre raporlama
Bölümlere göre yapılan raporlama, 2009/2010 mali yılında aĢağıdaki gibidir:
Mali Yıl
2009/2010

Uluslararası
Restoranlar,
Organizasyon
Salonlar
İkram Hiz.
& Otel
258,56
34,00
60,19

Havayolu
İkram Hiz.

TOPLAM

SatıĢlar

Milyon €

VAFÖK

Milyon €

27,67

3,97

4,39

36,03

Amortismanlar

Milyon €

-14,37

-0,97

-1,69

-17,04

Değerin azalması

Milyon €

-0,11

0,00

-0,31

-0,42

FVÖK

Milyon €

18,57

VAFÖK marjı

13,19

2,99

2,39

10,7%

11,7%

7,3%

5,1%

8,8%

4,0%

73,3%

9,6%

17,1%

100,0%

12,84

0,21

0,18

13,24

FVÖK marjı
ġirketler grubu cirosundaki payı
Toplam yatırımlar

352,74

Milyon €

Bir önceki döneme ait karĢılaĢtırılabilir tablo aĢağıdaki Ģekilde sunulmuĢtur:
Mali Yıl
2008/2009

Uluslararası
Restoranlar,
Organizasyon
Salonlar
Ikram Hiz.
& Otel
246,84
76,87
64,06
18,47
5,70
4,66
-13,25
-1,32
-2,25

Havayolu
İkram Hiz.

TOPLAM

SatıĢlar
VAFÖK
Amortismanlar

Milyon €
Milyon €
Milyon €

Değerin azalması

Milyon €

-3,41

0,00

0,00

-3,41

FVÖK
VAFÖK marjı
FVÖK marjı
ġirketler grubu cirosundaki payı
Toplam yatırımlar

Milyon €

1,81
7,5%
0,7%
63,7%
24,94

4,38
7,4%
5,7%
19,8%
0,57

2,41
7,3%
3,8%
16,5%
1,13

8,61

Milyon €

387,78
28,83
-16,81

100,0%
26,65

Bölüm varlıkları aĢağıdaki gibidir:
Mali Yıl
2009/2010
Duran varlıklar
Stoklar
Ticari alacaklar

Havayolu
İkram Hiz.

Uluslararası
Organizasyon
Ikram Hiz.
78,35
1,81
6,64
2,65
23,53
5,07

Milyon €
Milyon €
Milyon €

Restoranlar,
Salonlar
& Otel
5,98
1,04
2,61

TOPLAM
86,14
10,33
31,21

Bir önceki döneme ait karĢılaĢtırılabilir tablo aĢağıdaki Ģekilde sunulmuĢtur:
Mali Yıl
2008/2009
Duran varlıklar
Stoklar
Ticari alacaklar

Havayolu
Ikram Hiz.

Uluslararası
Organizasyon
İkram Hiz.
79,96
2,67
9,10
0,92
26,54
1,55

Milyon €
Milyon €
Milyon €

Restoranlar,
Salonlar
& Otel
5,19
1,21
3,79

TOPLAM
87,82
11,24
31,88

Bölgelere (ortaklıkların merkezlerine) göre bölüm raporları, 2009/2010 mali yılı için
aĢağıdaki gibidir:
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Mali Yıl
2009/2010
SatıĢlar
ġirketler grubu cirosundaki payı

Avusturya
Milyon €

Geri kalan
Avrupa

135,47
38,4%

Diğer
Ülkeler

198,09
56,2%

Toplam

19,18
5,4%

352,74
100,0%

Bir önceki döneme ait karĢılaĢtırılabilir tablo aĢağıdaki Ģekilde sunulmuĢtur:
Mali yıl
2008/2009
SatıĢlar
ġirketler grubu cirosundaki payı

Avusturya
Milyon €

Geri kalan
Avrupa

176,23
45,4%

Diğer
Ülkeler

191,09
49,3%

Toplam

20,46
5,3%

387,78
100,0%

Bölüm varlıkları aĢağıdaki gibidir:
Mali Yıl
2009/2010
Duran varlıklar
Stoklar
Ticari alacaklar

Avusturya
Milyon €
Milyon €
Milyon €

28,58
4,66
12,61

Geri kalan
Avrupa

Diğer
Ülkeler

49,00
5,48
17,02

8,56
0,19
1,58

Toplam
86,14
10,33
31,21

Bir önceki döneme ait karĢılaĢtırılabilir tablo aĢağıdaki Ģekilde sunulmuĢtur:
Mali Yıl
2009/2010
Duran varlıklar
Stoklar
Ticari alacaklar

Avusturya
Milyon €
Milyon €
Milyon €

31,34
5,32
15,04

Geri kalan
Avrupa
46,29
5,50
14,19

Diğer
Ülkeler
10,18
0,42
2,65

Toplam
87,82
11,24
31,88

(28) Bilanço tarihinden sonraki olaylar (tamamlayıcı rapor)
2010 yılı Mart ayı sonunda Ġzlanda’da bulunan Eyjafjallajökull volkanı patlamıĢtır. Patlamanın
yarattığı kül bulutları nedeniyle, 15 Nisan 2010 tarihi itibariyle hava trafiğinin durması, kuzey
ve orta Avrupa’nın geniĢ bir bölümünde telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmıĢtır.
Binlerce uçuĢ ya iptal edilmiĢ ya da henüz kapatılmamıĢ havalimanlarına yönlendirilmiĢtir.
Ancak 21 Nisan 2010 tarihinden itibaren orta Avrupa’da uçuĢlar yine yavaĢ yavaĢ normal
hale dönerken, Ġskandinavya’da durum bölgesel bazda 23 Nisan 2010 tarihine kadar tekrar
kötüleĢmiĢtir. DO & CO Ģirketinin ticari faaliyeti bakımından, özellikle Londra Heathrow,
Münih, Milano ve Frankfurt havalimanları yüksek ölçüde; Avusturya’da ve Türkiye’de bulunan
havalimanları daha düĢük ölçüde etkilenmiĢlerdir. New York’ta bulunan JFK havalimanı aynı
Ģekilde etkilenmemiĢtir. Havayolu trafiğindeki volkan faaliyetine bağlı geliĢim için beklemeye
geçilmiĢtir. Yönetim etkilenen Havayolu Ġkram Hizmetleri ve Restoranlar, Yolcu Salonları &
Otel bölümlerinden plana uygun olarak geliĢmelerini beklemektedir.
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(29) İlişkili taraflara ait açıklamalar
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG ve bağlı ortaklığı DZR Immobilien und
Beteiligungs GmbH, DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin hissedarı sıfatıyla dolaylı
yoldan, üçüncü taraf Ģirketlerle olağan koĢullarda ticari iliĢkiler kurabilmektedir.
DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin denetim kurulu üyelerinin faaliyet gösterdiği
kuruluĢlarla mevcut olan ticari iliĢkiler, üçüncü Ģirketlerle olağan koĢullarda sürmektedir.
Waldemar JUD ve Werner SPORN isimli denetim kurulu üyelerinin önemli ölçüde ekonomik
menfaatleri bulunan kuruluĢlar, 2008/2009 mali yılında hukuki danıĢmanlık faaliyetleri için
yaklaĢık 380.236,00 Euro tutarında ücret fatura etmiĢlerdir.
Grup, Turkish DO&CO Ġkram Hizmetleri A.ġ.’nin %50’sini elinde tutmaktadır. Ortaklığın diğer
%50’si Türk Hava Yolları A.O.’na aittir. Turkish DO&CO Ġkram Hizmetleri A.ġ., Türk Hava
Yollarına havayolu ikram hizmetleri sunmaktadır. Ortaklarla kurulan ticari iliĢkiler Ģart ve
koĢullara uygun olarak yürütülmektedir. Bu ticari iliĢki ile bağlantılı olarak, ticari alacaklar
hesabına, Türk Hava Yolları’dan 4.325 bin Euro (önceki yıl: 2.531 bin Euro tutarında bir
alacak kaydı yapılmıĢtır
DO & CO Ģirketi,

ortağı olduğu ISS Ground Services GmbH (ortak olunan kuruluĢ) isimli

limited Ģirkette %49 oranında bir iĢtiraki bulunmaktadır ve 2009/2010 mali yılında 7.176 bin
Euro tutarında hizmet satın almıĢtır. Bu ticari iliĢki ile bağlantılı olarak, ISS Ground Services
GmbH Ģirketi karĢısında 752 bin Euro tutarında yükümlülükler kapsanmıĢtır. Bilumum ticari
iliĢkiler, üçüncü Ģirketlerle olağan olan koĢullarda çözülmüĢtür.

(30) Yönetim Kurulu ve Çalışanlar
Ġstihdam edilen ortalama çalıĢan sayısı aĢağıdaki Ģekildedir:
Mali Yıl
2009/2010
3.111
431
3.542

Mavi yaka
Beyaz yaka
Toplam

Mali Yıl
2008/2009
3.330
505
3.835

Yukarıda belirtilen çalıĢanlara ek olarak ortalama 152 (önceki yıl: 147) kiĢi part-time
çalıĢmıĢtır.
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AĢağıdaki kiĢiler DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin organlarında, 2009/2010 mali
yılında görev yapmıĢlardır:

Yönetim kurulu:

Sn. Attila DOĞUDAN, Viyana, BaĢkan

Sn. Michael DOBERSBERGER, Viyana.
Geçtiğimiz mali yılda, yönetim kurulu üyelerinden Atilla Doğudan’a yaklaĢık 336 bin Euro,
Michael Doberbergere yaklaĢık 219 bin Euro olmak üzere toplamda 555 bin Euro tutarında
sabit gelir ödenmiĢtir. 2008/2009 mali yılı için değiĢken ücret unsurları, 135 bin Euro
tutarında olmuĢtur ve Sn. Doğudan’ın payına 90 bin Euro ve Sn. Dobersberger’in payına 45
bin Euro tutarında bir meblağ isabet etmiĢtir.

Gözetim kurulu:

Waldemar JUD, Graz, BaĢkan
Werner SPORN, Viyana, BaĢkan Vekili
Georg THURN-VRINTS, Poysbrunn,

Christian KONRAD, Viyana.
Gözetim kurulu üyelerine, 9 Temmuz 2009 tarihli genel kurul kar
arına göre 2008/2009 mali yılında 38 bin Euro (önceki yıl: 38 bin Euro) ödeme yapılmıĢtır.
Yönetim kurulu ve gözetim kurulu üyelerine karĢı, Ģirketler grubu adına herhangi bir
ödenmemiĢ yükümlülük bulunmamaktadır.

Viyana, 21 Mayıs 2010
Yönetim Kurulu:

Attila DOĞUDAN e.h

Michael
e.h.

BaĢkan

Üye
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DOBERSBERGER

Avusturya muhasebe standartı ile UFRS muhasebe standartı arasında
temel farklılıklar
Sermaye konsolidasyonundan doğan şerefiye: Avusturya Ticaret Yasası, Ģerefiye için
ayrılacak karĢılıkların kar ve zararı etkilemeyecek Ģekilde mahsup edilmesini ya da doğrusal
amortismanla bir aktifleĢtirilmesini öngörürken, UFRS 3’e göre Ģerefiyenin aktifleĢtirilip ve
her yıl bir değer kaybı testine tabi tutulmalarını öngörmektedir. Diğer taraftan artık olağan
bir amortisman öngörülmemektedir.
Ertelenmiş vergiler: IAS/UFRS’ye göre vergi bilançosu ile UFRS bilançosu arasında
meydana

gelen

tüm

geçici

farklar için, halihazırda

yürürlükte bulunan

vergi

oranı

uygulanmak suretiyle ertelenmiĢ vergilerin dengelenmesi gerekmektedir ki buna mukabil
Avusturya Ticaret Yasası’na göreertelene vergilerin yalnızca pasif süreli farklar için bağlayıcı
olarak oluĢturulması gerekmektedir. ġirketler hukukundan farklı olarak, UFRS içerisinde
vergisel birikmiĢ zararlar için de Ģayet bunlardan gelecekte elde edilecek vergisel kârlar
tarafından yararlanılabilecekse, aktif ertelenmiĢ vergilerin oluĢturulması gerekmektedir.
Diğer karşılıklar: Ticari sağduyu prensibini esas alan Avusturya Ticaret Yasası’ndan farklı
olarak, IAS/UFRS karĢılık olarak kaydedilecek ödeme yükümlülüğünün ve bunun meydana
gelme olasılığının kesinliğine iliĢkin yüksek taleplerde bulunmaktadır. Yine benzer Ģekilde
Avusturya Ticaret Yasası gider karĢılığı ayrılmasına izin verirken IAS/UFRS’ye göre mümkün
olmamaktadır.
Personel karşılıkları: IAS/UFRS’e göre personel karĢılıklarının hesaplamasında (muamele
karĢılıkları, emekli maaĢı karĢılıkları), güncel borsa faiz oranını ve gelecekte yapılacak maaĢ
zamlarını dikkate alan Tahmini Hak Yükümlülüğü Yöntemi (beklemece hakların nakit değeri
yöntemi)

esas

alınmaktadır.

Buna

karĢılık

Avusturya

Ģirketler

hukukunda

sigorta

matematiğine iliĢkin değerlendirme yöntemi uygulanmaktadır.
Menkul değerlerin satışı: Avusturya Ticaret Yasası’na göre kısa vadeli mali varlıklar piyasa
değerleri ile, ancak azami olarak satın alma maliyetleri ile değerlendirilmelidir. IAS/UFRS’ye
göre genel olarak piyasa değerlerinin kaydedilmesi gerekmektedir.
Yabancı para birimi meblağlarının değerlendirilmesi: Yabancı para birimine sahip
alacakların ve yükümlülüklerin değerlendirilmesi, prensip itibariyle bilançonun tanzim edildiği
tarihte uygulanan kura göre gerçekleĢtirilir, öyle ki her bir kur dalgalanması sonucu
etkileyecek Ģekilde kayda geçirilir. Bundan farklı olarak Avusturya Ticaret Yasası’na göre,
eĢitsizlik

prensibine

uygun

olarak

yalnızca

gerçekleĢmeyen

zararların

dengelenmesi

gerekmektedir. ġirketler grubu içerisinde verilen kredilerle bağlantılı olarak borçların
konsolidasyonundan doğan ve dönüĢtürülmesi gereken para birimi farkları, UFRS’ye göre
gerçeklenmemiĢ kur kârları veya zararları olarak, sonucu etkilemeyecek Ģekilde özsermayede
dikkate alınırlar.
Olağandışı sonuç: UFRS’ye göre olağandıĢı sonucun gösterilmesi yasaklanırken, Avusturya
muhasebe mevzuatına göre mümkündür.
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Genişletilmiş ifşa yükümlülüğü: IAS/UFRS’ye göre bilançonun, kâr ve zarar hesaplarının,
nakit akıĢ hesaplarının kalemleri ve de özsermayenin geliĢimi, ekte (notlar) detaylı bir Ģekilde
açıklanmalıdır. Daha baĢka bilgi verme yükümlülükleri, özellikle Ģirket bölümleri ve türetilen
finansal araçlar için mevcuttur.
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Toplam

menkul kıymetler

3. Uzun vadeli yatırım amaçlı

2. İştiraklere Yapılan yatırımlar

1. Bağlı ortaklıklara yapılan yatırımlar

yapılmakta olan yatırımlar

4. Verilen avanslar ve

3. Diğer ekipman

2. Tesis ve makinalar

1. Bina ve arsalar

0

0

1.583
150.064

0

0

221

1.362

0

0

98.446

0

1.727

0

0

0

0

0

37.151

19.756

39.812

50.034

4.056

II. Maddi varlıklar

45.978

3. Geleistete Anzahlungen

As at
31 March 2008

0

0

1.536
168.518

0

0

214

1.322

0

0

118.976

0

944

0

0

0

42.815

22.485

52.731

2. Şerefiye

ve benzer haklar

1. Sınai mülkiyet hakkı,

I. Maddi olmayan varlıklar

bin EUR bazında

Toplam

menkul kıymetler

2. Uzun vadeli yatırım amaçlı

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

III. Finansal varlıklar

yapılmakta olan yatırımlar

4. Verilen avanslar ve

3. Diğer ekipman

2. Tesis ve makinalar

1. Bina ve arsalar

48.007

0

0

II. Maddi varlıklar

0

4.056

0

43.950

Changes
in scope of
consolidation

değişiklikler

3. Payments in advance

itibariyle

2. Şerefiye

ve benzer haklar

1. Sınai mülkiyet hakkı,

I. Maddi olmayan varlıklar

bin EUR bazında

31 Mart 2008

-3.191

0

0

0

-969

-186

-769

-248

236

-2.223

0

-2.223

Translation
differences

4.452

0

0

0

2.331

255

744

285

1.047

2.121

0

0

2.121

farklılıkları

Aktarım

26.903

253

175

78

26.392

1.062

9.148

3.804

12.377

259

0

259

Additions

13.346

110

110

12.920

5.894

2.466

2.356

2.204

316

171

0

145

Eklemeler

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.659

-56

258

1.457

0

0

0

Reclassifications

sınıflandırma

Yeniden

Edinme ve Üretim Maliyeti
Konsolidasyon
kapsamında

64

0

64

5.257

300

182

118

4.893

0

2.658

1.085

1.149

Disposals

11.670

0

0

0

11.364

0

6.741

3.362

1.262

306

0

0

306

alacaklar

Satılan duran
varlıklardan

80.701

0

0

0

61.428

0

26.229

15.760

19.439

19.273

0

0

19.273

31 Mart 2008

1.537

0

0

0

664

0

295

60

309

873

0

0

873

farklılıkları

Aktarım

17.460

0

0

0

12.517

0

5.691

2.355

4.470

4.944

0

0

4.944

Amortisman

168.518

1.536

214

1.322

118.976

944

42.815

22.485

52.731

48.007

4.056

43.950

65.997

7

7

0

54.815

0

23.408

14.802

16.605

11.175

0

11.175

-902

0

0

0

72

0

-181

-2

255

-973

0

-973

20.220

0

0

0

11.088

0

5.493

1.942

3.652

9.132

0

9.132

4.615

7

7

0

4.547

0

2.492

983

1.073

60

0

60

11.192

0

0

0

10.889

0

6.368

3.282

1.239

304

0

0

304

alacaklar

As at
Stand
Translation Depreciation
31 March 2009 31 March 2008 differences charge of the year Disposals

174.646

1.645

214

1.432

122.862

7.093

39.285

21.763

54.721

50.138

171

4.056

45.910

itibariyle

31 Mart 2009

Satılan duran
varlıklardan

Birikmiş Amortisman

86.140

1.645

214

1.432

59.143

7.093

13.437

6.869

31.743

25.352

171

4.056

21.124

87.817

1.536

214

1.322

57.548

944

16.587

6.725

33.293

28.733

0

4.056

24.677

31 Mart 2009 31 Mart 2008

80.701

0

0

0

61.428

0

26.229

15.760

19.439

19.273

0

19.273

87.817

1.536

214

1.322

57.548

944

16.587

6.725

33.293

28.733

4.056

24.677

84.066

1.576

214

1.362

43.631

1.727

13.742

4.954

23.207

38.859

4.056

34.803

As at
31 March 2009 31 March 2009 31 March 2008

88.506

0

0

0

63.720

0

25.848

14.894

22.978

24.786

0

0

24.786

31 Mart 2009

Defter Değeri

31 Mart 2010 itibari ile duran varlıklar değişim tablosu

Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu 82. madde 4.
fıkrasına göre Yönetim Beyanı

Bununla bildiğimiz kadarıyla,
1. DO & CO Restaurants & Catering AG isimli anonim Ģirketin, yasal muhasebe standartları
ile uyum içerisinde tanzim edilen Do&CO grubu konsolide mali tablolarının, Ģirketler
grubunun varlık, finans ve gelir durumu hakkında mümkün mertebe güvenilir bir görüntü
ilettiğini;
2. Ģirketler grubu durum raporunun, ticari süreci, ticari sonucu ve Ģirketler grubunun
durumunu, varlık, finans ve gelir durumu hakkında mümkün mertebe güvenilir bir görüntü
oluĢturacak Ģekilde tasvir ettiğini ve Ģirketler grubu durum raporunun, Ģirketler grubunun
maruz kaldığı önemli riskleri ve belirsizlikleri tanımladığını
onaylarız.
Bununla bildiğimiz kadarıyla,
1. Ana ortaklığın, yasal muhasebe standartları ile uyum içerisinde tanzim edilen Do&CO
grubu konsolide mali tablolarının, Ģirketin varlık, finans ve gelir durumu hakkında mümkün
mertebe güvenilir bir görüntü ilettiğini;
2. durum raporunun, ticari süreci, ticari kar zararı ve Ģirketin durumunu, varlık, finans ve
gelir durumu hakkında mümkün mertebe güvenilir bir görüntü oluĢturacak Ģekilde tasvir
ettiğini ve Ģirketin durum raporunun, Ģirketin maruz kaldığı önemli riskleri ve belirsizlikleri
tanımladığını
onaylarız.

Viyana, 21 Mayıs 2010

Yönetim Kurulu:
Attila DOGUDAN

Michael DOBERSBERGER

BaĢkan

Üye

Havayolu Ġkram Hizmetleri

Uluslararası
Hizmetleri

Restoranlar, Salonlar & Otel
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Organizasyon

Ġkram

Bağımsız Denetim Raporu
Konsolide Mali Tablolar Raporu
DO&CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft, Viyana
isimli anonim Ģirketin 1 Nisan 2009 ila 31 Mart 2010 tarihleri arasındaki mali yılın ekteki
Ģirketler grubu konsolide edilmiĢ mali tablolarını denetlemiĢ bulunmaktayız. ĠĢbu Ģirketler
grubu konsolide bilançosu, 31 Mart 2010 tarihinde sona eren mali yıl için, 31 Mart 2010 tarihli
Ģirketler grubu bilançosunu, Ģirketler grubu Gelir Tablosunu, Ģirketler grubu nakit akım
tablosunu ve Ģirketler grubu özsermaye değiĢim tablosunu ve de uygulanan önemli muhasebe
ve değerlendirme yöntemlerinin bir özetini ve diğer ek bilgileri içermektedir.
ĠĢletme yönetimi, Ģirketler grubu konsolide edilmiĢ mali tablolarının, Avrupa Birliğinde (EU)
uygulanması gerektiği Ģekilde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyum
içerisinde, hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumundan sorumludur. ĠĢbu sorumluluk Ģunları
içermektedir: Bu sorumluluk finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan
önemli yanlıĢlıkları içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtılmasını
sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam
ettirilmesini, koĢulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe
politikalarının seçilmesini içermektedir.
Yönetimin konsolide
sorumluluğu

edilmiş

mali

tablolar

ve

muhasebe

sistemi

üzerindeki

ĠĢletme yönetimi, Ģirketler grubu konsolide edilmiĢ mali tablolarının, Avrupa Birliğinde (EU)
uygulanması gerektiği Ģekilde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyum
içerisinde, hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumundan sorumludur. ĠĢbu sorumluluk Ģunları
içermektedir: Bu sorumluluk finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan
önemli yanlıĢlıkları içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtılmasını
sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam
ettirilmesini, koĢulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe
politikalarının seçilmesini içermektedir.
Denetçinin Sorumluluğu ve kanuni denetimin kapsamı ve şekli
Bizim sorumluluğumuz, Ģirketler grubu konsolide mali tablolarına iliĢkin, gerçekleĢtirdiğimiz
denetim esas alınarak görüĢ bildirmektir. Denetimimizi, Avusturya’da yürürlükte bulunan yasal
hükümleri ve Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulunun (IAASB), Uluslararası
Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC) ve Uluslararası Denetim Standartlarının (ISA)
hükümlerini dikkate alarak gerçekleĢtirdik. ĠĢbu prensipler, denetimi, Ģirketler grubu konsolide
edilmiĢ mali tabloların önem arz eden hatalı sunumlardan arınmıĢ olup olmadığı hakkında
makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bir denetim, Ģirketler grubu konsolide bilançosunda bulunan tutarlar ve diğer bilgiler ile ilgili
belgelerin elde edilmesine iliĢkin bulunulacak denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir.
Denetim tekniklerinin seçimi, ister kasıtlı ya da kasıtsız hatalardan ötürü önem teĢkil edecek
hatalı sunumların ortaya çıkma riskini dikkate alarak, denetçinin mesleki kanaatine göre
yapılmıĢtır. Denetçi risk tahminlerinde bulunurken, Ģayet bir Ģirketler grubu konsolide
bilançosunun düzenlenmesi ve Ģirketler grubunun varlık, finans ve gelir durumu hakkında
mümkün mertebe güvenilir bir görüntü iletmesi önemli ise, Ģirketler grubuna ait iç kontrol
sisteminin etkinliği hakkında bir denetim hükmünde bulunmak için değil, çerçeve koĢullarını
dikkate alarak uygun denetim tekniklerini tasarlamak amacıyla, iç kontrol sistemini dikkate alır.
Denetim ayrıca uygulanan muhasebe politikaları ve değerlendirme yöntemlerinin uygunluğunu
ve yasal temsilciler tarafından yapılan önemli tahminleri ve de Ģirketler grubu konsolide edilmiĢ
mali tablolarının bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
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Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüĢümüzün
oluĢturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluĢturduğu inanıyoruz.
Görüş
Denetimimiz itirazlara yol açmamıĢtır. Denetim esnasında edinilen bilgiler dolayısıyla, Ģirketler
grubu konsolide mali tabloları, yaptığımız değerlendirmeye göre yasal hükümlere uymaktadır
ve Ģirketler grubunun 31 Mart 2010 tarihi itibariyle varlık ve finans durumu ve de Ģirketler
grubunun 1 Nisan 2009 ila 31 Mart 2010 tarihleri arasında bulunan mali yılı için gelir durumu
ve nakit akıĢı hakkında, Avrupa Birliğinde (EU) uygulanması gerektiği Ģekilde, Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyum içerisinde doğru ve dürüst bir biçimde
yansıtmaktadır.

Diğer Yasal Yükümlülükler Beyanı ( Grup Yönetim Raporu)
ġirketler grubu yönetim raporu, Avusturya’da yürürlükte bulunan yasal hükümler dolayısıyla
Ģirketler grubu konsolide mali tabloları ile uyum içerisinde bulunup bulunmadığına ve Ģirketler
grubu yönetim raporunda bulunan diğer bilgilerin Ģirketler grubunun durumu hakkında yanlıĢ
bir kanı uyandırıp uyandırmadıklarına dair denetlenmelidir. Denetçi raporunun, Ģirketler grubu
yönetim raporunun, Ģirketler grubu konsolide edilmiĢ mali tabloları ile uyum içerisinde olup
olmadığı ve verilen bilgilerin Avusturya Ticaret Yasası’nın 243a maddesi 1. fıkrasına isabet edip
etmediği hakkında da bir ifadede bulunması gerekmektedir.
Viyana, 21 Mayıs 2010

PKF

CENTURION

WĠRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH
MEMBER FĠRM OF PKF INTERNATĠONAL LIMITED

Dr. Stephan Maurer e.h
Denetçi

Mag. Wolfgang Adler e.h.
Denetçi
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31 MART 2010 TARİHLİ BİLANÇO
DO & CO Restaurants & Catering AG

Aktifler

bin Euro

31 Mart 2010

Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Finansal varlıklar
Duran varlıklar
Ticari alacaklar
Bağlı ortaklıklardan alacaklar
Diğer alacaklar ve varlıklar
Kısa vadeli varlıklar

225
2.459
25.167
27.851
105
57.134
3.237
60.476

94
601
29.433
30.128
79
66.428
3.456
69.962

1.221

129

768

286

62.466

70.377

78

100

90.395

100.605

31 Mart 2010

31 Mart 2010

15.590
35.926
22.811
1.949
76.277
944
4.576
4.014
9.534
0
421
3.271

15.590
35.926
17.005
1.169
69.692
869
4.563
4.406
9.838
5.500
243
14.315

892

1.017

4.584

21.075

90.395

100.605

473

10.511

Diğer finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Dönen varlıklar
Önceki dönemlere ait giderler

Aktifler Toplamı
Pasifler

bin Euro

31 Mart 2009

Esas sermaye
Sermaye yedekleri
Kar yedekleri
GeçmiĢ yıl karları
Özkaynaklar
Kıdem tazminatı karĢılıkları
Vergi karĢılıkları
Diğer karĢılıklar
Karşılıklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Bağlı ortaklıklara borçlar
Diğer yükümlülükler
Toplam yükümlülükler

Pasif toplamı
Şarta bağlı yükümlülükler
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GELİR TABLOSU
2009/2010 Mali Yılı DO & CO Restaurants & Catering AG

bin Euro

Mali Yıl

Mali Yıl

2009 / 2010

2008 / 2009

Satışlar
Diğer faaliyet gelirleri
Malzeme ve hizmet giderleri
Personel giderleri
Amortisman giderleri
Diğer faaliyet giderleri
Faaliyet karı
Yatırımlardan elde edilen gelir
Faiz ve benzeri gelirler
Finansal varlıkların değerlemesinden elde
edilen gelirler
Finansal giderler
Faiz ve benzeri giderler
Olağan kar

13.753
1.364
-3.005
-9.885
-388
-4.081
-2.241
12.306
1.241

11.626
1.556
-2.900
-10.110
-437
-5.445
-5.710
10.619
1.935

33

3.057

-946
-26
12.609

-1.854
-647
13.109

Vergi öncesi kar
Dönem vergi gideri
Dönem karı
Kar yedeklerine transfer
Net kar
DağıtılmamıĢ kar
Birikmiş kar

10.368
-2.618
7.750
-5.805
1.944
5
1.949

7.399
-2.000
5.398
-4.911
487
682
1.169

DO&CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft’ın yönetim raporu’nu da içeren yıllık mali
tabloları Avusturya muhasebe düzenlemelerine göre hazırlanmıĢ ve PKF CENTURION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH tarafından denetlenerek olumlu görüĢ bildirilmiĢtir. Bu
belgeler ile Viyana Ticaret Mahkemesine Ticaret Siciline giriĢlerinin yapılmasını teminen
156765m Ticari Sicil numarası ile sunulmuĢtur.
Kar Dağıtımı için Öneri
Avusturya ġirketler Kanunu’nun (AktG) ilgili hükümlerine göre DO&CO Restaurants & Catering
Aktiengesellschaft’ın 31 Mart 2010 tarihli yıllık mali tabloları, temettü dağıtımına temel olması
açısından Avusturya Muhasebe düzenlemelerine göre hazırlanmıĢtır. Bu mali tablolarda
1.948.800.00 Euro net kar görülmektedir. Yönetim Kurulu Ortaklar Genel Kurulu’na bu net
karın tamamının dağıtılmasını önerir. Bu temettü hakkı olan her hisse baĢına 0.25 Euro
temettü demektir.
Viyanan, 17 Mayıs 2010
DO&CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft’ın Yönetim Kurulu
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DO & CO Restaurants & Catering AG

2008/2009 Mali Yılı
Şirketler Grubu Konsolide Mali Tabloları

Şirketler Grubu Yönetim Raporu
Kurumsal Yönetim Raporu
Gözetim Kurulu Raporu
Önemli Bilgiler Sözlüğü
Konsolide Mali Tablolar
Şirketler Grubu Mali Tablolar Dipnotları
Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın 82.
maddesi 4. fıkrasına göre açıklama
Bağımsız Denetim Raporu
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2008/2009 DO & CO Şirketler Grubu Yönetim
Raporu
Önemli Olaylar

DO & CO, EURO 2008’ in Gurme Ziyafetçisi olarak – DO & CO tarihinin en büyük
olayı:
DO & CO, dünyanın üçüncü en büyük spor organizasyonunda 135.000’in üzerinde
misafiri ağırlamıĢ olmasının yanı sıra, elektrik su gibi altyapının gerekliliklerinin tedarikini
gerçekleĢtirmiĢ; alandaki tüm çadırlar, mobilya ve dekorasyonun organizasyonunu
sağlamıĢtır. Bu organizasyonda sağlanan yüksek baĢarı DO & CO’ya takip eden
sözleĢmeler yapma olanağı yaratmıĢtır.

2008/2009’da havayolu
gerilemeyi azaltmıştır

ikram

hizmetlerinde



Londra Heathrow çıkıĢlı Etihad Airways



Milano çıkıĢlı Air Italy



Viyana ve Milano çıkıĢlı Iran Air



Viyana çıkıĢlı Egypt Air

yeni

müşteriler,

satışlarda

Turkish DO & CO, iş hacmini Türk Havayollarıyla beraber genişletmiş, müşteri
memnuniyetini yüksek oranda arttırmıştır
DO & CO Türk Havayollarının ekipman ve içecek sağlayıcısı olarak, Havayolu Ikram
Hizmetleri sektöründeki tedarikçi konumunu hızla güçlendirmektedir. Kısa-orta ve uzun
süreli Türk Havayolları uçuĢlarında müĢteri memnuniyetini yurtiçi uçuĢlarda %92’ye
varan bir orana ulaĢılmasını sağlamıĢtır. Sonuç olarak DO & CO, hızla büyüyen
sektördeki güçlü pazar konumunu daha da sağlamlaĢtırmıĢtır.
DO & CO Premium spor organizasyonlarında piyasa liderlerinden biridir



Formula 1 Grand Prix



CHIO Aachen



ATP Masters Madrid 2008



PGA Volvo Master - Valderrama




For Hill Turnuvası ve Kitzbühel, Schladming ve Semmering’de organize edilen kayak
yarıĢı gibi ulusal organizasyonlar
Klagenfurt’ta düzenlenen Plaj Voleybolu Grand Slam Turnuvası
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New York’ta görkemli DEMEL açılışı
Kasım 2008’de, Avusturya Kraliyet Sarayı’nın Ģekerleme ve pastane tedarikçisi olan
Demel, Newyork’ta yeni bir Demel Cafe açarak büyümesini sürdürmüĢtür. Viyana ve
Salzburg’dan sonra açılan üçüncü Demel Cafe, Central Park’ın çaprazında Fifth
Avenue’nın kuzeyinde yer alan Plaza Otel’de bulunmaktadır. 100 metrekare
geniĢliğindeki Demel Cafe’nin açılıĢında, Viyana’daki orjinal tarz ve dizayna sadık
kalınmıĢtır.

New York’ta Lufthansa yolcu salonlarının açılışı
DO & CO ve Lufthansa, 2009 yılının Ocak ayında New York’ta Lufthansa First Class Yolcu
Salonlarını açmıĢlardır. Bu salonlar, Frankfurt’tan sonra DO & CO Ģirketinin Lufthansa için
iĢlettiği yeni Premium yolcu salonlarıdır. Star Alliance Grubunun yolcularından sonra
Lufthansa’nın Premium yolcuları da seçkin yolcu salonlarının ziyaretçileri arasına
girmiĢlerdir.

2008/2009 yılı FVÖK’ü etkileyen olumsuz özel nedenler
Avusturya’da havayolu ikram hizmetlerinde düĢen satıĢlar DO & CO’nun faaliyetlerini
yeniden yapılandırmasına neden olmuĢtur. Bu düĢen satıĢların sonucunda ,faaliyet karı
1,33 milyon Euro tutarında azalmıĢtır. Buna ek olarak Avusturya Hava Yolları ile ikram
hizmetleri sözleĢmesinin gereği, 3,41 milyon Euro tutarında olağandıĢı bir amortisman
ayrılmıĢ bu da karda beklenmedik bir düĢüĢe yol açmıĢtır.

Hisse senedi geri alım programı
DO & CO 14 Ekim 2008 Yönetim Kurulu kararına dayanan hisse geri alım programı
çerçevesinde avantajlı bir hisse fiyatından yararlanma olanağı bulmuĢtur. Halka açık
hisselerin maksimum %4’lük kısmının, 17 Ekim 2008 – 10 Ocak 2011 tarihleri arasında
geri alınması mümkündür.
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DO & CO Grubunun UFRS’ye Göre Ana Göstergeleri
2008 / 2009
Mali yılı
SatıĢlar
VAFÖK
VAFÖK marjı
FVÖK
FVÖK marjı
Faaliyetlerden elde edilen gelir
Konsolide sonuç

milyon
milyon
%
milyon
%
milyon
milyon

€
€
€
€
€

ÇalıĢanlar
1

2007 / 2008
Mali yılı

2006 / 2007
Mali yılı

387,78
28,83
7,4 %
8,61
2,2 %
8,83
2,08

354,62
30,14
8,5 %
14,66
4,1 %
14,27
6,41

206,33
13,49
6,5 %
6,14
3,0 %
6,86
3,83

3.835

3.774

2.014

Özsermaye
Özsermaye oranı
Net borçlar
Özkaynak/Borç oranı
Net iĢletme sermayesi

milyon €
%
milyon €
%
milyon €

75,45
45,6 %
0,07
0,1 %
9,91

72,61
41,1 %
-5,63
-7,8 %
24,96

68,21
36,3 %
15,30
22,4 %
15,51

Operasyonel nakit akıĢı
Amortisman
Serbest nakit akıĢı

milyon €
milyon €
milyon €

24,66
-20,22
0,75

26,88
-15,48
18,89

11,72
-7,35
-53,86

SatıĢ gelirleri
ĠĢletme sermayesi
ĠĢletme sermayesinden elde edilen gelir
Özkaynak verimliliği

%
milyon €
%
%

2,3 %
88,98
5,8 %
2,8 %

4,0 %
88,21
9,6 %
9,1 %

3,3 %
106,64
6,0 %
7,5 %

1 … ġerefiyeye ait öngörülen kar payı ödemelerinden ve defter değerlerinden arındırılmıĢtır.

Her bir hisse senedine ait ana göstergeler
(dağıtılan hisse senetlerinin ağırlıklı sayısı ile hesaplanmıĢtır)

Her bir hisse senedi için VAFÖK
Her bir hisse senedi için FVÖK
Her bir hisse senedinin kârı
1

Hesap defterlerine gore özsermaye
Azami kur 2
2
Asgari kur
Bir önceki ayın kuru2
Bir önceki ayın ağırlıklı hisse senedi adedi
Bir önceki ayın hisse senedi adedi 3
Bir önceki ayın borsa değeri
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Mali Yıl
Mali Yıl
Mali Yıl
2008 / 2009 2007 / 2008 2006 / 2007
€
3,70
3,87
2,07
€
1,10
1,88
0,95
€
0,27
0,82
0,60
€
9,69
9,31
10,48
€
18,95
26,00
24,38
€
7,49
15,83
9,98
€
8,10
16,60
24,13
TP
7.790
7.795
6.507
TP
7.779
7.795
7.795
Milyon €
63,01
129,40
188,06

1 ...ġerefiyeye ait öngörülen kâr payı ödemelerinden ve defter değerlerinden arındırılmıĢtır
2 ... KapanıĢ kuru
3 ... Bilançonun tanzim edildiği tarihe kadar geri satın alınan hisse senetlerinden arındırılmıĢtır

5

Ekonomik Çevre
Dünya ekonomisinin 2007 yılında aĢırı derecede büyümesinden sonra, temel ekonomik
koĢullar 2008 yılında önemli ölçüde değiĢmiĢtir. 2008’in ilk yarısında ekonomik
faaliyetlerde
yavaĢlama
gözlenirken,
enflasyon
oranlarında
yüksek
artıĢlar
kaydedilmiĢtir. Yılın ikinci yarısında, ABD’den yayılan gayrimenkul krizinin reel ekonomi
üzerindeki etkileri, daha da belirginleĢmiĢtir: Eylül ayında US yatırım bankası Lehman
Brothers’ın iflası ile Ģiddetlenen mali krizi, reel ekonomi daha derinden hissetmeye
baĢlamıĢtır. Hükümetler ve merkez bankaları dünya çapında likidite sağlayarak, daha çok
kamu alımları sayesinde talebi yükselterek ve temel faiz oranlarını düĢürerek müdahale
etmiĢlerdir. Alınan bu tedbirlere rağmen iĢsizlik artmaktadır ve enflasyondaki artıĢ,
belirgin bir Ģekilde yavaĢlamıĢtır. Özellikle hammadde fiyatları, yıl baĢına kıyasla hatırı
sayılır ölçüde daha düĢüktür. Halihazırda, mali krizin daha ne kadar ve ne yoğunlukta
süreceği hakkında bir tahmin bulunmamaktadır. Ancak küresel ekonomik durumun 2010
yılından itibaren yavaĢ yavaĢ düzelmesi beklenmektedir.
Ġncelemeye konu olan dönemde EUR/USD çapraz kuru büyük dalgalanmalar
sergilemiĢtir. USD, 2008 yılının Nisan ayında 0,64’lük bir çapraz kur oranından yola
çıkarak, birkaç hafta sonra 0,63’lük rekor düĢüĢünü yaĢamıĢ ve akabinde peĢpeĢe yine
değer kazanmıĢtır. EUR/USD çapraz kuru Kasım ortasında 0,79 olsa da, USD – finans
piyasası krizi kaynaklı güçlü nakit sübvansyonu dolayısıyla – bir kez daha 0,69’a
düĢmüĢtür. Ancak USD, 2009 yılının Mart sonuna kadar yine belirgin bir Ģekilde değer
kazanmıĢtır. KapanıĢ kuru 31 Mart 2009 tarihinde, 0,75 olmuĢtur.
Petrol fiyatı, incelemeye konu olan dönemde uzun zamandır dalgalanmadığı kadar
dalgalanmıĢtır. 2008 yılının Nisan ayında varil baĢına 101,00 USD (Brent marka)
ödenirken, fiyatlar 11 Temmuz 2008 tarihinde varil baĢına 145,08 USD gibi azami bir
fiyata ulaĢmıĢtır. YaĢanan finansal kriz, petrolde talebin azalmasına, dolayısıyla yılın
ikinci yarısında petrol fiyatlarının dalgalanmasına yol açmıĢtır. Aralık ayında varil fiyatı
dibi görmüĢ; son beĢ yılın en düĢük seviyesinden ortalama 40,40 USD’dan alıcı
bulmuĢtur.
Ulusal ekonomiler krizin sonuçlarından yoğun bir Ģekilde etkilense de, geçtiğimiz yıl
içerisinde ekonomik bölgeler birbirlerinden çok farklı geliĢmeler göstermiĢtir.
2007 yılında baĢlayan – özellikle gayrimenkul krizi ile tetiklenen - bir konjonktür
düĢüĢünden yola çıkılarak, ABD ekonomisi 2008 yılında krizin içerisinde olmaya devam
etmiĢtir. Aylar ilerledikçe, gayrimenkul sektöründe yaĢanan krizin finans sektörüne
sıçramasıyla diğer sektörler de zamanla krizin etkisi altına girmiĢlerdir. Amerikan
Hükümeti, özellikle finans sektörünü desteklemek amacıyla, birçok kez yüz milyar USD
tutarında yardım paketleri çıkarmaya karar vermiĢtir. Aynı anda FED temel faiz oranını
400 temel puandan daha fazla düĢürmüĢtür ki bu oran Aralık ayında %0 ila %0,25
arasındadır. Bu durum tarihin en düĢük düzeyini arz etmektedir.
Asya ekonomisi 2008 yılında ortalama %7,6 oranında büyümüĢtür ki bu konuda bir
taraftan Japonya ve diğer taraftan Çin ve Hindistan arasında bir ayrımın yapılması
gerekmektedir. Japonya ağırlı olarak ihracattaki dalgalanmalardan kaynaklanan talepte
azalma ve deflasyon tehlikesiyle karĢı karĢıya kalırken, Çin ve Hindistan mevcut büyüme
trendlerini sürdürmüĢtür. Çin GSYĠH’ı %9,0 oranında artmıĢtır – ki bu da geçmiĢe kıyasla
daha düĢük oranda bir büyüme olduğunu göstermektedir. Takvim yılının son çeyreğinde
büyüme %6,8 oranındadır.
Kriz Avrupa’da Ġngiltere’den baĢlayarak tüm kıtaya yayılmıĢtır. Avrupa Birliği’nin GSYĠH
büyümesi, 2008 yılında yüzde birin altındadır. Tıpkı ABD ve Japonya’da olduğu gibi,
burada da talep, yatırımlar ve fiyat seviyeleri ciddi Ģekilde gerilemiĢtir. Avrupa’da da
hükümetler, bankacılık sektörünü desteklemek ve talepleri güçlendirmek için ağır Ģekilde
müdahale etmiĢlerdir. Tıpkı ABD’de olduğu gibi Avrupa Merkez Bankası da temel faiz
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oranını bir biri ardına düĢürmüĢtür. 2009 yılının Mart sonunda, 1-Ay-EURIBOR %1,50
oranını görmüĢ ve tarihinin en düĢük seviyesine ulaĢmıĢtır.
Doğu Avrupa ülkeleri, mali krizden yoğun bir Ģekilde etkilenmiĢtir ve bu etki 2007
yılından daha düĢük bir büyüme trendine sebep olmuĢtur.
Mali ve ekonomik krizin dünya çapındaki etkileri Avusturya’da da görülmüĢtür. 2008
takvim yılında GSYĠH hala %1,8 oranında büyürken, büyüme hızı çeyrekten çeyreğe
sürekli azalmıĢtır. Son çeyrekte ekonomik büyüme tamamen durmuĢtur.
2008 takvim yılında geceleme sayıları bir önceki yıla kıyasla %4,3 oranında artmıĢtır. Bu
esnada yabancı ziyaretçilerin geceleme sayısı (+%4,9), yurtiçinde yapılan geceleme
sayısından (+%2,6) daha fazla artmıĢtır.
2009 yılında batı ekonomilerinde, ekonomik performansın önemli ölçüde azalması
beklenmektedir: Tahminler, ABD’de yaklaĢık %3’lük bir GSYĠH gerileme olacağı
yönündedir. Avrupa Birliğinin ekonomik performansında genel olarak %4 oranında
gerileme beklenmektedir. Avusturya’da 2009 yılında iĢsizliğin ciddi boyutta artması ve
GSYĠH’nın hissedilir bir Ģekilde gerilemesiyle karĢı karĢıya kalabilir. Halihazırda
tahminler, ekonomik performansın %4 oranında gerileyeceği yönündedir.
2010 yılında dünya ekonomisinin toparlanması beklenmektedir.
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Risk Yönetimi
DO & CO, Havayolu Ġkram Hizmetleri, Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri ve
Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel olmak üzere üç iĢ kolunda dünya çapında faaliyet
göstermektedir ve bunun sonucunda çeĢitli risklere maruz kalmaktadır. Fakat bu çeĢitlilik
aynı zamanda Ģirketin daha da geliĢmesi için fırsatlar sağlamaktadır.
DO & CO risk yönetimini, Ģirket yönetiminin bir taraftan Ģirketin sürekliliğini uzun vadeli
emniyet altına alınmasına sağlayan ve diğer taraftan Ģirketin varlık, finans ve gelir
durumunu artırmak ve gelecekteki baĢarı ve büyüme potansiyellerini oluĢturacak, baĢlıca
araç olarak kabul etmektedir.
Risk ve Fırsat Yönetim Sistemi, Ģirketler grubu içerisinde standardize edilen planlama ve
kontrol süreçleri, Ģirketler bünyesinde uygulanan yönetmelikler ve COSO’nun risk yapı ve
yönetim raporlama sistemi esaslarına dayanmaktadır.
Risk ve Fırsat Yönetimi, iĢ sürecinin olağan bir parçası ve temel yönetim görevlerinden
biri olarak görülmektedir. DO & CO bu Ģekilde mevcut riskleri hızlı bir Ģekilde
tanımlarken, fırsatları da tanıyabilme olanağı yakalamaktadır. Devamlılık arz eden
raporlama sürecinde, tüm yöneticiler risk yönetiminde yer almaktadır.
Tanımlanan riskler ve fırsatlar, gruplandırılarak yetki alanına bağlı olarak bundan
sonraki iĢlemleri için sorumlu yönetim üzerine paylaĢtırılırlar. Tespit edilen riskler ve
fırsatlarla ilgili olarak, risklerin üstesinden gelmek, fırsatlardan yararlanmak için tedbirler
alınır ve akabinde lokal yönetim tarafından uygulanırlar. Riskleri önlemek için alınan
tedbirlerin amacı, gelir ve kar elde etme fırsatlarını arttırırken risk nedeniyle oluĢabilecek
zararı azaltmak ve gerçekleĢme olasılığını düĢürmektir.
ÇeĢitlendirme bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır. DO & CO, bu amaçla dünya
çapındaki faaliyetlerini üç segmente ayırmıĢ, piyasalarda var olan sistematik risklerin
etkisi hafifletmiĢtir. BaĢka bir ifadeyle, DO & CO benzersiz bir iĢ modeliyle, risk dengesi
oluĢturmaktadır.
Risk yönetimi, merkezi yönetim, denetleme, hukuk departmanı ve iç denetimin de dahil
olduğu çok sayıda faaliyet ve düzenlemelerle desteklenmektedir.
2008/2009 mali yılında risk taĢıyan alanlar aĢağıda belirtilmiĢtir:

Havayolu sektörüne özgü risk ve trendler
Uluslararası havacılık sektörü, genel ekonomik koĢullara fazlasıyla bağlıdır ve dıĢ
faktörlere karĢı son derece hassastır. Avusturya piyasasını etkileyen diğer bir faktör de
ülkenin en büyük havayolunun rakip bir Ģirket tarafından satın alınmıĢ olmasıdır. Bu alım
süreci devam etmekte olup, gelecek için plan yapmayı zorlaĢtırmaktadır. Ayrıca büyük
ölçüde devlete ait Avrupa taĢıyıcılarının piyasa ayarlaması henüz tamamlanmamıĢtır. Ek
olarak aĢırı derecede artan mazot fiyatlarının masraf baskısı hissedilir Ģekilde artmıĢtır.
Zayıflayan bir konjonktürün ıĢığı altında bu, daha baĢka birleĢmelerin gerçekleĢeceği
anlamına gelmektedir. Benzer bir geliĢme, “düĢük maliyetli” adı verilen havayollarında
da beklenmektedir. Burada daha güçlü bir biçimde birleĢmelere ve devirlere gidilecektir.
Ġlerleyen zamanlarda, havayolu sektöründe daha fazla birleĢmeler beklenmektedir.
Havayolu Ġkram Hizmetleri Bölümü, havayolu müĢterileriyle sağladığı daimi temas
sayesinde, onların ekonomik durumlarındaki değiĢikliklere hızlı ayak uydurmaktadır. DO
& CO ġirketler Grubu, havayolu taĢımacılığındaki olumsuz etkilere zamanında karĢılık
vermektedir. DO & CO, grup stratejisine uygun olan ihalelere katılarak müĢteri
portpöyünü geniĢletmekte bu Ģekilde çeĢitlendirme yaparak riski en aza indirmektedir.
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Terör ve siyasi çalkalanmalar nedeniyle oluşan riskler
DO & CO ġirketler Grubunun faaliyet gösterdiği alanlarda terör nedeniyle mevcut olan
risk, geçtiğimiz yıl en üst düzeyde alınan uluslararası güvenlik önlemleri sayesinde
azalmıĢtır. Güvenlik standartlarının edinilen en yeni bilgilere sürekli uyarlanması, terör
tehlikesinin azalmasına yol açmıĢtır. DO & CO ġirketler Grubu, siyasi durumu sürekli
izleyerek kendisini ihtiyaç durumunda alınacak ilgili tedbirlere hazırlamaktadır.
Ekonomik gelişmeler
DO & CO’nun üç farklı alandaki faaliyetleri, turizm sektörü ve tüketici davranıĢının
üzerinde dikkate değer Ģekilde etki gösteren global
ekonomik trendlerle
Ģekillenmektedir. Tüketicilerin seyahat tercihlerindeki değiĢiklikler, bilhassa uçakla
yaptığı seyahatler, özellikle havayolu ikram hizmetleri bölümünü etkilemektedir.
DO & CO, maruz kaldığı ekonomik riskle daha etkin mücadele edebilmek amacıyla
faaliyet bölgelerini yedi değiĢik ülkeye ve üç farklı piyasaya yaymıĢtır. Süregelen
faaliyetlerle ilgili güncel olarak yapılan analiz ve tahminleri de içeren sonuç raporları
düzenlenmektedir (Ģirketler grubuna ait kuruluĢlar dahili raporlama amacıyla kâr
merkezleri ile karĢılaĢtırılabilir 65 birime bölünmektedir). Bunların neticesinde kapasite
derhal yeni duruma göre ayarlanır.
Hijyen riskleri
DO & CO tarafından üretilen yemeklerin tüketime uygunluğunu sağlamak amacıyla, tüm
faaliyet sahalarında mevcut HACCP sisteminin (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları)
geliĢtirilmesi kapsamında risk analizleri gerçekleĢtirilmiĢ ve yapılan analizler baz alınarak
riskler üzerindeki kontrol sağlanması ya da bunların azaltılması amacıyla çalıĢmalar
gerçekleĢtirilmiĢtir. Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir kalite güvence ekibi, yapılan
bu çalıĢmaların etkinliğini sürekli kontrol etmektedir.
Personel riskleri
DO & CO için en büyük sermaye, çalıĢanları ve örgüt kültürüdür. ÇalıĢanlar, DO &
CO’nun elde ettiği baĢarının en can alıcı unsurudur. Bu nedenle, DO & CO’nun
gelecekteki baĢarısı, yetenekli, yüksek motivasyon sahibi çalıĢanların istihdam edilerek
Ģirkete entegre edilmelerine ve yaratılacak sadakate bağlıdır. Profesyonel eğitim ve
uyumlu personel geliĢimi istenilen büyümeyi sağlayan temel araçlardır.
Yeni açılacak faaliyet sahalarının profesyonel ve değer katacak Ģekilde entegre edilmesi,
DO & CO Ģirketinin gelecekteki geliĢimi için belirleyici olacaktır.
Hukuki riskler
DO & CO Ģirketinin sürekli büyümesi ve global faaliyetleri nedeniyle, ulusal ve
uluslararası alanda çok sayıda uyması gereken hukuki konular – özellikle gıda maddesi
hukuku, hijyen, atık endüstrisi alanlarında ve de çeĢitli havayollarının özel yönetmelikleri
ve yönergeleri – bulunmaktadır
DO & CO ġirketler Grubu, yasal düzenlemelere dikkat edilmemesi ve sözleĢmeli
anlaĢmalara riayet edilmemesi sonucunda maddi tazminat talepleri nedeniyle ciddi
boyutta mükellefiyet altına girme riski bulunmaktadır. Grup bu riske karĢılık merkezi
olarak organize edilen bir hukuk departmanı kurmuĢtur. Hasar önleme tedbirlerine
rağmen oluĢan hasarlardan doğan sorumlulukla ilgili riskleri en aza indirmek için, tüm
Ģirketler grubunda geniĢ ölçüde spesifik sigortalar yaptırılmaktadır.
Kur riskleri
DO & CO Ģirketi, uluslararası çapta faaliyette bulunması nedeniyle, özellikle havayolu
ikram hizmetleri ve uluslararası organizasyon ikram hizmetleri bölümlerinde, kur
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dalgalanmaları risklerine önemli ölçüde maruz kalmaktadır. Bu bağlamda özellikle ABD
Doları, TL ve Ġngiliz Sterlini kuru önem taĢımaktadır.
Yabancı para biriminde elde edilen gelirler, yine aynı para biriminde yapılan giderlerle
karĢılanıp vade uyumu sağlanarak, kapalı pozisyon tutulmaktadır. Grup, bunun haricinde
ilave riskleri önlemek amacıyla, alıcılar ve satıcılarla sözleĢmelerle yapmaktadır.
Ayrıca kur risklerini yönetmek amacıyla, ihtiyaç durumunda finansman araçları ya da
türev finansman araçları kullanılmaktadır. Bilançonun düzenlendiği tarihte, türev
finansman araçları kullanılmamaktadır.
Likidite riskleri
Titizlikle hazırlanan ve her gün güncellenen finansal planlama raporları likiditenin
kontrolü ve bundan doğabilecek risklerden korunmanın en önemli anahtarıdır. Eğer bir
büyüme veya yeni bir proje planlanıyorsa bu yatırımın Ģirketin likiditesi üzerindeki
etkileri titiz bir analiz çalıĢması ile yönetilmelidir.
DO & CO’nun Avusturya’daki tüm Ģirketleri, tek bir havuz hesabı içinde toplanmakta,
böylece likidite tek bir merkezden kontrol edilebilmektedir.
Finansal planlarda yaĢanan sapmalar, düzenli ve hızlı finansal raporlama sayesinde çok
kısa sürede tanımlanabilmektedir. Bu yaklaĢım sayesinde, gerekli önlemler kısa sürede
alınabilmektedir.
Tahsilat Riski
DO & CO, alacak yönetim politikasının gereği olarak, borçları yakından takip etmekte; bu
Ģekilde tahsilat riskini en aza indirgemektedir. Ana müĢterilerde meydana gelebilecek
tahsilat riskini minimize etmek için gerekli sözleĢmeler yapılmakta ve teminatlar
alınmaktadır. Tüm tüzel kiĢiliklerin alacak durumları her hafta raporlanmakta ve
borçlarını ödeyememe riskleri yakından takip edilmektedir.
DO & CO tahsilat sigorta hizmeti almamaktadır. Yatırımlar yalnızca kredi notu yüksek
bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Diğer finansal araçlarda önemli bir risk unsuru
bulunmamaktadır.
Faiz riski
Borçlanma genelde piyasa koĢullarında yapılmaktadır. Ödeme vadeleri, finanse edilen
projelerin nakit akımına denkleĢtirilmektedir. Faiz oranlarındaki değiĢimden doğabilecek
etkileri izleyen hassasiyet analizleri altı ayda bir gerçekleĢtirilmektedir. Grup, faiz
oranlarındaki dalgalanmalara karĢı önemli bir risk taĢımamaktadır.
Özet olarak, DO & CO, etkin risk yönetimi sistemi sayesinde, karĢılaĢtığı riskleri
yönetebilecek ve olumsuz etkilerini elimine edebilecek durumdadır. DO & CO, güncel
dönemde faiz dalgalanmalarından doğabilecek bir risk taĢımamaktadır.
Para birimi, likidite, tahsilat riski ve faiz riskleri ile ilgili detaylı bilgiler ekteki dipnotlarda
(4. madde Alacaklar ve 26. madde Finans Enstrümanları altında) yer almaktadır.
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Satışlar
2008/2009 mali yılında DO & CO Grubu’nun satıĢları 354,62 milyon Euro’dan 387,78
milyon Euro’ya çıkarak 33,15 milyon Euro tutarında artmıĢtır. Bu da satıĢlarda %9.3
oranında artıĢa tekabül etmektedir.
Segmentlere göre düzenlenilen raporlarda, özellikle Uluslararası Organizasyon ve Ġkram
Hizmetleri’nde 35,23 milyon Euro artıĢla hissedilir bir büyüme (+%84,6) görülmektedir.
Havayolları Ġkram Hizmetleri bölümünün cirosu 246,84 milyon Euro ve Restoranlar, Yolcu
Salonları & Otel bölümü ciroları, 64,06 milyon Euro ile bir önceki yılın seviyesinin
üzerinde bulunmaktadır.

Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümü 246,84 milyon Euro tutarında bir ciro elde etmiĢtir ki
bu rakam, bir önceki mali yıl ile kıyaslandığında finansal krize rağmen %2 oranında bir
gerilemeye tekabül etmektedir.
DüĢen cirolar Avusturya havayollarının gerileyen yolcu sayısı ve değiĢen hizmet
konseptlerine bağlıdır. Bu değiĢimler dördüncü çeyrekte oluĢmuĢtur. Diğer taraftan,
ulusal ve uluslararası büyük müĢterilerde artıĢ olmuĢtur.
Türkiye pazarında ciro ile ilgili önemli artıĢ gerçekleĢmiĢtir. Türk havayolları ile olan iĢ
hacmi, dönüĢ ikram hizmetlerinin 75’ten fazla destinasyonu içerecek Ģekilde
geniĢletmesi, içecek ve ekipman yönetiminde sorumluluk alması ve birinci sınıf yolculara
ikram hizmetlerinin baĢlatılması nedenleriyle, önemli derecede yükseltilmiĢtir.
Uluslararası havayolları ikram hizmetleri alanında özellikle Londra ve Milano’da, önemli
yeni müĢterilerin edinilmesi sayesinde olumlu ciro geliĢmeleri kaydedilmiĢtir. Londra’da
Etihad Airways ve Milano’da Air Italy yeni müĢteriler olarak kazanılmıĢtır.
2008/2009 mali yılı, Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri bölümünde, Ģirket
tarihinin en baĢarılı yılıdır. Ciro, 41,65 milyon Euro’dan %84,6 oranında artırılarak 76,87
milyon Euro’ya yükselmiĢtir. Bu bölümün konsolide satıĢlar içerisindeki payı %19,8’dir
(önceki yıl: %11,7).
Cironun belirgin yükseliĢi, büyük ölçüde DO & CO Ģirketinin, Avusturya ve Ġsviçre’de
organize edilen EURO 2008 kapsamında VIP alanları için Ġkram Ortağı olarak
görevlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. DO & CO Ģirketi, bugüne kadar
gerçekleĢtirilen en büyük organizasyonda sadece ikram hizmetleri alanlarından değil,
tüm stadyumlarda çadırların kurulması, altyapı ve eğlence ve personel hizmetleri,
güvenlik ve temizlik alanları ile ilgili sorumluluk yüklenmiĢtir.
2008 futbol yılının bu en önemli olayının yanı sıra, uluslararası organizasyon ikram
hizmetleri ekibi, mevcut ortaklıkları sağlamlaĢtırmıĢtır. Bu ortaklıklarla ilgili olarak 14
Formula 1 Grand Prix, Aachen’de düzenlenen geleneksel binicilik turnuvası CHIO,
Valderrama’da düzenlenen prestijli PGA Volvo Masters Golf Turnuvası ve de Madrid’de
organize edilen ATP Tenis Turnuvalarının baĢarılı gastronomik hizmetleri bulunmaktadır.
Avusturya organizasyon piyasasında DO & CO kendini, Uluslararası ÖFB Müsabakalarının,
Kitzbühel’de organize edilen Four Hill Turnuvası ve Hahnenkamm KoĢusunun ve de
Klagenfurt’ta organize edilen Plaj Voleybol Büyük Turnuvanın VIP ziyaretçilerine verilen
gastronomik hizmetlerin uzun vadeli ortağı olarak görev yapmıĢtır.
Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel bölümü 2008/2009 mali yılında cirosunu, önceki yıl
61,02 milyon Euro iken 3,04 milyon Euro artırarak 64,06 milyon Euro’ya yükseltmiĢtir.
Bu büyüme , mevcut iĢ lokasyonlarının kapasite kullanım artıĢlarından, New York Demel
Cafe ve New York Lufthansa First Class Yolcu Salonu açılıĢlarından kaynaklanmaktadır.
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Gelir
2008/2009 mali yılında, DO & CO Grubunun faiz ve vergi öncesi konsolide karı (FVÖK),
maddi olmayan duran varlıkların 3,41 milyon Euro tutarındaki olağandıĢı
amortismanlarından sonra, 8,61 milyon Euro’dur.
2008/2009 mali yılında DO & CO Grubunun VAFÖK’ü, 28,83 milyon Euro olarak
gerçekleĢmiĢtir. Geçen dönemle karĢılaĢtırıldığında 1,31 milyon Euro’luk (%4,3) bir
düĢüĢ gözlemlenmektedir. Bu da VAFÖK marjının %8,5 olan değerini 2008/2009 mali
yılında %7,4’e düĢürmüĢtür.

Şirketler Grubu
SatıĢlar
VAFÖK

2008/2009
Milyon €
387,78

2007/2008
Milyon €
354,62

Değişiklik
Milyon €
33,15

Değişiklik
%
9,3%

2006/2007
Milyon €
206,33

28,83

30,14

-1,31

-4,3%

13,49

-16,81

-15,48

-1,33

-8,6%

-7,28

-3,41

0,00

-3,41

n.a.

-0,07

8,61

14,66

-6,05

-41,3%

VAFÖK marjı

7,4%

8,5%

6,5%

FVÖK marjı

2,2%

4,1%

3,0%

Personel sayısı

3.835

3.774

Olağan amortismanlar
Maddi olm varlık değer düĢ.
FVÖK

61

1,6%

Malzeme ve hizmet giderleri satıĢlara bağlı olarak, 2007/2008 mali yılında %38,9 iken,
EURO 2008 kapsamında yapılan marjsız satıĢlar nedeniyle 2008/2009 mali yılı içerisinde
%42,5’e yükselmiĢtir. Rakamlara bakıldığında malzeme giderleri, 26,89 milyon Euro
artarken(%19,5) satıĢlar %9,3 artmıĢtır.
2008/2009 mali yılında personel harcamalarında satıĢlara bağlı olarak küçük bir azalma
gözlemlenmiĢtir. Rakamlara bakıldığında ise ortalama çalıĢan sayısının %1,6
artmasından kaynaklanan %5’lik bir artıĢ gözlemlenmektedir.2008/2009 mali yılında DO
& CO’nun Avusturya ve diğer ülkelerdeki yıllık ortalam çalıĢan sayısı 3.835’e ulaĢmıĢtır.
Bu artıĢın baĢlıca sebebi, EURO 2008’de verilen hizmetler, Türkiye’deki joint-venture
ortaklığı yoluyla gerçekleĢen büyüme, DO & CO’nun New York, Frankfurt, Londra
Heathrow gurme mutfaklarında, Münih’te bulunan BMW Welt ve British Museum’da
gerçekleĢen iĢe alımlardır. 2008/2009 mali yılının son çeyreğinde satıĢlardaki düĢüĢe
bağlı olarak iĢgücünde de bazı azalmalar yaĢanmıĢtır.
2008/2009 mali yılında amortisman giderleri 20,22 milyon Euro tutarına ulaĢmıĢtır. Bu
değiĢim, 2008/2009 mali yılında yoğun yatırım faaliyetleri ve maddi olmayan varlıklar
üzerinden ayrılan 3,41 milyon Euro tutarındaki olağandıĢı amortismanlardan
kaynaklanmaktadır. Maddi olmayan varlık, Airest Catering GmbH (yeni adıyla Sky
Gourmet)’in satın alınması esnasında aktifleĢtirilen müĢteri sözleĢmesi ile ilgilidir.
Diğer faaliyetlere iliĢkin giderler %6,5’lik bir artmıĢtır. Bu artıĢ, temel olarak kiralar,
finansal kiralamalar ve EURO 2008’le ilgili diğer giderlerden kaynaklanmaktadır. Diğer
kalemler, 2008/2009’a kıyasla, satıĢ hacmindeki artıĢlara rağmen sabit kalmıĢlar veya
azalmıĢlardır.
Vergi oranı (vergi giderlerinin vergilendirilmemiĢ gelirlere oranı) bir önceki yıl %36,4
olan değeri, 2008/2009 mali yılında %39.5’e yükselmiĢtir. Bu değiĢim esas itibariyle
maddi olmayan duran varlıkların olağandıĢı amortismanından kaynaklanmaktadır. Vergi
öncesi gelirler bu olağandıĢı amortisman ile düzeltildiği takdirde vergi oranı %28,5’dir.
DO & CO ġirketler Grubunun (planlanmıĢ temettü dağıtımları ve Ģerefiyenin defter
değeriyle düzeltilmiĢ) konsolide özsermayesi, 2008/2009 mali yılında 2,84 milyon Euro
artarak 75,45 milyon Euro’ya ulaĢmıĢtır (2007/2008 mali yılında 72,61 milyon Euro).
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6,14

2.014

ġerefiyenin defter değerleriyle ve planlanmıĢ temettü dağıtımlarıyla düzeltilmesinin
ardından Özsermaye oranı %45,6’a ulaĢmıĢtır. (2007/2008 mali yılında %41,1’dir.).
2007/2008 mali yılında 37,14 milyon Euro olan konsolide uzun vadeli yükümlülükler
önemli ölçüde düĢerek 23,50 milyon Euro olmuĢtur. Bu düĢüĢün temel sebebi, Türkiye’de
kurulan joint-venture ortaklığının kuruluĢunda taahhüt edilen yükümlülüklerin geri
ödenmesidir.
Konsolide kısa vadeli yükümlülükler, 2007/2008 mali yılıyla aynı seviyede kalmıĢ ve
65,19 milyon Euro olarak gerçekleĢmiĢtir.
Özsermayede, uzun ve kısa vadeli yükümlülüklerde meydana gelen değiĢikliklere bağlı
olarak, yaĢanan gerilemenin sonucunda toplam varlıklar 180,57 milyon Euro’dan 169,36
milyon Euro’ya düĢmüĢtür.
Operasyonel faaliyetlerden doğan 24,66 milyon Euro tutarındaki nakit akımı, önceki yıla
kıyasla(önceki yıl: 26,88 milyon Euro) 2,22 milyon Euro daha düĢüktür. Daha düĢük olan
operasyonel nakit akımı kısmen daha düĢük dönem sonucuna bağlıdır. Nakit akıĢı ek
olarak bir önceki yıla kıyasla, teslimat yükümlülüklerinin, peĢinatların ve diğer
yükümlülüklerin azalması etkilemiĢtir.31 Mart 2008 tarihi itibariyle gösterilen peĢinatlar ,
genel olarak EURO 2008 projesi ile bağlantılı olmuĢtur. Geçen yıla oranla kısa vadeli
ticari alacakların düĢüĢü, iĢletme faaliyetlerinden doğan nakit akıĢını pozitif yönde
etkilemiĢtir.
Yatırım faaliyetlerinden doğan nakit akıĢı, raporlama döneminde -23,91 milyon Euro
(önceki yıl: -7,99 milyon Euro) tutarında olmuĢtur. Belirgin olan iĢbu artıĢ, esas itibariyle
Ģirketler grubunun maddi duran varlıklarına yapılan yatırımlardan ileri gelmiĢtir. Bu
bağlamda, Viyana üretim yerinin tekrar inĢa edilmesi ve geniĢletilmesi, Londra
Heathrow’da bulunan havayolu ikram hizmetleri mutfağının geniĢletilmesi ve Türkiye’deki
joint-venture ortaklığına yapılan yatırımlar vurgulanmalıdır.
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akıĢı, iĢbu mali yılda -11,85 milyon Euro
tutarında olmuĢtur (önceki yıl: -16,72 milyon Euro). 2008/2009 mali yılında
finansmandan doğan nakit akıĢı, özellikle bankalardan alınan kredilerin geri
ödenmesinden ve finans kuruluĢlarına karĢı yükümlülüklerin azaltılmasından
kaynaklanmıĢtır.
IAS 14’e göre düzenlenen aĢağıdaki bölüm raporu, Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (UFRS)’nın hükümlerinden, her bir grup Ģirketinin farklı alanlarda faaliyet
göstermesinden dolayı segment bazında raporlama mümkün olmamaktadır.
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Havayolu İkram Hizmetleri
Havayolu Ġkram Hizmetleri bölümü önceki yıllarda olduğu gibi 2008/2009 mali yılında da
New York, Londra, Frankfurt, Münih, Berlin, Milano, Viyana, Linz, Salzburg , Grazda ve
Türkiye’deki iĢtirakinin 9 gurme mutfağı ile, DO & CO ġirketler Grubunun en güçlü
cirosuna sahip bölümü olmuĢtur.
Havayolu Ġkram Hizmetlerinin farklı iĢletme yerlerinde bulunan müĢterileri arasında,
Avusturya Havayolları Grubu, Türk Hava Yolları, British Airways, Cathay Pacific,
Emirates, Etihad, Qatar Airways, Royal Air Maroc, South African Airways, KLM, Iberia, Air
France ve de NIKI bulunmaktadır. DO & CO dünya çapında halihazırda toplamda 60’ın
üzerinde havayoluna hizmet sunmaktadır.
Havayolu İkram Hizmetleri
SatıĢlar
VAFÖK
Olağan amortismanlar
Maddi olm. varlık değer düĢ.
FVÖK
VAFÖK marjı
FVÖK marjı
Konsolide SatıĢlar Ġçerisindeki Payı

2008/2009
Milyon €
246,84

2007/2008
Milyon €
251,96

Değişiklik
Milyon €
-5,12

Değişiklik
%
-2,0%

2006/2007
Milyon €
123,48

18,47

21,11

-2,64

-13,25

-11,86

-1,39

-12,5%

-4,52

-3,41

0,00

-3,41

-0,07

1,81

9,25

-7,44

7,5%

8,4%

-80,4%

7,18

2,59
5,8%

0,7%

3,7%

2,1%

63,7%

71,0%

59,8%

Bölüm, 246,84 milyon Euro tutarında bir ciro elde etmiĢtir, ki bu rakam 2007/2008 mali
yılıyla kıyaslandığında finansal krize rağmen yalnızca %2,0 oranında bir gerilemeye
tekabül etmektedir. DO & CO ġirketler grubunun cirosundaki payı 2007/2008 mali yılında
%71,0 olup, 2008/2009 mali yılında %63,7’ye düĢmüĢtür. Grubun dünya çapında
bulunan gurme mutfaklarından toplamda 47 milyonun üzerinde yolcuya, yaklaĢık 365 bin
uçuĢta yemek sunulmuĢtur.
Cirolar bir önceki yılla karĢılaĢtırıldığında dördüncü çeyrekte düĢmüĢtür. Ciroda yaĢanan
bu azalma, Avusturya Havayolları’nın yolcu sayısındaki düĢüĢe bağlı olarak oluĢan ikram
hizmetlerindeki talep azlığından kaynaklanmaktadır. DüĢen cirolar DO & CO Grubun
Avusturya’da havayolu ikram hizmetleri veren tüm lokasyonlarda reorganizasyon
tedbirlerinin alınmasını gerekli kılmıĢtır. Bununla bağlantılı yapılan harcamalar, FVÖK ve
VAFÖK’ü belirgin bir Ģekilde düĢürmüĢtür ve 2008/2009 yılında önceki yıl sonuçlarının
altına düĢürmüĢtür. VAFÖK, 18,47 milyon Euro ile, -2,64 milyon Euro ya da -%12,5 ile
bir önceki yılın altında kalmıĢtır. FVÖK, 9,25 milyon Euro’dan 1,81 milyon Euro’ya
düĢmüĢtür. Havayolu ikram hizmetlerinde FVÖK marjı, 2007/2008 mali yılında %3,7
iken 2008/2009 mali yılında %0,7’ye gerilemiĢtir.
DO & CO ve Türk Hava Yolları’nın %50:50 joint-venture ortaklığı olan Turkish DO & CO,
Türkiye’de havayolu ikram hizmetlerinin piyasa liderliği konumunu daha da geliĢtirmeyi
baĢarmıĢtır. Ġstanbul Atatürk, Ġstanbul Sabiha Gökçen, Ankara, Antalya, Ġzmir, Bodrum,
Adana, Dalaman ve Trabzon’da bulunan 9 yerleĢim yerinde, yaklaĢık 1.500 çalıĢan ile
birçok havayolu için 27 milyonun üzerinde yemek üretilmiĢtir.
DO & CO, Türk Hava Yolları’nın ekipman ve içecek yönetimi sorumluluğunu da üstlenerek
lojistik alandaki faaliyetlerini, bilgi ve becerisini geniĢletmiĢtir. DO & CO bunun sonucu
olarak kendini Türkiye’de her geçen gün daha güçlü bir Ģekilde havayolu ikram
hizmetlerinin genel tedarikçisi konumuna getirmektedir.
2007/2008 mali yılında Türk Hava Yolları için dönüĢ ikram hizmetlerine baĢlayan DO &
CO, 2008/2009 mali yılında bu hizmetini 75’ten fazla destinasyonu içerecek Ģekilde
geniĢletmiĢtir.
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DO & CO, 2008 Aralık ayında Türk Hava Yolları uçuĢlarında First Class ikram hizmetleri
vermeye baĢlamıĢtır. First Class yolcularını çok özel ulusal ve uluslararası mönülerle,
taze tatlı seçimiyle ve birinci sınıf el yapımı petifürlerle ağırlamaktadır.
Türk Hava Yolları’nın kısa, orta ve uzun mesafeli uçuĢlardaki müĢteri memnuniyeti daha
da artmıĢ ve yurtiçi uçuĢlarda %92’lik bir memnuniyet oranına ulaĢılmıĢtır. Bunun
haricinde, Türk basınında çıkan bir çok yazıda Türk Hava yolları ikram hizmetlerinden
olumlu bir Ģekilde bahsedilmiĢtir.
Türk havayollarının düĢük ücretli taĢımacılık markası Anadolu Jet, faaliyetine 2008 Nisan
ayında baĢlamıĢtır. Bu havayolu, Ankara Esenboğa havalimanını merkezi olarak
kullanmaktadır ve ikram hizmetleri DO & CO tarafından verilmektedir.(hazırlamadan
ziyade dağıtım hizmetlerinden ibarettir.)
Türkiye’deki baĢarılı piyasa ve müĢteri geliĢimlerinin yanı sıra, Turkish DO & CO
Ģirketinin Ġstanbul’da bulunan genel merkezinde yapılan reorganizasyonun bahsedilmesi
gerekmektedir. Üretim sahaları geniĢletilmiĢ, tümüyle modernize edilmiĢ ve son
teknolojik geliĢmelere uygun hale getirilmiĢtir. Bu sayede, hem önem teĢkil eden kalite
iyileĢtirmeleri hem de verimlilik artıĢları ve masrafların azalması sağlanmaktadır. Bunun
haricinde, hem mutfak üretimi hem de servis/konukseverlik alanında – özellikle kabin
görevlileri için – en modern konumda bir eğitimi mümkün kılacak yeni bir eğitim merkezi
– “DO & CO Akademi – Türkiye” kurulmuĢtur. Modern tekniklerle donatılan ( ör.video
gösterimli eğitimler) bu alanlarda aynı anda 120 kiĢi eğitim görebilmektedir. Bunun
haricinde büro alanları modernize edilmiĢ ve ikramcılık sahalarına sahip açık büro haline
getirilmiĢtir.
DO & CO, Avusturya’da baĢ müĢterisi olarak Avusturya Hava Yolları Grubunun Viyana,
Linz, Graz ve Salzburg yerleĢim yerlerine 10 milyon yolcudan ve 80.000 uçuĢun
havayolu ikram hizmetlerinden sorumludur.
DO & CO, “Premium” kavramını dünya çapında havayolu ikram hizmetlerinde tekrar
tanımlamıĢtır. Avusturya Havayolları ikinci kez, Dünya Havayolları Ödüllerinde, son
derece iddialı olan uzun uçuĢlarda Business Class’ta sunduğu ikram hizmetleri ile 1.
sırayı almıĢtır. Yapılan ankette, 95 ülkeden 15 milyonun üzerinde yolcu, dünyanın en iyi
havayollarını değerlendirmiĢlerdir. Aynı Ģekilde uluslararası alanda lider Business
Traveller dergisi Avusturya Havayollarını, yiyecek ve içecek kategorisinde bir önceki yılda
olduğu gibi birinci sıraya yerleĢtirmiĢtir. DO & CO bu sayede eĢsiz ve tek Premium
havayolu ikram hizmetleri tedarikçisi olarak konumunu perçinlemiĢtir.
Göze çarpan bir diğer yenilik, Austrian Airlines’ın orta ve yakındoğu uçuĢlarında sunduğu
ürünlerdir. Premium hizmetin en önemli unsuru, “Doğu Batıyla BuluĢuyor” parolası ile
verilen mükemmel ikram hizmetleridir. Yolcuları, zengin alkolsüz içecek tercihine sahip
bir aperatif hizmeti, Ģark kökenli özel tabak ve kaselerde sunulan Avusturya ve doğuya
özgü mutfakların lezzetli yiyecekleri ve de seçkin çay ve kahve spesiyaliteleri
beklemektedir.
2008 yılının Kasım ayında DO & CO “uçak içi” ikram ürünleri Avusturya Havayollarının
Ekonomi Sınıfı için kısa uçuĢlarda yeniden düzenlenmiĢtir. Modern ve çekici görüntüsüyle
yenilikçi bir yiyecek ve içecek konsepti gerçekleĢtirilmiĢtir.
Avusturya Havayollarının azalan yolcu sayısı ve değiĢen hizmet konsepti ile bağlantılı
olarak, bir taraftan Avusturya Havayolları sözleĢmesinde aktif hale getirilen maddi
olmayan varlıkların olağandıĢı amortismanına iĢaret edilmelidir. Bu olağandıĢı
amortisman, mali yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleĢtirilmiĢtir ve 3,41 milyon Euro
tutarındadır. Diğer taraftan, faaliyet karını etkileyen, 1,33 milyon Euro tutarında yeniden
yapılanma tedbirleri yürürlüğe konulmuĢtur.
Havayolu ikram hizmetlerinin bir önceki yıla kıyasla faaliyet durumunu değerlendirmek
için, VAFÖK’ün ve FVÖK’ün iĢbu özel etkilerden arındırılması gerekmektedir. ĠĢbu özel
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etkilerden arındırılıp düzeltilen VAFÖK, 19,80 milyon Euro tutarındadır. Düzeltilen VAFÖK
marjı, %8,0 oranındadır. Arındırılan FVÖK, 6,55 milyon Euro tutarındadır, iĢbu FVÖK ile
uyum içerisinde bulunan FVÖK marjı ise, %2,7 oranındadır.
Özel etkiler sonucu
Düzeltilen VAFÖK
Düzeltilen FVÖK

2008/2009
Milyon €
19,80

2007/2008
Milyon €
21,11

Değişiklik
Milyon €
-1,31

Değişiklik
%
-6,2%

-2,70

2006/2007
Milyon €
7,18

6,55

9,25

-29,2%

Düzeltilen VAFÖK marjı

8,0%

8,4%

5,8%

Düzeltilen FVÖK marıjı

2,7%

3,7%

2,2%

NIKI, Avusturya’da en önemli havayolu müĢterileri arasına katılmıĢtır. Tarifeli kısa
mesafeli uçuĢlarda, yolculara taze sandviçler, charter güzergahlarında kısa ve orta
mesafeli uçuĢlarında, sıcak “ev yapımı” ana yemekler sunulmaktadır.
EURO 2008 Avrupa Futbol ġampiyonası ikram hizmetlerine hazırlık amacıyla, 2008/2009
mali
yılının
baĢında,
Viyana
Dampfmühlgasse’de
bulunan
üretim
tesisinin
geniĢletilmesine baĢlanmıĢtır. YerleĢim yeri modernize edilmiĢ ve Avusturya DO & CO
üretim merkezi haline getirilmiĢtir. 2008 yılının sonbaharından bu yana, geniĢletilen
üretim tesisi tam kapasite kullanılmaktadır.
Diğer DO & CO yerleĢim yerlerinden aĢağıdaki olumlu geliĢmeler hakkında bilgi vermek
mümkündür:
Orta ve yakın doğuda bulunan kaliteli havayolları ile iliĢkilerin daha da yoğunlaĢtırılmıĢ
olması son derece memnuniyet vericidir. Bu arada Emirates Airlines, Etihad Airways ve
Qatar Airways, birçok DO & CO yerleĢim yerinde müĢterileri arasında sayılmaktadır.
Özellikle, Etihad Airways’in Londra yerleĢim yerinde yeni müĢteri olarak kazanıldığı ve
artık Abu Dhabi’ye yapılan uçuĢlarda First Class, Business Class ve Economy Class’ta DO
& CO ürünlerinin sunulduğu vurgulanmalıdır.
Londra’da , DO & CO Gurme Mutfağının kapsamlı geniĢletme çalıĢmaları tamamlanmıĢtır
ve modern bir Helal Mutfağı dahil olmak üzere tesis etmiĢtir.
New York’tan ,Emirates Airlines’in Dubai’ye uçan A 380 Airbus’ı için ikram hizmetleri
baĢlatılmıĢtır. ĠĢbu uçuĢta bir taraftan geniĢletilmiĢ ikram hizmetleri sunulurken, diğer
yandan uçuĢlarda servis arabası sayısının fazlalığı ve de özel tekerlekli ikram hizmetleri
araçları sayesinde lojistik açıdan son derece iddialıdır.
Strateji




Havayolu ikram hizmetlerinde ana tedarikçi olmak,
MüĢteriye farklılaĢtırma prensibine uygun olarak eĢsiz ve yenilikçi bir ürün portföyü
sunmak



MüĢterilerle kalıcı ve uzun vadeli iliĢkiler sağlamak,



Premium segmentte konumun “tanınan” sunucu olarak geliĢtirilmesi.
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2,66

2009/2010 mali yılına ön bakış



Türkiye’deki piyasa konumunun daha fazla güçlendirilmesi ve kabin ekibi eğitim
merkezinin tamamlanması



DO & CO Ģirketinin, uluslararası iĢ yerlerinde bulunan Orta ve Yakın Doğunun kaliteli
havayolları ile iliĢkilerin geliĢtirilmesi




Birçok yerleĢim yerlerinde yeni müĢterilerin edinilmesi
2009 yılının Haziran ayından sonra Avusturya Havayolları uçuĢları için servisin yeniden
organize edilmesi
DO & CO şirketinin rekabet üstünlüğü



Premium segmentte “tanınan” havayolu ikram hizmetleri sunucusu



Ana ve ikinci faaliyet sahalarında ürün yaratıcılığı ve yenilikçiliği



MüĢteriler için bütünsel çözümlerin sunucusu
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Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri
2008/2009 mali yılında Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri Bölümü’nde ciro,
41,65 milyon Euro’dan 35,23 milyon Euro artarak 76,87 milyon Euro’ya ulaĢmıĢtır. ĠĢbu
ciro artıĢının ana nedeni, 2008 Avrupa Futbol ġampiyonası ve diğer büyük
organizasyonlar olmuĢtur.

Uluslararası Organizasyon
İkram Hizmetleri
Satışlar
VAFÖK

2008/2009
Milyon €
76,87

2007/2008
Milyon €
41,65

Değişiklik
Milyon €
35,23

Değişiklik
%
84,6%

2006/2007
Milyon €
39,04

5,70

4,59

1,11

24,2%

3,83

-1,32

-1,55

0,23

15,0%

-1,20

4,38

3,04

1,34

44,2%

2,63

VAFÖK marjı

7,4%

11,0%

FVÖK marjı

5,7%

7,3%

6,7%

19,8%

11,7%

18,9%

Amortismanlar
FVÖK

Konsolide Satışlar İçindeki Payı

DO & CO Ģirketinin Avusturya’da ve Ġsviçre’de organize edilen 2008 Avrupa Futbol
ġampiyonası için Ġkramcılık Üretim Ortağı olarak görevlendirilmesi, Ģirket tarafından
bugüne kadar gerçekleĢtirilmiĢ en büyük organizasyon olmuĢtur. Neredeyse iki yıl süren
planlama ve hazırlık aĢamasında, VIP ziyaretçilerin tüm grupları ve de sporcular, basın,
medya, personel kadrosu ve törenler gibi çok sayıda faaliyet için, uluslararası büyük spor
organizasyonlarına yeni ve yüksek standartta ikramcılık konsepti yaratılmıĢtır.
DO & CO grubu, VIP alanının 135.000’in üzerinde ziyaretçisinden ve turnuva kapsamında
hizmet verilen ilave 137.000 ziyaretçinin ikram hizmetlerini üstlenmiĢtir. Grup ayrıca,
tüm çadırların kurulması ve su, elektrik, ekipman, tefriĢat, dekorasyon ve çiçek uygun
gibi ilgili altyapının temin edilmesi sorumluluğunu da yüklenmiĢtir. DO & CO EURO ekibi
bunun haricinde büyük spor organizasyonları alanında trend belirleyen bir ambiyans ve
eğlence konsepti üzerinde çalıĢmıĢ ve Avusturya’nın ve Ġsviçre’nin 8 stadyumunda servis
hizmetlerinden, hosteslerden, güvenlikten ve temizlikten sorumlu olmuĢtur.
2008 yılında ayrıca, uzun yıllara dayanan iyi ortaklıklar sayesinde DO & CO spor yılının
sabit bir öğesi haline gelen çok sayıda uluslararası ve ulusal organizasyonlara dikkat
çekmiĢtir. Tüm dünyada düzenlenen Formula 1 Grands Prix’lerde, Aachen’de geleneksel
olarak düzenlenen binicilik turnuvasında ve Madrid’de düzenlenen ATP Tennis Masters
Series tenis turnuvasında DO & CO, sona eren mali yıl içerisinde de yine çok sayıda VIP
ve genel ziyaretçileri Premium ürünleri ile ağırlamıĢtır.
Ulusal organizasyon iĢinde de, geriye dönülüp bakıldığında çok sayıda spor
müsabakasına baĢarılı bir Ģekilde hizmet verildiği görülmektedir. Uluslararası ÖFB
Müsabakaları için verilen ikram hizmetlerinin ve Avusturya’da yapılan kayak yarıĢları ve
de Four Hill Turnuvası gibi Avusturya Spor Kulübünün en önemli organizasyonlarında DO
& CO ekibi, kıĢın en önemli spor müsabakası olan ve Kitzbühel’de düzenlenen
Hahnenkamm YarıĢı ve de yazın en önemli spor müsabakası olan ve Klagenfurt’ta
düzenlenen Plaj Voleybolu Grand Slam Turnuvasında lezzetli yemekleri ile evsahipliği
yapmıĢtır.
Bunun haricinde yıllarca hizmet verdiği politika, ekonomi, kültür, medya alanlarından ve
halktan olan müĢterilerinin ve de çok sayıda özel müĢterilerinin sadakati, organizasyon
iĢinde memnuniyet verici bir durum olarak kabul edilmelidir.
Uluslararası organizasyon ikram hizmetleri Bölümünün VAFÖK’ü 4,59 milyon Euro’dan
1,11 milyon Euro tutarında artırılarak 5,70 milyon Euro’ya yükseltilmiĢtir. Bu da
%7,4’lük bir VAFÖK marjına tekabül etmektedir (önceki yıl: %11,0). FVÖK 2008/2009
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9,8%

mali yılında 3,04 milyon Euro’dan 1,34 milyon Euro iyileĢerek, 4,38 milyon Euro’ya
yükselmiĢtir. FVÖK marjı, %5,7 oranındadır (önceki yıl: %7,3).
Marjların düĢmesinde, EURO 2008 kapsamında ziyaretçiye ait altyapı ile yapılan marjsız
satıĢlar büyük pay sahibidir. Marjsız satıĢlardan arındırılmıĢ VAFÖK marjı %10,2, FVÖK
marjı ise %7,8 oranındadır.
DO & CO şirketinin stratejisi



Premium ikram hizmeti yapan kuruluĢun ana yeterliliğin “Genel Gurme Üstleniciliğine”
kadar güçlendirilmesi.



Premium DO & CO Organizasyon markasının güçlendirilmesi



Güçlü ve güvenilir bir ortak olarak üne sahip olması
2009/2010 mali yılına ön bakış



Madrid’de erkekler ATP Masters Series Turnuvasında yeni bir ikramcılık konseptinin
gerçekleĢtirilmesi



UEFA ġampiyonlar Ligi Roma



Dünya çapında 14 Formula 1 Grands Prix



Spor, politika, ekonomi, kültür, medya alanlarından müĢteriler için çok sayıda ulusal
ve uluslararası organizasyon ve de özel Ģenlikler
DO & CO şirketinin rekabet avantajı



“Tek tedarikçi” olarak



Benzersiz Premium ürün – tipik ve değiĢtirilemez





Son derece güvenilir, esnek ve kaliteye odaklı olması, DO & CO Ģirketini müĢterilerine
“baĢ ağrısı yaratmayan ortak” olarak her daim müĢterilerinin hizmetinde bulunan ortak
haline getirmektedir
Uluslararası, dinamik ve Premium alanında uzman bir yönetim ekibi
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Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel
Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel Bölümü, 2008/2009 mali yılında cirosu önceki yıl
61,02 milyon Euro iken, 3,04 milyon Euro artırarak 64,06 milyon Euro’ya yükseltmiĢtir.
Restoranlar, Salonlar
& Otel
SatıĢlar

2008/2009
Milyon €
64,06

VAFÖK
Amortismanlar
FVÖK
VAFÖK marjı
FVÖK marjı
Konsolide SatıĢlar Ġçerisindeki
Payı

2007/2008
Milyon €
61,02

Değişiklik
Milyon €
3,04

Değişiklik
%
5,0%

2006/2007
Milyon €
43,82

4,66

4,44

0,22

4,9%

2,48

-2,25

-2,07

-0,18

-8,5%

-1,56

2,41

2,37

0,04

1,8%

7,3%

7,3%

0,92
5,7%

3,8%

3,9%

2,1%

16,5%

17,2%

21,2%

New York’ta Demel Cafe’nin açılıĢı son derece önemli olaylardan biri olmuĢtur. 2008
Kasım ayında, DO & CO Grubunun en eski ve en saygın markası Demel, New York
City’de, 5th Avenue and Central Park adresindeki Plaza Hotel’de Demel Cafe açılıĢı
gerçekleĢtirmiĢtir. YaklaĢık 100 m² alanda, dizaynı ile Viyana’da bulunan ana binaya çok
benzeyen bir Demel Cafe yaratılmıĢtır.
Bunu 2009 yılının Ocak ayında yine New York’ta baĢka bir önemli olay takip etmiĢtir. JFK
havalimanında Lufthansa yolcu salonunun açılması ile birlikte DO & CO’nun yeni bir iĢ
merkezi daha olmuĢtur. DO & CO, Star Alliance yolcularına (Lufthansa, Avusturya
Havayolları, Türk Hava Yolları ve Air Chine vs.) birçok alanda geniĢ kapsamlı
gastronomik bir hizmet sunmaktadır. 3. katta bulunan First Class yolcu salonunda
Lufthansa’nın „HON`ları“ ve First Class yolcuları, özel bir büfe ve seçkin à la kart
yemeklerden oluĢan lezzetli bir ağırlama menüsünden yararlanmaktadırlar.
Sık sık seyahat edenler ve senatörler, 100’ün üzerinde oturma yerine ve geniĢ bir
sahaya yerleĢtirilmiĢ bir bara sahip Senatör Salonunda ağırlanmaktadırlar. Business
yolcularına yola çıkmadan önce 1. katta bulunan ve 163 oturma yerine sahip Business
Yolcu Salonunda hizmet verilmektedir.
Genel olarak tüm yerleĢim yerlerinin memnuniyet verici geliĢiminden bahsedilebilir.
Geçtiğimiz yılla ilgili olarak Haas Haus’ta bulunan restoran ve otelin, Frankfurt
havalimanında bulunan Lufthansa First Class Yolcu Salonunun ya da British Museum’da
gastronomi birimlerinin özellikle vurgulanmaları gerekmektedir.
VAFÖK önceki yıl 4,44 milyon Euro iken, raporlama yılında 4,66 milyon Euro’ya
yükselmiĢtir. FVÖK ise 2,41 milyon Euro ile bir önceki yılın seviyesinde bulunmaktadır.
Bu da, %7,3’lük bir VAFÖK marjına (önceki yıl: %7,3) ve %3,8’lik bir FVÖK marjına
tekabül etmektedir.
2009/2010 mali yılına ön bakış



Ġhalelere katılım



New York Demel Markası için daha fazla büyüme adımlarının atılması



Boğaziçinde seçkin bir otel için planlama ve ruhsat prosedürleri
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Strateji



DO & CO ġirketler Grubu için AraĢtırma & GeliĢtirme Merkezi ve Kreasyon



Grubun pazarlama enstrümanı ve imaj taĢıyıcısı ve de marka geliĢimi



Kapsamlı ağırlama çözümü sağlayan Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel
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Hisse Senedi / Yatırımcı İlişkileri
2008 yılında, uluslararası borsalarda mali kriz nedeniyle ciddi değer kayıpları oluĢmuĢtur.
Viyana borsası da bu olumsuz geliĢmelerden etkilenmiĢtir.
Avusturya Ticaret Endeksindeki (ATX) gerileme, 2009 yılının ilk çeyreğinde de devam
etmiĢ ve 2009 yılının Mart baĢında 1.412 puanlık bir düĢüĢle son bulmuĢtur. Ancak
bilançonun düzenlendiği tarih itibariyle Avusturya Ticaret Endeksi, belirgin bir yükselme
eğilimi ile 1.697 puana eriĢmiĢtir.
31 Mart 2008 tarihinde ulaĢılan 3.766’lık kapanıĢ endeksine göre, 1.697’lik endeks,
%59,4’lük bir düĢüĢ yaĢamıĢtır.
DO & CO hisse senedi
Finans piyasalarında yaĢanan kriz nedeniyle DO & CO hisse senedinin değeri, 31 Mart
2008 tarihli borsa rayici karĢısında %51,2’lik bir kayba uğrayıp 31 Mart 2009 tarihinde
8,10 Euro’luk rayiçle kapanıĢ yapmıĢtır.
ĠĢbu rayiç, 63,01 milyon Euro’luk bir borsa değerine tekabül etmektedir (kapanıĢ tarihine
kadar geri alınan hisse senetleri dikkate alınarak).
DO & CO hisse senedinin uygun piyasa fiyatı, 14 Ekim 2008 tarihli yönetim kurulu kararı
ile, hisse senedi geri alım programı için sağlanmıĢtır. 17 Ekim 2008 ile 10 Ocak 2011
tarihleri arasında, halka arz edilen hisse senetlerinden esas sermayenin azami %4’ü
kadar hisse senedi geri satın alınmıĢtır. Bilançonun düzenlendiği tarihe kadar 15.955
hisse senedi geri alınmıĢtır. Bu da esas sermayenin %0,205’lik oranına tekabül
etmektedir.

Euro bazında DO&CO Hisse senedi |

ATX (Avusturya Ticaret Endeksi)

30 €
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Hissedar yapısı
Özel Attila Doğudan Vakfı, %50,65 ile DO & CO Restaurants & Catering
Aktiengesellschaft isimli anonim Ģirketin hisselerin çoğunluğunu elinde tutmaktadırlar.
DZR Immobilien und Beteiligungs GmbH isimli limited Ģirketin (Raiffeisen-Holding AĢağı
Avusturya-Viyana Ģehrinde tescilli limited Ģirketin %100 iĢtiraki ) payı %24,79’dur.
Geriye kalan hisse senedi payı, halka arz edilmiĢtir. Halka arz edilmiĢ hisse senetlerinin
%5’ten fazlası DWS Investment GmbH’ye aittir. (tüm iĢtirak iliĢkileri, bilançonun
düzenlendiği tarihe bağlıdır ve o tarihte geri alınan hisse senetlerini dikkate almaktadır).
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Mali takvim
16.06.2009

2008/2009 mali yılı sonuçları

09.07.2009

Genel kurul

13.07.2009

Kâr payı tespit tarihi

27.07.2009

Kâr payı ödeme tarihi

20.08.2009

2009/2010 birinci çeyrek sonuçları

19.11.2009

2009/2010 ilk yarıyıl sonuçları

18.02.2010

2009/2010 ilk üç çeyrek sonuçları

Kâr payı dağıtımı
DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft yönetim kurulu, genel kurula
2008/2009 mali yılında her bir hisse senedi için 0,15 Euro kâr payı dağıtılmasını
önerecektir. Bu rakam, 31 Mart 2009 tarihli kapanıĢ rayicine istinaden, %1,85 (önceki
yıl: %0,90) oranında bir kâr getirisine tekabül etmektedir.
Kayıtlı sermaye
5 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu esas
sermayeyi denetim kurulunun onayı ile 30 Haziran 2012 tarihine kadar, nakit ve/veya
ayın sermaye karĢılığında 3.897.600 adede kadar yeni adi hisse senedi çıkartarak
7.795.200,00 Euro’ya kadar artırmakla yetkilendirilmiĢtir. Geçtiğimiz mali yıl içerisinde
bununla ilgili olarak tanınan yetki kullanılmamıĢtır.
Koşullu sermaye
10 Temmuz 2008 tarihli genel kurul kararı ile, ortaklığın esas sermayesi, Anonim
ġirketler Yasası’nın 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırına göre, finansal araçların
alacaklılarına dağıtılmak üzere 3.897.600 adede kadar nominal değere sahip olmayan ve
hamiline yazılı yeni hisse senedi çıkartarak 7.795.200,00 Euro’ya kadar artırılmıĢtır.
Sermaye artırımı,ancak finansal araç alacaklılarının ortaklığa ait hisse senetlerini satın
alma ve/veya değiĢtirme haklarını yürürlüğe koymaları durumunda gerçekleĢtirilebilir.
Yatırımcı ilişkileri
DO & CO kendini, yıllarca Havayolu Ġkram Hizmetleri, Uluslararası Organizasyon Ġkram
Hizmetleri, ve Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel’den oluĢan faaliyet sahalarına
benzersiz bir Ģekilde odaklanarak, global piyasada bariz ve ciddiye alınan bir oyuncu
olarak geliĢtirmiĢtir. Gurme Ziyafeti ġirketi olarak tam da bu gruplaĢma, baĢka
Ģirketlerle kıyaslama yapılmasını zorlaĢtırmaktadır ve bu suretle uygun ölçütlerin
oturtulması neredeyse mümkün değildir. Bu nedenle, özel olduğu kadar kurumsal
yatırımcı ve analistlerin, güncel ve Ģeffaf olarak tutulacak bir enformasyon politikası
üzerinden Ģirketin geliĢimine dahil edilmeleri daha önemlidir. DO & CO, finansman
çevrelerinin tüm hedef grupları karĢısında yüksek ölçüde Ģeffaflık göstereceğini kabul
etmektedir. Bunun gereği olarak, yıl boyunca sonuçlar duyurulmuĢtur ve de önemli
hadiseler basın duyuruları ile ilan edilmiĢtir. Tüm duyuruları ve de hisse senedine iliĢkin
ilginç bilgileri, www.doco.com isimli web sitemizin “Yatırımcı ĠliĢkileri” sayfası altında
bulabilirsiniz.
DO & CO ġirketler Grubunun yönetim kurulu ve yönetim kadrosu, bu yıl içerisinde de
Kitzbühel’de düzenlenen yatırımcılar konferansına iĢtirak etmiĢtir. Bunun haricinde
yurtiçinde ve yurtdıĢında potansiyel yatırımcılarla özel görüĢmeler yapılmıĢtır.
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Avusturya Ticaret Yasası’nın (UGB) 243a maddesine göre bilgiler
1.

Esas sermaye 15.590.400,00 Euro tutarındadır ve 7,795.200 adet hamiline yazılı hisse
senedine bölünmüĢtür. Tek tip hisse senedi vardır.

2.

Ortaklar arasında yapılan anlaĢmalara göre olabilecek olan oy hakları veya hisse
senetlerinin temliki ile ilgili kısıtlamalar, yönetim kurulu tarafından bilinmemektedir. DO
& CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin, duyurulan hisse senedi geri alma programı
kapsamında satın alınan hisse senetleri (bkz. Hisse Senedi / Yatırımcı ĠliĢkileri) nedeniyle
oy hakkına sahip değildir.

3.

Özel Attila Doğudan Vakfı, %50,65, DZR Immobilien und Beteiligungs GmbH isimli
limited Ģirket %24,79 ile halihazırda ortaklığın esas sermayesinin %10’undan fazlasını
ellerinde tutmaktadırlar.
4.

Halihazırda üzerilerinde özel kontrol hakkı bulunan hisse senedi bulunmamaktadır.

5.

Ortaklığın hisse senetlerine sahip DO & CO çalıĢanları, oy haklarından doğrudan genel
kurulda yararlanmaktadırlar.

6.

Yönetim kurulunun atanması ve azledilmesi hakkında, doğrudan yasalardan ortaya
çıkmıĢ hükümler bulunmamaktadır. Denetim kurulu üyelerinin genel kurul tarafından
azledilmesi için, (%75 oranındaki yasal çoğunluk yerine) verilen oyların salt çoğunluğu
yeterlidir. Tüzükte yapılacak ve konusu Ģartlı sermaye artırımı, kayıtlı sermaye veya
olağan veya basitleĢtirilmiĢ sermaye indirimi olmayan değiĢiklikler için, (%75 oranındaki
yasal çoğunluk yerine) karar alımı esnasında temsil edilen esas sermayenin salt
çoğunluğu yeterlidir.

7.

Yönetim kurulu, tüzüğün 5. maddesi 3. fıkrasına göre 30 Haziran 2012 tarihine kadar,
nakit ve/veya ayın sermaye karĢılığında 3.897.600 adede kadar yeni adi hisse senedi
çıkartarak 7.795.200,00 Euro’ya kadar sermaye artırımı yapmakla yetkilendirilmiĢtir.
Ortaklığın esas sermayesi, Anonim ġirketler Yasası’nın 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırına
göre ve 10 Temmuz 2008 tarihli genel kurul kararı gereğince, finansal araçların
alacaklılarına dağıtılmak üzere 3.897.600 adede kadar nominal değere sahip olmayan ve
hamiline yazılı yeni hisse senedi çıkartarak 7.795.200,00 Euro’ya kadar artırılmıĢtır.
Sermaye artırımı, finansal araç alacaklılarının ortaklığa ait hisse senetlerini satın alma
ve/veya değiĢtirme haklarından yararlanabilecekleri boyutta gerçekleĢtirilebilir. Yönetim
kurulu, 10 Temmuz 2008 tarihli genel kurul kararı ile, yasal azami ölçüde kendine ait
hisse senetlerini satın almakla yetkilendirmiĢtir. Yönetim kurulu, 14 Ekim 2008 tarihinde,
iĢbu yetkiden yararlanma kararını almıĢtır (niyet edilen hacim: Esas sermayenin %4’üne
kadar).

8.

DO & CO Grubu ile hizmet sağlayıcıları arasında, ortaklıkta meydana gelecek bir kontrol
değiĢikliğinde sözleĢme iliĢkilerini kısmen veya tümüyle feshetme hakkını tanıyan
sözleĢmeler mevcuttur. Bu anlaĢmalar, ortaklığa zarar verilmesini önlemek amacıyla
burada belirtilmemektedir.

9.

ġirket, yönetim ve denetim kurulu üyeleri veya çalıĢanları arasında, devir ile ilgili bir
resmi teklif durumu için tazminat anlaĢmaları bulunmamaktadır.
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Genel Görünüm
Havayolu Ġkram Hizmetleri Bölümü piyasalardaki
değiĢimlerden etkilenmektedir.

yüksek

dalgalanmalardan ve büyük

Türk Hava Yolları – genel eğilimin aksine – çok iyi geliĢmektedir ve DO & CO ġirketler
Grubunun en önemli müĢterisi haline gelmiĢtir. Türk Hava Yolları’ndan farklı olarak
Türkiye’de bulunan diğer müĢterilerin hacmi geçen yıla kıyasla azalmıĢtır.
Havayolu ikram hizmetlerinin odak noktası, Avusturya Havayollarının ekonomik
geliĢiminin kesin ve güncel olarak gözlemlenmesidir. DO & CO, - Ģirketler grubunun risk
yönetimi tarafından edinilen bilgiler doğrultusunda – ekonomideki değiĢikliklerle ilgili
zamanından önce harekete geçmiĢ ve inisiyatifi ele alarak karĢı tedbirleri yürürlüğe
koymuĢtur.
DO & CO yönetimi genel olarak, mali yılın bundan sonraki seyrinde çoğu iĢ merkezlerinin
hacimlerde azalma ve bunun sonucu olarak cirolarda bir düĢüĢ yaĢanacağını
beklemektedir. ġirket iĢbu eğilimle ilgili zamanında harekete geçmiĢ ve masrafları
düĢürme tedbirlerini yürürlüğe koymuĢtur.
DO & CO Ģirketi ekonomik çalkantılarda fırsatlar da görmektedir: Birçok müĢteri,
maliyetleri azaltmak amacıyla yeni sözleĢmeler yapma yoluna gitmektedir. Bu sebeple,
DO & CO Ģirketi Ģu sıralar çok sayıda ihaleye iĢtirak etmektedir. Hedef, genel ekonomik
kriz nedeniyle oluĢan olumsuz etkileri, yeni müĢteriler kazanarak ve Türkiye ve diğer
yüksek performans sergileyen piyasalara konsantre olarak mümkün olduğu kadar
elimine etmektir.
2009 yılının Mayıs ayı baĢından bu yana Ethiad ile bir Premium müĢterinin mevcut
müĢteri portföyüne ilave edilmek suretiyle hizmet verildiği Münih iĢ merkezinden güzel
haberler verilebilmektedir.
Keza Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri Bölümünde de piyasalar değiĢkenlik
göstermektedir. DO & CO iĢbu durumu zamanında hesaba katmıĢtır ve masrafların hızlı
ve mümkün olduğunca hızlı uyarlanmasını sağlamıĢtır.
Bazı büyük spor organizasyonları halihazırda son derece yüksek sayıda ziyaretçi
tarafından ziyaret edilirken (örn. futbol), diğerleri genel mali krizden etkilenmiĢlerdir ve
sponsor sayısı azalmıĢ ve bunun sonucu olarak ziyaretçi sayısı düĢmüĢtür.
DO & CO, 2009/2010 mali yılında piyasalarında hareketliliğin devam edeceğini
düĢünmekte ve bu nedenle hem ilave bir düĢüĢe hem de piyasada meydana gelebilecek
bir iyileĢmeye karĢı hazırlıklı durumdadır.
Buna paralel olarak, bu yıl da yine DO & CO tarafından gastronomik alanda ağırlanacak
olan, Formula 1 Grand Prix, Klagenfurt Plaj Voleybol Turnuvası gibi klasik ulusal ve
uluslararası ve diğer çok sayıda organizasyonlar için hazırlıklar sürmektedir. Bu yılın en
önemli olaylarından biri, Roma ġampiyonlar Ligi Finalinde VIP ikram hizmetleri olacaktır.
Restoranlar, Yolcu Salonları ve Otel Bölümündeki geliĢim istikrarlı Ģekilde devam
etmektedir. ġu sıralar, bu bölümde belirgin ciro gerilemelerinin hesaba katılması
gerektiğine iliĢkin iĢaretler bulunmamaktadır.
DO & CO, mevcut iĢ merkezlerinde süreçlerin en uygun hale getirilmesine odaklanmanın
yanı sıra, bu alanda da çok sayıda ihaleye iĢtirak etmek suretiyle geniĢlemeyi
hızlandırmıĢtır.
Yeni projeler olarak New York’ta yeni bir Demel Cafe ve Ġstanbul’da bir otel
tasarlanmaktadır. Halihazırda Ġstanbul’un en güzel yerlerinden birinde birinci sınıf seçkin
bir otel için planlamalar ve ruhsat iĢlemleri yürütülmektedir. Boğaziçinde ve Avrupa ile
Asya arasında bulunan birinci köprünün yanında, koruma altında bulunan iki tarihi
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binada Ġstanbul’un ilk DO & CO otelinin inĢa edilmesi amaçlanmaktadır. Tüm ruhsat
iĢlemlerinin olumlu bir Ģekilde tamamlanması koĢulu ile, açılıĢın 2011/2012 yılında
yapılması öngörülmektedir.
ġirketin dinamizmi ve piyasa koĢullarında meydana gelen değiĢikliklere zamanından önce
tepki verilmesi nedeniyle, yönetim, son yıllarda yürünülen baĢarılı yola devam
edileceğinden emindir.

Viyana, 29 Mayıs 2009

Yönetim Kurulu:
Attila DOĞUDAN

Michael DOBERSBERGER

BaĢkan

Üye
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Kurumsal Yönetim Raporu
Kurumsal Yönetim Kodeksine Dair Beyan
Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksi (ÖCGK), Avusturya’da anonim Ģirketlerin sorumlu
bir Ģekilde yönetilmesi ve idare edilmesi için uluslararası standartlara tekabül eden bir
düzenlemeler bütünüdür.
DO & CO, 2007 yılının ġubat ayından bu yana, kapsamlı bir Ģekilde Avusturya Kurumsal
Yönetim
Kodeksinin
(www.corporate-governance.at
sayfasında
bulunmaktadır)
kurallarını kabul etmektedir ve kodekste yazılı L-hükümlerini (Yasal Talepler) yasalara
uygun Ģekilde yerine getirmektedir ve C-hükümlerinden (uymak ya da açıklamak)
sapmayacağını beyan etmektedir.
DO & CO Ģirketi yönetiminin hedefi, Ģirket değerinin kalıcı ve uzun vadeli bir Ģekilde
yükselmesidir. Katı prensiplerin, iyi bir Ģirket yönetiminin ve Ģeffaflığın ve de Ģirket
kontrolüne ait etkin bir sisteminin sürekli geliĢmesinin, güven oluĢturan ve bu sayede
uzun vadede katma değer artıĢını mümkün kılan bir Ģirket kültürüne yol açması
hedeflenmektedir.
DO & CO, 2007/2008 mali yılından bu yana iĢbu Kurumsal Yönetim Kodeksine riayet
edilip edilmediğini değerlendirmekle, düzenli ve gönüllü olarak bağımsız bir harici
enstitüyü görevlendirmiĢtir. 2008/2009 mali yılı için yapılan değerlendirme, Viyana’da
iĢtigal eden Berger-Saurer-Zöchbauer hukuk bürosu tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Harici
değerlendirme raporu, DO & CO Ģirketinin web sitesinde görülebilir.

Yönetim Kurulu
Üyeler
Attila DOĞUDAN
BaĢkan, 1959 doğumlu
Ġlk ataması 1997 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir; Yürürlükte bulunan görev süresinin sonu:
2012
Benzer baĢka bir görevi bulunmamaktadır
Michael DOBERSBERGER
Yönetim kurulu üyesi, 1963 doğumlu
Ġlk ataması 1998 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir; Yürürlükte bulunan görev süresinin sonu:
2012
KarĢılaĢtırılabilir baĢka bir görevi bulunmamaktadır
Benzer baĢka bir görevi bulunmamaktadır

Çalışma şekli
ġirket ana sözleĢmesinde ve
düzenlenmiĢtir.

içtüzüğünde yönetim kurulunun iĢ bölümü ve iĢbirliği

ġirketin genel yönetimi ve yönetim kurulu faaliyetinin koordinasyonu yönetim kurulu
baĢkanının sorumluluğundadır. Yönetim kurulunun tüm üyeleri, yönetim kurulu baĢkanını
ve birbirlerini kendi faaliyet sahalarında meydana gelen önemli hadiseleri bildirmekle

27

yükümlüdürler. Yönetim kurulu baĢkanı, Sn. Attila Doğudan, Ģirketin stratejisinden ve
organizasyonundan, merkezi birimlerden ve de yetkili olarak Havayolu Ġkram Hizmetleri
ve Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel bölümlerinden sorumludur. Yönetim kurulu üyesi,
Michael Dobersberger, hijyenden ve teknikten ve
yetkili olarak Uluslararası
Organizasyon Ġkram Hizmetlerinden sorumludur.
Ġç tüzük ayrıca yönetim kurulunun bilgi verme ve raporlama yükümlülüklerini ve de
denetim kurulunun onayına tabi olan çalıĢmaların bir dökümünü içermektedir.
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Gözetim Kurulu
Üyeler
Waldemar JUD
BaĢkan; bağımsız; 1943 doğumlu
11. olağan genel kurula (20094) kadar atanmıĢtır, ilk defa 20 Mart 1997 tarihinde
seçilmiĢtir
Borsada koteli ortaklıklarda diğer denetim kurulu üyelikleri:




Villach’ta faaliyet gösteren Strabag SE Ģirketinin denetim kurulu baĢkanı
Viyana’da faaliyet gösteren Ottakringer Brauerei AG isimli anonim Ģirketin denetim
kurulu baĢkan vekili
Werner SPORN
BaĢkan vekili; bağımsız; 1935 doğumlu
Hakla arz edilen hisse senetlerinin temsilcisi
11. olağan genel kurula (2009) kadar atanmıĢtır, ilk defa 20 Mart 1997 tarihinde
seçilmiĢtir
Borsada koteli ortaklıklarda daha baĢka denetim kurulu üyeliği bulunmamaktadır

Georg THURN-VRINTS
Üye; bağımsız; 1956 doğumlu
11. olağan genel kurula (2009) kadar atanmıĢtır, ilk defa 20 Mart 1997 tarihinde
seçilmiĢtir
Borsada koteli ortaklıklarda daha baĢka denetim kurulu üyeliği bulunmamaktadır

Christian KONRAD
Üye; bağımsız; 1943 doğumlu
11. olağan genel kurula (2009) kadar atanmıĢtır, ilk defa 10 Temmuz 2002 tarihinde
seçilmiĢtir
Borsada koteli ortaklıklarda diğer denetim kurulu üyelikleri:



Viyana’da iĢtigal eden UNIQA Versicherung AG isimli anonim Ģirketin denetim kurulu
baĢkanı



Viyana’da iĢtigal eden AGRANA-Beteiligungs Aktiengesellschaft isimli anonim Ģirketin
yönetim kurulu baĢkanı




Münih’te iĢtigal eden BAYWA AG isimli anonim Ģirketin denetim kurulu üyesi
Mannheim/Ochsenfurt’da iĢtigal eden Südzucker AG isimli anonim Ģirketin denetim
kurulu baĢkan vekili
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Çalışma şekli
Avusturya Anonim ġirketler Yasası, tüzük ve de gözetim kurulu için tanzim edilen içtüzük
ve gözetim kurulunun kendisini kesin olarak yükümlü kıldığı Avusturya Kurumsal
Yönetim Kodeksi Gözetim kurulunun faaliyetlerine esas teĢkil etmektedir. 2008/2009
mali yılında Gözetim kurulu, yasalara ve tüzüğe göre üzerine düĢen görevleri,
düzenlediği dört toplantı kapsamında yerine getirmiĢtir.
Toplantıların ağırlık merkezini, Ģirketin stratejik olarak geliĢmesi hakkında Havayolu
ikram, uluslararası ikram restoranlar ve yolcu salonları üzerine yapılan müzakereler
teĢkil etmiĢtir.

Bağımsızlık
DO & CO Ģirketinin gözetim kurulunda, eski yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler
bulunmamaktadır; dolayısıyla birbiri içine geçen yönetimler mevcut değildir. DO & CO
Restaurants & Catering AG Ģirketinde görev yapan denetim kurulu üyelerinin faaliyet
gösterdikleri Ģirketlerle mevcut olan ticari iliĢkiler, üçüncü Ģirketlerle olağan olan
koĢullarda cereyan eder (bkz. Ödeme Raporu).
2007 ÖCKG 1. ekinde bulunan 39., 53. ve 54. kurallarla bağlantılı olarak Gözetim Kurulu
14 ġubat 2007 tarihli oturumunda, Gözetim Kurulu üyelerinin ve komisyon üyelerinin
bağımsızlıkları ile ilgili aĢağıdaki kriterleri kararlaĢtırmıĢlardır: Bir gözetim kurulu üyesi,
Ģayet ortaklıkla veya yönetim kurulu ile, maddi bir menfaat çatıĢmasını teĢkil eden ve bu
nedenle üyenin davranıĢını etkilemeye uygun olan, ticari veya kiĢisel bir iliĢki içerisinde
bulunmuyorsa bağımsız olarak kabul edilebilir.
Bir Gözetim Kurulu üyesinin bağımsızlık kriterleri olarak aĢağıdakiler tespit edilmiĢtir:
1. Gözetim kurulu üyesinin son beĢ yıl içerisinde yönetim kurulu üyesi veya ortaklığın
yönetim kadrosunda ya da ortaklığa bağlı iĢtiraklerin birinde yönetim kadrosunda faaliyet
göstermemiĢ olması gerekmektedir.
2. Gözetim kurulu üyesi, ortaklığa veya ortaklığa bağlı iĢtiraklerden birine, gözetim
kurulu üyesi için önem taĢıyan bir kapsamda ticari bir iliĢki yürütmeleri veya geçen yıl
yürütmüĢ olmamaları gerekmektedir. Aynı husus, gözetim kurulu üyesinin önemli
kapsamda ekonomik bir menfaati bulunduğu kuruluĢlarla olan ticari iliĢkiler için de
geçerlidir. Denetim kurulu tarafından 48. L hükmüne göre münferit iĢlere onay verilmesi,
otomatik olarak bağımlı olarak nitelendirilmeye yol açmaz.
3.Gözetim kurulu üyesinin son üç yıl içerisinde ortaklığın denetçisi veya denetimi yapan
denetim Ģirketinin iĢtirakçisi veya çalıĢanı olmaması gerekmektedir.
4. Gözetim kurulu üyesinin, ortaklıkta faaliyet gösteren bir yönetim kurulu üyesinin
gözetim kurulu üyesi olduğu baĢka bir ortaklıkta yönetim kurulu üyesi olmaması
gerekmektedir.
5. Gözetim kurulu üyesinin, yönetim kurulu üyelerinden birinin veya yukarıda bulunan
maddelerde tanımlanan pozisyonlarda bulunan Ģahısların, yakın bir aile bireyi (direkt
halefi, eĢi, hayat ortağı, annesi/babası, amcası/dayısı, halası/teyzesi, kardeĢi, yeğeni,
kuzeni) olmaması gerekmektedir.
Gözetim kurulunun her bir üyesi, kendilerinin iĢbu kriterler gereğince bağımsız
olduklarını beyan eder.
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Komisyonların bileşimi ve çalışma şekli
DENETĠM KOMĠSYONU:
Waldemar JUD: BaĢkan
Werner SPORN: BaĢkan vekili
THURN-VRINTS: Üye
Dr. Christian KONRAD: Üye
Denetim komisyonunun görevleri arasında, muhasebe sürecinin denetimi, ortaklığa ait
dahili kontrol sisteminin, dahili denetim sisteminin ve risk yönetimi sisteminin
prodüktivitesinin denetimi, yıl sonu bilançosunun ve Ģirketler grubu konsolide
bilançosunun denetimi, özellikle denetime tabi tutulan ortaklık için yerine getirilen ilave
hizmetler, yıl sonu konsolide bilançosunun denetimi ve tespit edilmesinin hazırlıkları
bakımından konsolide denetçisinin (Ģirketler konsolide denetçisinin) bağımsız olup
olmadığının kontrolü ve denetimi, kârın dağıtılması ile ilgili önerinin denetimi, durum
raporunun ve gerekirse Kurumsal Yönetim Raporunun denetimi ve de denetim sonuçları
hakkındaki raporun denetim kuruluna sunulması, Ģirketler konsolide bilançosunun ve
Ģirketler grubu durum raporunun denetimi ve de denetim sonuçları hakkındaki raporun
gözetim kuruluna sunulması ve gözetim kurulunun denetçisinin (Ģirketler grubu
denetçisinin) seçilmesi hakkındaki önerisinin hazırlanması bulunmaktadır.
Denetim komisyonunun görevi, halihazırda tüm gözetim kurulu tarafından yerine
getirilmektedir. Gözetim kurulu baĢkanı, denetim komisyonunun da baĢkanlığını ve
finans uzmanlığını yapmaktadır. Gözetim kurulu baĢkan vekili, denetim komisyonu
baĢkanının da vekilliğini yapmaktadır.
Denetim komisyonu 2008/2009 mali yılında toplamda iki kez bir araya gelmiĢtir. ĠĢbu
toplantılarda faaliyet ağırlık merkezleri, yönetime sunulan 2007/2008 (Ģirketler grubu)
konsolide bilançosu denetim raporunun ele alınması, iç kontrol sistemi (IKS) tedbirlerinin
ve de risk yönetiminin amacına uygunluğunun ele alınması ve dahili revizyon olmuĢtur.

YÜRÜTME KOMĠTESĠ: ( Bu komite aynı zamanda atama komisyonu, ödeme komisyonu
ve de acil durumlarda karar verme komisyonunun olarak ta görev yapmaktadır.)
Waldemar JUD: BaĢkan
Werner SPORN: BaĢkan vekili
Yürütme Komitesi, bir baĢkandan ve bir baĢkan vekilinden oluĢmaktadır.
Yürütme Komitesi, atama komisyonunun, ödeme komisyonunun ve de acil durumlarda
karar verme komisyonunun görevlerini de yerine getirmekle yükümlüdür.
Yürütme Komitesi, atama komisyonu sıfatıyla gözetim kuruluna, yönetim kurulunda
boĢalan yerleri tayin edilmek üzere öneriler sunar ve halefiyet planlaması konuları ile
meĢgul olur. BaĢkanlık, görev sahası kapsamında denetim kuruluna, Michael
Dobersberger’in vekilliğini, bugüne kadar yerine getirdiği faaliyetin detaylı bir Ģekilde
değerlendirilmesinden sonra 2012 yılına kadar uzatılmasını önermiĢtir.
Yürütme Komitesi, ödeme komisyonu sıfatıyla ortaklığa ve yönetim kurulu üyelerine olan
iliĢkiyi, yönetim kurulu üyelerinin ödemelerini ve yönetim kurulu üyeleri ile akdedilecek
istihdam sözleĢmelerinin içeriğini ilgilendiren hususlarla meĢgul olur.
Yürütme Komitesi, acil durumlarda karar verme komisyonu sıfatıyla, onaya tabi iĢlerde
karar vermekle sorumludur.
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Ödeme raporu
Ödeme raporu, DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinde faaliyet gösteren yönetim
kuruluna ve gözetim kuruluna yapılacak ödemenin tespit edilmesi için gereken
prensipleri özetlemektedir.

Yönetim kurulu ödemeleri
Toplam ücretler, sabit ve baĢarıya bağlı unsurlara bölünür, ki bu münasebetle yönetim
kurulu üyelerinin sabit ücreti, görev ve sorumluluk alanına yönelik belirlenmektedir ve
14 ay boyunca her bir ayın sonunda ödenir. Yönetim kuruluna yapılacak ödeme için diğer
bir önemli unsur ise, yine görev ve sorumluluk alanına yönelik belirlenen ve Ģirketin
baĢarısını dikkate alan yüksek ve değiĢken bir bileĢendir. BaĢarıya bağlı olan bileĢen,
ilgili yıl sonucuna göre hesaplanır (Ģerefiye amortismanından sonra FVÖK marjı) ve
azami olarak sabit ücretin %100’ü tutarındadır.
Geçtiğimiz mali yılda yönetim kurulu üyelerinin sabit gelirleri 560 bin Euro tutarında
olmuĢtur, ki bu rakamdan Atilla Doğudan’ın payına yaklaĢık 338 bin Euro ve Michael
Doberberger’in payına yaklaĢık 222 bin Euro isabet etmiĢtir. DeğiĢken aylık kısmı 0
Eurodur.
Yönetim kurulu için halihazırda iĢletme tarafından ödenecek bir emekli ikramiyesi
hakkında anlaĢmalar mevcut değildir. Yönetim kurulu üyeleri, ÇalıĢanlar Yasası’nın
analog uygulanması altında bir kıdem tazminatı hakkına sahiptirler. Yönetim kurulu,
görevlerinin sona erdirilmesi durumunda ilave bir kıdem tazminatı hakkına sahip
değildirler.

Gözetim kurulu ödemeleri
Gözetim kurulu üyelerinin ödeme Ģeması, gözetim kurulu baĢkanına, bir gözetim kurulu
üyesine yapılan ödemeden %50 ve gözetim kurulu baĢkan vekiline, bir gözetim kurulu
üyesine yapılan ödemeden %25 daha yüksek bir ödeme yapılmasını öngörmektedir.
Gözetim kurulu üyelerine, 10 Temmuz 2008 tarihli genel kurul kararına göre 2007/2008
mali yılında toplamda 38 bin Euro (önceki yıl: 38 bin Euro) ödeme yapılmıĢtır. Bu
ödemeden 12 bin Euro gözetim kurulu baĢkanının, 10 bin Euro gözetim kurulu baĢkan
vekilinin ve her defasında 8 bin Euro gözetim kurulu üyelerinin payına düĢmüĢtür.
Waldemar JUD ve Werner SPORN isimli gözetim kurulu üyelerinin önemli ölçüde
ekonomik menfaatlerinin
bulunduğu
kuruluĢlar, 2008/2009 mali yılında hukuki
danıĢmanlık hizmetleri için 470 bin Euro tutarında ücretler fatura etmiĢlerdir.
Bunun haricinde DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinde, kurul üyeleri lehine
akdedilmiĢ bir varlık ve mali sorumluluk sigortası (D&O Sigortası) bulunmaktadır.
Masrafları Ģirket tarafından karĢılanmaktadır.
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Gözetim kurulu raporu
DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft yönetim kurulu, denetim kurulu
üyelerini düzenli olarak yazılı ve sözlü bir Ģekilde, toplantılar dahilinde ve haricinde
Ģirketin durumu ve geliĢimi ve önemli ticari süreçler hakkında bilgilendirmiĢlerdir.
Gözetim kurulu, yönetim kurulu tarafından kendilerine sunulan raporlar vasıtasıyla Ģirket
yönetimini gözlemlemiĢ ve önem taĢıyan ticari iĢlemler hakkında, açık müzakereler
kapsamında detaylı görüĢ bildirmiĢtir.
Gözetim kurulu 2008/2009 mali yılında yasalara ve tüzüğe göre üzerine düĢen görevleri,
düzenlediği dört toplantı kapsamında yerine getirmiĢtir. Toplantıların ağırlık merkezi,
kuruluĢun temel stratejileri hakkında müzakerelerden ve muhtemel satın almalar
hakkında yapılan görüĢmelerden oluĢmuĢtur. Bu bağlamda Gözetim Kurulu yoğun olarak
finans piyasalarında ve reel ekonomide yaĢanan krizin her bir bölüm ve yatırım kararları
üzerindeki etkileri ve piyasa çevresini etkileyen faktörler ile ilgili alınması gereken
tedbirler hakkında görüĢ bildirmiĢtir. Bunun haricinde Gözetim kurulu baĢkanı ve
yönetim kurulu baĢkanı, düzenli olarak Ģirket geliĢimi hakkındaki önemli konular
hakkında müzakere etmiĢlerdir.
Denetim
komisyonu, 15 Haziran 2009 tarihinde yaptığı oturumda, DO & CO
Restaurants & Catering Aktiengesellschaft Ģirketinin, durum raporu ile birlikte yıl sonu
konsolide bilançosunu, konsolide bilançosunu, ve kâr dağıtım önerisini ve yönetim
mektubunu ve risk yönetiminin ile dahili kontrol sisteminin güvenirliliği hakkında
derinlemesine değerlendirmelerde bulunmuĢtur. 2009/2010 mali yılı için denetçi ve
Ģirketler
grubu
konsolide
bilanço
denetçisi
olarak
PKF
CENTURION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli limited Ģirketin seçilmesini önermiĢtir.
Denetim komisyonu 2008/2009 mali yılında toplamda dört kez bir araya gelmiĢtir, atama
komisyonu sıfatıyla ise Yürütme Komitesi bir kez toplanmıĢtır.
DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft ġirketi’nin Avusturya Muhasebe
Hükümlerine göre hazırlanan 31 Mart 2009 tarihli yıl sonu mali tabloları ve dipnotları ile
Yönetim raporu, PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim
Ģirketi tarafından denetlenmiĢtir ve olumlu denetçi görüĢü yayımlanmıĢtır. Gözetim
kurulu, yönetim kurulunun denetim sonucu ile ilgili düzenlediği raporu kabul etmiĢtir ve
2008/2009 yıl sonu bilançosunu onaylamıĢtır. Rapor, bu suretle Anonim ġirketler
Yasası’nın 125. maddesi 2. fıkrasına göre tasdik edilmiĢtir.
31 Mart 2009 tarihli DO & CO Ģirketler grubu konsolide mali tabloları, dip notları ile
birlikte, Avrupa Birliğinde uygulanması gereken Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (UFRS)’na göre düzenlenmiĢ ve Ģirketler grubu yönetim raporu ile birlikte
PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim Ģirketi tarafından
denetlenmiĢtir.
Denetçisinin kanaatine göre, DO & CO Ģirketler grubu konsolide mali tabloları, tüm
önemli hususlarda DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketler grubunun 31 Mart 2009
tarihli varlık ve mali durumuna ve geride kalan 2008/2009 mali yıl için faaliyetlerine ve
nakit akıĢına iliĢkin, Avrupa Birliğinde uygulanması gereken Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları (UFRS) ile uyum içerisinde, gerçek ve makul bir görünüm
sergilemektedir. Gözetim kurulu, denetimin sonucuna katılmıĢtır.
Gözetim kurulu bunun haricinde yönetim kurulunun, DO & CO Restaurants & Catering
Aktiengesellschaft Ģirketinin, kâr dağıtımı önerisini kontrol etmiĢtir. Genel kurul, 9
Temmuz 2009 tarihinde, 1.169.280,00 Euro tutarındaki bilanço kârını tamamen
dağıtılmasını önerecektir. Bu husus, kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedi
için 0,15 Euro tutarında bir kâr payını mümkün kılacaktır.

33

Gözetim kurulu, Avusturya Ticaret Yasası’nın 270. maddesi 1. fıkrasına ve Avusturya
Kurumsal
Yönetim
Kodeksi’nin
78.
kuralına
göre,
PKF
CENTURION
Wirtschaftprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim Ģirketinin 2009/2010 mali yılı için
(Ģirketler grubu) konsolide bilançosunun denetimini yapmak üzere atanmasını
önermektedir.
Gözetim kurulu, Ģirket yönetimine ve çalıĢanlara bir önceki mali yıldan çok daha zor
ekonomik bir ortamda gösterdikleri performans için teĢekkür eder.

Viyana, 15 Haziran 2009

Waldemar Jud
Gözetim Kurulu BaĢkanı
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Önemli Bilgiler Sözlüğü
VAFÖK marjı
SatıĢlara orantılı VAFÖK’ü (amortismanlar ilave edilmek üzere iĢletme sonucu)
FVÖK marjı
FVÖK’ın satıĢlara oranıdır.
Özsermaye oranı
ġirket Sermayesinin, kâr payı ödemelerinden ve defter değerlerinden arındırılmıĢ öz
sermayenin toplam sermayeye olan orantısını göstermektedir
Net faiz yükümlülükleri
Nakit kaynaklar düĢtükten sonraki mali yükümlülükler
Ödünç alınan sermayenin iĢ sahibinin kendi yatırımına oranı (Gearing Ratio)
Finansman davranıĢını, net faiz yükümlülüklerinin öz sermayeye orantısı olarak gösterir
(Ģirket değerleri, kâr payı ödemelerinden ve defter değerlerinden arındırılarak)
ĠĢletme sermaye
Kısa vadeli yabancı sermaye üzerindeki döner sermaye fazlasıdır
Serbest nakit akıĢ
Yatırım faaliyetinden doğan nakit akıĢı ilave edilmek üzere iĢletme faaliyetinden doğan
nakit akıĢıdır
ROS - SatıĢ hasılatı
ĠĢletme kârıdır ve olağan ticari faaliyet sonucunun ciro ile karĢılaĢtırılması ile elde edilir
ĠĢletme Sermayesi
ġirket değerlerinin defter değerleri düĢtükten, faiz getiren yabancı sermaye ve net faiz
yükümlülükleri ilave edildikten, sermaye yatırımları düĢtükten ve kâr payı ödendikten
sonra öz sermaye
ROCE –Kullanılan sermayenin getirisi
Yatırılan sermaye üzerine, Ģerefiyenin amortismanlarından önce FVÖK ile karĢılaĢtırılarak
ve uyarlanan vergiden düĢtükten sonra kullanılan ortalama sermayeye kıyasla borçlanma
faizleri düĢtükten sonra uygulanan getiridir.
ROE – Özsermaye kârlılığı
Belirli miktardaki bir özkaynağa karĢılık ne kadar kâr edildiğini, diğer bir deyiĢle yatırımın
kârlılığını gösteren ve net kârın özkaynağa bölünmesiyle hesaplanan oran.
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UFRS’ye göre DO & CO ġirketler Grubunun

2008/2009 Konsolide Mali Tabloları
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31 Mart 2009 tarihli konsolide bilanço
Ek

(1)
(2)

AKTİFLER
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Finansal Varlıklar
Duran varlıklar
Diğer uzun vadeli varlıklar
Uzun vadeli varlıklar

(3)
(4)
(4)
(5)

Stoklar
Ticari alacaklar
Diğer kısa vadeli alacaklar ve varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Kısa vadeli varlıklar

(6)

ErtelenmiĢ vergiler
Aktifler toplamı

Ek

(7)

PASİFLER
Esas sermaye
Sermaye yedekleri
Kâr yedekleri
Kur farkı yedekleri
Ana hisseler
Konsolide kar
DO&CO AG şirketine ait özkaynaklar
Azınlık payları
Özkaynaklar

bin Euro

bin Euro

31 Mart 2009 31 Mart 2008
28.733
38.859
57.548
43.631
1.536
1.576
87.817
84.066
1.046
333
88.863
84.399
11.238
31.875
18.022
15.132
76.267

8.113
41.631
15.910
26.069
91.723

4.227
169.357

4.452
180.574

31 Mart 2009 31 Mart 2008
15.590
15.590
34.464
34.464
23.124
17.879
-6.502
-6.360
-162
0
2.084
6.413
68.598
67.987
12.075
9.850
80.672
77.836

(8)
(9)
(10)

Uzun vadeli karĢılıklar
Uzun vadeli finansal yükümlülükler
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler

14.771
8.503
225
23.499

16.072
14.337
6.730
37.139

(11)
(12)
(13)
(13)

Diğer kısa vadeli karĢılıklar
Kısa vadeli finansal yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler

31.767
6.699
17.979
8.740
65.185

21.612
6.100
23.482
14.404
65.598

169.357

180.574

Pasifler toplamı
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2008/2009 mali yılı için
Konsolide Gelir Tablosu

Ek

Mali yıl
Mali yıl
2008 / 2009 2007 / 2008

bin Euro

(14)

Satışlar

387.775

354.625

(15)
(16)
(17)
(18)
(18)
(19)

Diğer Faaliyet gelirleri
Malzeme ve hizmet giderleri
Personel giderleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman giderleri
Maddi olmayan duran varlıklardaki değer düĢüklüğü
Diğer Faaliyet Giderleri

15.080
-164.724
-133.945
-16.810
-3.410
-75.359

11.626
-137.832
-127.513
-15.478
0
-70.768

FVÖK – Faaliyet karı

8.607

14.660

(20)

Mali kar / (zarar)
EGT – Vergi öncesi kar

227
8.835

-385
14.274

(21)

Dönem vergi gideri
Dönem karı / (zarar)

-3.488
5.346

-5.197
9.077

(22)

Azınlık payları
Konsolide kar / (zarar)

-3.263
2.084

-2.663
6.413

Mali Yıl
Mali Yıl
2008 / 2009 2007 / 2008
7.779.245
7.795.200
7.790.230
7.795.200

Her bir hisse senedine ilişkin bilgiler
Hisse senedi sayısı (adet)
Ağırlıklı hisse senetleri (adet)

(23)

Hisse baĢına kazanç

0,27

38

0,82

Konsolide Nakit Akım Tablosu
Mali yıl
2008 / 2009

Bin Euro
Vergi öncesi kar

Mali yıl
2007 / 2008

8.835

14.274

20.220

15.478

432

83

-78
-838
28.570

-34
497
30.298

-/+ Stoklar ve kısa vadeli alacaklardaki artıĢ / azalıĢ

4.944

1.027

+/- KarĢılıklardaki artıĢ / azalıĢ
Kısa vadeli ticari borç ve yükümlülüklerdeki
+/artıĢ / azalıĢ
+/- Fon varlığı olmayan aktiflerin kura bağlı değiĢiklikleri

5.644

-145

-11.843

-3.060

-422

6.856

+/- Borç konsolidasyon düzeltmelerine bağlı değiĢiklikler

761

-2.471

-2.991

-5.620

24.662

26.884

211

277

0

475

-24.234

-8.736

112

-9

-23.912

-7.994

-1.169
0

-974
-934

+

Amortismanlar ve değer düĢüklüğü karĢılıkları

-/+ Duran varlık satıĢ kar/zararı
+/- ĠliĢkili Ģirket gelirleri
-/+ Diğer nakit olmayan gelir ve giderler
Faaliyetler nakit akımı

-

Ödenen vergiler ve ertelenmiĢ vergilerdeki değiĢiklikler
Faaliyetlerden elde edilen nakit akım

+/- Maddi ve maddi olmayan duran varlık satıĢ gelirleri
Konsolidasyondan kaynaklanan nakit ve nakit benzeri
varlıklarda meydana gelendeğiĢiklikler
Maddi ve maddi olmayan duran varlık edinimlerinden
Kaynaklanan nakit çıkıĢı
-/+ Uzun vadeli borçlardaki artıĢ / azalıĢ
+/-

Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akım
+

Hissedarlara yapılan kâr payı ödemesi
Sermaye artıĢı

+/- Ana hisselerin satın alınmasına bağlı nakit akıĢı

-162

0

+/- Finansal yükümlülüklerdeki artıĢ / azalıĢ
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akım

-10.522
-11.853

-14.807
-16.716

-11.103

2.175

26.069

25.753

166

-1.859

15.132
-11.103

26.069
2.175

Toplam nakit akım
Dönem baĢı nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kambiyo etkisi
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
Fonlardaki değişim

39

40

2.860

3.834

0

-6.502

-162

23.124

31 Mart 2009 itibariyle

34.464

-162
15.590

-141

0

0

Hazine bonosu

Temettü ödemesi 2007/2008

5.244

761

Net yatırım yaklaĢımı etkisi

Toplam

-902

Kur değiĢimi

0

-6.360

6.413

2.084

-1.169

-3.161

-5.244

5.244

17.879

Önceki yıllardan devreden kar

34.464

-1.428

-974

3.553

2.084

15.590

1.428

0

0

Bir. Sonuç 2008 / 2009

31 Mart 2008 itibariyle

Diğer farklılıklar

Temettü ödemesi 2006/2007

-2.685

0

Toplam

0

-2.471

Net yatırım yaklaĢımı etkisi

-214

-3.676

Birleştirilmiş
sonuç

-2.860

Kur değiĢimi

2.860

15.020

Hisse senetleri

Önceki yıllardan devreden kar

35.892

Kambiyo
yedekleri

6.413

14.162

Esas sermaye

Kar payı olarak
dağıtılacak
yedekler

Bir. Sonuç 2007 / 2008

31 Mart 2007 itibariyle

bin Euro

Sermaye
yedekleri

Özkaynak Değişim Tablosu

68.598

-162

-1.169

1.942

761

-902

0

2.084

67.987

0

-974

3.729

-2.471

-214

0

6.413

65.232

Toplam

DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin 31 Mart 2009 tarihi itibariyle

TDC2 Esas Sermaye

Kur

Şirket

Pay miktarı %

Merkez

Ülke

İştirakler

Tamamen konsolide edilmiş ortaklıklar
DO & CO Party-Service & Catering GmbH
DO & CO im Haas Haus Restaurantbetriebs GmbH
DO & CO Catering-Consult & Beteiligungs GmbH
DO & CO - Salzburg Restaurants & Betriebs GmbH
DO & CO - Baden Restaurants & Veranstaltungs GmbH
DO & CO Albertina GmbH
AIOLI Airline Catering Austria GmbH
AIOLI Restaurants & Party-Service GmbH
K.u.K. Hofzuckerbäcker Ch. Demel's Söhne GmbH
Demel Salzburg Café-Restaurant Betriebs GmbH
B & B Betriebsrestaurants GmbH
Cafe-Restaurant & Catering im Casino Wien GmbH
DO & CO im PLATINUM Restaurantbetriebs GmbH
DO & CO Airline Catering Austria GmbH
Sky Gourmet - airline catering and logistics GmbH
DO & CO (Deutschland) Holding GmbH
DO & CO München GmbH
DO & CO Frankfurt GmbH
DO & CO Berlin GmbH
DO & CO Lounge GmbH
DO & CO Italy S.r.l.
DO & CO Restauración & Catering Espana, S.L.
DO & CO International Catering Ltd.
DO & CO Event & Airline Catering Ltd.
DO & CO International Investments Ltd.
Total Inflight Solution GmbH
DO & CO Museum Catering Ltd.
DO & CO Holdings USA, Inc.
DO & CO Miami Catering, Inc.
DO & CO New York Catering, Inc.
DO & CO – Restauração e Catering, Sociedade Unipessoal, Lda
DOCO Istanbul Catering ve Restaurant Hiz. Tic. ve San. A.S.
THY DO&CO Ikram Hizmetleri A.S.
DO & CO Event Austria GmbH
DO & CO Catering & Logistics Austria GmbH
DO & CO International Event AG
DO & CO International Catering & Logistics AG
Sky Gourmet Slovensko s.r.o.
DO & CO Olympiapark München Restaurant GmbH
DO & CO Olympiapark München Catering GmbH
DEMEL New York Inc.

Vienna
Vienna
Vienna
Salzburg
Baden
Vienna
Schwechat
Vienna
Vienna
Salzburg
Vienna
Vienna
Vienna
Vienna
Schwechat
Berlin
Schwaig/Oberding
Kelsterbach
Berlin
Frankfurt
Vizzola Ticino
Barcelona
Feltham
Feltham
London
Vienna
London
Wilmington
Miami
New York
Lisbon
Istanbul
Istanbul
Vienna
Vienna
Zug
Zurich
Bratislava
Munich
Munich
New York

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
D
D
D
D
I
E
GB
GB
GB
A
GB
USA
USA
USA
P
TK
TK
A
A
CH
CH
SK
D
D
USA

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

DCAG
DCAG
DINV
DCAG
DCAG
DCAG
DCAG
DCAG
DCCC
DCAG
DCAG
DCCC
DCCC
DCAG
DCCC
DINV
DDHO
DDHO
DDHO
DDHO
DCAG
DINV
DINV
DINV
DCAG
DCCC
DINV
DINV
DHOL
DHOL
DINV
DINV
DIST
DCAG
DCAG
DINV
DINV
DSKY
DDHO
DDHO
DHOL

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
USD
USD
USD
EUR
TL
TL
EUR
EUR
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
USD

36
36
36
36
36
35
36
36
799
35
36
35
35
150
800
25
25
25
25
25
1.275
3
30
0
0
35
0
100
1
1
5
750
30.000
100
100
100
100
63
25
25
1

Özkaynak yöntemiyle konsolide edilmiş şirketler
Sky Gourmet Malta Ltd.
Sky Gourmet Malta Inflight Services Ltd.
Giava Demel S.r.l.
ISS Ground Services GmbH

Fgura
Fgura
Milan
Vienna

MAL
MAL
I
A

40,0
40,0
50,0
49,0

DSKY
DSKY
DCCC
DTIS

EUR
EUR
EUR
EUR

1
1
30
218
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2008 / 2009 DO & CO Şirketler Grubu Konsolide
Mali Tablolar Dip Notları
DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin 31 Mart 2009 tarihli konsolide mali
tablolar, Avusturya Ticaret Yasası’nın 245 a maddesi hükmünün uygulanması ile,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Uluslararası Finansal Raporlama
Yorumlar Komitesi (IFRIC) yönetmeliklerinin konsolide mali tabloların düzenlendiği
tarihte uygulanması gereken hükümlerine göre, Avrupa Birliğinde (EU) uygulanması
gerektiği Ģekilde düzenlenmiĢtir.

I. Genel Açıklamalar
I.1. Temel Esaslar
1.1. Genel bilgiler
DO & CO Restaurants & Catering AG, merkezi Viyana’da bulunan uluslararası ikram
hizmetleri veren bir Ģirketler grubudur. Ticari faaliyetleri, aĢağıdaki üç bölümü
kapsamaktadır: Havayolu Ġkram Hizmetleri, Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
ve Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel.
Ulusal Kanunlara göre denetime tabii tutulmuĢ veya ekonomik önem ve grubun
varlıklarına, finansal durumuna ve gelirine etkisi önemsiz sayılabilecek Ģirketler dıĢında
kalan, yıl sonu ve ara dönem mali tabloları tam konsolide edilen tüm yerli ve yabancı
Ģirketler bağımsız denetçi tarafından denetlenmiĢ ve her bir Ģirket için olumlu görüĢ
verilmiĢtir. Konsolidasyona dahil edilen tüm iĢtirak ve bağlı ortaklıkların yıl sonu ve ara
dönem mali tabloları 2008/2009 mali yılında Avrupa Birliği’nde (EU) uygulanan IFRS’e ve
ana ortaklığın muhasebe ve değerleme prensiplerine uygun olarak hazırlanmıĢtır.
Konsolide mali tablolar, Avrupa Birliği’nde (EU) uygulanan, 2008/2009 mali yılında
geçerli olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumludur.
1.2. Yeni ve değişen standartların etkileri
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından çıkartılan yeni standartlar,
yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren uygulanmaktadırlar.
2009/2010 mali yılı itibariyle ilk kez uygulanacak olan UFRS 8’in (Faaliyet Bölümleri),
IAS 1’in (Mali tabloların sunumu ve kapsamlı gelir beyanına iliĢkin diğer bilgilerin
kapsamlı revizyonu ) ve IAS 32’nin (Finansal Araçlar – ilave bilgiler), özellikle Ģirketler
grubu konsolide bilançosu için ilave açıklama yükümlülükleri getirmesi beklenmektedir.
UFRS 8’in uygulanmasının, Grub’un varlıklarında, gelirlerinde ve finansal durumunda
önemli bir değiĢikliğe yol açmayacağı tahmin edilmektedir.
Revize edilen UFRS 3’ün uygulanması (ĠĢletme BirleĢmeleri –satın alma yönteminin
uygulanması ile ilgili kapsamlı revizyon) IAS 27,28 ve 31 ile IFRS 39’daki (Finansal
Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme) değiĢiklikler ile birleĢerek 2010/2011 mali yılından
baĢlayarak zorunlu hale gelecektir. Aynı Ģekilde IAS 23 (Borçlanma Maliyetleri) ve IFRS
2’nin (Hisse Bazlı Ödemeler) de kullanımı 2010/2011 mali yılından baĢlayarak zorunlu
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hale gelecektir. Bu değiĢikliklerin etkisi tam ve etkin bir Ģekilde belirlenememekte ya da
Gruba etkisi ihmal edilebilir olacaktır.
ĠĢbu mali yıldan itibaren bağlayıcı olarak uygulanacak IFRIC 12 (Ġmtiyazlı hizmet
anlaĢmaları) ve IFRIC 14 (IAS 19 – TanımlanmıĢ fayda varlığının sınırı) ve de 2009/2010
mali yılından itibaren geçerli olacak IFRIC 13 (müĢteri sadakat programları) ve IFRIC 15
(gayrimenkul inĢaat anlaĢmaları) ve de 2010/2011 mali yılından sonra geçerli olacak
IFRIC 17 (Nakit dıĢı varlıkların ortaklara dağıtımı) ve IFRIC 18 (MüĢterilerden varlık
transferleri), DO & CO Grubu faaliyetleri ile ilgili değildir.

I.2. Konsolidasyon prensipleri
2.1. Konsolidasyonun kapsamı
Konsolidasyonun kapsamı, IAS 27 (Konsolide Mali Tablolar) prensiplerine göre
belirlenmiĢtir. Bu standarda uygun olarak, 31 Mart 2009 tarihi itibari ile DO & CO
Restaurants & Catering AG konsolide mali tablolarında sermayesinin tamamına doğrudan
ya da dolaylı olarak sahip olduğu on yedi yerli ve yirmi iki yabancı ortak dahil edilmiĢtir.
ġirketler grubu’nun, % 90 payına sahip olduğu yerli bir ortaklık, % 50 paya sahip olduğu
yabancı bir ortaklık grubun bu Ģirketlerdeki hakim etkisi nedeniyle tam konsolide
edilmiĢlerdir.
Ortaklığın %50 oranında iĢtirak ettiği ve müĢterek bir yönetimin mevcut olduğu (ortak
kuruluĢ) yabancı bir ortaklık ve ortaklığın her birine %40 oranında iĢtirak ettiği iki diğer
yabancı ortaklık ve de ortaklığın %49 oranında iĢtirak ettiği yerel bir ortaklık, özkaynak
yöntemine göre konsolide edilmiĢtir.
Konsolidasyonun kapsamı (DO & CO Restaurants & Catering AG dahil) 2008/2009 mali
yılında bir önceki yıla kıyasla değiĢmemiĢtir.

2.2. Konsolidasyon yöntemleri
Ġlk konsolidasyon 1 Nisan 1997 tarihinde yapılmıĢtır. Bu tarihten sonra gerçekleĢen
iĢlemlerde alım tarihi ya da alım tarihi ile karĢılaĢtırıldığında etkisi daha az ise rapor
tarihi kullanılmıĢtır. Tam konsolide edilen bağlı kuruluĢların sermaye konsolidasyonu,
alım yöntemi esasına göre gerçekleĢtirilmiĢtir. Bununla birlikte satın alma masrafları ve
kuruluĢun yeniden değerlendirilen özsermayesi, alım tarihinde karĢılaĢtırılmıĢtır
(“satınalma yöntemi”). Aktif farklar, Ģayet yeniden değerlendirilen malvarlığı hesabına
dahil edilemiyorlarsa, Ģerefiye olarak gösterilmiĢlerdir. UFRS 3 – ĠĢletme birleĢmeleri
standardına göre, edinimlerden doğan Ģerefiye plana uygun amorti edilmemekte, bilakis
yıllık olarak telafi edilebilirliğine iliĢkin kontrol edilmekte (değer kaybı testi) ve yalnızca
plan dıĢı değer kaybı durumunda amorti edilmektedir.
Özkaynak yöntemine göre konsolide edilen iĢtirakler için, tam konsolidasyon prensipleri
geçerli olduğu gibi aynı özsermaye konsolidasyon prensipleri geçerlidir, ki bu
münasebetle kısmen üstlenilen yıllık kâr üzerinde önemsiz etkiler bulunması halinde
ulusal değerlendirme yöntemleri muhafaza edilmiĢtir.
Borçların konsolidasyonu kapsamında, Ģirketler grubu konsolide bilançosuna dahil edilen
kuruluĢlar arasında bulunan finansal borçlar, alacaklar ve borçlar birbirlerine karĢı
netleĢtirilmiĢtir. Bunun haricinde tam konsolide edilen kuruluĢlar arasında (ağırlıkta
ticari) satıĢ gelirleri ve diğer gelirler, paylarına düĢen harcamalarla mahsup edilmiĢlerdir.
Sabit ve döner sermayede, Ģirketler grubu dahilinde yapılan teslimat ve hizmet
trafiğinden kaynaklanan ara sonuçlar, Ģayet ikinci derecede önem taĢımıyorlarsa, elimine
edilmiĢtir. Ġndirimler ve diğer tek taraflı sonucu etkileyecek kayıtlar, Ģirketler grubu

43

konsolide bilançosunda düzeltilmiĢtir. Sonucu etkileyen konsolidasyon süreçlerinde, gelir
vergisine iliĢkin etkiler dikkate alınmıĢtır ve ertelenmiĢ vergiler hesaba katılmıĢtır.

2.3. Para biriminin dönüştürülmesi
Yabancı ortaklıkların yıl sonu konsolide mali tablolarında kayıtlı para birimlerinin
dönüĢtürülmesi, IAS 21 (kur değiĢiminin etkileri) hükümlerine uygun olarak fonksiyonel
döviz kuru konseptine göre gerçekleĢtirilmiĢtir. Fonksiyonel para birimi, Britanya’da
bulunan iki iĢtirakin haricinde yabancı ortaklıklarda, kuruluĢlar finansal, ekonomik ve
organizasyonel açıdan iĢlerini bağımsız yürüttüklerinden ilgili ülke para birimindedir.
Merkezleri Avrupa Birliği devletlerinin birlik bölgesinin dıĢında bulunan sekiz yabancı
iĢtirakin ve merkezi Büyük Britanya’da bulunan iki iĢtirakin yıl sonu mali tabloları,
değiĢtirilen
kapanıĢ
tarihinin
para
birimi
yönteminin
prensiplerine
göre
dönüĢtürülmüĢtür. Slovakya’da bulunan bir iĢtirak, 1 Ocak 2009 tarihinden bu yana
iĢlemlerini Euro bazında kaydetmektedir. Bilanço kalemleri, kapanıĢ tarihi olan 31 Mart
2009’ün ortalama kuru ile değerlendirilmiĢtir; Gelir Tablosunda gelirler ve harcamalar,
yıllık ortalama kur ile dönüĢtürülmüĢtür.
Bilançoda bulunan kapanıĢ tarihi dönüĢtürme farkları, sonucu etkilemeyecek Ģekilde
özsermayeye uyarlanmıĢtır. Bilançonun kapanıĢ tarihinde uygulanan para birimi ile Gelir
Tablosunda uygulanan ortalama para birimi arasındaki para birimi dönüĢtürme farkları,
özsermayeden mahsup edilmiĢtir. Raporlama yılında, sonucu etkilemeyecek Ģekilde aktif
kapanıĢ tarihinde hesaplanan toplamda 2.485 bin Euro tutarındaki dönüĢtürme farkları,
özsermayeye uyarlanmıĢtır.
Duran varlıklardaki hareketler, ortalama para birimleri ile sunulmuĢtur. Bilançonun
düzenlendiği tarihte uygulanan ortalama döviz kurunun bir önceki yılın ortalama döviz
kuruna kıyasla meydana gelen değiĢiklikleri ve de ortalama kurların uygulanmasından
meydana gelen farklılıklar, Ģirketler grubu konsolide bilançosunda ayrı tutularak “para
birimi değiĢiklikleri” olarak gösterilmiĢlerdir.
Türkiye, Britanya ve Amerika’da bulunan iĢtiraklere verilen kredilerden doğan borçlardan
meydana gelen ve ekonomik olarak Bağlı bulunan bir kuruluĢun payına atfedilmesi
gereken, para ile ilgili kalemlerde gerçekleĢtirilmeyen para birimi dönüĢtürme farkları,
sonucu etkilemeyecek Ģekilde para birimi dönüĢtürme sütununun bir dengeleme
kalemine uyarlanmıĢ ve özsermayeden mahsup edilmiĢtir.
Kur değerlemelerinde kullanılan kurlar aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢir.
Euro
1
1
1
1
1

ABD Doları
Britanya Pfundu
Türk Lirası (eski: Yeni Türk Lirası)
Ġsviçre Frankı
Slovakya Kronu

Raporlama tarihi kuru
31 Mart 2009 31 Mart 2008
0,751428
0,632431
1,074345
1,256597
0,450207
0,483676
0,659979
0,635405
0,030692
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Kümülatif ortalama kur
31 Mart 2009 31 Mart 2008
0,712652
0,699709
1,200718
1,409237
0,506490
0,561219
0,644018
0,610639
0,029914

I.3. Muhasebe Politikaları ve Değerleme Yöntemleri
Muhasebe politikaları ve değerleme yöntemleri, bir önceki yılın Ģirketler grubu konsolide
bilançosunda olduğu gibi aynen muhafaza edilmiĢtir.

Maddi olmayan duran varlıklar
Edinilen maddi olmayan duran varlıklar, satın alma maliyetinden amortisman düĢülerek
net olarak gösterilmiĢlerdir. Belirlenebilir kullanım süresine sahip maddi olmayan duran
varlıklar, satın alma maliyeti ile kaydedilirler ve olağan olarak ekonomik kullanım süreleri
üzerinden doğrusal olarak amorti edilirler. ġayet değer kaybı ile ilgili emareler mevcut
ise ve elde edilebilecek meblağ (varlık değerinin elden çıkarma masrafları ve kullanım
değeri düĢüldükten sonra atfedilecek mevcut değerden daha yüksek bir değer) defter
değerinin altında kalıyorsa, amortisman IAS 36’ya göre değer kaybı için gerçekleĢtirilir.
KuruluĢların satın alınması ile bağlantılı olarak elde edinilen Ģerefiyelerin satın alma
maliyetleri, satın alındıkları tarihte elde edinilen varlıkların gerçeğe uygun değerleri
üzerinden, satın alma için yapılan harcamaların fazlalığı olarak, borçlar ve muhtemel
yükümlülükler düĢülerek değerlendirilir.
ġerefiyeler normalde amorti edilmez, bilakis nakit akıĢı yaratan ve Ģirket değerine tasnif
edilen birimde, elde edilebilir meblağ bazında değer düĢüĢüne uğrayıp uğramadığı
kontrol edilir. Nakit yaratan bir birim diğer varlıklar veya varlıklar grubundan bağımsız
olarak nakit yaratan en küçük birim olarak adlandırılabilir. ĠĢbu değer düĢüĢü testi her yıl
ya da nakit akıĢı yaratan birimde bir değer kaybının var olduğuna dair bir iĢaretin
varlığında gerçekleĢtirilir. ġayet nakit akıĢı yaratan birimin defter değeri, elde edilebilir
meblağı aĢıyorsa, Ģerefiye arasındaki fark tutarında amorti edilmesi gerekmektedir. Bunu
takip eden yıllarda, değer kaybı nedeninin ortadan kalkması halinde meblağın tekrar
hesaba geçirilmesi mümkün değildir. ġayet nakit akıĢı yaratan birimin değer kaybı,
kendisine ait defter değerini aĢıyorsa, bunu aĢan değer kaybı nakit akıĢı yaratan birime
ait defter değerinin orantılı Ģekilde azaltılması sayesinde kayda geçirilmelidir.
Nakit akıĢını yaratan birimin elde edilebilir meblağı, ĠndirgenmiĢ Nakit AkıĢı (DCF)
yöntemine göre kullanım değerinin hesaplanması vasıtasıyla bulunur. ĠĢbu hesaplama,
yönetim tarafından onaylı 5 yıllık mali plana ve daimi bir gelire dayanır. Ġndirim
faktörleri, ortalama olarak değerlendirilen sermaye maliyetlerine (Sermayenin Ağırlıklı
Ortalamalı Maliyeti - WACC) bağlıdırlar. 2008/2009 mali yılı için %8 oranında bir WACC
hesaplanmıĢtır.
ĠĢtiraklerin satıĢında, tasnif edilebilen Ģerefiyeler orantılı olarak sonucu etkileyecek
Ģekilde mahsup edilir.
AktifleĢtirilen Ģerefiye 31 Mart 2010 tarihi itibariyle aĢağıdaki Ģekildedir:
Bin Euro
AktifleĢtirilen Ģerefiye

31 Mart 2009
4.056

Raporlama yılında IAS 36’ya göre Ģerefiyeye amortisman ayrılmamıĢtır.
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31 Mart 2008
4.056

Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, olağan olarak hesaplanan amortismanlar ya da olağandıĢı ele
alınan ve güncellenen amortismanlar düĢtükten sonra satın alma maliyeti ile
değerlendirilir. Değerinin düĢtüğüne dair iĢaretler bulunan varlıklar ve gelecekte
yapılacak ödeme fazlalıklarının defter değeri altında yatan nakit değerler, IAS 36’ya göre
(varlıkların değer kaybı) ekonomik değer üzerine ya da muhtemel bir münferit satıĢ veya
likidasyon değeri üzerine amorti edilirler.
Olağan amortismanlar, doğrusal yönteme göre bulunmuĢtur. Mali yılın ilk yılında
meydana gelen giriĢler için, tam yıllık amortisman, 30 Eylül 2008 tarihinden sonra
meydana gelen giriĢler için yarım yıllık amortisman hesaplanmıĢ ya da zamana orantılı
amortismanlar olarak kaydedilmiĢtir.
Duran varlıkların olağan doğrusal amortismanlar için, beklenen ekonomik ya da teknik
kullanım olasılıkları dikkate alınarak ağırlıkta aĢağıdaki kullanım süreleri esas alınmıĢtır:
a) Maddi olmayan duran varlıklar
b) Arsalar ve binalar
c) Üçüncü Ģahıslara ait arsalar üzerinde yapılan inĢaatlar
d) Teknik tesisler ve makineler
e) Diğer tesisler, iĢletme ve Ģirket donanımı

2,0
25,0
2,0
2,0
2,0

ila
ve
ila
ila
ila

25,0
40,0
10,0
10,0
10,0

DüĢük değerli varlıklar, giriĢ yaptıkları yılın vergisel olasılıkları kapsamında, her
defasında bir iz bedel üzerine amorti edilmiĢlerdir. Duran varlıkların geliĢiminde, düĢük
değerli varlıklar genellikle zarar olarak iĢletmede olağan üç yıllık tahmini bir kullanım
süresi ile belirlenirler.
Bağlı bulunan kuruluşlarda mevcut paylar
Bağlı bulunan kuruluĢlarda mevcut payların değerlendirmesi, satın alma maliyetlerine
göre gerçekleĢtirilmiĢtir. Bağlı bulunan kuruluĢlarda saptanan payların defter değeri,
bilançonun düzenlendiği tarihte, geçen yılda olduğu gibi 0,00 Euro tutarındadır.
Ortak olunan kuruluşlarda mevcut paylar ve diğer sermaye yatırımları
Ortak olunan kuruluĢlarda bulunan paylar özkaynak yöntemine göre değerlendirilmiĢtir.
Devlet destekleri ve üçüncü Ģahıslar tarafından yapılan inĢaat masrafları katkıları
(yatırım hibeleri) pasif hale getirilerek, teĢvik edilen varlığın kullanım süresine uygun
olarak kar zararı etkileyecek Ģekilde eritilmiĢtir.
Ekonomik olarak uzun vadeli finansmana sahip yatırım alımları olarak kabul edilmesi
gereken ve esas olarak bir varlığın mülkiyetinden ortaya çıkan tüm risklerin ve fırsatların
devredildiği (finansal leasing)
kiralanan maddi duran varlıklar, IAS 17 ile uyum
içerisinde (leasing) nakit değerleri ile aktifleĢtirilmiĢlerdir. Amortismanlar, varlıkların
ekonomik kullanım süresi üzerinden olağan Ģekilde hesaplanmıĢtır. Gelecekte ödenecek
leasing taksitleriyle ilgili ödeme yükümlülükleri, azaltılmıĢ ve ticari borçlardan doğan
yükümlülükler altında gösterilmiĢtir.
Kıymetli evraklar giriĢ tarihlerinde satın alma maliyetleri ile kayda geçirilmiĢtir ve bunu
takip eden dönemlerde, kayda alındıkları tarihte ki maliyetlerle değerlendirilmektedir.
Piyasa değerinde meydana gelen dalgalanmalar, net geliri etkileyecek Ģekilde kar zarara
kaydedilir.
Stoklar
Stoklar, satın alma maliyetlerine ya da bilançonun düzenlendiği tarihteki varsa daha
düĢük piyasa değerlerine göre değerlenmiĢlerdir. Satın alma maliyetleri, genel olarak
hareketli ortalama fiyat yöntemine göre hesaplanmıĢtır. Sayısal kayıt, bilançonun
düzenlendiği tarihe yakın yapılan somut bir stok sayımı sayesinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
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Yıl
Yıl
Yıl
Yıl
Yıl

Ticari alacaklar ve diğer alacaklar
Alacaklar ve diğer varlıklar, Ģayet fark edilebilir münferit risklerin varlığına iliĢkin uygun
değer düĢüĢü ve daha düĢük değerlerin uygulanması gerekmemiĢse, satın alma
maliyetleriyle kaydedilmiĢtir. Faizsiz veya faiz uygulanmayan alacaklar, indirilmiĢ nakit
değerleri ile kaydedilmiĢtir. Dahil edilen ortaklıklara ait münferit kapanıĢ bilançolarından
doğan yabancı para birimi alacakları, bilançonun düzenlendiği tarihte döviz kuruna göre
değerlendirilmiĢtir.
Elden çıkartılmak üzere tutulan uzun vadeli varlıklar / Direkt elden çıkartılmak
üzere tutulan varlıklara atfedilen borçlar
Elden çıkarmak amacıyla satın alınan varlıklar ve iĢtiraklerin borçları, UFRS 5’e göre
defter değerinden doğan daha düĢük bir değerle, elden çıkarma maliyeti düĢtükten
sonra iĢbu kalem altına kaydedilmiĢtir. Elden çıkartılmak üzere tutulan uzun vadeli
varlıkların / borçların meblağı, bilançonun düzenlendiği tarihte değiĢikliğe uğramadan
geçen yıl olduğu gibi, 0,00 Euro tutarındadır.
Kısa vadeli mali varlıklar
Kısa vadeli mali varlıklar (kasa mevcudu, çekler ve kredi kurumları alacak bakiyeleri),
nakit ve nakit benzerleri altında gösterilmiĢtir ve yabancı para biriminin mevcut olması
durumunda, bilançonun düzenlendiği tarihin değeri ile kaydedilmiĢtir.
Ertelenmiş vergiler
ErtelenmiĢ vergiler, IAS 12 (gelir vergisi) ile uyum içerisinde, UFRS bilançosunda ve
vergi bilançosunda bulunan değerlendirmeler arasındaki tüm geçici değerlendirme ve
dengeleme farkları için hesaplanmıĢtır. Sınırları, ilgili Ģirketler grubu kuruluĢunun
bulunduğu ülkede uygulanan gelir vergisi oranı, değer farkının döndüğü tarih dikkate
alınarak bulunmuĢtur. BirikmiĢ zararlar üzerindeki aktif ertelenmiĢ vergiler, bunlardan
gelecekte belirli bir dönem içerisinde tekrar yararlanılabileceği kapsamda kaydedilmiĢtir.
Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelir
PeĢin ÖdenmiĢ Giderler ve ertelenmiĢ gelir, diğer alacaklar ve yükümlülükler kalemi
altında gösterilmiĢtir. Burada Ģayet bunlar bilançonun düzenlendiği tarihten belirli bir
zaman sonrası için yapılan harcamalar veya ödemeler ise, bilançonun düzenlendiği
tarihten önce yapılan harcamalar ve ödemeler söz konusudur
Emeklilik ikramiyesi, kıdem tazminatı
ihtiyatlar

ve uzun süreli hizmet bedelleri için

Avusturya’da bulunan Ģirketler grubu ortaklıklarında istihdam edilen personel karĢısında,
iĢten çıkartılma durumunda veya personelin emekliye ayrıldığı tarihte bir kereye mahsus
ödenecek ikramiye ve tazminatların ya da yasal veya toplu sözleĢmelerden doğan
yükümlülüklerin hesaplanması, tahmini hak yükümlülüğü yöntemine göre (“Tahmini Hak
Yükümlülüğü Yöntemi”) gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu nedenle tahminen yapılması gereken
ödemeler, bayanlarda 60 yaĢ ve erkeklerde 65 yaĢ olarak düĢünülen emeklilik yaĢında,
yıllık %6,00 (önceki yıl: yıllık %5,75) tutarında bir hesaplama faiz oranı uygulanarak ve
ödemelerin yıllık %3,0 tutarında (önceki yıl: yıllık %2,5) artması beklenerek
bulunmuĢtur.
Avusturya’da bulunan ortaklıklarda istihdam edilen çalıĢanların uzun süreli hizmetleri
için, tazminat benzeri yükümlülük olarak bir karĢılık ayrılmıĢtır. Bunların hesaplanması,
muamele ihtiyatlarında uygulanan hesaplama faktörlerinin aynısı esas alınarak
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu karĢılıkların bir bilirkiĢi tarafından toplanan nakit değerleri, yaĢa
bağlı bir dalgalanma indirimi kaydedilerek pasifleĢtirilmiĢtir.
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Sigorta matematiğine iliĢkin kârlar ve zararlar, hiç değiĢmeden hemen meydana
geldikleri yılda kar ve zararı etkileyecek Ģekilde personel giderlerine mahsup edilmiĢtir.
Yabancı ortaklıkların ödemeye yönelik muamele yükümlülükleri, Ģayet katılım payına
yönelik emeklilik sistemleri mevcut değilse, benzer yöntemlerle ihtiyatlara
kaydedilmiĢtir.
Türkiye’de bulunan Ģirketler grubu ortaklıklarında istihdam edilen personele ait kıdem
tazminatı
yükümlülüklerinin hesaplanması,
yıllık %14,25 tutarında bir faiz oranı
uygulanarak
ve
ödemelerin
yıllık
%11,0
tutarında
artması
beklenerek
gerçekleĢtirilmektedir.
Uzun süreli bir çalıĢana verilen prim vaadinden doğan emeklilik yükümlülüklerinin
hesaplaması, tıpkı Avusturya’da bulunan Ģirketler grubunun kıdem tazminatı ihtiyatları
için uygulanan faktörlerle esas alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir.
Diğer karşılıklar
Diğer uzun ve kısa vadeli karĢılıklar, üçüncü Ģahıslar karĢısında geçmiĢte kalan bir hadise
dolayısıyla, Ģayet iĢbu yükümlülüğün bir nakit akıĢına yol açacağı olasılığı mevcut ise,
tüm hukuki ve gerçek yükümlülükler için kaydedilmiĢtir. KarĢılıklar, yıl sonu konsolide
bilançosunun düzenlendiği tarihte, yapılan en iyi tahmine göre bulunabilen değerle
kaydedilmiĢtir.
Ticari borçlar
Ticari borçlar, sürdürülen satın alma maliyetleri ile, efektif faiz yöntemi dikkate alınarak
kaydedilmiĢtir. Yabancı para birimi yükümlülüklerin değerlendirilmesi, bilançonun
düzenlendiği tarihteki döviz satıĢ kuruna göre gerçekleĢtirilmiĢtir.
Tahminler ve takdir yetkisinin uygulanması
ġirketler grubu konsolide bilançosunda belirli bir dereceye kadar, raporlama döneminde
dengelenen varlıkların ve yükümlülüklerin, bilançonun düzenlendiği tarihte diğer
yükümlülüklere ait bilgileri ve gelirlerin ve harcamaların belirlenmesini etkileyen
tahminlerin yapılması ve varsayımlarda bulunulması gerekmektedir. Gelecekte gerçekten
gerçekleĢtirilmesi gereken meblağlar, iĢbu tahminlerden sapabilir.
Varsayımların ve tahminlerin ana uygulama alanları, müĢteri sözleĢmelerinin ve maddi
duran varlıkların kullanım süresinin tespit edilmesi, değer kaybı testi kapsamında dikkate
alınan net para akıĢlarının bulunması, muamele, uzun süreli çalıĢma paraları ve emekli
maaĢları ve vergiler için karĢılıkların oluĢturulmasıdır. ErtelenmiĢ vergilerin
gerçekleĢtirilebilirlikleri hakkındaki değerlendirme, yönetimin tüm ertelenmiĢ vergilerde
bir değer kaybının mevcut olup olmadığı ancak tahmin edilebilir.
Özellikle Ģerefiyede ve diğer duran varlıklarda meydana gelen bir değer düĢüĢünün
değerlendirmesinde, yönetim tarafından, hesaptan düĢülen net para akıĢları ve
sermayenin ağırlıklı ortalamalı maliyeti hakkında tahminlerde ve geleceğe yönelik
varsayımlarda bulunulmaktadır. ĠĢbu tahminler, deneyimlere ve Ģirketin geleceğine
iliĢkin öngörülere dayandırılmaktadır. Bu tahminlerde kuĢku payı da dikkate
alınmaktadır.
Hisse başına kazanç
Her bir hisse senedi baĢına kazanç, Ģirketler grubu karının azınlık paylarına göre,
dağıtılan hisse senetlerinin ağırlıklı sonucuna bölünerek bulunmaktadır.
Değerlendirme ve muhasebe yöntemlerinin değiştirilmesi
Mali yıl içerisinde değerlendirme ve muhasebe yöntemlerinde bir değiĢiklik yapılmamıĢtır.
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II. Bilanço ve Gelir Tablosu Dipnotları
II.1. Bilanço Dipnotları

(1) Duran varlıklar
Bin Euro
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Finansal varlıklar

31 Mart 2009
31 Mart 2008
28.733
38.859
57.548
43.631
1.536
1.576

Toplam

87.817

84.066

Duran varlıkların, Ģirketler grubu konsolide bilançosunun hazırlanmasında özetlenen
kalemleri ve bunların hem geçen hem de 2008/2009 mali yılındaki geliĢmeleri, ekteki
duran varlıklar değiĢim tablosunda belirtilmiĢtir. Para birimi değiĢiklikleri olarak, yabancı
iĢtiraklere ait varlıklar, bilançonun yıl baĢında ve yıl sonunda düzenlendiği tarihte
uygulanan farklı kurlarla dönüĢtürülerek ve önceki yıllarda yaĢanan hareketler için
ortalama kur kullanılarak hesaplanan tutarlar gösterilmiĢtir.
Bilançonun düzenlendiği tarihte maddi olmayan duran varlıklar olarak, yalnızca Ģerefiye
ve özellikle müĢteri sözleĢmeleri, lisanslar, marka ve kullanım hakları ve de yazılım
lisansları gibi diğer haklar gösterilmiĢtir. ġirketler grubunda, aktifleĢtirmeye müsait
maddi olmayan varlıklar mevcut değildir. 2008/2009 mali yılında, diğer maddi olmayan
duran varlıklarla ilgili 3.410 bin Euro tutarında (müĢteri sözleĢmesi) olağandıĢı
amortisman ayrılmıĢtır.
Değer kaybına iliĢkin bir emare mevcut olduğundan, IAS 36’ya göre, varlıkların değer
kaybı testi gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan çok- yıllı ön tahmin hesapları bazında ya da çeĢitli
senaryolar dikkate alınarak, DCF yöntemi aracılığı ile bu varlıktan yıllar içerisinde elde
edilebilecek nakit akımları ve gelir ) bulunur ve aradaki fark defter değerinin üzerinde ise
olağandıĢı amortisman ayrılır.
Maddi duran varlıklarda içinde yer alan arsaların esas değeri, 684 bin Euro (önceki yıl: 576
bin Euro) tutarındadır.
31 Mart 2009 tarihi itibariyle, daha önce sipariĢi verilen ama henüz teslim edilmeyen
yatırım malları için satın alma taahhütleri, 194 bin Euro’dur (önceki yıl: 3.976 bin Euro).
Maddi duran varlıklarda (diğer tesisler, iĢletme ve Ģirket donanımı),ile ilgili leasing
sözleĢmelerinin tutarları aĢağıda ki gibidir.
Bin Euro
Satın alma maliyetleri
BirikmiĢ amortismanlar
Defter değeri

31 Mart 2009
2.299
2.299
0

31 Mart 2008
2.299
2.299
0

Bilançoda gösterilmeyen maddi duran varlıkların kullanımından doğan yükümlülükler,
menkul varlıklar için yapılan kira ve leasing sözleĢmeleri ve de gayrimenkuller için
yapılan kira ve gelir sözleĢmeleri aĢağıdaki gibidir.
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Bin Euro
Bundan sonraki mali yılda
Sonraki beĢ mali yılda

31 Mart 2009
19.107
95.020

31 Mart 2008
15.673
76.420

Bunun haricinde uzun vadeli bir kira sözleĢmesi nedeniyle (2024’e kadar fesihten
feragat), 20.364 bin Euro (önceki yıl: 22.247 bin Euro) tutarında bir yükümlülük
bulunmaktadır.
Diğer Tesisler, iĢletme ve Ģirket donanımı kaleminde, sofra takımları, çatal bıçak
takımları, masa örtüleri ve bohçalar 903 bin Euro (önceki yıl: 932 bin Euro) gibi sabit
değerler mevcuttur. Sabit değerler, genel olarak Restoranlar & Yolcu Salonları, Otel
Bölümünde cirolar elde eden ortaklıklarda aktifleĢtirilmiĢlerdir.
Finansal Varlıklar
Ortak olunan kuruluşlar tamamen özkaynak yöntemi ile bilançoya dahil edilmiĢ ve
aĢağıdaki gibi kaydedilmiĢlerdir:
Bin Euro
1.4 itibariyle
ArtıĢlar / AzalıĢlar
Kâr payı ödemeleri
Orantılı dönem karı
Toplam

31 Mart 2009
1.362
0
-445
404
1.322

31 Mart 2008
5
1.323
0
34
1.362

Borsaya kayıtlı olmayan iĢtirakler, mali tablolara aĢağıdaki Ģekilde kaydedilmiĢlerdir:
Bin Euro
Sky Gourmet Malta Ltd.
Sky Gourmet Malta Inflight Services Ltd.
Giava Demel S.r.l.
ISS Ground Services GmbH
Toplam

31 Mart 2009
53
64
0
1.205
1.322

31 Mart 2008
8
32
0
1.323
1.362

Duran varlıkların diğer kıymetli evrakları, satın alma maliyeti ya da piyasa fiyatının
düĢük olanı ile değerlenir.

(2) Diğer uzun vadeli varlıklar
Bin Euro
Diğer uzun vadeli varlıklar
Toplam

31 Mart 2009
1.046

31 Mart 2008
333

1.046

333

ġirketler grubu konsolide bilançosuna dahil edilen iĢtiraklere ait diğer uzun vadeli
varlıklar, esas itibariyle takvim yılından farklı olan mali yıl dolayısıyla 31 Mart 2009
tarihinde, DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin uzun vadeli olarak
nitelendirilmesi gereken gelir vergisi peĢin ödemelerini ve kiralanan mekanlar için
ödenen depozitoları kapsamaktadır.

50

(3) Stoklar
Bin Euro
Hammadde, yardımcı maddeler ve ticari mallar
Mamul Mallar
Toplam

31 Mart 2009
5.460
5.778
11.238

31 Mart 2008
3.836
4.277
8.113

Mamul mal kaleminde, TEUR 2.670 (önceki yıl: TEUR 1.815) sofra takımları, çatal bıçak
takımları, masa örtüleri ve bohçalar ve de gelecekte kullanılacakları dikkate alınarak
diğer yardımcı maddeler olarak kayda geçirilmiĢtir.
Stoklarda yaĢanan artıĢ, esas itibariyle Türkiye’de ilave havayolu ikram hizmetlerinin
baĢlatılmasından kaynaklanmaktadır.

(4) Ticari alacaklar, diğer kısa vadeli alacaklar ve varlıklar
Bir yıldan az vadeli kısa vadeli cari varlıkların bileĢimi, aĢağıdaki Ģekildedir:

Bin Euro

31 Mart 2009

İlişkili şirketlerden olan ticari alacaklar

31 Mart 2008

31.875

41.631

631

537

Diğer alacaklar ve varlıklar
Gelecek dönemlere ait giderler ve ertelenmiĢ gelirler

16.509
882

14.463
910

Diğer kısa vadeli alacaklar ve varlıklar toplamı

18.022

15.910

Toplam

49.897

57.541

Bir iĢtirak iliĢkisi bulunulan kuruluĢlardan alacaklar

Ticari alacaklarla ilgili, muhtemel temerrüt riski ve de faiz zararları için yapılan değer
düzeltmeleri aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir:
Bin Euro
1.4 itibariyle
Tedarik
Yeniden düzenleme
Tüketim
Tasfiye
Toplam

31 Mart 2009
1.909
329
398
-669
-304
1.663

Ticari alacakların vadeleri, aĢağıdaki gibi oluĢmaktadır.
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31 Mart 2008
2.787
427
0
-202
-1.103
1.909

Bin Euro
31 Mart 2009
Vadesi henüz gelmemiĢ
19.079
20 günden az
5.740
Vadesi 20 günden fazla ama 40 günden daha az geçmiĢ
3.216
Vadesi 40 günden fazla ama 80 günden daha az geçmiĢ
1.252
Vadesi 80 günden fazla geçmiĢ
2.588
Toplam
31.875

31 Mart 2008
21.831
13.014
2.383
978
3.425
41.631

Diğer alacaklar için düzeltilen değerler, aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir:
Bin Euro
1.4 itibariyle
Tedarik
Tüketim
Tasfiye
Toplam

31 Mart 2009
62
27
-3
0
86

31 Mart 2008
66
6
-6
-4
62

Diğer alacaklarda, 93 bin Euro (önceki yıl: 78 bin Euro) tutarında vadesi geçmiĢ
alacaklar bulunmaktadır.
Ticari alacaklarda, 31 Mart 2009 tarihi itibariyle münferit müĢterilerden, bilançonun
düzenlendiği 31 Mart tarihinde, toplamda vadesi gelmiĢ alacakların %20’sinden fazlasını
teĢkil eden 8.018 bin Euro (önceki yıl: 10.229 bin Euro) tutarında alacaklar
bulunmaktadır. ĠĢbu alacaklar, 2009 yılının Mayıs ayının ortasına kadar neredeyse
tamamen tahsil edilmiĢtir. Bilançonun düzenlendiği tarihte somut temerrüt riski olduğu
sonucunu doğuracak bilgiler mevcut değildir.
Diğer alacaklarda ve varlıklarda, yerel ve yabancı maliye makamlarından sürekli alacak
kaydedilen 12.306 bin Euro tutarında alacaklar bulunmaktadır. Bilançonun düzenlendiği
tarihte somut temerrüt riski oluĢtuğu sonucuna vardıracak bilgiler mevcut değildir.

(5) Nakit ve nakit benzerleri
Bin Euro
Kasa, alınan çekler
Bankalar
Toplam

31 Mart 2009
499
14.633
15.132

31 Mart 2008
803
25.266
26.069

Kredi geri ödemeleri ve yatırımlar için nakit ve nakit benzerleri kullanılmıĢtır.
Kredi kurumları alacak bakiyelerinde, bilançonun düzenlendiği tarihte, vadeli olarak 0 bin
Euro (önceki yıl: 7.872 bin Euro) tutarında para yatmaktadır.
Vadeli paralar üzerinde uygulanan efektif faizin ortalaması, 2008/2009 mali yılında %5,0
(önceki yıl: %6,9) olmuĢtur.
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(6) Ertelenmiş vergiler
Aktif ve pasif ertelenmiĢ vergiler, aĢağıda kronolojik olarak sınıflandırılmıĢ UFRS Ģirketler
grubu konsolide bilançosunun defter değerleri ile, ilgili vergisel değerlendirme esasları
arasındaki muhasebe ve değerlendirme farklarından ileri gelmiĢtir:

31 Mart 2009
Aktifler
Pasifler

Bin Euro

31 Mart 2008
Aktifler
Pasifler

Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Finansal varlıklar
Stoklar
Alacaklar
Konsolidasyon kayıtları
KarĢılıklar
Yükümlülükler
PeĢin Ödenen Giderler ve ErtelenmiĢ Gelir kalemi

25
228
0
0
77
2.555
3.083
1.043
0

-2.406
-1.308
-1.087
-51
0
0
-3
0
-17

70
278
4
0
37
2.525
1.133
864
0

-2.252
-1.364
-1.486
-43
0
-129
-3
0
0

Bilançoda meydana gelen sapmaların toplamı

7.010

-4.872

4.912

-5.277

Biriken vergisel zarar
Aktif ertelenmiĢ vergiler için değerlendirme sapmaları
Aynı vergi dairesi karĢısında mevcut farkların mahsubu

4.041
-3.463

0
0

5.365
-3.254

0
0

-3.361

3.361

-2.570

2.570

Toplam

4.227

-1.511

4.452

-2.706

Mevcut Ģirketler grubu konsolide bilançosunda, 3.463 bin Euro (önceki yıl: 3.254 bin
Euro) tutarındaki aktif envanter farkları ve biriken vergisel zararlara karĢılık gelen
ertelenmiĢ vergiler aktifleĢtirilmemiĢtir, zira bu ertelenmiĢ vergi taleplerinin gelecekte
vergi indirimi Ģeklinde gerçekleĢip, gerçekleĢmeyeceği kesin değildir.

(7) Özkaynaklar
ġirketler grubu özkaynaklarının 2007/2008 ve 2008/2009 mali yıllarındaki geliĢmesi,
aĢağıdaki Ģekilde olmuĢtur:
Bin Euro
Esas sermaye
Sermaye yedekleri
Kâr yedekleri
Kur farkı yedekleri
Ana hisseler
Konsolide kar zaraı
DO & CO AG şirketine ait özkaynaklar
Azınlık payları
Özkaynaklar toplamı

31 Mart 2009
15.590
34.464
23.124
-6.502
-162
2.084
68.598

31 Mart 2008
15.590
34.464
17.879
-6.360
0
6.413
67.987

12.075
80.672

9.850
77.836

DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin esas sermayesi 15.590.400,00 Euro
tutarındadır ve 7.795.200 adet hamiline kayıtlı ve oy hakkına sahip hisse senedine
ayrılmıĢtır.
5 Temmuz 2007 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu esas
sermayeyi denetim kurulunun onayı ile 30 Haziran 2012 tarihine kadar, nakit ve/veya
ayni olarak 3.897.600 adede kadar yeni adi hisse senedi çıkartarak 7.795.200,00
Euro’ya kadar artırmakla (onaylı sermaye) yetkilendirilmiĢtir.
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10 Temmuz 2008 tarihli genel kurul kararı ile, ortaklığın esas sermayesi, Anonim
ġirketler Yasası’nın 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırına göre, finansal araçların
alacaklılarına dağıtılmak üzere 3.897.600 adede kadar nominal değere sahip olmayan ve
hamiline yazılı yeni hisse senedi çıkartarak 7.795.200,00 Euro’ya kadar artırılmıĢtır.
Sermaye artırımı,ancak finansal araç alacaklılarının ortaklığa ait hisse senetlerini satın
alma ve/veya değiĢtirme haklarını yürürlüğe koymaları durumunda gerçekleĢtirilebilir.
Bilançonun düzenlendiği tarihe kadar 15.955 hisse senedi geri alınmıĢtır. Bu da esas
sermayenin %0,205’lik oranına tekabül etmektedir.
DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin hisse senedi, 19 Mart 2007 tarihinden bu
yana Viyana borsasının “Ana Piyasa”sında kotelidir. DO & CO Restaurants & Catering AG
Ģirketinin çoğunluk hissesine, %50,65 ile Özel Atilla DOĞUDAN Vakfı sahiptir. DZR
Immobilien und Beteiligungs GmbH isimli limited Ģirket (Raiffeisen-Holding AĢağı
Avusturya-Viyana Ģehrinde tescilli limited Ģirketin %100 iĢtiraki ) tarafından tutulan pay
%24,79 oranındadır. Geriye kalan hisse senedi payı, halka arz edilmiĢtir. Halka arz
edilen iĢbu hisse senetlerinde DWS Investment GmbH isimli limited Ģirketin payı da
bulunmaktadır (bilumum iĢtirak iliĢkileri, bilançonun düzenlendiği tarihe bağlıdır ve o
tarihte geri alınan hisse senetlerini dikkate almaktadır).
Kâr yedeklerinde, biriken kârlardan doğan rezervlerin yanı sıra, Avusturya’da bulunan
kuruluĢların münferit yıl sonu konsolide bilançolarında kullanılan vergisel yatırım gelirleri
tutarında kâr yedekleri gösterilmiĢtir, ki bu vesileyle iĢbu vergilendirilmemiĢ ihtiyatların
payına düĢen ertelenmiĢ vergi karĢılığı ayrılmamıĢtır. Bunlar, bunun haricinde Ģirketler
grubu konsolide bilançosuna dahil edilen ortaklıkların yasal kâr yedeklerinin yanı sıra,
iĢtiraklerin sermaye konsolidasyonu kapsamında elimine edilmeyen bilumum kâr
yedeklerini ve 2008/2009 mali yılında uyarlanan konsolidasyon dolayısıyla sonucu
etkilemeyecek değiĢiklik kayıtlarını içermektedirler.
Azınlık payları, tam konsolide edilen THY DO & CO Ġkram Hizmetleri A.ġ.’nin
özsermayesinde mevcut %50 oranındaki yabancı payları kapsamaktadır. Bu kalem
altında DO & CO im PLATINUM Restaurantbetriebs GmbH’IN %10’luk azınlık payı da
yeralmaktadır.

(8) Uzun vadeli karşılıklar
Uzun vadeli karĢılıkların, bilançonun düzenlendiği tarihteki bileĢimi ve geliĢimi aĢağıdaki
Ģekilde olmuĢtur:

Bin Euro
Kıdem tazminatı karĢılığı PBO
Emekli Ġkramiyesi karĢılıkları PBO
Uzun süreli hizmet karĢılıkları
ErtelenmiĢ vergi karĢılıkları
Diğer karĢılıklar
Toplam

31 Mart 2008
itibariyle

Kur
değişiklikleri Kullanım

Çözünme

31 Mart 2008
itibariyle

Tahsis

10.196
492
2.575
2.706
102

-369
0
0
238
0

1.119
59
283
2.126
0

102
0
0
0
0

1.138
100
532
692
56

9.744
534
2.824
1.511
158

16.072

-132

3.586

102

2.518

14.771

Kıdem tazminatı, emekli ikramiyesi ve uzun süreli hizmet paraları için karĢılıkların
değerleme oranı, bilançonun düzenlendiği tarihte sigorta matematiğine iliĢkin bilirkiĢi
raporları vasıtasıyla, Tahmini Hak Yükümlülüğü Yöntemi esas alınarak bulunmuĢtur.
Değerlendirme yıllık %6,00 (önceki yıl: yıllık %5,75) tutarında bir hesaplama faiz oranı,
yıllık %3,0 tutarında (önceki yıl: yıllık %2,5) artıĢ beklentisi ve yıllık %3,0 tutarında
(önceki yıl: yıllık %2,5) emekli maaĢı artıĢları esas alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir.
Türkiye’de bulunan Ģirketler grubu ortaklıklarında istihdam edilen personele ait kıdem
tazminatı yükümlülüklerinin hesaplanması, yıllık %14,25 tutarında bir hesaplama faiz
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oranı uygulanarak ve ödemelerin yıllık %11,0 tutarında artması beklenerek aynen
gerçekleĢtirilmektedir.

Muameleler

Bin Euro

2008 / 2009

Emekli maaşları

Uzun yıl hizm. kutlaması

2007 / 2008

2008 / 2009

2007 / 2008

2008 / 2009

2007 / 2008

10.196
-677
2.100
613
-3.139
749
-99

10.481
-450
1.658
449
-1.007
42
-977

492
0
0
27
-56
0
71

552
0
0
21
-59
0
-22

2.575
0
398
150
-217
-30
-53

2.533
0
385
107
-168
-30
-252

9.744
* ĠĢbu kalemler personel harcamaları altında kayda geçirilmiĢtir

10.196

534

492

2.824

2.575

Yükümlülüklerin 1 Nisan tarihli nakit değeri
Para biriminde meydana gelen değiĢiklikler
Hizmet süresi masrafları*
Faiz masrafları*
Kıdem tazminatıve uzun süreli hizmet parası ödemeleri
Planda yapılan kısaltmaların ve tazminatların sonucu*
Sigorta tekniğine iliĢkin kar zarar*
31 Mart itibariyle yükümlülüklerin nakit değeri

Sigorta matematiğine iliĢkin kâr ve zararlar, meydana geldikleri yıl değiĢmeden sonucu
etkileyecek Ģekilde dikkate alınmaktadırlar.
Diğer uzun vadeli karĢılıklar, bilançonun düzenlendiği tarihte tamamen yarım günlük
emeklilik anlaĢmaları için ihtiyatları kapsamaktadır.

(9) Uzun vadeli finansal yükümlülükler
Bin Euro
Kredi kurumlarına karĢı yükümlülükler
Toplam

31 Mart 2009
8.503
8.503

31 Mart 2008
14.337
14.337

Uzun vadeli mali yükümlülüklerin azalması esas itibariyle, Türkiye’de kurulan ortak
giriĢimin finansmanı amacıyla alınan yabancı kaynakların geri ödenmesinden
kaynaklanmıĢtır. ĠĢbu yükümlülükler üzerine yabancı ülkede uygulanan boyutta ve
genelde değiĢken faiz uygulanmıĢtır.

(10) Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Bin Euro
Ticari borçlar
Diğer yükümlülükler
Toplam

31 Mart 2009
0
225
225

31 Mart 2008
23
6.707
6.730

2007/2008 mali yılında, diğer yükümlülükler altında gösterilen ve yabancı bir iĢtirakin bir
azınlık hissedarı tarafından verilen kredi, bilançonun düzenlendiği 31 Mart 2009 tarihinde
tamamen geri ödenmiĢtir.

(11) Diğer kısa vadeli karşılıklar
Bin Euro
Vergi karĢılıklarıı
Diğer personel karĢılıkları
Henüz faturası kesilmemiĢ teslimatlar ve
hizmetler
Diğer karĢılıklar
Toplam

31 Mart 2008 Para birimi
itibariyle değişiklikleri
3.142
11.117

Kullanım

Çözünüm

31 Mart 2009
itibariyle

Tedarik

-289
-72

70
9.900

1.978

-16

1.516

203

1.833

2.078

5.375

-964

2.809

1.135

11.973

12.441

21.612

-1.341

14.294

2.590

28.381

31.767
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0
1.253

4.765
9.810

7.547
9.702

Personel giderleri için ayrılan karĢılıklar genel olarak, takvim yılından farklı mali yıl
dolayısıyla yapılan kısmi özel ödemeler için tutulan 1.739 bin Euro (önceki yıl: 1.888 bin
Euro) tutarındaki karĢılıklar, bilançonun düzenlendiği tarihte henüz kullanılmayan yıllık
izinler için 5.952 bin Euro (önceki yıl: 5.942 bin Euro) tutarındaki karĢılıklar ve
performansa iliĢkin ödeme unsurları için 2.010 bin Euro (önceki yıl: 3.284 bin Euro)
tutarındaki diğer karĢılıkları kapsamaktadır.

(12) Kısa vadeli finansal yükümlülükler
Bin Euro
Nakit avans
Toplam

31 Mart 2009
6.699
6.699

31 Mart 2008
6.100
6.100

Bilançonun düzenlendiği tarihte var olan mali yükümlülükler, farklı kredi kuruluĢlarından
alınan ve yıllık ortalama %3,9 (önceki yıl: %4,6) faiz uygulanan EUR nakit avanslardan
oluĢmaktadır.

(13) Ticari borçlar ve diğer kısa vadeli yükümlülükler
Bin Euro

31 Mart 2009

Ticari Borçlar
Verilen sipariĢlere karĢılık alınan peĢinatlar
Diğer yükümlülükler
Pasif ertelenmiĢ gelirler kalemi
Kısa vadeli diğer yükümlülükler toplamı
Toplam

31 Mart 2008

17.979

23.482

989
7.655
96
8.740

5.565
8.632
208
14.404

26.719

37.886

Bir önceki yıl, verilen sipariĢlere karĢılık alınan peĢinatlar kalemi, UEFA EURO 2008 için
ikram hizmetleri hazırlıkları kapsamında yapılan 4.689 bin Euro tutarında peĢin ödemeyi
içermektedir.
Bir yıldan az vadeli diğer yükümlülükler, vergi dairelerine ödenecek gelir vergilerinden ve
gelire bağlı diğer harçlardan doğan yükümlülüklerden, sosyal sigortalar kurumları
karĢısındaki yükümlülüklerden ve yürürlükte bulunan ücret ödemeleri tutarında
çalıĢanlara olan yükümlülüklerden oluĢmaktadır.

Nazım Hesaplar
Bin Euro
Teminatlar

31 Mart 2009

31 Mart 2008

11.876

1.413

Bu hesaptaki bakiye, kira iliĢkilerinden doğan hakların ve de (geçen yıl olduğu gibi)
Ġtalyan maliye makamlarının vergi iadelerinin emniyet altına alınması amacıyla alınan
banka teminatları ve Türkiye’den teslimat teminatlarını içermektedir.
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II.2. Gelir Tablosu Dip Notları
Konsolide Gelir Tablosu, genel giderler yöntemine göre düzenlenmiĢtir.

(14) Satışlar
Bin Euro

Mali yıl
2008 / 2009
246.842
76.873
64.061
387.775

Havayolu Ġkram Hizmetleri
Uluslararası Organizasyon Ġkram Hizmetleri
Restoranlar, Yolcu Salonlaru & Otel
Toplam

Mali yıl
2007 / 2008
251.957
41.645
61.023
354.625

SatıĢlardan elde edilen gelirler, birinci bölüm raporlaması için, dahili raporlama yapısına
uygundur. Bölgesel ciro sınıflandırmasında, hizmetin DO & CO ġirketler Grubuna (IAS
14’e göre “Yönetim YaklaĢımı”) ait kuruluĢ tarafından yerine getirildiği yere göre bir
sınıflandırma gerçekleĢtirilmiĢtir. SatıĢ gelirlerinin daha detaylı bir dökümü için, yönetim
raporundaki ya da ekte bulunan (bkz. (28)) bakmak gerekir.

(15) Diğer Faaliyet gelirleri
Bin Euro
Duran varlıkların elden çıkartılması sonucu defter kârı
Ġhtiyatların serbest kalmasından doğan gelirler
Alacaklara iliĢkin değer düzeltmeleri
Sigorta ödemeleri
Kira gelirleri
Kur farkları
Diğer Faaliyet gelirleri
Toplam

Mali yıl
2008 / 2009
154
2.590
304
156
117
8.828
2.931
15.080

Mali yıl
2007 / 2008
0
1.792
1.107
65
127
5.077
3.457
11.626

Diğer faaliyet gelirlerinin 3.454 bin Euro yükselmesi genel olarak kur farklarından ileri
gelmiĢtir. Diğer faaliyet giderleri, kur farkı zararları olan 8.606 bin Euro dan
oluĢmaktadır..

(16) Malzeme ve hizmet giderleri
Bin Euro

Mali Yıl
2008 / 2009
116.587
48.137
164.724

Mal Maliyetleri (ticari malların kullanımı dahil)
Satın alınan hizmetler maliyeti
Toplam
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Mali Yıl
2007 / 2008
112.368
25.464
137.832

(17) Personel giderleri
Bin Euro
MaaĢlar
Ücretler
ĠĢletmeye ait personel emekli ikramiyeleri, kıdem tazminatı, emekli
ve uzun süreli hizmet için yapılan giderler
Yasal olarak Ģart koĢulan sosyal sigorta kesintileri ve de gelire
bağlı harçlar ve zorunlu katılım payları için yapılan giderler
Diğer sosyal giderler
Toplam

Mali Yıl
2008 / 2009
80.673
22.044

Mali Yıl
2007 / 2008
78.622
21.128

3.903

1.133

23.208

22.817

4.116

3.813

133.945

127.513

Personel
giderleri
kalemi,
2008/2009
mali
yılında,
Avusturya’da
kapasite
uyarlamalarından kaynaklanan 1.332 bin Euro tutarında geri dönüĢü olmayan giderleri
kapsamaktadır.

(18) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman giderleri
Bin Euro
Olağan amortismanlar
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklardaki değer düĢüklüğü
Toplam

Mali Yıl
2008 / 2009
16.810
3.410
20.220

Mali Yıl
2007 / 2008
15.478
0
15.478

Airest Catering GmbH (artık: Sky Gourmet - airline catering and logistics GmbH) isimli
limited Ģirketin satın alınması esnasında, Austrian Airlines AG isimli anonim Ģirket ile
akdedilen 12,5 milyon Euro tutarındaki müĢteri sözleĢmesi, maddi olmayan duran varlık
olarak aktifleĢtirilmiĢ ve tahmini kullanım süresi için olağan Ģekilde amorti edilmiĢtir.
Geçtiğimiz yıl içerisinde iĢbu varlık, olağandıĢı olarak 3.410 bin Euro tutarında amorti
edilmiĢtir. 31 Mart 2009 tarihli defter değeri, bakiye kullanım süresi dikkate alınarak
amorti edilecektir.
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(19) Diğer faaliyet giderleri
Diğer faaliyet giderleri, aĢağıdaki Ģekildedir:
Bin Euro

Mali Yıl
2008 / 2009

Diğer vergiler (Gelir vergisi hariç)

Mali Yıl
2007 / 2008

1.306

1.728

Kiralar, finansal kiralamalar ve iĢletme masrafları (havalimanı vergileri dahil) 37.664
Seyahat, haberleĢme ve komünikasyon giderleri
7.063
Nakliye, binek araç giderleri ve bakımları
9.126
Sigortalar
991
Hukuk, denetim ve danıĢmanlık giderleri
2.762
Reklam giderleri
706
Diğer personel giderleri
538
Diğer faaliyet giderleri
2.310
Alacak kayıpları, değer düzeltmeleri ve diğer
1.486
zarar durumları
Kur farkları
8.606
Duran varlıkların elden çıkartılmasından doğan defter zararları
277
Diğer yönetim giderleri
2.524

34.631
7.090
8.705
798
2.538
543
837
2.331

Toplam

75.359

899
8.407
292
1.970
70.768

Diğer faaliyet giderlerinde meydana gelen artıĢ, özellikle EURO 2008 kapsamında
hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan mekanların kiraları, iĢletme giderlerinden
kaynaklanmaktadır.

(20) Mali kar / zarar
Bin Euro
Yatırımlardan elde edilen gelir
Bağlı ortaklıklardan elde edilen gelir
Toplam
Diğer mali faaliyetlerden elde edilen gelir
Duran varlıklara ait diğer kıymetli evrakların gelirleri
Faiz ve benzerlerinden elde edilen gelirler
Faiz ve benzeri giderler
Diğer mali faaliyetlerden elde edilen gelir toplamı
Toplam
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Mali Yıl
2008 / 2009
404
404

Mali Yıl
2007 / 2008
618
34

404

618

27
967
-1.171
-177

9
1.365
-2.378
-1.003

227

-385

(21) Dönem vergi gideri
Bin Euro
Gelir vergisi giderleri
Dönemsel olmayan
ErtelenmiĢ vergiler
Toplam

Mali Yıl
2008 / 2009
4.842
-195
-1.353

Mali Yıl
2007 / 2008
1.444
290
3.753

3.488

5.197

Gelir vergileri olarak hem DO & CO Restaurants & Catering AG ve, iĢtirakleri tarafından
ödenenler ya da gelire bağlı vergi borçları hem de ertelenmiĢ vergiler kaydedilmiĢtir.
Vergi öncesi kara dair yapılan toplam vergi harcamalarına oranı olarak DO & CO ġirketler
Grubunun efektif vergi yükü, %39,5 (önceki yıl: %36,4) tutarındadır. 2008/2009 mali
yılı için uygulanacak %25’lik (önceki yıl: %25) oran ile gösterilen Ģirketler grubu vergi
payı arasındaki fark, aĢağıdaki Ģekilde ortaya çıkmıĢtır:
Bin Euro

2008/2009

2007/2008

Gelir vergilerinden once şirketler grubu konsolide kar

8.835

14.274

%25’lik vergi oranına ilişkin gelir vergisi harcamaları
(Önceki yıl: %25)

2.209

3.569

316

1.219

Geçici olmayan farklar, önceki dönemlerden gelen vergi gelir /gideri
ErtelenmiĢ vergi karĢılığı yaratmayan aktifleĢtirilmiĢ
ertelenmiĢ vergi gelir/giderindeki, değer düzeltme değiĢiklikleri
Vergi oranı değiĢiklikleri ve farkları
Efektif vergi yükü
% bazında efektif vergi oranı

1.516

812

-553
3.488
39,5

-403
5.197
36,4

(22) Azınlık Payları
Tam konsolide ortaklıkların azınlık hissedarlarına düĢen yıllık kar payları, 3.263 bin Euro
(önceki yıl: 2.663 bin Euro) tutarındadır.
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III. Diğer bilgiler

(23) Hisse başına kazanç
Çıkartılan hisselerin 31 Mart 2009 tarihi itibariyle sayısı 7.795.200 adettir (önceki yıl:
7.795.200 adet). DO & CO hisse senedinin günlük rayiç fiyatı, 14 Ekim 2008 tarihli
yönetim kurulu kararı ile, hisse senedi geri alım programı için kullanılmıĢtır. 17 Ekim
2008 ile 10 Ocak 2011 tarihleri arasında, halka arz edilen hisse senetlerinden esas
sermayenin azami %4’ü kadar hisse senedi geri alınabilir. Bilançonun düzenlendiği tarihe
kadar 15.955 hisse senedi geri alınmıĢtır. Bu da esas sermayenin %0,205’lik oranına
tekabül etmektedir.

Hisse senedi sayısı (adet)
Ağırlıklı hisse senetleri (adet)
Hisse başına kazanç

Mali Yıl
2008 / 2009
7.779.245
7.790.230

Mali Yıl
2007 / 2008
7.795.200
7.795.200

0,27

0,82

Hisse baĢına kazanç, 2.084 bin Euro (önceki yıl: 6.413) tutarındaki Ģirketler grubu
konsolide karı bazında 0,27 Euro’dur (önceki yıl: 0,82 Euro).

(24) Kârın kullanımı ile ilgili öneriler
Anonim ġirketler Yasası’nın hükümlerine göre, DO & CO Restaurants & Catering AG
Ģirketinin Avusturya muhasebe mevzuatına göre düzenlenen 31 Mart 2009 tarihli yıl
sonu konsolide bilançosu, kâr payının dağıtılması için bir esas teĢkil etmektedir. Yıl sonu
konsolide bilançosu, 1.169.280,00 Euro tutarında bir kâr ile kapanmıĢtır. Yönetim kurulu,
genel kurula bilanço kârının tamamının dağıtılmasını önermiĢtir. Bu dağıtım, kârdan pay
alma hakkına sahip her bir hisse senedi için 0,15 Euro tutarında bir kâr pay almayı
mümkün kılmaktadır.

(25) Nakit Akım Tablosu
Nakit akıĢının sunumu, dolaylı yöntemle gerçekleĢtirilmiĢtir. Nakit araçlar fonlar, kasa
mevcudu, çekler ve banka alacak kayıtlarıdır.
Gelir vergisi ödemeleri, faaliyetlerden kaynaklanan nakit akıĢında ayrı olarak
gösterilmiĢtir. Giren ve çıkan faiz ödemeleri, aynı Ģekilde devam eden ticari faaliyet
içinde gösterilmiĢtir. DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin hissedarlarına
yapılan kâr payı ödemeleri, finansman faaliyetinin bir kısmı olarak gösterilmiĢtir.
Nakit akım tablosu hakkında detaylı bir açıklama, Ģirketler grubu yönetim raporunda
bulunmaktadır.
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(26) Finansal araçlar ve risk raporu

Finansal araçlar
IAS 39’a göre defter değerleri, Krediler ve Alacaklar (KuF), Mali Borçlar (FS), SatıĢa
Hazır Varlıklar (ZVF), Son Vade Tarihine Kadar Tutulan varlıklar (BZEG) ve sonucu
etkileyen Ģerefiye (FVE) Ģeklinde kategorize edilerek, Ģerefiye (gerçeğe uygun değer)’ye
aktarılması aĢağıdaki Ģekilde gösterilmiĢtir

31.3.2009
Defter değeri

Bin Euro bazında aktifler
Finansal varlıklar
Diğer uzun vadeli varlıklar
Ticari alacaklar
ĠĢtiraklerden alacaklar
Diğer alacaklar ve varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Toplam

Finansal
olmayan
araçlar

31.3.2009
itibari ile
finansal
varlıkların net
defter değeri

31.3.2009
tarihi itibari
ile finansal
varlıkların
gerçeğe

Değerl
eme

KuF /
FS

ZVF

BZEG

FVE

1.536
1.046
31.875
631
16.509
15.132
66.729

1.322
825
0
0
12.894
0
15.041

214
221
31.875
631
3.615
15.132
51.687

214
221
31.875
631
3.615
15.132
51.687

FV
AC
AC
AC
AC
AC

0
221
31.875
631
3.615
15.132
51.474

214
0
0
0
0
0
214

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

8.503
225
6.699
17.979
8.740
42.147

0
0
0
0
5.307
5.307

8.503
225
6.699
17.979
3.433
36.840

8.503
225
6.699
17.979
3.433
36.840

AC
AC
AC
AC
AC

8.503
225
6.699
17.979
3.433
36.840

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Bin Euro bazında Pasifler
Uzun vadeli finansal yükümlülükler
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer yükümlülükler
Toplam

31.3.2008
Defter değeri

Bin Euro bazında aktifler
Finansal varlıklar
Diğer uzun vadeli varlıklar
Ticari alacaklar
ĠĢtiraklerden alacaklar
Diğer alacaklar ve varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Toplam

Finansal
olmayan
araçlar

31.3.2008
itibari ile
finansal
varlıkların net
defter değeri

31.3.2008
tarihi itibari
ile finansal
varlıkların
gerçeğe

Değerl
eme

KuF /
FS

ZVF

BZEG

FVE

1.576
333
41.631
537
14.463
26.069
84.609

1.362
100
0
0
9.531
0
10.993

214
233
41.631
537
4.932
26.069
73.616

214
233
41.631
537
4.932
26.069
73.616

FV
AC
AC
AC
AC
AC

0
233
41.631
537
4.932
26.069
73.401

214
0
0
0
0
0
214

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

14.337
6.730
6.100
23.482
14.404
65.054

0
0
0
0
9.631
9.631

14.337
6.730
6.100
23.482
4.774
55.423

14.337
6.730
6.100
23.482
4.774
55.423

AC
AC
AC
AC
AC

14.337
6.730
6.100
23.482
4.774
55.423

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Bin Euro bazında Pasifler
Uzun vadeli finansal yükümlülükler
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer yükümlülükler
Toplam

IAS 39’a göre sınıflara ayrılan finansal araçlardan elde edilen gelir, 2008/2009 ve
2007/2008 yıllarında faizlerden ileri gelmektedir.

Risk raporu – Finansal riskler
Kur riski
DO & CO Ģirketi, havayolu ikram hizmetleri bölümü ve uluslararası organizasyon ikram
hizmetleri gibi faaliyet alanlarının uluslararası nitelik taĢıyor olmaları nedeniyle, kur
dalgalanmaları riskine önemli ölçüde maruz kalmaktadır. Kullanılan para birimleri ABD
Doları, TL ve GBP’dir.
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Yabancı para biriminde elde edilen gelirler, yine aynı para biriminde yapılan giderlerle
karĢılanıp vade uyumu da saplanarak, kapalı pozisyon tutulmaktadır. Grup, bunun
haricinde ilave riskleri önlemek amacıyla, alıcılar ve satıcılarla sözleĢmelerle
yapmaktadır.
Ayrıca ihtiyaç durumunda kur risklerini yönetmek amacıyla finansman araçlar ya da
türev finansman araçları kullanılmaktadır. Bilançonun düzenlendiği tarihte, türev
finansman araçları kullanılmamıĢtır.
IAS 39’a göre gerçekleĢtirilen hassasiyet analizi sonuçta, en önemli yabancı para
birimleri ile ilgili bilançonun düzenlendiği tarihte uygulanan kur ile yıllık ortalama kur
arasında mevcut olabilecek döviz kuru dalgalanmaları tahmin edilerek aĢağıdaki
değiĢiklikler (EGT) ortaya çıkmıĢtır:
EUR / USD kambiyo rayicinde yaĢanan %5’lik değiĢiklik 341 bin Euro (önceki yıl: 1.295
bin Euro) tutarında etki edebilirdi
EUR / GBP kambiyo rayicinde yaĢanan %5’lik değiĢiklik 286 bin Euro (önceki yıl: 758 bin
Euro) tutarında etki edebilirdi
EUR / YTL kambiyo rayicinde yaĢanan %5’lik değiĢiklik -779 bin Euro (önceki yıl: -179
bin Euro) tutarında etki edebilirdi

Likidite riski
Titizlikle hazırlanan ve her gün güncellenen finansal planlama raporları likiditenin
kontrolü ve bundan doğabilecek risklerden korunmanın en önemli anahtarıdır. Eğer bir
büyüme veya yeni bir proje planlanıyorsa bu yatırımın Ģirketin likiditesi üzerindeki
etkileri titiz bir analiz çalıĢması ile yönetilmelidir.
Finansal planların sapması, düzenli ve hızlı finansal raporlamalar sayesinde çok kısa
sürede kontrol altına alınmaktadır. Bu yaklaĢım sayesinde, gerekli önlemlerin alınmasına
hızlı bir Ģekilde baĢlanmaktadır.
DO & CO’nun Avusturya’daki tüm Ģirketleri, tek bir havuz hesabı içinde toplanmakta,
böylece likidite tek bir merkezden kontrol edilebilmektedir.
DO & CO Grubunun likidite riski, düĢük meblağlı borçlanma dolayısıyla sınırlıdır. Mevcut
likidite ihtiyacı, mevcut olan nakit araçlar ve bankalar tarafından finansman kapsamı ile
karĢılanabilir.
Bilançonun düzenlendiği 31 Mart 2009 tarihinde mevcut finansal yükümlülüklerine iliĢkin
gelecekte yapılacak ödemeler ve de gelecekte uygulanacak faiz yükü aĢağıdaki Ģekilde
analiz edilebilir:
2008/2009
Ödeme
7.277
8.150
0

Bin Euro
Vadesi bir yıl içerisinde gelenler
Vadesi bir ila beĢ yıl içerisinde gelenler
Vadesi beĢ yıl sonra gelenler
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Mali

Yıl
2007/2008
Mali Yıl
Faizler
Ödeme
Faizler
601
6.171
1.478
861
20.973
2.613
0
0
0

Tahsilat riski
DO & CO, tahsilat riskini, alacak yönetim politikasının gereği, borçları yakından takip
ederek en aza indirgemektedir. Önemli müĢterilerde meydana gelebilecek tahsilat riskini
minimize etmek için gerekli sözleĢmeler yapılmakta ve teminatlar alınmaktadır. Tüm
tüzel kiĢiliklerin bakiyeleri her hafta raporlanmakta ve borçlarını ödeyememe riskleri
yakından takip edilmektedir.
DO & CO tahsilat sigorta hizmetlerinden yararlanmamaktadır. Yatırımlar yalnızca kredi
notu yüksek bankalarda yapılmaktadır. Diğer finansal araçlarda önemli bir risk unsuru
bulunmamaktadır.
Aktiflerde gösterilen ve düzeltilen değerler tutarından düĢürülen alacaklar, azami tahsilat
riskini ve temerrüt riskini göstermektedirler. Mevcut ve yeni müĢterilerin ödeme güçleri
sürekli kontrol edildiğinden, müĢteriler karĢısındaki alacaklardan doğan kredi riski,
bugünkü bakıĢ açısına göre düĢük olarak değerlendirilebilir ve piyasanın geliĢimine bağlı
olarak kabul edilmelidir.
MüĢteri tarafından meydana gelebilecek temerrüt riski ile ilgili, ticari alacaklar ve de
diğer alacaklar hakkında tanzim edilen ve ekin (4) maddesi altında bulunan listeye atıfta
bulunulmaktadır.
Kıymetli evraklara ait nakit ve nakit benzeri varlıklarla yatırım yapılmasından doğan
kredi riski, sözleĢme ortaklarının mükemmel ödeme kabiliyeti ya da kıymetli evraklara
bağlanan varlığın düĢüklüğü nedeniyle, yok olarak kabul edilmelidir.

Faiz riski
Bütün yatırım finansmanların vadeleri, finanse ettikleri projelerin vadelerine tekabül
etmektedir. Finansman, uygun piyasa koĢullarında gerçekleĢtirilmektedir. Faiz
oranlarında meydana gelecek değiĢiklik durumunda, olumsuz etkiler yaĢanılması
beklenmemektedir.
DüĢük finansman borçlanmaları dolayısıyla, ortalama faiz oranının %1’lik değiĢikliğe
uğraması, Ģirketler grubu konsolide bilançosu üzerinde yaklaĢık %0,4’lük bir etkiye yol
açacaktır. Bu nedenle faizlerde bir değiĢiklik meydana gelmesi durumunda olumsuz
etkilerin meydana geleceği beklenmemektedir.

Sermaye yönetimi
DO & CO ġirketler Grubunun finansal yönetimi, Ģirket değerinin sürekli artması
haricinde, sermaye yapısının muhafaza edilmesini ve iyileĢtirilmesini hedeflemektedir. Bu
sermaye yapısı, kuruluĢun kazançlı bir Ģekilde büyümesi için önemli bir koĢuldur, zira bu
finans stratejisi Ģirketler grubunun kârlılığını, sağlamlığını, likiditesini ve mali esnekliğini
emniyet altına almayı hedeflemiĢtir. Bunun için aĢağıdaki stratejik noktaları belirlemiĢtir:
Stratejik bir asgari likiditenin mevcudiyeti
%35’ün üzerinde kalıcı bir özsermaye payı
Mali ve operatif esnekliğin, eldeki malvarlığın üzerine mükellefiyet yüklememek
suretiyle muhafaza edilmesi
ġirketler grubunun kâr payı politikasında da bu ilkeler uygulanmaktadır. Kâr payı
önerilerinde bu nedenle, gelecek yıllar için gereken sermaye ihtiyacını dikkate
alınmaktadır.
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(27) Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilançonun düzenlendiği tarihten sonra, IAS 10’A göre (Bilanço Tarihinden Sonra
Meydana Gelen Olaylar) kayda geçirilmesi veya ifĢa edilmesi gereken, tamamlanmamıĢ
davalar, maddi tazminat talepleri ve diğer yükümlülükler veya zarara uğrama tehditleri
gibi , bilançonun düzenlendiği tarihte yapılacak değerlendirme için önem teĢkil eden
hadiseler, DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin mevcut Ģirketler grubu
konsolide bilançosunda dikkate alınmıĢtır ya da bilinmemektedirler.

(28) İlişkili kuruluşlarla ticari ilişkiler
Raiffeisen Holding AĢağı Avusturya – Viyana’da tescilli bir limited Ģirket ya da kendisinin
%100’lük iĢtiraki DZR Immobilien und Beteiligungs GmbH isimli limited Ģirket üzerinden
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG isimli anonim Ģirket DO & CO
Restaurants & Catering AG Ģirketinin hissedarı sıfatıyla doğrudan yakın bir iĢtiraki
olduğundan, ticari iliĢkiler üçüncü Ģirketlerle olan olağan koĢullarda ticari faaliyette
bulunulmaktadır.
DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin denetim kurulu üyelerinin faaliyet
gösterdiği kuruluĢlarla mevcut olan ticari iliĢkiler, üçüncü Ģirketlerle olan olağan
koĢullarda cereyan etmektedir. Sn. o. Univ. Waldemar JUD ve Werner SPORN isimli
denetim kurulu üyelerinin önemli ölçüde ekonomik menfaatleri bulunan kuruluĢlar,
2008/2009 mali yılında hukuki danıĢmanlık faaliyetleri için yaklaĢık 470.000,00 Euro
tutarında ücret fatura etmiĢlerdir.
ġirketler grubu THY DO & CO Ġkram Hizmetleri A.ġ.’nin %50’sini elinde tutmaktadır. Bu
ortaklığın geri kalan %50’si Türk Hava Yolları A.O.’na aittir. THY DO & CO Ġkram
Hizmetleri A.ġ., Türk Hava Yollarına havayolu ikram hizmetleri sunmaktadır. 2008/2009
mali yılında, 78.877 bin Euro tutarında ciro (önceki yıl 63.687 bin Euro) elde edilmiĢtir.
2008/2009 mali yılında Türk Hava Yolları (Ġçecek Hizmetleri) ilave hizmetlerin
üstlenilmesi nedeniyle, yaklaĢık 3.790 bin Euro tutarında duran varlıklar bir kereye
mahsus Türk Hava Yollarından alınmıĢtır. Bilumum ticari iliĢkiler, üçüncü Ģirketlerle olan
olağan koĢullarda çözülmüĢtür. ĠĢbu ticari iliĢki ile bağlantılı olarak, ticari alacaklar
kalemi, Türk Hava Yolları’nın yaklaĢık 2.531 bin Euro (önceki yıl yaklaĢık 2.548 bin Euro)
tutarında bir alacak tutarını kapsamaktadır. THY DO & CO Ġkram Hizmetleri A.ġ.’nin
yabancı kaynak finansmanı ile bağlantılı olarak, 0 bin Euro (önceki yıl: 6.337 bin Euro)
tutarındaki uzun vadeli yükümlülükler, Ģirketler grubu konsolide bilançosunda mevcuttur

(29) Bölümlere göre raporlama
Şirketler Grubu
2008/2009Mali Yılı
SatıĢlar (milyon Euro)
VAFÖK (milyon Euro)
Amortismanlar (milyon Euro)
FVÖK (milyon Euro)
VAFÖK marjı (%)
FVÖK marjı (%)
ġirketler grubu cirosundaki payı(%)

Havayolu İkram Uluslararası
Organizasyon
Hizmetleri
İkram Hizm.

246,84

76,87

Restoranlar,
Salonlar
& Otel
64,06

TOPLAM
387,78

18,47

5,70

4,66

28,83

-16,66

-1,32

-2,25

-20,22

1,81

4,38

2,41

8,61

7,5%

7,4%

7,3%

7,4%
2,2%

0,7%

5,7%

3,8%

63,7%

19,8%

16,5%

2008/2009 ya da 2007/2008 mali yılları için bölümlerle ilgili daha detaylı bir rapor,
yönetim raporunda tanzim edilmiĢtir, ki bu münasebetle verilen bilgilerin her bir
ortaklığın birden fazla faaliyet sahasında faaliyette bulunması dolayısıyla, kısmen
mümkün olması nedeniyle standart hükümlerinden farklılık gösterdiği durumuna iĢaret
edilmesi gerekmektedir.
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(30) Yönetim Kurulu ve Çalışanlar

Ġstihdam edilen ortalama çalıĢan sayısı aĢağıdaki gibidir:
Mali Yıl
2008/2009
3.330
505
3.835

Mavi yaka
Beyaz yaka
Toplam

Mali Yıl
2007/2008
3.338
436
3.774

KarĢılaĢtırılan yıllarda istihdam edilen çalıĢanlara ek olarak, 329 (önceki yıl: 316) kiĢi,
yarım gün çalıĢma yükümlülüğü Ģeklinde (durum bazında) faaliyet göstermiĢtir.
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AĢağıdaki kiĢiler DO & CO Restaurants & Catering AG Ģirketinin organlarında, 2008/2009
mali yılında görev yapmıĢlardır:
Yönetim kurulu:

Attila DOĞUDAN, Viyana, BaĢkan

Michael DOBERSBERGER, Viyana.
Geçtiğimiz mali yılda yönetim kurulu üyelerinin sabit gelirleri 560 bin Euro tutarında
olmuĢtur, ki bu rakamdan Sn. Atilla Doğudan’ın payına yaklaĢık 338 bin Euro ve Sn.
Michael Doberberger’in payına yaklaĢık 222 bin Euro isabet etmiĢtir. DeğiĢken gelir
öğeleri 0 bin Euro tutarında olmuĢtur

Gözetim kurulu:

Waldemar JUD, Graz, BaĢkan
Viyana, BaĢkan Vekili
Georg THURN-VRINTS, Poysbrunn,

Christian KONRAD, Viyana.

Gözetim kurulu üyelerine, 10 Temmuz 2008 tarihli genel kurul kararına göre 2007/2008
mali yılında 38 bin Euro (önceki yıl: 38 bin Euro) ödeme yapılmıĢtır.

Yönetim kurulunun ve gözetim
kurulunun, krediler ve de Ģirketler grubuna bağlı
ortaklıklara verilen krediler için sorumlulukları bulunmamaktadır.

Viyana, 29 Mayıs 2009

Yönetim Kurulu:
Attila DOĞUDAN
BaĢkan

Michael DOBERSBERGER
Üye
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Avusturya muhasebe standartları ile UFRS muhasebe standartları
arasında temel farklılıklar
Sermaye konsolidasyonundan doğan şerefiye: Avusturya Ticaret Yasası, Ģerefiye
için ayrılacak karĢılıkların kar ve zararı etkilemeyecek Ģekilde mahsup edilmesini ya da
doğrusal amortismanla aktifleĢtirilmesini öngörürken, UFRS 3’e göre Ģerefiyenin
aktifleĢtirilip ve her yıl değer kaybı testine tabi tutulmalarını öngörmektedir. Diğer
taraftan artık olağan bir amortisman öngörülmemektedir.
Ertelenmiş vergiler: IAS/UFRS’ye göre vergi bilançosu ile UFRS bilançosu arasında
meydana gelen tüm geçici farklar için, halihazırda yürürlükte bulunan vergi oranı
uygulanmak suretiyle ertelenmiĢ vergilerin dengelenmesi gerekmektedir ki buna mukabil
Avusturya Ticaret Yasası’na göre ertelenmiĢ vergilerin yalnızca pasif süreli farklar için
bağlayıcı olarak oluĢturulması gerekmektedir. ġirketler hukukundan farklı olarak, UFRS
içerisinde vergisel birikmiĢ zararlar için de Ģayet bunlardan gelecekte elde edilecek
vergisel kârlar tarafından yararlanılabilecekse, aktif ertelenmiĢ vergilerin oluĢturulması
gerekmektedir.
Diğer karşılıklar: Ticari sağduyu prensibini esas alan Avusturya Ticaret Yasası’ndan
farklı olarak, IAS/UFRS karĢılık olarak kaydedilecek ödeme yükümlülüğünün ve bunun
meydana gelme olasılığının kesinliğine iliĢkin yüksek taleplerde bulunmaktadır. Yine
benzer Ģekilde Avusturya Ticaret Yasası gider karĢılığı ayrılmasına izin verirken
IAS/UFRS’ye göre mümkün olmamaktadır.
Personel karşılıkları: IAS/UFRS’e göre personel ihtiyatlarının hesaplamasına (muamele
ihtiyatları, emekli maaĢı ihtiyatları, jübile paraları ihtiyatları), Tahmini Hak Yükümlülüğü
Yöntemi (beklemece hakların nakit değeri yöntemi), güncel sermaye piyasası faiz oranı
baz alınarak ve gelecekte yapılacak maaĢ artıĢları dikkate alınarak, esas alınmaktadır.
Buna karĢılık Avusturya Ģirketler hukukunda sigorta matematiğine iliĢkin değerlendirme
yöntemi uygulanmaktadır.
Menkul değerlerin satışı: Avusturya Ticaret Yasası’na göre kısa vadeli finansal varlıklar
piyasa değerleri ile, ancak azami olarak satın alma maliyetleri ile değerlendirilmelidir.
IAS/UFRS’ye göre genel olarak piyasa değerlerinin kaydedilmesi gerekmektedir.
Yabancı para birimi meblağlarının değerlendirilmesi: Yabancı para birimine sahip
alacakların ve yükümlülüklerin değerlendirilmesi, prensip itibariyle bilançonun
düzenlendiği tarihte uygulanan kura göre gerçekleĢtirilir, öyle ki her bir kur dalgalanması
sonucu etkileyecek Ģekilde kayda geçirilir. Bundan farklı olarak Avusturya Ticaret
Yasası’na göre, eĢitsizlik prensibine uygun olarak yalnızca gerçekleĢmeyen zararların
dengelenmesi gerekmektedir. ġirketler grubu içerisinde verilen kredilerle bağlantılı
olarak borçların konsolidasyonundan doğan ve dönüĢtürülmesi gereken para birimi
farkları, UFRS’ye göre gerçeklenmemiĢ kur kârları veya zararları olarak, sonucu
etkilemeyecek Ģekilde özsermayede dikkate alınırlar.
Olağandışı sonuç: UFRS’ye göre olağandıĢı sonucun gösterilmesi yasaklanırken,
Avusturya muhasebe mevzuatına göre mümkündür.
Genişletilmiş ifşa yükümlülüğü: IAS/UFRS’ye göre bilançonun, Gelir Tablosunın, nakit
akıĢ hesaplarının kalemleri ve de özsermayenin geliĢimi, ekte (notlar) detaylı bir Ģekilde
açıklanmalıdır. Daha baĢka bilgi verme yükümlülükleri, özellikle Ģirket bölümleri ve
türetilen finansal araçlar için mevcuttur.
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2. Şerefiye

ve benzer haklar

1. Sınai mülkiyet hakkı,

Maddi olmayan varlıklar

2. Şerefiye

ve benzer haklar

1. Sınai mülkiyet hakkı,

Maddi olmayan varlıklar

221

Toplam

menkul kıymetler

3. Uzun vadeli yatırım amaçlı

2. İştiraklere Yapılan yatırımlar

1. Bağlı ortaklıklara yapılan yatırımlar

III. Finansal varlıklar

yapılmakta olan yatırımlar

146.970

180

0
-48

290

0

-48

224

5

60

0
228

228

685

32.494

3. Diğer ekipman

0

0

92.871

18.323

4. Verilen avanslar ve

41.368

0

53.810

2. Tesis ve makinalar

0

0

Konsolidasyon
kapsamında
değişiklikler

0

0

0

4.507

49.303

31 Mart 2007
itibariyle

150.064

1.362

0

0

1.362

0

1. Bina ve arsalar

II. Maddi varlıklar

I.

TEUR

Toplam

menkul kıymetler

2. Uzun vadeli yatırım amaçlı

1. Bağlı ortaklıklara yapılan yatırımlar

III. Finansal varlıklar

yapılmakta olan yatırımlar

0

1.727

37.151

3. Diğer ekipman

0

0

98.446

19.756

4. Verilen avanslar ve

39.812

2. Tesis ve makinalar

0

50.034

0
0

değişiklikler

Konsolidasyon
kapsamında

4.056

45.978

itibariyle

31 Mart 2008

1. Bina ve arsalar

II. Maddi varlıklar

I.

TEUR

31 Mart 2009

Duran Varlıklar Değişim Tablosu

-8.688

0

0

0

0

-5.050

-189

-1.108

-571

-3.182

-3.638

0

-3.638

Aktarım
farklılıkları

-3.191

0

0

0

-969

-186

-769

-248

236

-2.223

0

-2.223

farklılıkları

Aktarım

15.047

1.360

0

1.360

0

13.137

1.906

7.396

2.434

1.401

551

0

551

Eklemeler

26.903

253

175

78

26.392

1.062

9.148

3.804

12.377

259

0

259

Eklemeler

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-649

244

11

394

Yeniden
sınıflandırma

0

0

0

0

0

-1.659

-56

258

1.457

sınıflandırma

Yeniden

Edinme ve Üretim Maliyeti

64

0

64

3.446

17

3

2

12

2.740

26

2.103

440

170

688

450

238

Satılan duran
varlıklardan
alacaklar

5.257

300

182

118

4.893

0

2.658

1.085

1.149

alacaklar

Satılan duran
varlıklardan

150.064

1.583

221

1.362

0

98.446

1.727

37.151

19.756

39.812

50.034

4.056

45.978

31 Mart 2008
itibariyle

168.518

1.536

214

1.322

118.976

944

42.815

22.485

52.731

48.007

4.056

43.950

itibariyle

31 Mart 2009

55.636

7

7

0

0

49.452

0

21.225

13.895

14.332

6.177

0

6.177

31 Mart 2007

65.997

7

7

0

54.815

0

23.408

14.802

16.605

11.175

0

11.175

31 Mart 2008

-2.484

0

0

0

0

-1.561

0

-485

-234

-842

-923

0

-923

Aktarım
farklılıkları

-902.580

-902

0

0

72

0

-181

-2

255

-973

0

-973

farklılıkları

15.478

0

0

0

0

9.319

0

4.546

1.551

3.223

6.159

0

6.159

Amortisman

20.240.092

20.220

0

0

11.088

0

5.493

1.942

3.652

9.132

0

9.132

Amortisman

60

0

60

2.633

0

0

0

0

2.395

0

1.877

411

107

238

0

238

Satılan duran
varlıklardan
alacaklar

4.612

4.615

7

0

4.547

0

2.492

983

1.073

alacaklar

Satılan duran
varlıklardan

Birikmiş Amortisman
Aktarım

65.997

7

7

0

0

54.815

0

23.408

14.802

16.605

11.175

0

11.175

31 Mart 2008

80.701

0

0

0

61.428

0

26.229

15.760

19.439

19.273

0

19.273

31 Mart 2009

84.066

1.576

214

1.362

0

43.631

1.727

13.742

4.954

23.207

38.859

4.056

34.803

31 Mart 2008

87.817

1.536

214

1.322

57.548

944

16.587

6.725

33.293

28.733

4.056

24.677

31 Mart 2009

91.334

282

217

5

60

43.419

685

11.269

4.427

27.037

47.633

4.507

43.126

31 Mart 2007

84.066

1.576

214

1.362

43.631

1.727

13.742

4.954

23.207

38.859

4.056

34.803

31 Mart 2008

Defter Değeri

Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu 82. madde
4. fıkrasına göre Yönetim Beyanı
Bununla bildiğimiz kadarıyla,
1. DO & CO Restaurants & Catering AG’nin, yasal muhasebe standartları ile uyum
içerisinde düzenlenen DO & CO grubu konsolide mali tablolarının, Ģirketler grubunun
varlık, finans ve gelir durumu hakkında olabildiğince güvenilir bir görüntü sergilediğini;
2. ġirketler grubu yönetim raporunun, ticari süreci, ticari sonucu ve Ģirketler grubunun
durumunu, varlık, finans ve gelir durumu hakkında mümkün mertebe güvenilir bir
görüntü oluĢturacak Ģekilde tasvir ettiğini ve Ģirketler grubu yönetim raporunun, Ģirketler
grubunun maruz kaldığı önemli riskleri ve belirsizlikleri tanımladığını onaylarız.
Bununla bildiğimiz kadarıyla,
1. Ana ortaklığın, yasal muhasebe standartları ile uyum içerisinde düzenlenen konsolide
mali tablolarının, Ģirketin varlık, finans ve gelir durumu hakkında olabildiğince güvenilir
bir görüntü sergilediğini;
2. Yönetim raporunun, ticari süreci, ticari kar zararı ve Ģirketin durumunu, varlık, finans
ve gelir durumu hakkında olabildiğince güvenilir bir görüntü oluĢturacak Ģekilde
düzenlendiğini ve Ģirketin durum raporunun, Ģirketin maruz kaldığı önemli riskleri ve
belirsizlikleri tanımladığını onaylarız.
Viyana, 29 Mayıs 2009

Yönetim Kurulu:
Attila DOĞUDAN

Michael DOBERSBERGER

BaĢkan

Üye
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Bağımsız Denetim Raporu
Konsolide Mali Tablolar Raporu

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft, Viyana
isimli anonim Ģirketin 1 Nisan 2008 ila 31 Mart 2009 tarihleri arasındaki mali yılın ekteki
Ģirketler grubu konsolide edilmiĢ mali tablolarını denetlemiĢ bulunmaktayız. ĠĢbu
Ģirketler grubu konsolide bilançosu, 31 Mart 2009 tarihinde sona eren mali yıl için, 31
Mart 2009 tarihli Ģirketler grubu bilançosunu, Ģirketler grubu Gelir Tablosunu, Ģirketler
grubu nakit akım tablosunu ve Ģirketler grubu özsermaye değiĢim tablosunu ve de
uygulanan önemli muhasebe ve değerlendirme yöntemlerinin bir özetini ve diğer ek
bilgileri içermektedir.
Yönetimin konsolide edilmiş mali tablolar ve muhasebe sistemi üzerindeki
sorumluluğu
ĠĢletme yönetimi, Ģirketler grubu konsolide edilmiĢ mali tablolarının, Avrupa Birliğinde
(EU) uygulanması gerektiği Ģekilde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
ile uyum içerisinde, hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumundan sorumludur. ĠĢbu
sorumluluk Ģunları içermektedir: Bu sorumluluk finansal tabloların hata ve/veya hile ve
usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlıĢlıkları içermeyecek biçimde hazırlanarak,
gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtılmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin
tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koĢulların gerektirdiği muhasebe
tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Denetçinin Sorumluluğu ve kanuni denetimin kapsamı ve şekli
Bizim
sorumluluğumuz,
Ģirketler
grubu
konsolide
mali
tablolarına
iliĢkin,
gerçekleĢtirdiğimiz denetim esas alınarak görüĢ bildirmektir. Denetimimizi, Avusturya’da
yürürlükte bulunan yasal hükümleri ve Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları
Kurulunun (IAASB), Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC) ve Uluslararası
Denetim Standartlarının (ISA) hükümlerini dikkate alarak gerçekleĢtirdik. ĠĢbu
prensipler, denetimi, Ģirketler grubu konsolide edilmiĢ mali tabloların önem arz eden
hatalı sunumlardan arınmıĢ olup olmadığı hakkında makul bir güvenceyi sağlamak üzere
planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bir denetim, Ģirketler grubu konsolide bilançosunda bulunan tutarlar ve diğer bilgiler ile
ilgili belgelerin elde edilmesine iliĢkin bulunulacak denetim tekniklerinin kullanılmasını
içermektedir. Denetim tekniklerinin seçimi, ister kasıtlı ya da kasıtsız hatalardan ötürü
önem teĢkil edecek hatalı sunumların ortaya çıkma riskini dikkate alarak, denetçinin
mesleki kanaatine göre yapılmıĢtır. Denetçi risk tahminlerinde bulunurken, Ģayet bir
Ģirketler grubu konsolide bilançosunun düzenlenmesi ve Ģirketler grubunun varlık, finans
ve gelir durumu hakkında mümkün mertebe güvenilir bir görüntü iletmesi önemli ise,
Ģirketler grubuna ait iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında bir denetim hükmünde
bulunmak için değil, çerçeve koĢullarını dikkate alarak uygun denetim tekniklerini
tasarlamak amacıyla, iç kontrol sistemini dikkate alır. Denetim ayrıca uygulanan
muhasebe politikaları ve değerlendirme yöntemlerinin uygunluğunu ve yasal temsilciler
tarafından yapılan önemli tahminleri ve de Ģirketler grubu konsolide edilmiĢ mali
tablolarının bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüĢümüzün
oluĢturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluĢturduğu inanıyoruz.
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Görüş
Denetimimiz itirazlara yol açmamıĢtır. Denetim esnasında edinilen bilgiler dolayısıyla,
Ģirketler grubu konsolide mali tabloları, yaptığımız değerlendirmeye göre yasal
hükümlere uymaktadır ve Ģirketler grubunun 31 Mart 2009 tarihi itibariyle varlık ve
finans durumu ve de Ģirketler grubunun 1 Nisan 2008 ila 31 Mart 2009 tarihleri arasında
bulunan mali yılı için gelir durumu ve nakit akıĢı hakkında, Avrupa Birliğinde (EU)
uygulanması gerektiği Ģekilde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile
uyum içerisinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Diğer Yasal Yükümlülükler Beyanı ( Grup Yönetim Raporu)
ġirketler grubu yönetim raporu, Avusturya’da yürürlükte bulunan yasal hükümler
dolayısıyla Ģirketler grubu konsolide mali tabloları ile uyum içerisinde bulunup
bulunmadığına ve Ģirketler grubu yönetim raporunda bulunan diğer bilgilerin Ģirketler
grubunun durumu hakkında yanlıĢ bir kanı uyandırıp uyandırmadıklarına dair
denetlenmelidir. Denetçi raporunun, Ģirketler grubu yönetim raporunun, Ģirketler grubu
konsolide edilmiĢ mali tabloları ile uyum içerisinde olup olmadığı ve verilen bilgilerin
Avusturya Ticaret Yasası’nın 243a maddesi 1. fıkrasına isabet edip etmediği hakkında da
bir ifadede bulunması gerekmektedir.
Grup yönetim raporu, kanaatimize göre Ģirketler grubu konsolide mali tabloları ile uyum
içerisinde bulunmaktadır. Avusturya Ticaret Yasası’nın 243a maddesi 1. fıkrasına göre
yapılan açıklamalar uygundur.

Viyana, 29 Mayıs 2009

PKF

CENTURION

WĠRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH
MEMBER FĠRM OF PKF INTERNATĠONAL LIMITED

Dr. Stephan Maurer e.h.

Mag. Wolfgang Adler e.h.

Denetçi

Denetçi
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31 MART 2009 TARİHLİ BİLANÇO
DO & CO Restaurants & Catering AG

Aktifler

bin Euro

31 Mart 2009

Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Finansal varlıklar
Duran varlıklar
Ticari alacaklar
Bağlı ortaklıklardan alacaklar
Diğer alacaklar ve varlıklar
Kısa vadeli varlıklar

31 Mart 2008

94
601
29.433
30.128
79
66.428
3.456
69.962

130
737
19.954
20.822
447
70.171
2.974
73.592

Diğer finansal varlıklar

129

0

Nakit ve nakit benzerleri

286

2.222

70.377

75.814

100

52

100.605

96.688

31 Mart 2009

31 Mart 2008

15.590
35.926
17.005
1.169
69.692
869
4.563
4.406
9.838
5.500
243
14.315

15.590
35.926
12.094
1.852
65.463
757
2.563
3.264
6.584
6.100
797
17.343

Dönen varlıklar
Önceki dönemlere ait giderler

Aktifler Toplamı
Pasifler

bin Euro

Esas sermaye
Sermaye yedekleri
Kar yedekleri
GeçmiĢ yıl karları
Özkaynaklar
Kıdem tazminatı karĢılıkları
Vergi karĢılıkları
Diğer karĢılıklar
Karşılıklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Bağlı ortaklıklara borçlar
Diğer yükümlülükler
Toplam yükümlülükler

Pasif toplamı
Şarta bağlı yükümlülükler
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1.017

401

21.075

24.642

100.605

96.688

10.511

36.136

GELİR TABLOSU
2008/2009 Mali Yılı DO & CO Restaurants & Catering AG

bin Euro
Satışlar
Diğer faaliyet gelirleri
Malzeme ve hizmet giderleri
Personel giderleri
Amortisman giderleri
Diğer faaliyet giderleri
Faaliyet karı
Yatırımlardan elde edilen gelir
Faiz ve benzeri gelirler
Finansal varlıkların değerlemesinden elde
edilen gelirler
Finansal giderler
Faiz ve benzeri giderler
Olağan kar
Vergi öncesi kar
Dönem vergi gideri
Dönem karı
Kar yedeklerine transfer
Net kar
DağıtılmamıĢ kar
Birikmiş kar
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Mali Yıl

Mali Yıl

2008 / 2009

2007 / 2008

11.626
1.556
-2.900
-10.110
-437
-5.445
-5.710
10.619
1.935

12.582
2.019
-1.764
-9.200
-386
-8.248
-4.998
8.983
2.251

3.057

0

-1.854
-647
13.109

-2.625
-978
7.632

7.399
-2.000
5.398
-4.911
487
682
1.169

2.634
-887
1.747
0
1.747
105
1.852

