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109
Toplam Mağaza

211,3
Milyon TL Gelir

33
Samsonite Mağazası

Almanya 
Düsseldorf’ta 
Showroom

20
bin m2

Kapalı Alan Deri 
Tabaklama Tesisleri

3 YIL
Üstüste İhracat

Şampiyonu

17.105
m2

Mağaza Alanı

1
Yurtdışı Mağaza

www.desa.com.tr
Online Satış 

171,5
Milyon TL 

Toplam Varlıklar

1.903
Personel

68,1
Milyon TL Özsermaye

Milyon TL FAVÖK

13,5 YIL DİSTRİBÜTÖRLÜK

26

Uluslararası
Tasarım Ekibi

Londra’da Merkez Ofis 
Binası ve Showroom

8
yıl ortaklık 

(%40-%60 JV)

18
ülkeye ihracat

4,8
Milyon TL 

Net kâr

Kapalı Alana Yayılı 
Düzce Fabrikası

10
bin m2

Üzerine Kurulu 15.500 m2 
Kapalı Alana Sahip  

Sefaköy Fabrikası ve  
Genel Merkez

6
bin m2

Uluslararası Markaların 
Çözüm Sağlayıcısı

B A Ş L I C A  B İ L G İ L E R
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B İ R  B A K I Ş T A  D E S A

Sektörde ürün 
kalitesi ve 
tasarımıyla 
farklılaşmak

Desa’nın operasyonları arasında deri tabakhanesinin yanında iki fabrikasındaki 
kadın ve erkek giyim ürünleri, çanta ve aksesuar üretiminin yanı sıra bu ürünlerin 
hem toptan hem de perakende satış kanalları yoluyla dağıtımı yer almaktadır. 
Türkiye genelindeki 68 Desa, 21 Desa Samsonite, 6 Desa Franchaise ve 12 
Samsonite JV olmak üzere toplam 107 mağazasıyla perakende operasyonları 
ağırlıklı olarak yurtiçinde olan Desa’nın ayrıca bir online mağazası ve Londra’da 
bir mağazası bulunmaktadır. İstanbul ve Düzce’de toplam 25.500 m2 alana 
yayılan üretim tesislerine sahip olan Desa’nın Çorlu’daki tabakhanesi 20.000 
m2 alana sahiptir. Şirket, Prada, Miu Miu, Chanel gibi pek çok uluslararası 
lüks markaya entegre çözüm sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. Desa, 
dünyanın en büyük seyahat ürünleri markası olan Samsonite’ın Türkiye’de 
26 yıl boyunca distribütörlüğünün ardından, 2007 yılında Samsonite ile %40-
%60 ortaklık yapısıyla kurduğu ortak girişim sayesinde uluslararası profilini 
daha da güçlendirilmiştir. 

Desa, ürünlerine üstün kalite ve dayanıklılık sağlayan yüksek standarda sahip 
malzeme ve işçiliğe büyük önem vermektedir. Şirket, www.desa.com.tr 
üzerinden açtığı internet satış mağazası ile ürünlerini online olarak da satışa 
sunmaktadır. Servis kalitesinde benimsediği mükemmeliyetçilik anlayışı ile 
DESA, tasarım, araştırma ve geliştirme ile insan kaynağına aralıksız yatırım 
yapmaktadır. Şirketin uzun vadede stratejik hedefi, DESA markalı ürün satışlarını 
hem yurt içinde hem de yurt dışında artırmaktır. 

Desa, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda DESA kodu ile 2004 Mayıs 
ayından beri işlem görmekte olan halka açık bir şirkettir. 31 Aralık 2014 itibariyle 
toplam varlıkları 171,5 milyon TL’ye ulaşan Desa’nın toplam gelirleri 211,3 milyon 
TL olmuştur. Şirketin %54,3’ü Çelet Holding’e, %10,0’u Melih Çelet’e, %0,8’i 
diğer ortaklara ait olup kalan %34,9’u halka açıktır.

1972 yılında bir aile şirketi olarak kurulan 
Desa, 42 yıl boyunca büyük başarılara 
imza atarak Türkiye’nin lider deri ve deri 
mamulleri üreticisi olarak faaliyetlerine 
devam etmektedir.

2010, 2011 ve 2012 yıllarında arka arkaya 
3 kez Türkiye’de kendi alanında ihracat 
şampiyonu olmanın haklı gururunu 
yaşayan ve dikey entegrasyonunu 
tamamlamış benzersiz iş modeline sahip 
olan Desa, yüksek kalitedeki ürünleriyle 
mevcut profilini güçlendirerek uluslararası 
prestijli bir marka olarak yoluna devam 
etmektedir. COLLECTION

Kuruluş Tarihi (Tescil) 29.01.1982 - DESA “Anonim Şirket” ünvanını aldı.
Çıkarılmış Sermayesi 49.221.969,86  TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı 150.000.000 TL
Şirket Merkez Adresi HALKALI CAD. NO:208 SEFAKÖY-İSTANBUL

Ticaret Sicil Memurluğu ve No İstanbul / 185047/132561
Vergi Dairesi ve No Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Bşk./ 293 004 8627

BIST İşlem Kodu DESA
Web Sitesi www.desa.com.tr

E-Posta Adresi desa@desa.com.tr / yatirimci.iliskileri@desa.com.tr / investor.relations@desa.com.tr
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DESA, 1983 yılında dünyanın 
en büyük seyahat ürünleri 
markası olan Samsonite’ın 
Türkiye distribütörü oldu. Bu 
distribütörlük sayesinde DESA, 
seyahat ürünleri pazarına 
konforlu ve kullanışlı valiz 
alternatifleri sunarak, ülkemizde bu sektörün gelişmesine de 
öncülük etti. Türkiye’de 26 yıllık distribütörlüğünün ardından, 
güçlü uluslararası profile sahip Samsonite ile %40’ına 
Desa’nın, %60 Samsonite’ın sahip olduğu bir ortak girişim 
kuruldu. Türkiye’de 2014 yıl sonu itibariyle bulunan toplam 
33  Samsonite mağazasının 21 adedi DESA’ya, 12 adedi de 
ortak girişime aittir.

• 33 Samsonite Mağazası
- 21 DESA’ya ait
- 12 ortaklığa ait

• 26 yıl distribütörlük (1983 – 2007 yılları arasında) 
• 8 yıl ortaklık (%40-%60 JV)  (2007 yılından itibaren)

DESA’ya Ait Mağazalar
DESA’ya ait 21 mağazada elde 
edilen 64.129 adetlik satış hacmi 
2009 – 2014 yılları arasında 
yıllık bileşik %10,3 oranında 
büyümeye işaret etmektedir. 
Toplam 21 mağaza 1.320 m²’lik 

alanda faaliyet göstermekte olup, bu mağazaların gelirleri 
2014 yılında 18,8 mn TL olmuştur. 

Ortak Girişim’e Ait Mağazalar
Ortak Girşim’e ait 12 mağazada elde edilen 72.254 adetlik satış 
hacmi 2009 – 2014 yılları arasında yıllık bileşik %16 oranında 
büyümeye işaret etmektedir. Toplam 12 mağaza 979,61 m²’lik 
alanda faaliyet göstermekte olup, bu mağazaların gelirleri 
2014 yılında 19.3 mn TL olmuştur. 

SAMSONITE

33

2.300 m2

21

26 8

12
Samsonite
Mağazası

Mağaza Alanı

Toplam

Toplam

DESA
Samsonite
Mağazası

Yıl süren
Distribütörlük

Yıllık
Ortaklık

Ortaklık
Mağazası
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İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

DESA firması kendi markası DESA ile uluslarası pazarlarda 
yerini sağlamlaştırmaya, marka bilinirliğini artırmaya güvenilir 
adımlarla devam etmektedir. DESA markası olarak Hazır 
Giyim Koleksiyonu satışlarını Almanya, İtalya, Fransa, Amerika 
ve Kanada başta olmak üzere iş birliği yaptığı bölgenin güçlü 
showroom ve satış acentaları üzerinden yürütmektedir. Hedef 
pazara yakın olmak ve dinamik iş yönetimi adına geçtiğimiz yıl 
içinde Almanya’da DESA kendi showromunu kurmuştur.

Turquality kapsamında markalaşma yolunda bünyesinde gerekli 
Ar-Ge, tasarım ve marka yönetimi altyapılarını güçlendirmiş 
ve bu gücü yukarıda tanımlanan pazarlarda düzenlediği satış 
kampanyaları ile pazara yansıtmıştır. Dikey Entegrasyonunu 
tamamlamış bir kuruluş olan firma Ar-Ge çalışmalarındaki 

ileri know-how, teknoloji ve satın alınan derilerden kullanılan 
malzemeye kadar takip ettiği bütün kalite anlayışıyla Fransa 
ve İtalya’nın önemli Haute Couture markalarına tabakanesinin 
bitmiş derilerini satmaktadır. Berlin, Milano, Paris, New York 
Moda haftalarına paralel düzenlenen fuarlarda DESA mutlaka 
markasına kendi standıyla yer vermektedir. DESA lansmanı 
Amerika’da New York ve Miami merkezli, Kanada operasyonu 
ise Toronto merkezli yürütülmektedir. DESA markası premium 
segmente yönelik konumlanarak Avrupa ve Amerika’nın ünlü, 
repütasyonu ve bilinirliği yüksek çok katlı butik mağazalarında 
dünyaca ünlü haute couture markalarıyla yanyana DESA’ya özel 
satış alanlarında satılmaktadır. Pazarlama faaliyetlerinde ilgili 
pazarların güçlü reklam ajanslarıyla anlaşma yaparak tanıtım 
faaliyetlerini çok yönlü sürdürmektedir.

DESA, 2014 yılının Temmuz ayında 
merkezi Düsseldorf Almanya’da olan 
DESA Deutschland GmbH ünvanlı şirketi 
kurmuştur. Bünyesinde barındırdığı 
deneyimli ekibi ile tamamı DESA’ya 
ait olan yeni şirket, DESA markalı 
ürünlerin sergilendiği, Düsseldorf’un 
en merkezi ve şık lokasyonlarından 
birisinideki showroomu ile toptan satış 
faaliyetlerine başlamıştır. Bu sayede 
DESA, uluslararası arenadaki varlığını 
DESA markalı ürünler ile daha da ön 
plana taşımayı hedeflemektedir. 

İHRACAT YAPILAN 
ÜLKELER
İTALYA // İNGİLTERE // ÇİN // FRANSA 
// AVUSTURYA // İSVİÇRE // AMERİKA 
// ALMANYA // TAYVAN // JAPONYA // 
İSPANYA // RUSYA // HONG KONG // 
BELÇİKA // PORTEKİZ // GÜNEY KORE
// MACARİSTAN // KKTC

DESA markası premium segmente yönelik 
konumlanarak Avrupa ve Amerika’nın ünlü,  
repütasyonu ve bilinirliği yüksek çok katlı 
butik mağazalarında dünyaca ünlü haute 
couture markalarıyla yanyana DESA’ya özel 
satış alanlarında satılmaktadır.
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T E M E L  G Ö S T E R G E L E RT E M E L  G Ö S T E R G E L E R

Toptan
%1,7Perakende

%42,9

İhracat
%55,4

Özet Bilanço (Milyon TL) 2013 2014

Dönen Varlıklar 123,7 131,9

Duran Varlıklar 34,1 39,6

Toplam Varlıklar 157,8 171,5

Kısa Vadeli Yükümlülükler 70,8 85,8

Uzun Vadeli Yükümlülükler 23,5 17,6

Toplam Finansal Yükümlülükler 42,3 41,6

Net Borç 41,5 40,2

Özkaynaklar 63,6 68,1

Özet Gelir Tablosu (Milyon TL) 2013 2014

Satış Gelirleri 183,1 211,3

Brüt Kar 68,7 76,0

Brüt Kar Marjı %37,5 %36,0

Faaliyet Karı 6,4 7,9

Faaliyet Kar Marjı %3,5 %3,7

Net Kar (2,9) 4,8

Net Kar Marjı (%1,6) %2,3

EBITDA 11,8 13,5

EBITDA Marjı %6,4 %6,4

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

GELİR

% 15,4
FAVÖK

% 14,5
211,3

Milyon TL
13,5 

Milyon TL

MAĞAZA SAYISI

(% 1,8)
MAĞAZA ALANI

(% 8,2)

183,1 
Milyon TL

11.8 
Milyon TL

111
MAĞAZA

109
MAĞAZA

18.598 m2

K A N A L A  G Ö R E  G E L İ R  D A Ğ I L I M I

17.105 m2
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N I N E T E E N S E V E N T Y T W O

N I N E T E E N S E V E N T Y T W O
www.desa1972.com

Everything should be made as simple as 
possible, but not simpler.
Albert Einstein 

N I N E T E E N S E V E N T Y T W O

Dünyada lüks marka olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen 
DESA, çantalarını satışa sunduğu ilk yıla ithafen hazırladığı 
DESA NINETEENSEVENTYTWO Koleksiyonu ile bir ilke 
imza atıyor.İtalya, Kore, Amerika ve İsviçre’de aralarında 
Excelsior,Degli Effetti, Antonioli, Silvia Bini’nin de bulunduğu 
40’a yakın lüks butikte moda severlerle buluşan DESA 
NINETEENSEVENTYTWO Koleksiyonu, kaliteli el işçiliği ve 
minimal çizgileriyle dünya modasına yön veriyor. 70’in üzerinde 
parçadan oluşan koleksiyon, sofistike, yenilikçi ve kişisel 
çizgisiyle aksesuar kavramının önemini vurguluyor. Fiyatları 
900 ile 3000 Euro arasında değişen, DESA’ya benzersiz bir 
kimlik kazandıran yaratıcı ve heterojen tasarım ekibinin imzasını 
taşıyan NINETEENSEVENTYTWO Koleksiyonu ile geleneksel 
çizgiler modern teknoloji ile birleşiyor. Türkiye’de henüz satışa 
sunulmayan ve son dört sezondur Milano ve Paris Moda 
Haftaları kapsamında sergilenen bu özel koleksiyon, lüks 
kavramına yeni bir boyut kazandırıyor.

19-23 Eylül 2014 tarihinde Milano Moda Haftası’nda Bagloni 
Otel’de Pop-Up showroom ile dünyaca ünlü butiklerin 
beğenisine sunulan SS14 koleksiyonu fiyatları 900 ile 3000 Euro 
arasında değişen 70 parçadan oluşuyor. Bu özel koleksiyonun 
en dikkat çeken parçası ise gövdesi kırmızı piton derisinden, içi 
ise tamamen kuzu derisinden tasarlanmış olan çantadır. Sapı ve 
kenarları tamamen el işlemesi olan  bu model özgün, dikkat çeken 
bir tasarıma sahiptir. Ayrıca 26-30 Eylül 2014 tarihli Paris Moda 
Haftası kapsamında Rue Saint Roch’ta bulunan Showroom’da 
bir Türk markasının tasarım ve kalite anlamında en üst noktaya 
geldiğini kanıtlayan bu özel koleksiyon sergilenmiştir.

Yeni DESA NINETEENSEVENTYTWO AW15 koleksiyonu 26 
Şubat- 03 Mart 2015 ‘te Milano Moda Haftasında, ve 06-10 Mart 
2015’te Paris Moda Haftalarında müşterilerimize sunulacaktır.

Milano Fashion Week’e katılan 

ilk Türk markası DESA, dünya 

genelinde 40’a yakın lokasyonda 

satışa sunulan koleksiyonu 

NINETEENSEVENTYTWO ile dünya 

modasının nabzını tutuyor. İlk çanta 

koleksiyonunu satışa sunduğu

1972 yılına ithafen hazırlanan 

koleksiyon, 40’a yakın lüks butikte 

moda tutkunları ile buluşuyor.

DÜNYA 
MODASINA 
DESA 
ÇIKARMASI
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N I N E T E E N S E V E N T Y T W O

N I N E T E E N S E V E N T Y T W O
www.desa1972.com

N I N E T E E N S E V E N T Y T W O
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D Ü N YA  BA S I N I N DA  D E S A

N I N E T E E N S E V E N T Y T W O

N I N E T E E N S E V E N T Y T W O

Marie Claire

İtalya Baskısı

Şubat 2015
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STORES

N I N E T E E N S E V E N T Y T W O

GERMANY USA ITALY KOREA      TUNISIA SWITZERLAND

LUX COUTURE
Lincoln Street Newton Highlands USA

Massachusetts

EFFFETTI S.R.L.
Piazza Capranica 93 ITALY

Roma

TESSABIT
SAM S.R.L   Via XX Settembre 1/3 ITALY

COMO

ITEC 90 
VIA LARGO RISORGIMENTO 4 ITALY

CISTERNA DI LATINA

519
GIO. CART SRL VIA MONTE  

RIONDO MONTEFORTE  
D’ALPONE ITALY

Verona

MALIBU
Montenapoleone Srl.  

Via Mons G. Palma 69 ITALY
OSTUNI(BR)

ANTONIOLI 
Via P.Paoli 1 ITALY

Milano

L’INDE LE PALAIS 
Via Cà Ricchi 7   

San Lazzaro di Savena ITALY
Bologna

BERNARDELLI
MARTELLI S.N.C.   

CORSO UMBERTO I° 27 ITALY
MANTOVA

DES BOUTIQIE
V. VITTORIO VENETO, 85 ITALY

ALTAMURA(BA)

EXCELSIOR MILANO
GRUPPO COIN SPA ,  

VIA TERRAGLIO 17 ITALY
Milano

LECCESE BOUTIQUE
VIA G. CARDUCCI, 25 ITALY

GIOIA DEL COLLE (BA)

RUN IN 2
FB SRL  VIA CHIASSI, 103 ITALY

MANTOVA

QUADRA GROUP
VIA ARGIRO 76 ITALY

BARI

DANIELLO
ALINA SRL VIA SEI MARTIRI, 21 ITALY

VILLARICCA (NA)

LAZZARI
LAZZARI S.A.S. di ITALO LAZZARI & 
C. ,Via Paris Bordone n.14/16 ITALY

ANTONIOLI-LUGANO
ANTONIOLI S.R.L., 

Via P.Paoli 1 SWITZERLAND
Lugano

COSE
C.so Campi, 53 ITALY

Cremona

TIZIANA FAUSTI
EXOR INC S.R.L.  VIA FRANCESCO 

PETRARCA 3 ITALY
BERGAMO

MONTORSI
Montorsi Giorgio e c. Snc   

via Emilia 87 ITALY
MODENA

RAIL
SO MAGAZINE SRL  VIA S.MARTINO 

DELLA BATTAGLIA 5A ITALY
BRESCIA

DELL’OGLIO 
Via Ruggero Settimo,26B  Sicily ITALY

Sicilia

BABYLON BUS
Via S.Giovanni,29 59100  ITALY

Prato

LUXURY OF LOVE
LUXURY OF LOVE SRL, 
VIA MORELLI 6 B ITALY

Napoli

BINI SILVIA PASSEGGIATA 
VIA MARCONI71 ITALY

VIAREGGIO

MORINI
Corso Matteotti, 34 ITALY
MONTECATINI TERME

GIBOT 
Via Nomentanta 459-473 ITALY

Roma

GALLERY
V.S.G. Srl, via S.G.Battista  

Laq Salle, 33 ITALY
Massa

DONNA BUGATTI
DONNA BUGATTI,  
VIA RIALTO 5 ITALY

Udine

BOON THE SHOP
SHINSEGAE INTERNATIONAL 

CO.,LTD.,79-17,Cheongdam-dong, 
Gangnam-gu, KOREA

Gangnam Gu

RICCI PARIS
Via sant’ercolano no:42  ITALY

Perugia

MUSK AND AMBER
Building Al Badr, Rue Lac Malaren,1053 

Les Berges du Lac TUNISIE
Tunisie

MIMMA NINNI
Via Melo 99, Bari ITALY

Bari

FIRST FRANKFURT
Hochstrabe 43, D-60313  Frankfurt 

am Main  GERMANY
Frankfurt

N I N E T E E N S E V E N T Y T W O

www.desa1972.com
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2014 yılı, ABD ekonomisinden gelen 
toparlanma sinyallerine karşın Avrupa 
ekonomisindeki zayıf büyüme ve buna 
bağlı deflasyon kaygılarının hüküm sürdüğü 
bir yıl oldu. Türkiye ekonomisinde ise 2013 
yılında kaydedilen %4,1 oranındaki büyümeye 
karşın, 2014 yılının ilk üç çeyreğindeki %2,8’lik 
büyüme ekonomideki göreceli yavaşlamaya 
işaret etmektedir. Diğer taraftan kurlarda 
görülen volatilite de hem büyüme hem de 
enflasyon ve faiz oranlarındaki baskıyı artıran 
faktörler oldu. 

Rekabet ortamının her geçen yıl bir önceki 
seneye göre daha da zorlu hale geldiği 
perakende sektöründe, 2014 yılında da fırsat 
odaklı alışveriş anlayışının tüketici alışkanlığı olarak yerleştiğini ve 
metrekare başına verimlilikte gerilemenin devam ettiğini gördük. 
Yurtiçindeki zorlu rekabet koşullarıyla beraber yurtdışında da özellikle 
Ukrayna’da ve Rusya’da yaşanan politik sıkıntıların yansımaları 
deri sektörünü olumsuz etkiledi. Tüm bunların yanı sıra ağırlıklı 
olarak ihracat yaptığımız Avrupa bölgesindeki ekonomik yavaşlama 
sinyallerine rağmen, 2014 yılında DESA Deri olarak hem perakendede 
hem de ihracatta büyümeye devam ettik. Sene boyunca yurtiçinde 
satış kanalındaki verimliliğe odaklandık ve sezon açılış tarihlerimizi 
ve promosyon takvimimizi uluslararası perakende takvimine göre 
oluşturduk. Diğer taraftan 2014 yılında, müşterilerimize mekandan 
bağımsız her yerde, 7/24 ulaştığımız online satış sitemizi yaptığımız 
yatırımla yeniledik. Deri giyim, ayakkabı, aksesuar, tekstil ve seyahat 
koleksiyonlarımızın tümünün müşterilerin sadece bir tık uzağında 
olduğu www.desa.com.tr sitemizde müşteri deneyimini artırdık. 
Bunun yanı sıra, 2014 senesinde diğer mağazalarımız arasında 5. 
sıralara kadar yükselerek oldukça memnuniyet verici satış performansı 
elde ettiğimiz online satış mağazamızın, diğer tüm dünya markalarında 
olduğu gibi 3 ile 5 yıl arasında mağazalarımız arasında 1. sıraya 
yükselmesini hedefliyoruz. Tüm bunların sayesinde perakende 
gelirlerimizi %20 oranında artırdık. Perakende segmentinde elde 
ettiğimiz başarılı sonuçların yanında, ihracat tarafında da oldukça 
güçlü bir performans sergilemeye devam ettik ve ihracat gelirlerimizi 
%16 oranında artırmayı başardık. Sonuç olarak toplam gelirlerimiz 
geçen seneye göre %15 oranında artarak 211,3 milyon TL’ye ulaştı. 
İstikrarlı büyümemizle yolumuza sağlam adımlarla devam ettiğimiz 
2014 yılında, verimlilik odaklı yaklaşımımızla karlılıktan da taviz 
vermedik. Üretim ve perakende satış safhalarında, 2013 yılında 
uygulamaya koyduğumuz maliyet düşürücü tedbirlerin yanında 
lojistik operasyonlarımız da dahil olmak üzere yapmış olduğumuz 
bir takım yeniden düzenlemelerin olumlu etkileri 2014 yılında net 
biçimde gözlendi. Bunun neticesinde, gelirdeki büyümeyle beraber 
FAVÖK’ümüz geçen seneye göre %14 oranında artarak 13,5milyon 
TL’ye ulaştı. Söz konusu karlılık rakamlarında verimlilik ve performans 
değerlendirmelerimiz sonucunda kapatılmasına karar verdiğimiz 
mağazaların da olumlu etkisi oldu. Bu olumlu etkinin 2015 yılına da 
yansımalarının olmasını bekliyoruz. 

Şirketimizin ürün geliştirme ve tasarımda yarattığı farkı, 2014 
yılında uluslararası boyutta daha da kendini gösterir hale getirdik. 

Çantalarımızın satışa sunulduğu ilk yıla 
ithafen “DESA NINETEENSEVENTYTWO”  
adlı üstün kaliteye sahip, el işçiliğiyle 
üretilmiş ve minimal tasarımlı ürettiğimiz 
özel koleksiyonumuz, Milano ve Paris 
Moda Haftaları esnasında açmış olduğumuz 
showroom’larımızda  sergilendi. Bunun 
yanısıra Milano Moda Haftasının Eylül 
ayında düzenlenen İlkbahar Yaz Sezon 
sunumunda resmi takvimde yer alan ilk Türk 
markası olduk ve dünyanın modasının en 
önde gelen moda editörlerinden tam not 
aldık. Bu ilgi ve beğeninin ışığında DESA 
NINETEENSEVENTYTWO kolleksiyonu 
İtalya, Japonya, Almanya, Amerika gibi lüks 
tüketimin önde gelen ülkelerinde pazar payı 

almaya başladı. 2015 yılında da bu kolleksiyonun tanıtım ve satış 
faaliyetlerıne yönelik çabalarımızı arttırarak devam ettireceğiz. 

Uluslararası faaliyetlerimize ilave olarak Şirketimiz, 2014 yılının 
Temmuz ayında merkezi Düsseldorf Almanya’da olan DESA 
Deutschland GmbH ünvanlı şirketi kurdu. Bünyesinde barındırdığı 
deneyimli ekibi ile tamamı DESA’ya ait olan yeni şirket, DESA 
markalı ürünlerin sergilendiği, Düsseldorf’un en merkezi ve şık 
lokasyonlarından birindeki showroomu ile özellikle deri konfeksiyon 
kategorisine odaklanarak toptan satış faaliyetlerine başladı. Bu sayede 
DESA, uluslararası arenadaki varlığını DESA markalı ürünler ile daha 
da ön plana taşımayı hedeflemektedir. Bu çalışma ile paralel olarak 
İtalya, Kanada, Amerika ve Fransa’da 2014 yılı içerisinde konfeksiyon 
kategorisinde markalı satışa yönelik olarak fuarlara katıldık ve bu 
pazarlarda faaliyet gösteren showroom’larla yakın bir çalışma 
başlattık. 2014 yılının ikinci yarısında uluslararası pazarlarda satışa ilk 
defa sunulan bu ürün grubu ile 40 civarında müşteri edinerek 2015 
yılı için sağlam bir temel attık. Yeni yılda da markalı satış konusundaki 
çabamızı devam ettirerek bu ürün grubunu taşıyan mağaza sayısını 
100’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.  Perakende sektörünün 
ekonomik ortamdaki gelişmelerden dolayı oldukça zorlu geçeceğini 
tahmin ettiğimiz 2015 yılında hedefimiz, karlılığımızı koruyarak 
gelirlerimizi artırmanın yanı sıra doğru ve ihtiyatlı yatırımlarla sağlam 
ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi yakalamaktır. Bunun yanı sıra 
muhtemel kur risklerine karşı doğal olarak korunmamızı sağlayan ve 
toplam gelirlerimizin yaklaşık yarısını oluşturan ihracat gelirlerinin 
katkısını önümüzdeki dönemde de artırmayı hedeflemekteyiz.

Sonuç olarak, entegre iş modelimizin yanı sıra uluslararası 
standartlardaki tasarım, el işçiliği ve ürün kalitemizle bir dünya 
markası olmak yönünde sağlam adımlarla ilerlediğimiz bu 
yolda bizlerle yürüyen tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize, 
tedarikçilerimize ve elbette ki yatırımcılarımıza katkılarından dolayı 
teşekkürlerimi sunarım.

B A Ş K A N I N  M E S A J I

Melih Çelet Yönetim Kurulu Başkanı

Dünya markası 
olma yolunda 
emin adımlarla 
ilerliyoruz.
Melih Çelet
Yönetim Kurulu Başkanı
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Melih Çelet
Yönetim Kurulu Başkanı

Burak ÇELET
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür

Burçak ÇELET
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman TAVTAY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Kaan KOZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
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Burçak ÇELET Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Burçak ÇELET lisans eğitimini 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nde tamamlamıştır. 1999  - 2001 yılları arasında Toys”R”Us’ta Planlama Yöneticisi olarak 
görev yapan Sn. Burçak ÇELET, 2002 yılında University of Surrey’de perakende yönetimi alanında 
yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup 2003 - 2004 yıllarında Joker’de Maxitoys - Kategori 
Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Şirketimizde 22.12.2006 yılından bu yana yönetim kurulu üyeliği 
görevini sürdüren Sn. Burçak ÇELET, İtalyanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 

Burak ÇELET Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği lisans eğitimini tamamlayan Sn. Burak 
ÇELET, 2001 yılında Madison Wisconsin Üniversitesi’nde Finans ve Yatırım alanında işletme yönetimi 
yüksek lisansını, ardından da 2002 yılında Northampton College’da Deri Teknolojisi yüksek lisansını 
tamamlamıştır.  Sn. Burak ÇELET, şirketimizde yürütmekte olduğu genel müdürlük görevinin yanı sıra 
Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyeliği ile beraber Turquality Çalışma Grubu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. 
Sn. Burak ÇELET İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Mehmet Kaan KOZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Mehmet Kaan KOZ, 1995 yılında Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü’nde 1999 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel iş 
yaşamına, 1999 yılında Koç Holding Yönetici Yetiştirme Programı’nın bir üyesi olarak Arçelik A.Ş. 
Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde başlamış, daha sonra serbest iş hayatına atılarak 2003 
yılında kurulan Anova Ltd. Şti.’nin Yönetici Ortağı olmuştur. Sn. KOZ, şirketimizin 31.05.2012 tarihli 2011 
yılı olağan genel kurulunda iki yıl süreyle bağımsız üye olarak seçilmiştir.

Osman TAVTAY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan 
Sn. Osman TAVTAY, 1990 – 1996 yılları arasında Can Menkul Değerler, Piramit Menkul Kıymetler ve 
Ekinciler Yatırım’da Borsa Temsilcisi ve Uzman olarak görev yaptıktan sonra 1996 – 1998 yılları arasında 
Koç Menkul Değerler’de Kıdemli Trader olarak çalışmıştır. 1998 – 2004 yılları arasında ABN Amro Yatırım 
A.Ş.’de Yurtiçi İşlemler Müdürü olarak görev yapan Sn. TAVTAY, şirketimizin 31.05.2012 tarihli 2011 yılı 
olağan genel kurulunda iki yıl süreyle bağımsız üye olarak seçilmiştir. 

Melih Çelet Yönetim Kurulu Başkanı

1972 yılında DESA’yı kuran Sn. Melih ÇELET, 1968 Ankara Koleji mezunu olup, İstanbul 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde eğitim görmüştür. Sn. Melih ÇELET İngilizce 
bilmektedir. 
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Lisans eğitimini 1994 yılında Muğla Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nde tamamlayan Sn. Ayhan DİRİBAŞ, 2003 
yılında Lasalle University ve Marmara Üniversitesi’nde ön 
işletme yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine 1992 
yılında Doğuş Holding’de Finans Biriminde başlayan 
Sn. DİRİBAŞ, 1996 – 1998 yıllarında Oger Holding’de İç 
Denetçi ünvanıyla, 1999 – 2004 yıllarında Reysaş Holding 
A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2005 – 2010 yılları 
arasında da Unitim Holding A.Ş.’de Perakende Grubu Mali 
İşler Direktörü olarak görev yapmıştır. Sn. DİRİBAŞ,
2013 yılı Ocak ayında şirketimizde Mali İşlerden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme 
Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Sn. Mustafa 
ATUK, kariyerine 1990 Yılında Garanti Bankası’nda Uzman 
Yardımcısı olarak başlamıştır. 1995-1997 yılları arasında 
Avido Satış ve Mağazacılık’ta Bütçe Planlama Finans 
Yöneticisi olarak görev yapmış, 1997-2008 yılları arasında 
Boyner Holding Grup Şirketleri’nde sırasıyla Bütçe 
Planlama ve Finans Müdürü, Marka Müdürü, Operasyon 
Müdürü ve son olarak Sezon Sonu Satış ve Üretim 
Müdürü görevlerini üstlenmiştir.  2009-2011 yılları arasında 
Yeşil Kundura’da Satış Direktörlüğü görevini icra eden
Sn. ATUK, 2011-2013 yılları arasında Ziylan Mağazacılık 
Satış Direktörlüğü ve 2013 Ağustos -2014 Ekim ayları 
arasında Sim Koza Mağazacılık Lee Cooper’da Satış 
Direktörü olarak görev yapmıştır. 3 Ekim 2014 itibariyle 
Desa Deri ve Ticaret A.Ş.’de Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve 
başlamıştır.

Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Ayhan DİRİBAŞ Mustafa ATUK 

Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

VİZYONUMUZ & MİSYONUMUZ
Tasarım ve deri konusundaki uzmanlığıyla ortaya koyduğu ürün ve hizmetle müşterilerini gururlandıran, heyecanlandıran; 
İstanbul’dan beslenen ama dünya vatandaşı olan bir moda markası olmak.

Gücünü tasarıma yaptığı yatırım ve deri konusundaki uzmanlığından alan kaliteli, şık ve en iyi değerlere sahip ürünleri ile Türkiye ve 
dünyadaki deri moda sektöründe söz sahibi; müşterilerine keyifli bir alışveriş ortamını sağlayan; hissedarlarının kârlılığını maksimize 
eden; topluma, çevreye ve çalışanlarına saygılı ve tüketici zihninde deri modası konusunda lider bir moda markası olmak.

HEDEFLERİMİZ
Müşteri Memnuniyeti
DESA iş modeli itibariyle hem üretim hem de perakende sektöründe faaliyet göstermektedir. Ürettiği kaliteli ürünleri kusursuz 
hizmet anlayışı ile müşterilerine sunarak satış öncesi ve satış sonrası koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamayı amaçlamaktadır.

Kalite
Ürün kalitemiz, el işçiliği geleneğimiz, modern ve fonksiyonel tasarımlarımız ve markamız en önemli sermayemizdir.  
Müşterilerimize sadece giyim ürünleri ve deri aksesuarları sunmanın ötesinde farklı bir tarz, anlayış ve yaşam biçimini kalitemizden 
ödün vermeksizin sunmak için çalışmaktayız. 

Kârlılık 
Kårlılık, DESA’nın yeni yatırımlarını ve araştırma geliştirme etkinliklerini finanse etmek için kullandığı asıl kaynaktır. Bu nedenle 
şirketimizin performansını değerlendirirken göz önünde bulundurduğumuz en önemli kriter kârlılıktır. Dolayısıyla hedefimiz, uzun 
vadede kâr ederek büyümek ve faaliyet gösterdiğimiz her alanda tartışmasız lider konumuna gelmektir.

DEĞER ZİNCİRİMİZ
> MAĞAZALARIMIZ
Modern ve cezbeden mağazalarımızla alışveriş deneyimini 
en üst seviyeye taşıyoruz.

> GLOBAL VARLIĞIMIZ
Yurtdışı mağazalarımızla ülke sınırlarını aşıyoruz.

> PR FAALİYETLERİMİZ
Etkin ve yenilikçi iletişimimizle marka imajımızı ve 
farkındalığını güçlendiriyoruz.

> ESNEK TEDARİK ZİNCİRİ
Hızlı değişimlere çabuk ve esnek bir biçimde 
adapte olan tedarik zincirine sahibiz.

> ESNEK ÜRETİM KAPASİTESİ
Artan talebe ve ilerleyen dönemlerdeki büyümeyi 
karşılayacak üretim kapasitesine sahibiz.

> ENTEGRE İŞ MODELİ
Üretimde sağladığımız dikey entegrasyon sayesinde 
maliyetlerden tasarruf ediyoruz.

> DERİN TECRÜBE
Stratejik fırsatları kollayan, konusunda tecrübeli ve yetkin bir 
yönetim takımına sahibiz.

> TEKNOLOJİ
Büyümemizi destekleyen ileri düzeyde teknolojik altyapıya 
sahibiz.

> TASARIM
Tasarımcılarımızın benzersiz hüneri ustalıkla yaratılan 
tasarımlarında beden buluyor.

> İNSAN KAYNAĞIMIZ
Uzman el işçiliği ile çağdaş tasarımın buluşmasını sağlıyoruz.

> MARKAMIZ
Dikey Entegre Üretim Modelimiz ile marka değerini her zaman 
ortaya koyabiliyoruz.

V İ Z YO N  M İ SYO N
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BUGÜN

1972 yılında faaliyetlerine deri çanta üretimi ile başlayan DESA’nın operasyonları arasında deri 
tabakhanesinin yanında iki fabrikasındaki kadın ve erkek giyim ürünleri, çanta ve aksesuar üretimi 
ve bu ürünlerin hem toptan hem de parkende satış kanalları yoluyla dağıtımı yer almaktadır. 
DESA, yarattığı ihracat ve istihdam potansiyeli ile Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Çorlu’daki 20.000 m2’lik deri işleme tesisi, İstanbul Sefaköy’de ve Düzce’de toplam 25.500 
metrekarelik üretim tesisleriyle toplamda  45.500 m2’lik tam entegre deri mamul üretim 
tesisi haline gelen şirket, 2014 yılında 308.464 adet çanta, 248.053 adet saraciye, 48.362 
adet konfeksiyon, 262.225 adet ayakkabı ve 4.781 adet tekstil satışı gerçekleştirmiştir. Türkiye 
genelindeki 68 Desa, 21 Desa Samsonite, 6 Desa Franchise ve 12 Samsonite JV olmak üzere 
toplam 107 mağazasıyla perakende operasyonları ağırlıklı olarak yurtiçinde olan DESA’nın ayrıca 
Londra’da bir mağazası, bunun yanı sıra bir online mağazası bulunmaktadır. Ayrıca DESA, 2014 
yılının Temmuz ayında merkezi Düsseldorf Almanya’da olan DESA Deutschland GmbH unvanlı 
şirketi kurarak Düsseldorf’un en merkezi ve şık lokasyonarından birisindeki showroomu ile toptan 
satış faaliyetlerine başlamıştır.

2007 26 yıl boyunca distribütörlüğünü yaptığı Samsonite ile %40 DESA, 
%60 Samsonite’ın sahip olduğu bir ortak girişim kurdu. Aynı yıl dünya 
markası olma hedefi doğrultusunda İngiliz bir marka danışmanlık şirketi 
olan Genex ile markalaşma konusunda danışmanlık hizmeti almak 
üzere işbirliği yapıldı. Bu amaçla logo, kurumsal kimlik ve mağaza 
konseptlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

2009 İstanbul Sanayi Odası 500 büyük sanayi şirketi 
listesinde 355. sırada yer alan şirket, Fortune 500 
listesinde 471. sırada yer aldı.

2011

2013

Sektörün ihracat birinciliği ünvanını ikinci kez hak etmenin gururunu 
yaşadı. Aynı yıl Londra’daki Covent Garden mağazası, dünyanın 
dört bir yanından markaların yarıştığı VMSD Uluslararası Mağaza 
Dekorasyon Yarışması’nda dünyanın en iyi 60 mağazasından biri 
seçildi. Yarışma sonucu dereceye giren mağazaların yer aldığı “Retail 
Spaces / Small Stores” adlı kitapta da DESA’ya geniş yer verildi.

İlk çanta koleksiyonunun satışa sunulduğu 1972 yılına ithafen 
hazırlanan ve sadece yurtdışında 40’a yakın lüks butikte satışa 
sunulan NINETEENSEVENTYTWO koleksiyonu, 21-23 Eylül 2013 
tarihinde Milano Moda Haftası’nda, 28 Eylül – 4 Ekim 2013 tarihinde 
de Paris Moda Haftası kapsamında Ecape Commines’de kurulan 
Showroom’da sergilenerek, bir Türk markasının tasarım ve kalite 
anlamında en üst noktaya geldiği bu özel koleksiyon ile kanıtlandı.

2008Fortune 500 listesinde 449. 
sıraya yükseldi. Çorlu Fabrika 

binasını, arazisi ve tüm 
demirbaşları ile satın aldı. 

2010
2010 yılında online satış mağazasını müşterilerinin hizmetine 

sunarken, Türkiye’nin önder moda perakendecisi konumunu açtığı 
2 yeni İngiltere mağazası ile yurtdışı pazarlarına da taşıma yolunda 

ilk adımlarını attı. 2010 yılında ayrıca Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçılar Birliği rakamlarına göre sektöründe açık ara Türkiye 

İhracat Şampiyonu olan DESA, İstanbul Sanayi Odası ikinci 500 
büyük sanayi şirketi listesinde 210. sırada yer aldı.

2012
Sektörün ihracat birinciliği ünvanını üçüncü kez hak eden DESA, 

markasını uluslararası platformda kanıtlamak amacıyla ciddi adımlar attı. 
Bunlardan biri AW 12-13 koleksiyonunu, John Galliano, Giorgio Armani, 

Salvatore Ferragamo gibi dünya devleri ile çalışmış olan Desa’ya Tasarım 
Direktörü olarak gelen Graeme Black’e yaptırmasıydı. Tasarım direktörü 
bu konuda farkını ortaya koyarak DESA’yı uluslararası platformda dünya 

devleri ile yarışacak çizgide bir koleksiyon hazırladı. Desa 2012 yılında çift 
taraflı kullanılabilen tasarımları ile farkını bir kez daha ortaya koydu.

1972 Kolektif şirket olarak Mehmet, Melih ve Semih Çelet kardeşler 
tarafından kuruldu.

1982 Desa “Anonim Şirket” ünvanını aldı.

1989 İş modelini entegre bir yapıya ulaştırma hedefi
doğrultusunda Çorlu’da deri işleme tesisini kurdu.

1999 Kaliteyi her zaman ön planda tutan iş anlayışı sayesinde 
IS0 l000 listesinin 937. sırasında yer almayı başaran DESA, üretim 
gücünü daha da geliştirmek ve maliyet kontrolünü üst seviyelere 
taşıyabilmek amacıyla aynı yıl Çorlu’da yeni tabakhanesini açtı.

2002 Kaliteye olan inancını ISO 9001:2000 Kalite Sertifikası ile
taçlandırdı ve IS0 500 listesinde 250. sırada ve sektöründe
ilk sırada yer almanın haklı gururunu yaşadı.

1974Bağdat Caddesi’nde 
ilk mağazasını açtı.

2006
20.000 m2’lik alana yayılan Düzce fabrikası faaliyete geçerek şirketin 
üretim kapasitesini %60 oranında arttırdı. Bunun yanı sıra 2006 yılı DESA 
için pek çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı’nca oluşturulan Turquality Programı kapsamında 
desteklenecek marka olarak belirlendi. Aynı yıl İngiltere’de Perakende 
mağazacılık şirketi DESA International Limited kuruldu ve Londra Oxford 
Caddesi’nde Debenhams Mağazası içinde ilk yurt dışı satış noktası 
açıldı. 2006 yılında ayrıca Türkiye’yi su geçirmez özellikli ilk deri giyim 
koleksiyonuyla tanıştırarak DESA sektördeki farkını bir kez daha kanıtladı.

Sermaye piyasalarına  dahil olmanın şirkete şeffaflık, 
güvenilirlik ve hesap verebilirlik açısından kazandıracağı değerleri de 

göz önünde bulundurarak lstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na 
kote oldu. Düzce Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırım için teşvik 

belgesi alındı ve 3,2 milyon TL’lik yatırım yapıldı.

2004

1983Dünyaca ünlü Samsonite seyahat ürünleri
markasının Türkiye distribütörü oldu.

1990Sefaköy’deki
17.000 m2 kapalı alana 

sahip üretim tesisini açtı.

2001Global bir vizyonlu yolu devam etmeye karar verdi ve 
Londra’da DESA U.K. ofisini açtı.

DESA’NIN HİKAYESİ
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DESA’yı benzerlerinden farklı kılan 
unsur, şirketin tabakhaneleri, deri 
giyim, çanta ve aksesuar üretim 
kabiliyeti ve perakende satış 
noktaları aracılığıyla müşterisine 
sunduğu hizmet sürecinin 
tüm safhalarını kontrol altında 
tutmasıdır.

Sektöründe üretim, ihracat 
ve perakende alanında lider 
konumunda olan DESA, günün 
moda trendlerine uygun, 
kaliteli ürün ve kusursuz hizmet 
anlayışıyla müşteri memnuniyetini 
artırmak amacıyla tasarım,
Ar-Ge, insan kaynakları ve eğitim 
alanlarında da önemli yatırımlar 
yapmaktadır.

Haftalık kapasite 

28.850 kg 
B.baş ham deri işlentisi

Çorlu’da yer alan 
tabakhanede 
deri üretimi 

20.000 m2

kapalı üretim alanı

170.200 kg 
K.baş ham deri işlentisi 

Süet, Napa, Kürk, 
Videla işlentisi

HAM MADDE 
ÜRETİMİ

109  
Toplam Mağaza

68  
Desa Mono Brand Mağaza

21 
Desa Samsonite

6 
Desa Franchise 

1 
Sanal mağaza 
Desa.com.tr

1 
Yurtdışı mağaza

(İngiltere)

12
Samsonite JV Mağazası

PERAKENDE SATIŞ 
NOKTALARI

Deri giyim, 
çanta ve aksesuar üretimi

Uluslararası 
tasarım ekibi

Düzce tesisi

10.000 m2 
kapalı üretim alanı

Haftalık kapasite

14.000 
adet çanta

İstanbul tesisi

15.500 m2 
kapalı üretim alanı

Haftalık kapasite

2.000 adet deri giyim

1.000 adet tekstil

6.000 adet çanta

MAMÜL 
ÜRETİMİ

17.105 m2

Satış Alanı

%60
 Samsonite

%40 
DESA

 ortaklığında 
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Üretim alanında emek yoğun bir iş modeline sahip olan şirketimizin
2014 yıl sonu itibariyle toplam çalışan sayısı 1.903 kişidir.

Dünyaya DESA’dan bakmak…
Dünya çapında bir başarıya dönüştürdüğümüz gücümüzü, önceliklerimize uygun olarak belirlediğimiz ve sıkı sıkıya 
bağlandığımız ilkelerimizden alıyoruz. En önemli dayanağımız ve kaynağımızın insan olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmadan 
ve kaliteden ödün vermeden geldiğimiz noktada, koşulsuz müşteri mutluluğu, esneklik ve müşteriye dönüş hızının yüksekliği 
bizim için en önemli kriterdir.

42 yıllık DESA mucizesi, her noktada gösterdiğimiz yüksek performansın ve kalite anlayışımızın ürünüdür. Şirketimiz, bugünü 
yaşarken geleceği düşünüp planlayan yetkin insan kaynağına sahip olmayı hedeflerken, bütün çalışanlarımız da şirketimizin 
ve ürünlerimizin yurtiçi ve yurtdışındaki olumlu imajını sürdürmek için çaba harcıyor.

Bu ilkeler ışığında çalışarak kişiye özel ürünlerin markasını yaratmış, yurtiçi ve yurtdışında kalitesini ve liderliğini kanıtlamış 
olan şirketimiz, çalışanlarına bir dünya markasının parçası olmanın ayrıcalığını yaşatıyor. 

Çalışanlarımıza  sektörde uzmanlaşma, kariyer sahibi olma ve çalışmalarının ödüllendirilmesi fırsatını veriyoruz.

Başarısını; ilkelerine bağlılığı ile güvence altına alan DESA, en büyük dayanağının insan kaynağı olduğunun bilinciyle geleceğini 
planlıyor. Bu yaklaşımla, şirketimizin insan kaynağı geliştirme felsefesini şöyle özetliyoruz: 

“Her kademedeki insan kaynağımızı kendimiz yetiştireceğiz.”
Bu felsefeye uygun olarak DESA, çalışanlarını eğitmek ve geliştirmek amacıyla, eğitim ve geliştirme çalışmalarını kendi 
bünyesinde yürütmektedir.

Desa Eğitim Sistemi, sektörün kendine özgü koşulları dikkate alınarak, kendi işgücünün yetiştirilmesi ve geliştirilmesine  
dayanmaktadır.

ÇALIŞAN

858815

ERKEK

KADIN

TOPLAM

2013 2014

1.9031.937

1.0451.122

YAKA DAĞILIMI
MAVi YAKA 2013 2014

1.3101.263
BEYAZ YAKA

593674

İNSAN KAYNAKLARI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

DESA 2014
Yılı Göreceli
Hisse Performansı

Hisse Bilgileri

IMKB Kodu DESA

Reuters Kodu DESA.IS

Bloomberg Kodu DESA.TI

Halka Arz Tarihi 06.05.2004

Piyasa Değeri* 51,7 milyon TL
* 31.12.2014 itibariyle

DESA hisselerinin %35’i halka açıktır. 
Şirketimizin 31.12.2014 tarihi itibariyle 
ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

1. Çelet Holding
2. Melih Çelet
3. Halka Açık
4. Diğer

Hissedar
Hisse nominal

değeri (TL)
Pay oranı (%)

Çelet Holding
Anonim Şirketi-1

26,717,682 %54

Melih Çelet-2 4,922,197 %10,0

Halka Açık-3 17,188,315 %35

Diğer-4 393,780 %1

Toplam 49.221.970 %100,0

Mayıs 2004’te yapılan halka arzdan bu yana Yatırımcı 
İlişkileri Birimimiz, şirketimizin benimsediği kurumsal 
yönetim standartlarına paralel olarak, dürüstlük, 
hesap verebilirlik ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda 
paydaşlarımız ile eşit mesafede yakın ilişkiler kurmayı ve 
onlara azami faydayı sağlamayı amaçlamaktadır. 
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 2014 yılı boyunca 
toplam 46 adet özel durum açıklamasının kamuoyuna 
duyurusu yapılmış, yatırımcı ilişkileri birimimize telefon ve 
elektronik posta yoluyla iletilen analist ve yatırımcı sorusuna 
cevap verilmiştir.

Hisse Performansı ve Piyasa Değeri
DESA hisseleri 6 Mayıs 2004 tarihinde Istanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’nda (IMKB) DESA koduyla işlem görmeye 
başlamıştır. 

2007 yılı içerisinde kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketin 
kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL’dir. Ödenmiş 
sermayesi ise 49.221.970 TL olup her biri 1 Kr nominal 
değerli 4.922.196.986 adet hisseye bölünmüştür.

DESA’nın 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle piyasa değeri 
53.159.727 TL olmuştur. DESA hisselerinde 2014 yılında 
ortalama işlem hacmi 269.529 TL olarak gerçekleşmiştir. 
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K U R U M S A L  Y Ö N E T İ M  İ L K E L E R İ

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM 
İLKELERİNE UYUM BEYANI 

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Serma-
ye piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 
Kurumsal İlkeleri’nde yer alan prensipleri 
kendisine hedef olarak belirlemiştir.

Küreselleşme eğilimleri sonucunda finan-
sal piyasalarda oluşan derinlik ile birlikte 
gelişen finansal piyasalarda etkin şekilde 
yer alabilmek için, istikrarlı ve kârlı büyü-
me performansı ile birlikte hissedarlara 
değer yaratmanın yanında, uluslararası 
standartlarda faaliyet gösterebilmek de 
büyük önem kazanmaktadır. 

İyi kurumsal yönetimin özellikle şirketin 
sürdürülebilirliğine, finans ve sermaye 
piyasalarında güvenilirlik ve saygınlığının 
artmasına katkısı çok büyüktür. 

Yasal ve düzenleyici kurallar çerçevesinde 
DESA gerekli bilgileri zamanında, güvenli, 
istikrarlı ve düzenli bir şekilde tüm yatırım-
cılarına ve analistlere eş zamanlı iletmek-
tedir. İnternet sitemizde yer alan Yatırımcı 
ilişkileri bölümümüzde sunulan bilgiler-
le yatırımcılar ve diğer menfaat sahipleri 
DESA ile ilgili tarihsel ve güncel bilgilere 
eş zamanlı ve tam bir şekilde ulaşabilmek-
tedir.

Şirketimiz yönetimi, Sermaye Piyasası Ku-
rulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Ku-
rumsal Yönetim Tebliği’nden kaynaklanan 
yükümlülüklerimize bir bütün olarak uyum 
sağlamayı amaçlamakta olup bu amacı 
doğrultusunda zaman içinde gerekli aksi-
yonları almıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri 
Tebliği kapsamında şirketimiz için zorunlu 
tutulan ilkelere uyum sağlanmıştır.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

2.1.1. Yatırımcı İlişkileri Birimi ve 
Görevleri 

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında 
mevzuata, ana sözleşmeye uyulmakta ve 
bu hakların kullanılmasını sağlayacak uy-
gulamalarda bulunulmaktadır. Desa Deri 
San. ve Tic. A.Ş., 2004 yılında halka açıl-
masından itibaren bünyesinde pay sahip-
leri ile ilişkileri yürütmek üzere “Yatırımcı 
İlişkileri” birimini oluşturulmuştur. DESA 
ile pay sahipleri arasındaki tüm ilişkiler, 
aşağıdaki esaslara göre ilgili birimlerle yü-
rütülen ortak çalışma sonucunda “Yatırım-
cı İlişkileri” birimi sorumluluğunda yerine 
getirilmektedir. 

Yatırımcı İlişkileri Birimi, diğer birimlerle 
koordineli bir şekilde pay sahiplerinin ve 

potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır 
niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve 
bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde 
düzenli olarak Şirketin faaliyetleri, finansal 
durumuna yönelik olarak bilgilendirilme-
sinden ve pay sahipleri ile şirket yönetici-
leri arasındaki iletişimin yönetilmesinden 
sorumludur.

Bu çerçevede Yatırımcı İlişkileri Birimi: 

•	 Mevcut ve potansiyel yatırımcı olabi-
lecek kurumlar ve aracı kurumlar nez-
dinde şirketin tanıtımının yapılması, bu 
kurumlarda çalışan analistler ve araş-
tırma uzmanlarının bilgi taleplerinin 
karşılanması, 

•	 Pay sahiplerinden gelen soruların ve 
taleplerin yanıtlanması, 

•	 Yatırımcılara ilişkin veri tabanlarının ve 
kayıtların güncel ve düzenli olarak tu-
tulmasının sağlanması, 

•	 Pay sahipleri ile şirket üst yönetimi ve 
Yönetim Kurulu arasında bir köprü gö-
revi üstlenerek çift yönlü bilgi akışının 
temin edilmesi, 

•	 Şirket içerisindeki ilgili birimlere ve üst 
yönetime yönelik sermaye piyasaların-
daki gelişmeler ve hisse senedi perfor-
mansına ilişkin raporlama yapılması, 

•	 Pay sahiplerinin DESA hakkında bil-
gi alabileceği internet sitesi, faaliyet 
raporu, yatırımcı sunumları, yatırımcı 
bültenleri, şirket tanıtım filmleri vb. ile-
tişim araçlarının düzenli şekilde gün-
cellenerek pay sahiplerinin en doğru, 
hızlı ve eksiksiz bilgiye ulaşması 

çalışmalarından sorumludur. 

Ayrıca şirket içerisinde yürütülen Genel 
Kurul toplantısının yürürlükteki mevzu-
ata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi 
düzenlemelere uygun olarak yapılmasına 
yardımcı olur. Genel Kurul toplantı tuta-
nağı aracılığıyla, oylama sonuçlarının kay-
dının tutulması sağlanır ve Yatırımcı İlişki-
leri Birimi tarafından Genel Kurul toplantı 
tutanağı ve ilgili raporlar pay sahiplerinin 
bilgisine sunulur. 

Muhasebe Birimi tarafından hazırlanan 
finansal raporların ve özel durumların ka-
muya açıklanması gibi mevzuatın gerektir-
diği her türlü kamuyu aydınlatma yüküm-
lülüklerini yerine getirir. 

Yatırımcı İlişkileri Birimi iletişim bilgileri 
aşağıda yer almaktadır.

Pınar Kaya – Yatırımcı İlişkileri Birim 
Yöneticisi

Tel: 0212 473 18 00 
Faks: 0212 698 98 12 
E- mail: pinar.kaya@desa.com.tr 
E- mail: yatirimciiliskileri@desa.com.tr

Ufuk Önçırak – Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 

Tel : 0212 473 18 00 
Faks : 0212 698 98 12 
E- mail : ufuk.oncirak@desa.com.tr 
E- mail : yatirimciiliskileri@desa.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Pınar 
Kaya ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Ufuk 
Önçırak, Şirketimiz Mali İşlerden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Diribaş’a 
bağlı olarak görev yapmaktadır. 2014 yılı 
içerisinde yürütülen yatırımcı ilişkileri faa-
liyetlerine ilişkin rapor 02.01.2015 tarihinde 
Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Şirketimiz 
Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Pınar 
Kaya ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Ufuk 
Önçırak Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle-
ri Düzey lisansına sahiptir. Bunun yanı sıra 
Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Pınar 
Kaya, 17.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu ka-
rarlarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 
olarak atanmıştır. 

2.1.2. 2014 Yılı Yatırımcı İlişkileri Birimi 
Faaliyetleri Hakkında Bilgi 

Yatırımcı ilişkileri birimine yöneltilen so-
rulara telefon ve e-posta yoluyla cevap 
verilmiştir. Yatırımcıların güncel bilgileri 
takip edebilmelerini teminen şirket inter-
net sitesi düzenli olarak güncellenmiştir. 
Yatırımcılar için önem ihtiva eden açıkla-
malar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 
(KAP) açıklanmasının ardından şirket inter-
net sitesinde yayınlanmıştır.

Yatırımcı araçlarındaki güncellemeler üçer 
aylık dönemler itibariyle yapılmaktadır. 
Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesin-
de mevzuata uyuma azami özen gösteril-
mekte olup geçtiğimiz yıl şirketimizle ilgili 
pay sahipleri haklarının kullanımı ile ilgili 
olarak intikal eden herhangi bir şikayet 
veya bu konuda bilgimiz dahilinde şirke-
timiz hakkında açılan idari ve kanuni takip 
bulunmamaktadır. 

2.2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME 
HAKLARININ KULLANIMI 

2.2.1. Bilgi Edinme ve İnceleme 
Hakkının Kullanım Esasları 

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve in-
celeme hakkının kullanımında ayrım ya-
pılmamaktadır. Pay sahiplerinden gelen 
ticari sır niteliğindeki bilgiler dışında tüm 

talepler ilgili birimlerden bilgi alınarak pay 
sahipleri ile telefon ya da e-posta ile pay-
laşılmaktadır.

Yıl içerisinde pay sahiplerini ilgilendirecek 
her türlü bilgi özel durum açıklamaları ile 
duyurulmakta ve söz konusu açıklamalar 
internet sitesinde yayımlanmaktadır. 

2.2.2. Özel Denetçi Talep Hakkı 

Ana sözleşmemizde özel denetçi ataması 
ile ilgili bir düzenleme olmakla birlikte, pay 
sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamış-
tır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da tespit 
edilen Bağımsız Denetçi ve Kanuni Denet-
çiler tarafından periyodik olarak denetlen-
mektedir. 31.03.2014 tarihinde yapılan 2013 
yılına ait Olağan Genel Kurul›unda seçilen 
bağımsız denetim şirketi, Kapital Karden 
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe-
ci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’dir. 

2.3. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Genel Kurul toplantılarımız, Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 
Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak 
pay sahibinin yeterli bilgilenmesine ve ge-
niş katılımına imkan verecek şekilde ger-
çekleştirilmektedir. 

2.3.1. 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul

31.03.2014 tarihinde %77 nisap ile Olağan 
Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
Nama yazılı pay sahiplerine pay defterine 
kayıt için özel bir süre öngörülmemiş olup 
Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uygu-
lanmıştır. Genel Kurul toplantımız Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendi-
rilen Genel Kurul toplantılarımızın yapıldı-
ğı mekan, tüm pay sahiplerinin katılımına 
imkan verecek şekilde planlanmaktadır. 
Hükümet Komiseri gözetiminde katılımın 
kolaylaştırılması amacıyla Genel Kurul 
toplantısı, şirket merkezinde yapılmıştır. 
Genel Kurul gündeminde yıl içerisinde ya-
pılan bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir 
gündem maddesine yer verilmiştir. Ayrıca 
pay sahipleri tarafından gündem önerisi 
verilmemiştir. Toplantıya medyadan katı-
lım olmamıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesince, 
2014 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel 
Kurul elektronik oy kullanımına açık bir 
şekilde gerçekleştirilmiştir. 

2.3.2. Davet ve İlanlar 

Genel Kurul toplantılarına davet Türk Tica-
ret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanu-
nu ve şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine 
göre, Yönetim Kurulu’nca yapılmaktadır. 
Genel Kurul’un yapılması için Yönetim Ku-

rulu kararı alındığı anda KAP aracılığı ile 
gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bil-
gilendirilmektedir.

Genel Kurul toplantı ilanı, gerekli hukuki 
mevzuat çerçevesinde mümkün olan en 
fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlaya-
cak şekilde günlük yayınlanan gazetelerden 
birinin tüm Türkiye baskılarında ve Türkiye 
Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmaktadır. 

2013 yılı Olağan Genel Kurula ilişkin top-
lantı gün ve saatini, toplantı yerini, gün-
dem maddelerini, pay sahiplerinin Olağan 
Genel Kurul’a katılım prosedürü, vekalet-
name örneği ve düzenleme usulü hakkın-
da gerekli bilgiyi içeren ilan 05.03.2014 
tarihli ve 8521 sayılı Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinin 1187.-1188. sayfalarında ve 
05.03.2014 tarihli Hürses gazetesinde ya-
yımlanmıştır.

İnternet sitesinde yayımlanan Genel Kurul 
Bilgilendirme Dokümanı ile beraber Ge-
nel Kurul toplantı duyurularında; toplantı 
gün ve saati, toplantı yeri, gündem, da-
vetin Yönetim Kurulu tarafından yapıldığı 
ve pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılım 
prosedürü açıklanmıştır.

Bunun yanı sıra Şirket’in ortaklık yapısı-
nı yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, 
Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunu-
yorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil 
eden pay sayısı ve oy hakkı, Şirket’in ve 
Şirket’in önemli iştirak ve bağlı ortaklıkları-
nın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen 
veya gelecek hesap döneminde planladığı 
Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileye-
cek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklik-
ler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile de-
ğişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki 
hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve 
yıllık finansal tabloları, Genel Kurul toplan-
tı gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 
azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil 
ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu 
Üyeliği’ne aday gösterilecek kişiler hakkın-
da bilgi; gündemde yer alan Esas Sözleş-
me değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu kararı 
ile birlikte, Esas Sözleşme değişiklikleri-
nin eski ve yeni şekilleri, Yönetim Kurulu 
Üyelikleri’ne aday gösterilecek kişilerin; 
özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttü-
ğü görevler ve ayrılma nedenleri, Şirket ve 
Şirket’in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği 
ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine 
sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim 
Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, Şirket 
faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hu-
suslar hakkında bilgi, Genel Kurul toplan-
tı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta 
içerisinde kamuya açıklanmıştır.

Genel Kurul toplantısına ilişkin ilanlar, 
mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, 
mümkün olan en fazla sayıda pay sahi-
bine ulaşmayı sağlayacak biçimde Şirket 
merkezinde ve internet sitesinde (www.
desa.com.tr) Genel Kurul’dan 21 gün ön-
ceden yayımlanmıştır.

Genel kurul toplantısında cevaplandırıla-
mayan ancak daha sonra Yatırımcı İlişkileri 
Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanan 
herhangi bir soru bulunmamaktadır. 

2.3.3. Oy Kullanma Yöntemleri 

Genel Kurul toplantısında vekâletname 
yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sa-
hipleri için vekâletname örneği internet si-
temizde ve gazete ilanı ile pay sahiplerinin 
kullanımına sunulmaktadır. 

2.3.4. Genel Kurula Katılım Esasları 

Şirketimizde A Grubu hisseler nama ya-
zılı, B Grubu hisseler hamiline yazılıdır. 
Şirketimizin 31.03.2014 tarihinde yapılan 
2013 yılına ait olağan genel kurulunda, 
hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdin-
de Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı 
hesaplarında saklamada bulunan hisse-
darlarımızdan Genel Kurul toplantısına ka-
tılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu 
A.Ş.’nin “Genel Kurul” işlemlerini düzenle-
yen hükümleri çerçevesinde Genel Kurul 
Pay Sahipleri Listesi’ndeki kayıtları dikka-
te alınmıştır. Bu pay sahipleri genel kurul 
toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği 
gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak 
genel kurula gönderebilir. Temsilcinin pay 
sahibi olması şartı aranmaz. 

Genel kurul toplantılarında hissedarlar 
Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten 
oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri 
çerçevesinde kendilerini diğer hissedarlar 
veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıta-
sıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar 
olan vekiller kendi oylarından başka tem-
sil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları 
kullanmaya yetkilidirler. 

2.3.5. Toplantı Tutanakları 

Toplantı tutanaklarına toplantı bitiminden 
hemen sonra www.kap.gov.tr adresinden 
ve www.desa.com.tr adresindeki internet 
sitemizden ulaşılabilmektedir. Ayrıca şir-
ket merkezinde bu tutanaklar hissedarla-
rımızın incelemesine açık olup; talep eden 
yatırımcılarla paylaşılmaktadır. 

2.4. OY HAKLARI VE AZINLIK 
HAKLARI

2.4.1. Oy Hakkı Kullanımı 

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını 
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zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; 
tüm pay sahiplerine eşit, kolay ve uygun 
şekilde oy kullanımı imkanı sağlanmak-
tadır. Şirketimizde oy hakkını haiz olan 
imtiyazsız pay sahibi, bu hakkını kendisi 
kullanacağı gibi pay sahibi olmayan üçün-
cü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilir. Ana 
Sözleşmesinde imtiyazsız paylar için, pay 
sahibi olmayan kişinin temsilci olarak ve-
kaleten oy kullanmasını engelleyen hü-
küm bulunmamaktadır. 

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıla-
rında A grubu hissedarların 1 (bir) hisse karşı-
lığı 50 (elli), A grubu hisse dışı hissedarların 1 
(bir) hisse karşılığı 1 (bir) oy hakkı vardır.

2.4.2. Azınlık Hakları 

Şirketimizde azınlık haklarının kullanımına 
özen gösterilmektedir. 2014 yılında şirke-
timize bu konuda ulaşan eleştiri ya da şi-
kayet olmamıştır. Oy hakkında imtiyaz ta-
şıyan paylarımız bulunduğundan, birikimli 
oy kullanımının düzenlenmesi söz konusu 
değildir. 

A grubu hisse senetlerinin 5 yönetim ku-
rulu üyesinin 4’ünü belirleme hakkına sa-
hiptir. Olağan ve olağanüstü genel kurul 
toplantılarında A grubu hisse senetlerinin 
her biri elli adet oy hakkına B grubu hisse 
senetlerinin her biri birer adet oy hakkına 
sahiptir. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olu-
nan şirket bulunmamaktadır. Şirket esas 
sözleşmesinde birikimli oy kullanma yön-
temine yer verilmemiştir. 

Azlık haklarının sermayenin yirmide birin-
den daha düşük bir şekilde belirlenmesi-
ne ilişkin olarak esas sözleşmede bir hü-
küm bulunmamaktadır.

2.5. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE 
KAR DAĞITIM ZAMANI

2.5.1. Kâr Dağıtım Politikası 

DESA Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. kâr 
dağıtımını SPK mevzuatına uygun olarak 
gerçekleştirmektedir. Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim ilkelerine 
uygun olarak, “DESA” markasının büyü-
me gelişme ve güçlü bir mali yapıya sahip 
dünya şirketi olma hedefleri doğrultusun-
da, yurtdışında yapılacak ilave yatırımla-
rın dikkate alınması ve global ekonomik 
krizin ortaya çıkması muhtemel etkileri-
nin engellenebilmesi için iç ve dış yatırım 
fırsatlarının değerlendirilebilmesi ve piya-
sada ortaklarımız ve şirket menfaatleri de 
göz önüne alınarak dengeli ve ölçülü kar 
dağıtım politikası izlenmesine oybirliği ile 
karar verilmiştir. Söz konusu kar dağıtım 
politikası şirketimizin resmi internet sitesi 
www.desa.com.tr adresinde yer almak-
tadır. Şirketin kârına katılım konusunda 
imtiyaz bulunmamaktadır. 2014 ve izle-
yen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası, 

31.03.2014 tarihli 2013 yılına ilişkin Olağan 
Genel Kurul’unda pay sahiplerinin bilgisi-
ne sunulmuştur.

2.5.2. Kâr Dağıtım Zamanı 

Kâr payı dağıtımıyla ilgili olarak Türk Tica-
ret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun düzenlemeleri ve Şirketimiz 
Ana Sözleşmesinde hükümleri esas alına-
rak, Genel Kurul’un onayına ve belirlenen 
yasal sürelere uyulmaktadır. 

2.6. PAYLARIN DEVRİ 

Ana Sözleşmemizde, halka açık B grubu 
pay sahiplerinin paylarını serbestçe dev-
retmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay 
devrini kısıtlayan hükümler mevcut de-
ğildir. Hamiline yazılı hisse senetleri Türk 
Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat 
hükümlerine göre devir ve temlik olunur. 
Hakim ortağın elinde bulunan halka kapalı 
A grubu paylar için ise, Ana Sözleşme’nin 
9. maddesine göre diğer A grubu pay sa-
hiplerinin şirket nezdinde mevcut hisseleri 
oranında önalım hakkı bulunmaktadır. 

Bölüm III- KAMUYU AYDINLATMA VE 
ŞEFFAFLIK 

3.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ ve 
İÇERİĞİ 

Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.’nin resmi web 
sitesi (www.desa.com.tr) periyodik ola-
rak güncellenmekte ve internet sitesinde 
geçmişe dönük bilgiler de yer almakta-
dır. SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gere-
ği şirket internet sitesinde gerekli bilgiler 
yayımlanmaktadır. İnternet sitesinden ya-
bancı yatırımcıların da yararlanabilmesini 
teminen İngilizce içeriğin hazırlanması için 
çalışmalara başlanmış olup, yıllık faaliyet 
raporları hem İngilizce hem de Türkçe 
olarak yayınlanmaktadır. Mevcut ve po-
tansiyel yatırımcılara ve aracı kurumlara 
daha kapsamlı bilgi akışının sağlanmasını 
teminen internet sitesinde ayrıca oluştu-
rulan yatırımcı ilişkileri bölümünde Ku-
rumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hu-
susları içerecek şekilde aşağıda belirtilen 
konularda yatırımcılarımız düzenli olarak 
bilgilendirilmektedir. 

•	 Şirket ana sözleşmesi 
•	 Ticaret sicil bilgileri 
•	 Finansal Veriler
•	 Denetim Raporları
•	 Faaliyet raporları 
•	 Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve 

Uyum Raporu
•	 Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve 

Çalışma Esasları
•	 Özel Durum Açıklamaları 
•	 Genel Kurul Gündemi
•	 Genel Kurul Toplantı Tutanakları
•	 Hazirun Cetveli
•	 Ortaklık Yapısı

•	 Şirket Politikaları
•	 Yönetim Kurulu Üyeleri
•	 Vekâletname örneği 
•	 Sıkça sorulan sorular 
•	 İletişim

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporları, hissedarlarımızın, ka-
muoyunun ve diğer tüm menfaat sahip-
lerinin Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve 
doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ay-
rıntıda ve Türk Ticaret Kanunu ile Serma-
ye Piyasası Mevzuatı’nda gerekli görülen 
detayda hazırlanır. 

Bölüm IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. MENFAAT SAHİPLERİNİN 
BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren 
konularda, şirket bilgilendirme politikası 
doğrultusunda, basın yoluyla, özel durum 
açıklamalarıyla, basın ve analist toplantıla-
rı aracılığıyla ve elektronik ortamda bilgi-
lendirilirler.

Yönetime katılım Yönetim Kurulu’na se-
çilim gerektirmekle birlikte, çalışanların 
yönetime katılımı çeşitli iş süreçleri ile 
özendirilmektedir. Menfaat sahiplerinin 
şirketin mevzuata aykırı ve etik olmayan 
işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi ve 
Denetim Komitesine iletebilmesi için her-
hangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir. Şir-
kette, yasal düzenlemelere uyumun sağ-
lanması ve bunun gözetimi Denetimden 
Sorumlu Komite’nin, kurumsal yönetimle 
ilgili konularda ortaklar ve menfaat sahip-
lerinden gelen şikayetlerin incelenmesi ve 
sonuca bağlanması ise Kurumsal Yönetim 
Komitesi’nin sorumluluğundadır.

4.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN 
YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahiplerinin şirket yönetiminde 
yer almasına ilişkin herhangi bir model 
oluşturulmamıştır. Diğer taraftan, çalışan-
lar ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan 
toplantılarda iletilen talep ve öneriler yö-
neticiler tarafından değerlendirmeye alın-
makta ve bunlara ilişkin politika ve uygu-
lamalar geliştirilmektedir.

4.3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 

En önemli kaynağımızın insan olduğu ger-
çeğini hiçbir zaman unutmadan, bugünü 
yaşarken gelecek için gerekli insan kayna-
ğına sahip olmayı hedefleyen şirketimizin 
insan kaynağı politikasını şöyle özetliyo-
ruz: “Her kademedeki insan kaynağımızı 
kendimiz yetiştireceğiz”.

Bu felsefeye uygun olarak DESA, çalışan-
larımızın eğitim ve geliştirme çalışmalarını 
kendi bünyemizde yürütüyoruz. Ayrıca 
bu politikanın başarılı olması içinde ku-

ruluşumuza kazandıracağımız personelde 
aradığımız niteliklerin kişinin yapacağı işe 
uygun olmasını, öngörüsü açık ve kariyer 
beklentisi olan kişileri seçiyoruz. Kurulu-
şumuzda çalışan tüm personele, iş gö-
rüşmesi sırasında görev ve sorumlulukları 
açıkça anlatılmakta sonrasında işe girişin-
de oryantasyon eğitimi vermekte ve görev 
tanımını yazılı olarak kendilerine vermek-
teyiz.

Kuruluşumuzda ayrımcılık konusunda bir 
şikayet yoktur ve bu konuda düzenli ola-
rak müşterilerimizin talepleri üzerine ba-
ğımsız denetçiler tarafından yapılan sos-
yal sorumluluk denetlemelerinde de konu 
ile ilgili bir şikayet oluşmamıştır.

Şirketin 31.12.2014 tarihi itibari ile toplam 
çalışan sayısı 1.903 kişidir.

4.4. ETİK KURALLAR ve SOSYAL 
SORUMLULUK

Şirket ve çalışanlar için etik kurallar oluş-
turulmuş, belirlenen bu etik kurallar İnsan 
Kaynakları El Kitapçığı’yla şirket çalışanları-
na, şirket bilgilendirme politikası çerçevesin-
de de kamuya açıklanmıştır. Desa, 42 yıllık 
tarihinde dürüstlük, saygınlık, etik davranış 
ve yasalara ve düzenleyici kurallara uyum 
kültürü her zaman ön planda olmuştur. 

Çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin tatmi-
nini sağlayarak sağlıklı gelişmeyi, evrensel 
kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler 
sunmayı amaçlayan, bu suretle ülkesi, 
müşterileri, ortakları, ihracat yapmış oldu-
ğu firmalar nezdinde güvenilirlik, devamlı-
lık ve saygınlık simgesi olmayı hedefleyen, 
Desa’nın değerleri bu amaçlara ulaşmada 
izlenecek yola ışık tutmakta olup; internet 
sitesi aracılığıyla kamu ile paylaşılmakta-
dır. Desa’nın bugünkü başarısı ve hedef-
lerine ulaşmak için güç aldığı en önemli 
değerleri etik değerleridir.

Desa, kurulduğundan bu yana sosyal ve 
kültürel faaliyetleri desteklemeye önem 
vermiştir. Bu amaçla, çeşitli faaliyetlerde 
sponsorluklar üstlenmektedir.

Desa, İş Kanunu, SGK ve İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği konusundaki kanunlar çerçeve-
sinde oluşturmuş olduğu sistem doğrultu-
sunda faaliyet göstermektedir. Desa aynı 
zamanda ETI BASE CODE denetimlerini 
Sedex sistemince akredite edilmiş firma-
lar tarafından yılda ortalama 2 kez yaptırıl-
makta olup tüm raporlar Sedex sistemine 
yüklenmektedir. Denetimler kalite, çevre, 
yönetim sistemi ve SA8000 olmak üzere 
birçok konuda yapılmaktadır.

Şirket kendi oluşturduğu Çevre Poli-
tikası ve Sistemi dahilinde, yer aldığı 
sektörün çevre ile ilgili uyması gere-
ken normlarına sadık üretim yapmakta-
dır. Dönem içinde çevreye verilmiş 

zarardan dolayı şirket aleyhine açılan 
herhangi bir dava bulunmamaktadır. Şir-
ketimizin etik kuralları internet sitemiz  
(www.desa.com.tr) de de yayımlanmak-
tadır.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI ve 
OLUŞUMU

Yönetim Kurulu üyesi seçimlerinde Türk 
Ticaret Kanunu, SPK mevzuatı ve Kurum-
sal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hareket 
edilmektedir. Yönetim Kurulu ikisi bağım-
sız üye olmak üzere toplam beş üyeden 
oluşmaktadır. 

Melih ÇELET-İcracı Üye- Yönetim Kurulu 
Başkanı

Burak ÇELET- İcracı Üye - Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı

Burçak ÇELET- İcracı Olmayan Üye - Ku-
rumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Osman TAVTAY- İcracı Olmayan Bağımsız 
Üye

Mehmet Kaan KOZ – İcracı Olmayan 
Bağımsız Üye 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ilgili 
faaliyet dönemi itibariyle bağımsızlığı or-
tadan kaldıran bir durum ortaya çıkma-
mıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 
bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir: 

31.03.2014 tarihli olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu’na “Ba-
ğımsız Üye” sıfatıyla seçilmem dolayısıyla 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal 
yönetime İlişkin düzenlemeleri gereği;

•	 Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.’nin iliş-
kili taraflarından biri veya Desa Deri 
Sermayesinde doğrudan veya dolaylı 
olarak %5 veya daha fazla paya sahip 
hissedarların yönetim veya sermaye 
bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler 
ile kendim, eşim, üçüncü dereceye ka-
dar kan ve sıhri hısımların arasında son 
beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı 
istihdam, sermaye ve önemli nitelikte 
ticari ilişkinin kurulmadığını,

•	 Son beş yıl içersinde, başta Desa 
Deri’nin denetimi,derecelendirmesini 
ve danışmanlığını yapan şirketler ol-
mak üzere, yapılan anlaşmalar çer-
çevesinde Desa Deri’nin faaliyet ve 
organizasyonunun tamamını veya belli 
bir bölümünü yürüten şirketlerde ça-
lışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi 
olarak görev almadığımı,

•	 Son beş yıl içersinde, Desa Deri’ye 
önemli ölçüde hizmet ve ürün sağla-
yan firmaların herhangi birisinde ortak, 
çalışan, veya yönetim kurulu üyesi ol-

madığımı,

•	 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam 
sebebiyle üstleneceğim görevleri ge-
reği gibi yerine getirecek mesleki eği-
tim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğu-
mu,

•	 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında tam 
zamanlı görev almadığımı,

•	 Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de 
yerleşmiş sayıldığımı ,

•	 Desa Deri faaliyetlerine olumlu katkıda 
bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar 
çatışmalarında tarafsızlığımı koruya-
bilecek, menfaat sahiplerinin haklarını 
dikkate alarak özgürce karar verebi-
lecek güçlü etik standartlara, mesleki 
itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

•	 Desa Deri’nin faaliyetlerini işleyişini ta-
kip edebilecek ve üstlendiğim görevle-
rin gereklerini tam olarak yerine geti-
rebilecek ölçüde şirket işlerine zaman 
ayırabiliyor olduğumu,

Yönetim Kurulmuz, ortaklarımız ve ilgili 
bütün tarfların bilgisine sunarım.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri 
aşağıdaki gibidir:

Melih ÇELET – Yönetim Kurulu Başkanı

1972 yılında DESA’yı kuran Sn. Melih ÇE-
LET, 1968 Ankara Koleji mezunu olup, li-
sans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Ec-
zacılık Fakültesi’nde almıştır. Sn. Melih 
ÇELET İngilizce bilmektedir. 

Burak ÇELET – Yönetim Kurulu Üyesi – 
Genel Müdür

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde 
Makine Mühendisliği lisans eğitimini ta-
mamlayan Sn. Burak ÇELET, 2001 yılında 
Madison Wisconsin Üniversitesi’nde Fi-
nans ve Yatırım alanında işletme yönetimi 
yüksek lisansını, ardından da 2002 yılında 
Northampton College’da Deri Teknolojisi 
yüksek lisansını tamamlamıştır. Sn. Burak 
ÇELET, Şirketimizde yürütmekte olduğu 
Genel Müdür’lük görevinin yanı sıra Bir-
leşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu 
Üyeliği , İstanbul Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeli-
ği ile beraber Turquality Çalışma Grubu 
Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Sn. Bu-
rak ÇELET İngilizce ve Almanca bilmek-
tedir.

Burçak ÇELET – Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Burçak ÇELET lisans eğitimini 1999 
yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 
1999 - 2001 yılları arasında Toys”R”Us’ta 
Planlama Yöneticisi olarak görev yapan 
Sn. Burçak ÇELET, 2002 yılında University 
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of Surrey’de perakende yönetimi alanın-
da yüksek lisans eğitimini tamamlamış 
olup 2003 - 2004 yıllarında Joker’de Ma-
xitoys - Kategori Yöneticisi olarak görev 
yapmaktadır. Şirketimizde 2004 yılından 
bu yana yönetim kurulu üyeliği görevinin 
yanı sıra E-Ticaret biriminde görev yap-
makta olan Sn. Burçak ÇELET, İtalyanca, 
İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 

Mehmet Kaan KOZ – Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi

Sn. Mehmet Kaan KOZ 1995 yılında Alman 
Lisesi’nden mezun olduktan sonra girdiği 
Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendis-
liği Bölümü’nde 1999 yılında lisans eğiti-
mini tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşa-
mına, 1999 yılında Koç Holding Yönetici 
Yetiştirme Programı’nın bir üyesi olarak 
Arçelik A.Ş. Araştırma ve Teknoloji Geliş-
tirme Merkezi’nde başlamış, daha sonra 
serbest iş hayatına atılarak 2003 yılında 
kurulan Anova Ltd. Şti.’nin Yönetici Ortağı 
olmuştur. Sn. KOZ, Şirketimizin 31.03.2014 
tarihli 2013 yılı olağan genel kurulunda iki 
yıl süreyle bağımsız üye olarak seçilmiştir. 

Osman TAVTAY – Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini 1986 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisli-
ği bölümünde tamamlayan Sn. Osman 
TAVTAY, 1990 – 1996 yılları arasında Can 
Menkul Değerler, Piramit Menkul Kıymet-
ler ve Ekinciler Yatırım’da Borsa Temsilcisi 
ve Uzman olarak görev yaptıktan sonra 
1996 – 1998 yılları arasında Koç Menkul 
Değerler’de Kıdemli Trader olarak çalış-
mıştır. 1998 – 2004 yılları arasında ABN 
Amro Yatırım A.Ş.’de Yurtiçi İşlemler Mü-
dürü olarak görev yapan Sn. TAVTAY, Şir-
ketimizin 31.03.2014 tarihli 2013 yılı olağan 
genel kurulunda iki yıl süreyle bağımsız 
üye olarak seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz, 
bağımsızlık beyanlarını Aday Göster-
me Komitesi’nin de görevini yürütmekte 
olan Kurumsal Yönetim Komitesi’ne ilet-
mişlerdir. Kurumsal Yönetim Komitesi, 
bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına 
dair hazırladığı aday gösterme raporunu 
28.02.2014 tarihinde Yönetim Kurulu’na 
sunmuştur. 31.03.2014 tarihli olağan Genel 
Kurul Toplantısı’nda, Sn. Osman Tavtay ve 
Sn. Mehmet Kaan Koz Yönetim Kurulu’na 
“Bağımsız Üye” sıfatıyla 2 (iki) yıllığına se-
çilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerinin 
şirket dışında başka görevler alması bellir 
bir kurala bağlanmamış olup, üyelerden 

Sn. Mehmet Kaan Koz, Anova Ltd. Şti.’nin 
Yönetici Ortağı olarak görev yapmaktadır. 
Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu’nda 
bir kadın üye bulunmaktadır. 

5.1. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET 
ESASLARI

Yönetim Kurulu’nun Faaliyetleri Türk Ti-
caret Kanunu ve Ana Sözleşmesinde hü-
kümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 
Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde 
toplanmaktadır. Yönetim Kurulu 2014 yılın-
da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 390. 
maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde alınan 
kararlarla birlikte yıl içinde alınan karar sa-
yısı 47 olmuştur. Yönetim kurulu üyelerinin 
ağırlıklı oy hakkı bulunmamakta olup, her 
üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. 

Yönetim Kurulu toplantılarında oylar kabul 
veya red olarak açıklanır. Red oyu veren 
kararın gerekçesini yazarak imzalar. An-
cak yakın zamanda bu türde bir muhalefet 
veya farklı görüş beyan edilmediğinden 
kamuya açıklama yapılmamıştır. Şirket Yö-
netim Kurulu’na fiilen katılıma özen göste-
rilmektedir. 

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esna-
sındaki kusurları ile şirkette sebep olacak-
ları zarar henüz sigorta ettirilmemiştir. 

5.1. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE 
OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, 
YAPI ve BAĞIMSIZLIĞI

Kurumsal Yönetim’le ilgili çalışmalar 2005 
yılında başlatılmıştır. Yönetim Kurulu’na 
bağlı olarak görev yapan Denetim Komi-
tesi 26.05.2004 tarihli ve 18 no.lu yönetim 
kurulu kararıyla kurulmuştur.

2014 yılı faaliyet döneminde Kurumsal 
Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 19.06.2012 
tarihli ve 22 no.lu yönetim kurulu kararıy-
la Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturul-
muştur. Oluşturulan komiteye Aday Gös-
terme Komitesi, Riskin Erken Saptanması 
Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görev ve 
sorumlulukları atanmıştır. 20.05.2013 ta-
rihli ve 16 no.lu yönetim kurulu kararı ile 
Riskin Erken Saptanması Komitesi kurul-
muştur. Komite başkanlığına Osman Tav-
tay, üyeliğine de Burçak Çelet seçilmiştir.

5.1.1. Denetim Komitesi 

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı’nda denetim komitesi için ön-
görülen görevleri yerine getirmektedir. Bu 
kapsamda, Şirketimizin muhasebe siste-
mi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, 
bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol 
sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin göze-
timini yapmaktadır. 

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, 
bağımsız denetim sözleşmelerinin hazır-
lanarak bağımsız denetim sürecinin başla-
tılması ve bağımsız denetim kuruluşunun 
her aşamadaki çalışmaları denetimden 
sorumlu komitenin gözetiminde gerçek-
leştirilir.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak 
yıllık ve ara dönem finansal tabloların, 
ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, 
gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna 
ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yönetici-
leri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini 
alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte 
Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek 
zorunda olup, yılda en az dört defa ve ge-
rektiğinde daha sık toplanır. 

Denetim Komitesi’nin, şirket yönetimi ile 
birlikte sorumluluğu, iç ve dış denetimin 
titizlikle sürdürülmesi ve kayıtların prose-
dürlerin ve raporlamaların ilgili kanun, ku-
ral ve yönetmeliklere, ayrıca SPK ve UFRS 
prensiplerine uygunluğunun sağlanması-
dır. Bu komite icrada görevli olmayan ba-
ğımsız üyelerden oluşurmaktadır. 

Denetim Komitesi Üyeleri:

Başkan: OSMAN TAVTAY
Üye: MEHMET KAAN KOZ

5.1.2. Kurumsal Yönetim Komitesi 

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin ku-
rumsal yönetim ilkelerine uyumu; yönetim 
kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin 
belirlenmesi, ücret, ödül ve performans 
değerlemesi ile kariyer planlaması; yatı-
rımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma ko-
nularında çalışmalar yapmak suretiyle yö-
netim kuruluna destek vermek ve yardımcı 
olmak yönünde çalışmaktadır. Bağımsız 
üyelerimizden Sn. Mehmet Kaan Koz’un 
her iki komitede de görev almasının sebe-
bi denetim komitesinin tamamının bağım-
sız üyelerden oluşması gerekliliği adına iki 
bağımsız üyemizin denetimden sorumlu 
komitede yer almasıdır. Kurumsal Yöne-
tim Komitesinin üyelerinin ise icracı ol-
mayan üyelerden oluşması gerektiğinden 
dolayı kendisi bu görevleri yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

Başkan: MEHMET KAAN KOZ
Üye: BURÇAK ÇELET
Üye: Pınar KAYA

5.1.3. Riskin Erken Saptanması 
Komitesi 

Riskin Erken Saptanması Komitesinin gö-
revleri; Yönetimsel risk ve zafiyet oluştu-
rabilecek alanların tespit edilmesi ve ek-
sikliklerin giderilmesi konusundaki planlar 
hakkında yönetimin ve ilgili tarafların gö-
rüşlerini almak. Şirketin varlığını, gelişme-
sini ve devamını tehlikeye düşürebilecek 
risklerin erken teşhisi, tespit edilen risk-
lerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması 
ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar 
yapmak. Risk yönetim sistemlerini en az 
yılda bir kez gözden geçirmek. Yönetim ile 
ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikayetleri in-
celemek; sonuca bağlanmasını sağlamak 
ve çalışanların bu konulardaki bildirimle-
rinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime 
iletilmesini temin etmektir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 
Üyeleri:

Başkan: OSMAN TAVTAY
Üye: BURÇAK ÇELET

5.4. RİSK YÖNETİMİ ve İÇ KONTROL 
MEKANİZMASI

Şirketin risk yönetimi finansal risk, piyasa 
riski ve operasyonel risklerin düzenli ola-
rak incelenmesini içermektedir. İç Dene-
tim, risk değerlendirmelerinin sonuçlarına 
bağlı olarak şirketin yönetimini, faaliyet-
lerini ve bilgi sistemlerini kapsayan kont-
rollerin yeterliliğini ve etkinliğini değer-
lendirmektir. Bu değerlendirmeler, mali 
ve operasyonel bilgilerin güvenilirliğini, 
faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini, var-
lıkların korunmasını, kanunlara, düzenle-
melere ve sözleşmelere uyum konularını 
kapsamaktadır. Şirketimiz İç Kontrol’den 
Sorumlu Uzmanı Tuna Boz‘dur. 

5.5. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Desa’nın misyonu, vizyonu, hedefleri ve 
etik değerleri kurumsal kimlik dosyasına 
eklenerek ve şirket web sitesinde kamuo-
yuna sunulmuştur.

Yönetim Kurulu yöneticiler tarafından 
hazırlanan stratejik hedeflerin oluşturul-
masına katılmakta ve onaylamaktadır. 
Faaliyetler aylık, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve 
yıllık olarak değerlendirilmektedir. 2015 
yılı stratejik hedefleri oluşturulmuş olup 
satış-pazarlama ve üretim hedefleri göz-
den geçirilmeye başlanmıştır. Hedeflerin 
yayılımı çalışmaları devam etmektedir. 
Önümüzdeki 5 yıllık stratejik planlama ça-
lışmalarına başlanmıştır. Bütün bölümler 

için finansal, müşteri, süreç ve öğrenme 
gelişme hedeflerinin indikatörleri oluştu-
rularak 2014 yılı gerçekleşen durum belir-
lenmiş, 2015 yılı öngörüsü yapılmıştır.

5.6. MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan hak, 
menfaat ve ücretler Genel Kurul’da alınan 
kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır. 
Faaliyet dönemi içinde herhangi bir yö-
netim kurulu üyesine borç, kefalet, kredi 
ve benzeri menfaatler sağlanmamıştır. 
Yönetim Kuruluna sağlanan ücret alanın-
daki mali haklar Genel kurulda görüşül-
mekte olup toplantı tutanakları vasıtası ile 
kamuoyu bilgilendirilmektedir. Belirlenen 
haklar kişi bazında değil icracı üye olup 
olmadığı yada bağımsız üyelik durumuna 
göre bilgilendirilmektedir. Yönetim kuru-
lu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulu-
nan yöneticilerin ücretlendirme esasları 
20.05.2013 tarih ve 15 no.lu yönetim ku-
rulu kararıyla kabul edilmiş ve şirket inter-
net sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünün 
altına koyulmuştur. Politika aynı zamanda 
2013 yılı olağan genel kurulunda şirket or-
taklarının bilgisine sunulmuştur. 
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DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin (“Şirket”) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait 
kapsamlı gelir tablosunu, özkaynak değişim tablosunu, nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş 
bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

Şirket yönetimi bu finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe 
Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan 
kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

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

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

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

Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ’nin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona 
eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 398’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında 
Denetçi Raporu 2 Mart 2015 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

2) TTK’nın 402’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket’in 1 Ocak – 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların ve 
topluluk finansal tablolarının, TTK ile esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

3) TTK’nın 402’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri 
vermiştir.

İstanbul, 2 Mart 2015
KAPİTAL KARDEN 

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Member Firm of RSM International

Celal Pamukçu
Sorumlu Ortak Başdenetçi

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
  

 
 

 

                                                                             
 

FİNANSAL TABLO  VE FAALİYET RAPORLARININ  
KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’ NUN 
KARAR TARİHİ   : 02 / 03 / 2015 
KARAR SAYISI    : 8 /  2015 
 
 
 
 

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN 
II-14.1 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN  9. MADDESİ GEREĞİ  

BEYANIMIZDIR 
 
 
 
 
 
1-İşletmemizin 01.01.2014 – 31.12.2014 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ve 
Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir. 
 
2-İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve 
Faaliyet Raporları önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama  veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle 
yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. 
 
3-İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürülükteki Finansal 
Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tablolar İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu 
ve Kar ve Zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve Faaliyet Raporu işin gelişimi ve 
performansını, İşletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte 
dürüstçe yansıtmaktadır. 
 
 
 

Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı 
MELİH ÇELET BURAK ÇELET AYHAN DİRİBAŞ 
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DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar Türk Lirası (‘’TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem
 Referansları 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar  131.890.789 123.737.263
Nakit ve Nakit Benzerleri Not 47 1.441.534  735.569 
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Not 7 5.047.691 6.313.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Not 7 3.261.803 5.715.517
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Not 9  -  60.024 
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Not 9 73.980 37.186
Stoklar Not 10 116.219.646 105.852.041
Peşin Ödenmiş Giderler
İlişkili Taraflara Ait Peşin Ödenmiş Giderler Not 12  1.392  - 
İlişkili Olmayan Taraflara Ait Peşin Ödenmiş Giderler Not 12 2.214.742 2.874.505
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Not 40  -  197.690 
Diğer Dönen Varlıklar Not 29 3.630.001 1.951.617
Duran Varlıklar   39.600.312  34.103.928 
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar  -  - 
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Not 9 301.369 501.690
Finansal Yatırımlar Not 4 7.685.475 2.665.364
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Not 4 3.685.309 2.309.680
Maddi Duran Varlıklar Not 14 27.059.779 27.837.861
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Not 17 817.417 775.817
Peşin Ödenmiş Giderler Not 12  50.963  - 
Ertelenmiş Vergi Varlığı Not 40  -  13.516 
TOPLAM VARLIKLAR  171.491.101 157.841.191

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
( Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir. )

 

Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem
 Referansları 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler  85.750.443 70.761.534
Kısa Vadeli Borçlanmalar Not 47 19.688.649 11.994.541
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Not 47  6.953.979 8.879.386
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Not 7  6.405.406 5.026.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Not 7 39.861.170 35.926.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Not 27 3.272.386 3.552.557
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar  -  - 
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Not 9 2.437.953 2.136.265
Türev Araçlar Not 46  -  131.189 
Ertelenmiş Gelirler
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler Not 12  3.016.611 741.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler Not 12  1.508.131 277.378
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü  199.084  - 
Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Not 25 1.844.095 1.822.712
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Not 25 562.979 272.720
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Not 29
İlişkili Taraflara Yükümlülükler Not 29  -  - 
İlişkili Olmayan Taraflara Yükümlülükler Not 29  -  - 
Uzun Vadeli Yükümlülükler  17.637.244 23.462.489
Uzun Vadeli Borçlanmalar Not 47 14.964.065 21.386.373
Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Not 25 2.496.143 2.076.116
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar  -  - 
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Not 40  177.036  - 
Özkaynaklar  68.103.414 63.617.168
Ödenmiş Sermaye Not 30 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları Not 30 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birik. Diğ. Kap. Gelirler veya Giderler
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Not 30 9.023.029 9.194.301
 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç Not 30  (437.062)  (333.427)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Not 30 952.952 952.952
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Not 30  (918.883) 2.002.042
Net Dönem Karı/Zararı Not 30  4.761.153  (2.920.925)
TOPLAM KAYNAKLAR  171.491.101 157.841.191
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DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT 
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm tutarlar,TL olarak gösterilmiştir)

Cari Dönem Önceki Dönem

 Dipnot Referansları
1 Ocak- 

31 Aralık 2014
1 Ocak- 

31 Aralık 2013
KAR VEYA ZARAR KISMI
 Hasılat Not 31  211.291.588  183.149.412 
 Satışların Maliyeti (-) Not 31  (135.296.503)  (114.479.281)

BRÜT KAR / ZARAR   75.995.085  68.670.131 

 Genel Yönetim Giderleri (-) Not 33  (13.223.701)  (12.924.945)
 Pazarlama Giderleri (-) Not 33  (62.440.487)  (53.706.644)
 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Not 33  (1.500.297)  (1.728.476)
 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Not 34  15.697.507  9.789.985 
 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) Not 34  (6.675.647)  (3.711.048)
ESAS FAALİYET KARI / ZARARI   7.852.460  6.389.003 
 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Not 35  36.285  179.161 
 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) Not 35  -  - 
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından / Zararlarından Paylar Not 4/b  1.375.629  770.510 

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI   9.264.374  7.338.674 
 Finansman Giderleri (-) Not 37  (4.058.368)  (10.439.290)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI   5.206.006  (3.100.616)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri  (444.853)  179.691 
 Dönem Vergi Gideri/Geliri Not 40  (219.377)  - 
 Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri Not 40  (225.476)  179.691 
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / ZARARI   4.761.153  (2.920.925)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   -  - 
DÖNEM KARI/ZARARI   4.761.153  (2.920.925)
Pay Başına Kazanç Not 41  0,00097  (0,0006)
 Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç  0,00097  (0,00059)
 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç  -  - 
DİĞER KAPSAMLI GELİR
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar   (274.907)  (327.468)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/ Azalışları Not 30/d  (171.272)  (171.271)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal Kazanç/Kayıp Not 30/e  (103.635)  (156.197)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar   -  - 
DİĞER KAPSAMLI GELİR   (274.907)  (327.468)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   4.486.246  (3.248.393)

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar,TL olarak gösterilmiştir)

Cari Dönem Önceki Dönem
Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak -

  Referansları 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 
Dönem Karı / Zararı 4.761.153 (2.920.925)
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler 5.910.304 4.018.268
Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 28 4.249.701 4.462.231
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 731.669 355.637
Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 213.121 -
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 4 (1.375.629) (425.965)
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler - (344.545)
Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 22 444.853 (179.691)
Yatırım Yada Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan 
Nakit Akışlarına neden olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -  217.829

Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 1.646.589 (67.228)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler (364.855) (10.334.028)
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 (10.367.605) (17.557.718)
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.719.137 3.324.063
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 223.551 (59.548)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5.312.912 4.712.520
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 301.688 (106.430)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 445.462 (646.915)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 10.306.602 (9.236.685)
Ödenen Temettüler - (3.000.000)
Vergi Ödemeleri/İadeleri 22 (20.293) (956.473)
İşletme Faaliyetlerden Nakit Akışları  10.286.309 (13.193.158)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 4 (5.020.111) -
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 ,17 413 95.740
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 ,17 (3.693.918) (1.898.028)
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları  (8.713.616) (1.802.288)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 730.526 16.565.495
Ödenen Faiz (1.597.254) (1.625.309)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları  (866.728) 14.940.186
NAKİT VE BENZERİ DEĞERLERDEKİ ARTIŞ/ AZALIŞ  705.965 (55.260)
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER Not 47/b 735.569 790.829
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not 47/b 1.441.534 735.569

4342



D
ES

A
 D

ER
İ S

A
N

AY
İ V

E 
Tİ

C
A

RE
T 

A
N

O
N

İM
 Ş

İR
K

ET
İ

BA
Ğ

IM
SI

Z 
D

EN
ET

İM
D

EN
 G

EÇ
M

İŞ
31

 A
R

A
LI

K
 2

01
4 

TA
R

İH
İN

D
E 

SO
N

A
 E

RE
N

 D
Ö

N
EM

E 
A

İT
 Ö

ZK
AY

N
A

K
LA

R
 D

EĞ
İŞ

İM
 T

A
B

LO
SU

(T
üm

 tu
ta

rla
r,T

L 
ol

ar
ak

 g
ös

te
ril

m
iş

tir
)

 

 

K
ar

 v
ey

a 
Za

ra
rd

a 
Ye

ni
de

n 
Sı

nı
fl

an
dı

rı
lm

ay
ac

ak
 B

ir
ik

m
iş

 
D

iğ
er

 K
ap

sa
m

lı 
G

el
ir

le
r 

ve
 

G
id

er
le

r
B

ir
ik

m
iş

 K
ar

la
r

Ko
nt

ro
l G

üc
ü 

O
lm

ay
an

 
Pa

yl
ar

 

 
D

ip
no

t  
R

ef
er

an
sl

ar
ı

Ö
de

nm
iş

 
Se

rm
ay

e

Se
rm

ay
e 

D
üz

el
tm

e 
Fa

rk
la

rı

Ye
ni

de
n 

D
eğ

er
le

m
e 

ve
 Ö

lç
üm

 
K

az
an

ç/
 

K
ay

ıp
la

r

 Ç
al

ış
an

la
ra

 
Sa

ğl
an

an
 

Fa
yd

al
ar

a 
İli

şk
in

 
A

kt
üe

ry
al

 
(K

ay
ıp

)/
K

az
an

ç

K
ar

da
n 

Ay
rı

la
n 

K
ıs

ıtl
an

m
ış

 
Ye

de
kl

er

G
eç

m
iş

 Y
ıll

ar
 

K
ar

/ 
Za

ra
rl

ar
ı

N
et

 D
ön

em
 

K
ar

ı Z
ar

ar
ı

Ö
zk

ay
na

kl
ar

Ö
N

C
EK

İ D
Ö

N
EM

1 
O

ca
k 

20
13

 İt
ib

ar
iy

le
 B

ak
iy

el
er

49
.2

21
.9

70
 5

.5
00

.2
55

 
 9

.3
65

.5
72

 
 (1

77
.2

30
)

 8
39

.2
72

 
 2

.4
57

.2
51

 
 3

.0
06

.1
85

 
 7

0.
21

3.
27

5 

Tr
an

fe
rle

r
-

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 3
.0

06
.18

5 
 (3

.0
06

.18
5)

 -
 

Te
m

et
tü

le
r

-
 -

 
 -

 
 -

 
 11

3.
68

0 
 (3

.11
3.

68
0)

 -
 

 (3
.0

00
.0

00
)

Ö
zk

ay
na

k 
Yö

nt
em

iy
le

 D
eğ

er
le

ne
n 

Ya
tır

ım
la

rın
  

G
eç

m
iş

 Y
ıl 

D
üz

el
tm

es
i

-
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 (3

44
.5

45
)

 -
 

 (3
44

.5
45

)

20
12

 Y
ılı

 K
ur

um
la

r 
Ve

rg
is

in
e 

İli
şk

in
 

G
eç

m
iş

 Y
ıl 

D
üz

el
tm

es
i

-
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 (3

.16
9)

 -
 

 (3
.16

9)

To
pl

am
 K

ap
sa

m
lı 

G
el

ir
 3

0,
38

 
-

 -
 

 (1
71

.2
71

)
 (1

56
.19

7)
 -

 
 -

 
 (2

.9
20

.9
25

)
 

 (3
.2

48
.3

93
)

31
 A

ra
lık

 2
01

3 
İti

ba
ri

yl
e 

B
ak

iy
el

er
30

49
.2

21
.9

70
 5

.5
00

.2
55

 
 9

.1
94

.3
01

 
 (3

33
.4

27
)

 9
52

.9
52

 
 2

.0
02

.0
42

 
 (2

.9
20

.9
25

)
 

 6
3.

61
7.

16
8 

C
A

R
İ D

Ö
N

EM

1 
O

ca
k 

20
14

 İt
ib

ar
iy

le
 B

ak
iy

el
er

49
.2

21
.9

70
 5

.5
00

.2
55

 
 9

.1
94

.3
01

 
 (3

33
.4

27
)

 9
52

.9
52

 
 2

.0
02

.0
42

 
 (2

.9
20

.9
25

)
 6

3.
61

7.
16

8 

Tr
an

fe
rle

r
-

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 (2
.9

20
.9

25
)

 2
.9

20
.9

25
 

 -
 

To
pl

am
 K

ap
sa

m
lı 

G
el

ir
30

,3
8

-
 -

 
 (1

71
.2

72
)

 (1
03

.6
35

)
 -

 
 -

 
 4

.7
61

.15
3 

 
 4

.4
86

.2
46

 

31
 A

ra
lık

 2
01

4 
İti

ba
ri

yl
e 

B
ak

iy
el

er
30

49
.2

21
.9

70
 5

.5
00

.2
55

 
 9

.0
23

.0
29

 
 (4

37
.0

62
)

 9
52

.9
52

 
 (9

18
.8

83
)

 4
.7

61
.1

53
 

 
 6

8.
10

3.
41

4 

NOT 1 – ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
1.1. Faaliyet Konusu 

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 29 Ocak 1982’de kurulmuş olup deri konfeksiyon, çanta, ayakkabı ve her 
çeşit saraciye mamullerinin imali, satışı, ihracı ve ithali ile meşgul olmaktadır. 

Şirket’in merkezi Halkalı Cad. No: 208 Sefaköy - Küçükçekmece / İstanbul adresinde yer almaktadır. Şirket’in 
ayrıca Tuzla Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren şubesi bulunmaktadır. Şirket’in biri merkezde, biri Çorlu’ da, biri 
de Düzce’de olmak üzere üç fabrikası bulunmakta olup adresleri aşağıdaki gibidir.

Ergene Fabrika : Sağlık Mahallesi Kuzey Caddesi No: 14-24 Ergene / Tekirdağ 

Düzce Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi 9. Ada 4-5 Parsel Beyköy / Düzce

Şirket’in iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Tel : 0090 212 473 18 00

Fax : 0090 212 698 98 12

Web : www.desa.com.tr

Şirket’in hisseleri 29-30 Nisan 2004 tarihleri arasında halka arz edilmiş olup, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle % 34,92’si Borsa Istanbul’da (“BIST”) işlem görmektedir. 

Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle çalışan sayısı 1.903 kişidir. (31 Aralık 2013 – 1.937 Kişi)

1.2. Sermaye Yapısı

Şirket 2007 yılı içerisinde kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL’dir. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi ise 
49.221.970 TL (31 Aralık 2013: 49.221.970.-TL) olup her biri 1 Kr nominal değerli 4.922.196.986 (31 Aralık 2013: 4.922.196.986) adet hisseye bölünmüştür. 

Şirketin %10’dan fazla paya sahip ortaklarının unvanları ve ortaklık payları aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Adı Soyadı/ Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı
Çelet Holding A.Ş. (*) 54,28% 26.717.682 54,28% 26.717.682
Melih Çelet (*) 10,00% 4.922.197 10,00% 4.922.197

(*) Halka açık kısım içerisinde yer alan % 8,21 oranındaki 4.041.090 TL tutarındaki hisse Çelet Holding A.Ş.’ye , % 5,57 oranındaki 2.744.094 TL tutarındaki hisse 
Melih Çelet’e aittir. (Bkz. Not 30/b)

NOT 1 – ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)

1.3. İştirak ve Bağlı Ortaklıklar

Şirketin iştirak ve bağlı ortaklıklarının unvanları, faaliyet konuları ve iş merkezleri aşağıdaki gibidir.

 Faaliyet Alanı İş Merkezi 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
İştirak Oranı % İştirak Oranı %

İştirak
Marfar Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tekstil İstanbul-Türkiye 50% 50%
Samsonite Seyahat Ür. A.Ş. Tekstil İstanbul-Türkiye 40% 40%

Bağlı Ortaklık
Leather Fashion Limited Tekstil Moskova-Rusya 100% 100%
Sedesa Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tekstil İstanbul-Türkiye 99% 99%
Desa International Tekstil Londra-İngiltere 100% 100%
Desa SMS Ltd. Tekstil Londra-İngiltere 100% 100%
Desa International (UK) Ltd. Tekstil Londra-İngiltere 100% 100%
Desa Deutschland GmbH Tekstil Düsseldorf-Almanya 100% -

Şirketin iştirak ve bağlı ortaklıklarının rapor tarihi itibarıyla elde edilen güncel aktif toplamları, ciroları ve ait olduğu döneme ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

İştirak ve Bağlı Ortaklığın Ünvanı Aktif Toplamı Cirosu
Marfar Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. (31.12.2014) 4.143 -
Samsonite Seyahat Ürünleri A.Ş (31.12.2014) 12.025.657 34.684.754
Leather Fashion Limited - -
Sedesa Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. (31.12.2014) 23.893 -
Desa International Ltd. (31.12.2014) 4.851 GBP -
Desa SMS Ltd. (31.12.2014) 318.815 GBP 85.817 GBP
Desa International (UK) Ltd. (31.12.2014) 4.324 GBP 125.110 GBP
Desa Deutschland GmbH 305.406 EURO 27.079 EURO

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere Şirketin iştirak ve bağlı ortaklarından Samsonite Seyahat Ürünleri A.Ş. dışında kalanların 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 
aktif toplamı ve ciroları çok düşüktür. Bu nedenle bu iştirak ve bağlı ortaklıkların finansal tabloları Şirket’in aynı dönemli finansal tabloları ile konsolidasyona 
tabi tutulmamıştır.

Şirket’in iştiraklerinden Samsonite Seyahat Ürünleri A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihli finansal tabloları ise Şirket’in aynı dönemli finansal tabloları ile özkaynak yöntemiyle 
konsolide edilmiştir. (Not 4/b)

DESA DERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

31 ARALIK 2014 TARİHLİ 
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL 
TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR (Aksi 
belirtilmedikçe tutarlar “TL” olarak 
ifade edilmiştir.)
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1.4. Finansal Tabloların Onaylanması: 

Şirket’e ait finansal tablolar 2 Mart 2015 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul ve belirli düzenleyici kurullar, finansal tabloları 
değiştirme yetkisine sahiptir.

NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları:

Şirket, muhasebe kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak tutmakta, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) sunduğu finansal tablolarını 
ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatta hazırlamaktadır. 

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliği (“Seri: II, No: 14.2 sayılı Tebliğ”) ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına 
ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Anılan tebliğin 5.2 Maddesine göre Kurul, finansal Raporlama ilke, usul ve esaslarının açık ve anlaşılabilir hale 
gelmesini veya uygulama birliğini sağlamak amacıyla, gerekli gördüğü durumlarda Kanunun 14. Maddesi kapsamında kararlar alma yetkisine sahiptir. 
İşletmeler de bu kararlara uymakla yükümlüdürler. Sermaye Piyasası Kurulu 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı Kurul Kararı ile Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören anonim ortaklıklar ile yatırım fonları, konut finansmanı 
ve varlık finansmanı fonları hariç sermaye piyasası kurumları için hazırladığı finansal tablo ve dipnot formlarını 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara 
dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe koymuştur.

İlişikteki finansal tablolar SPK’nın Seri: II, 14.2 no.lu Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile uygulanması 
zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.

2.2. TMS / TFRS ’ye Uygunluk Beyanı

İlişikteki finansal tablolar, SPK’nın Seri: II; 14.2 no’lu Tebliği’nin 5.1 maddesine uygun olarak Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”)’lere uygun olarak hazırlanmış ve sunuluştur.

2.3. Muhasebe Politikalarında Değişiklikler

Yeni bir TMS/TFRS’nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz konusu TMS/ TFRS’nin şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun 
olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında isteğe bağlı yapılan 
önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 

2.4. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin 
yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulanır.

Hatalar, finansal tablolar onaylanmadan önce saptanırsa, yapılacak bir düzeltme kaydı ile cari dönemde düzeltilir. Hata daha sonradan tespit edilmiş ise, 
finansal tabloların geçmişe dönük olarak yeniden düzenlenmesi gerekir.

Cari dönemde işletmenin uygulamış olduğu tahminlerde bir değişiklik olmamıştır.

2.5 Kullanılan Para Birimi:

Finansal tablolar, fonksiyonel para birimi ve finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiş olup tüm finansal bilgiler en yakın TL tutarına 
yuvarlanarak gösterilmiştir. Finansal tablolarda bulunan döviz cinsinden varlık ve yükümlülükler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan 
kurlar üzerinden sunum birimi olan TL’ye çevrilmişlerdir. Merkez Bankası tarafından açıklanan kurlar aşağıdaki gibidir.

Döviz Cinsi 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
USD 2,3189 2,1343
EUR 2,8207 2,9365

2.6 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolarının Düzeltilmesi:

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirketin cari dönem finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. 
Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmakta ve önemli 
farklılıklar açıklanmaktadır. Bu çerçevede Şirketin 31 Aralık 2014 tarihli finansal tabloları ve ilgili dipnotlar, önceki dönem finansal tablolar ve dipnotlarla 
karşılaştırmalı olarak hazırlanmış ve sunulmuştur. 

Şirketin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanmış finansal durum tablosunda İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar hesabında gösterilen Yapı Çimento ve 
Toprak San. A.Ş.’den olan 6.472 TL tutarında bakiye İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar hesabında sınıflandırılmıştır. 

2.7 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

a) 2014 yılında uygulanmaya başlanan standartlar ve henüz uygulamada olmayan yeni standart ve yorumlar 

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi 
itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve 
yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir: 

Yatırım İşletmeleri (TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27’ye ilişkin değişiklikler) 

TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. 
Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun 
değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. İşletmelerin TFRS 9’u uygulamamaları durumunda, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 
hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı 
üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) 

Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme 
prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. 
Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer açıklamaları (Değişiklik) 

TFRS 13 ‘Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra “TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardındaki yapılan değişiklik ile değer 
düşüklüğüne uğramış finansal olmayan varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı açıklama hükümlerini açıklığa kavuşturulmuştur. TMS 36 standardında 
yapılan değişiklikler finansal olmayan varlıkların geri kazanılabilir miktarlarının açıklanmasını sadece değer kaybı veya değer kaybının ters çevrildiği durumlarda 
gerektirmektedir. Söz konusu değişiklikler açıklama hükümlerini etkilemiştir ve değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir 
etkisi olmamıştır. 

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik) 

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı’na getirilen değişlik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler 
sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. 
Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

TFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler 

Bu yorum, zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün, işletme tarafından ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi 
gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, zorunlu verginin sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem 
içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan 
bir zorunlu vergi, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Söz konusu yorumun Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde 
önemli bir etkisi olmamıştır.

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan katkıları (Değişiklik) 

Standartta yapılan değişiklik kapsamında çalışanların yaptığı bazı katkıların muhasebeleştirilmesindeki karmaşıklık azaltılmıştır ve çalışanların fayda planlarına 
yaptığı katkılar, plan dahilinde belirlenmiş, hizmet ile doğrudan ilişkili ve hizmet verilen yıldan bağımsız ise bu katkıların hizmetin verildiği dönemde hizmet 
maliyetinden düşülmesine izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

TFRS’deki iyileştirmeler 

Uygulamadaki standartlar için yayınlanan ‘TFRS’de Yıllık İyileştirmeler’ aşağıda sunulmuştur. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricinde 
değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerlidir. 

Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi 

TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler: 

Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlanmıştır. Söz konusu değişikliğin Şirket’in 
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

TFRS 3 İşletme Birleşmeleri 

Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, TFRS 9 Finansal Araçlar kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde 
gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya zararda muhasebeleşir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli 
bir etkisi olmamıştır. 

TFRS 8 Faaliyet Bölümleri 

Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/ toplulaştırılabilir. ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile 
mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal 
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri 

Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura 
tutarından gösterilebilecektir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) varlığın brüt defter değeri 
piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir ve net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde 
brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları 

Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Söz konusu 
değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi 

TFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması 

Değişiklik ile UFRS finansal tablolarını ilk kez uygulayanlara, henüz uygulaması zorunlu olmamakla birlikte erken uygulanabilecek yeni veya değiştirilmiş 
standartları uygulamasına izin verilmiştir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

TFRS 3 İşletme Birleşmeleri 

Değişiklik ile, i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların TFRS 3’ün kapsamında olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın 
finansal tablolarındaki muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı 
üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü 
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TFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık ve finansal yükümlülüklere değil TMS 39 kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklığa 
kavuşturulmuştur. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sınıflanmasında TFRS 3 ve TMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa 
kavuşturmuştur. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

b ) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 

Finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya 
başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra 
finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.

TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Ölçümleme 

Aralık 2012’de yayınlanan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal 
Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’da yapılan 
değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal 
yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer 
kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı 
üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

TMS 16 ve TMS 38 – Uygulanılabilir amortisman ve itfa yöntemlerine açıklık getirilmesi 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik gelir bazlı amortisman hesaplaması yöntemlerinin maddi duran varlıkların amortisman 
hesaplamalarında kullanılamayacağını açıkça ifade etmektedir. TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik, maddi olmayan duran 
varlıkların amortismanında gelir bazlı amortisman yöntemlerinin kullanılmasının uygun olmayacağı yönünde aksi kanıtlanılabilir bir varsayım uygulamaya 
koymaktadır. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Standardın erken 
uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin, Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

TFRS 11 – Müşterek faaliyetlerde edinilen payların muhasebeleştirilmesi 

Değişiklikler bir işletme standardın işletme tanımına uygun olan müşterek faaliyetlerde edinilen paylar için TFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardının uygulanıp 
uygulanamayacağına açıklık getirmektedir. Değişiklikler işletme birleşmesi muhasebeleştirmesinin bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde edinilen 
paylar için uygulanmasını gerektirmektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak 
uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması 
beklenmemektedir.

c ) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar 
ve yorumlar 

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için 
henüz yürürlüğe girmemiştir; fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/ yayınlanmamıştır ve bu 
sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Buna bağlı olarak UMSK tarafından yayımlanan fakat hali hazırda KGK tarafından yayımlanmayan standartlara 
UFRS veya UMS şeklinde atıfta bulunulmaktadır. Şirket, finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe 
girdikten sonra yapacaktır.

UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve TFRS 9, TFRS 7 ve TMS 39’daki değişiklikler– UFRS 9 (2013) 

UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve TMS 39 ve TFRS 7’deki ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu 
yayınlamıştır. Bu versiyona bağlı olarak işletmeler tüm riskten korunma işlemleri için TMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya 
devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Buna ek olarak Standart UFRS 9’un eski versiyonlarında yer alan 1 Ocak 2015 zorunlu yürürlülük 
tarihini ertelemektedir. UFRS 9 (2013)’den sonra yayımlanan UFRS 9 (2014) ile zorunlu yürürlülük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir. Şirket, standardın 
finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

UFRS 9 Finansal Araçlar (2014) 

Temmuz 2014’de yayımlanan UFRS 9 standardı TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardındaki mevcut yönlendirmeyi değiştirmektedir. 
Bu versiyon daha önceki versiyonlarda yayımlanan yönlendirmeleri de içerecek şekilde finansal varlıklardaki değer kaybının hesaplanması için yeni bir 
beklenen kredi kayıp modeli de dahil olmak üzere finansal araçların sınıflandırılması ve ölçülmesi ve yeni genel riskten korunma muhasebesi gereklilikleri ile 
ilgili güncellenmiş uygulamaları içermektedir. UFRS 9 aynı zamanda TMS 39’da yer alan finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve bilanço dışında bırakılması 
ile ilgili uygulamaları yeni UFRS 9 standardına taşımaktadır. UFRS 9 standardı 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Şirket, 
standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

UFRS 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları 

UMSK 2012 yılında Oranı Düzenlenmiş Faaliyetler üzerine kapsamlı bir proje başlatmıştır. UMSK projenin bir parçası olarak oranı düzenlenen işletmelerden 
ilk defa UFRS uygulayacak olanlar için geçici bir çözüm olması açısından kısıtlı kapsamda bir Standart yayımlamıştır. Bu Standart ilk kez UFRS uygulayacak 
işletmeler için halihazırda genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine göre muhasebeleştirdikleri düzenleyici erteleme hesaplarını UFRS’ye geçişlerinde aynı 
şekilde muhasebeleştirmelerine izin vermektedir. Bu Standart 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya 
izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler 

Yeni standart, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Amerika Birleşik Devletleri Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri’nde yer alan 
rehberlikleri değiştirip; müşterilerle yapılan sözleşmeler için kontrol bazlı yeni bir model getiriyor. Bu yeni standart, hasılatın muhasebeleştirilmesinde, 
sözleşmede yer alan mal ve hizmetleri ayrıştırma ve zaman boyunca muhasebeleştirme konularında yeni yönlendirmeler getirmekte ve hasılat bedelinin, 
gerçeğe uygun değerden ziyade, şirketin hak etmeyi beklediği bedel olarak ölçülmesini öngörmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan 
yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi 
olması beklenmemektedir. 

Yatırımcı işletmenin iştirakine veya iş ortaklığına yaptığı varlık satışı veya katkısı (TFRS 10 ve TMS 28’de değişiklikler) 

Bu değişiklikler yürürlükteki konsolidasyon ve özkaynak muhasebesi uygulamalarının arasındaki çelişkiyi ele almaktadır. Değişiklikler transfer edilen varlıkların 
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardındaki “iş” tanımına uyması haline bütün kazancın muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve 
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin 
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

Konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemi (TMS 27’de değişiklikler) 

Değişiklikler özkaynak yönteminin bireysel finansal tablolarda kullanılmasına izin vermektedir ve bu uygulama sadece iştirak ve iş ortaklıkları için değil bağlı 
ortaklıklar için de geçerlidir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve geriye dönük olarak uygulanacaktır. 
Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

Açıklama inisiyatifi (TMS 1’de değişiklik) 

Bu dar kapsamlı değişiklik, TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardını önemli ölçüde değiştirmek yerine, TMS 1’de sunulan gereklilikleri açıklığa 
kavuşturmaktadır. Değişiklikler çoğu durumda TMS 1’deki ifadelerin aşırı kuralcı yorumlamalarına yanıt vermektedir. Değişiklikler şu konulara açıklık 
getirmektedir: önemlilik seviyesi, dipnotların sıralaması, alt toplamlar, muhasebe standartları ve açılımlar. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan 
yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişikliğin erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde 
önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

UFRS’deki iyileştirmeler 

Uygulamadaki standartlar için yayınlanan ‘UFRS’de Yıllık İyileştirmeler – 2012-2014 Dönemi’ aşağıda sunulmuştur. Değişiklikler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 
geçerlidir. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

Yıllık iyileştirmeler - 2012–2014 Dönemi 

UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler 

Değişiklik, işletmelerin varlıkların (veya varlık gruplarının) elden çıkarılması yöntemini değiştirdikleri ve bu varlıkların dağıtım amaçlı elde tutulan varlık kriterine 
artık uymadığı durumlarda UFRS 5 gerekliliklerini açıklığa kavuşturmaktadır. 

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar 

UFRS 7, işletmenin devredilen finansal varlıklarla ilgisinin devam ettiği ve bu varlıkların finansal durum tablosu dışı bırakıldığı durumlardaki hizmet anlaşmalarının 
bu standardın gerekli kıldığı açıklamaların kapsamına girdiği durumları açıklığa kavuşturmak amacıyla değiştirilmiştir. UFRS 7 aynı zamanda Açıklamalar: 
Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (UFRS 7’de değişiklikler) tarafından getirilen ek açıklama gerekliliklerini açıklığa kavuşturmak üzere değiştirilmiştir.

UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

UMS 19 iskonto oranının belirlenmesinde kullanılan yüksek kaliteli özel sektör tahvillerinin veya devlet tahvillerinin, faydaların ödeneceği para birimi ile aynı 
olması konusuna açıklık getirecek şekilde değiştirilmiştir.

UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama 

UMS 34 bazı açıklamaların ara dönem finansal tablolara ait dipnotlara dahil edilmemesi durumunda, bu açıklamaların “ara dönem raporlamanın başka 
bölümlerinde” sunulabileceği konusuna açıklık getirmek üzere değiştirilmiştir. Örneğin, ara dönem finansal raporlara gönderme yaparak finansal raporlamanın 
başka bölümlerinde (yönetim yorumları veya risk raporları) bu bilgiler açıklanabilir.

d) KGK tarafından yayınlanan ilke kararları 

Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik aşağıdaki ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal tablo 
örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma tarihi itibarıyla geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararların 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanmıştır. 

2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi 

KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla “Finansal tablo örnekleri ve kullanım 
rehberi” yayınlamıştır. Bu düzenlemede yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde 
bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında TMS’yi uygulamakla yükümlü olan şirketlerin hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi amacıyla 
yayınlanmıştır. 

2013-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi 

Karara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest) yöntemi ile muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla 
finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi gerektiği ve iii) hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı 
itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak 
sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Söz konusu kararın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. 

2013-3 İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi 

İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal araç olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık 
getirilmiştir. Söz konusu kararın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. 

2013-4 Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi 

Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı iştirak ilişkisi olarak tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin 
muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne ve uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilke kararı ile konu 
aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş ve her birinin muhasebeleştirme esasları belirlenmiştir. 

i) Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu, 

ii) İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu 

iii) İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleştirdiği bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip 
olunması durumu. 

Söz konusu kararın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
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2.8. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

a) Hasılat

Mal satışları

Gelirler, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Şirket’e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek 
bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iade ve satış iskontolarının düşülmesi suretiyle 
bulunmuştur. 

• Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,

• Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde

etkin bir kontrolünün olmaması,

• Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,

• İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması,

• İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.

Hizmet sunumu

Hizmet gelirleri ve diğer gelirler, hizmetin verilmesi veya gelirle ilgili unsurların gerçekleşmesi, risk ve faydaların transferlerinin yapılmış olması, gelir tutarının 
güvenilir şekilde belirlenebilmesi işlemle ilgili ekonomik faydaların Şirket’e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri 
üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır.

Gelirler, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür ve tahmini müşteri iadeleri, iskontolar ve benzer diğer karşılıklar kadar indirilir.

Faiz gelirleri

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın net defter 
değerine getiren efektif faiz oranına göre ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.

Kira geliri

Kira geliri: Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi boyunca doğrusal yönteme göre muhasebeleştirilir.

b) Stoklar

Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Stoklara dâhil edilen maliyeti oluşturan unsurlar malzeme, işçilik ve 
genel üretim giderleridir. Maliyet, ağırlıklı ortalama metodu ile hesaplanmaktadır. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini 
satış fiyatından tahmini satışı tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış masrafları düşüldükten sonraki değerdir. Stokların net 
gerçekleşebilir değer maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda gelir tablosuna gider 
olarak yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleşebilir değer indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar 
nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü 
tutarı ile sınırlıdır. (Not 10)

c) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri veya sermaye kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulmaktadır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller 
ilk kayda alınmalarında işlem maliyetleri de dâhil edilmek üzere maliyetleri ile ölçülürler. Şirket, yatırım amaçlı gayrimenkulleri ilk kayda alınmalarına müteakip, 
maddi duran varlıklar için uygulanan maliyet yöntemi ile ölçmektedir. (maliyet eksi birikmiş amortisman, eksi var ise değer düşüklüğü karşılığı) Yatırım amaçlı 
gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte herhangi bir ekonomik yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda 
bilanço dışı bırakılırlar. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanım süresini doldurmasından veya satışından kaynaklanan kar/zararlar, oluştukları dönemde gelir 
tablosuna dahil edilir. Faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanan gayrimenkuller, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmıştır.

d) Maddi Duran Varlıklar 

Maddi duran varlıklar, finansal tablolarda, kayıtlı değerlerinden birikmiş amortismanların düşülmesinden sonra kalan net değerleri üzerinden gösterilmektedir. 
Amortisman, maddi duran varlığın faydalı ömrü üzerinden, kıst esası uygulanarak, doğrusal amortisman yöntemi ile hesaplanmaktadır. 

Amortisman hesabında esas alınan faydalı ömürler ve uygulanan amortisman oranları aşağıdaki gibidir.

Maddi Varlık Cinsi Faydalı Ömür (Yıl) Amortisman Oranı
Binalar 40 % 2,5
Makine Tesis 5 - 20 %5 - %20
Demirbaşlar 5 - 15 %5 - %20
Taşıt Araçları 5 - 10 %5 - %20
Özel Maliyetler 5 - 10 %20 -%10

Maddi varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden 
fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından 
gelecek net nakit akımları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. (Not 14)

e) Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemleri, imtiyaz haklarını, bilgisayar yazılımlarını ve geliştirme maliyetlerini içermektedir. Maddi olmayan 
duran varlıklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve elde edildikleri tarihten sonra 15 yılı geçmeyen bir süre için tahmini faydalı ömürleri üzerinden 
doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Markalar için sınırsız ömürleri olması sebebiyle amortisman ayrılmamaktadır. Değer düşüklüğünün 
olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir. (Not 17)

f) Finansal araçlar

Finansal varlıklar, nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar, finansal yatırımlar, diğer alacaklar, türev finansal varlıklar ve ilişkili taraflardan alacaklardan 

oluşmaktadır. Finansal borçlar ise ticari borçlar, ilişkili taraflara borçlar, türev finansal borçlar ve diğer borçlardan oluşmaktadır. 

Finansal varlık ve borçlar, Şirket’in söz konusu finansal araçlarla ilgili olarak taraf olması durumunda Şirket’in bilançosunda yer almaktadır. Eğer bir finansal 
araç Şirket’in bir parçası üzerinde nakit çıkışı, herhangi bir varlık çıkışı veya başka bir finansal araç çıkışına sebebiyet veriyorsa, bu finansal araç finansal 
yükümlülük olarak sınıflandırılır. Finansal araç ancak aşağıdaki koşulları içeriyorsa, bir sermaye aracı olarak tanımlanabilir:

a) Başka bir işletmeye nakit veya bir başka finansal varlık vermeyi öngören bir sözleşmeye dayalı yükümlülük taşımıyorsa veya işletmenin bir başka işletmeyle 
finansal araçlarını, işletmenin aleyhinde olacak şekilde karşılıklı olarak değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı yükümlülük taşımıyorsa,

b) Finansal aracın, Şirket’in sermaye araçları ile gerçekleşmesi veya gerçekleşecek olması durumunda, Şirket’e çeşitli sayıda sermaye devrini gerektiren türev 
finansal araç tanımına girmeyen ya da Şirket’in sabit miktardaki nakit değişimini veya sabit tutarda sermaye aracının değişimini içeren türev finansal araç 
olması durumunda.

Finansal Varlıklar

Nakit ve Nakit Benzerleri 

Nakit, işletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı; nakit benzeri ise, tutarı belirli bir nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki 
değişim riski önemsiz olan (vadesiz çekler, vadesi 3 aydan kısa olan mevduat, vadesine 3 aydan az kalmış yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlar 
gibi fonları ve yatırımları ifade etmektedir. (Not 47/b)

Etkin Faiz Yöntemi

Finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen 
ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal 
varlığın net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak 
suretiyle hesaplanmaktadır.

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan ve alım satım amaçlı olarak edinilmemekle birlikte 
ilk muhasebeleştirme esnasında bu kategoride muhasebeleştirilen finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği 
zaman veya ilk muhasebeleştirme sırasında daha doğru bir muhasebesel gösterim sağlanacağı kanaatine varıldığı zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. 
Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kar 
veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların, gerçeğe uygun değerleriyle 
değerlenmesi sonucu oluşan kazanç ya da kayıp, kar / zararda muhasebeleştirilir. Kar / zarar içinde muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu 
finansal varlıktan elde edilen faiz ve / veya temettü tutarını da kapsar. 

Şirket’in gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkları bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013: Yoktur.)

Vadesine Kadar Elde Tutulan Yatırımlar 

Şirket’in vadesine kadar elde tutma yetkisi ve niyeti olduğu sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli poliçe ve tahviller, vadesine kadar 
elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü 
tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır.

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

Satılmaya hazır finansal varlıklar vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık veya kredi ve 
alacak olarak sınıflandırılmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor 
olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul 
kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu 
tür varlıkların gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. İlgili varlığın elden çıkarılması veya değer 
düşüklüğü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan 
özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen değer düşüklüğü, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal 
edilemez. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının 
muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı gelir tablosunda iptal 
edilebilir.

Satılmaya hazır özkaynak araçlarıyla ilişkilendirilen temettüler, Şirket ilgili ödemeleri almaya hak kazandığı zaman kar / zarar içinde muhasebeleştirilir. Yabancı 
para cinsinden olan satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri, ilgili yabancı para cinsinden gerçeğe uygun değerinin raporlama tarihinde geçerli 
olan çevrim kuru kullanarak raporlanan para cinsine çevrilmesiyle bulunur. Varlığın, çevrim kurundan kaynaklanan gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler kar 
/ zarar içinde, diğer değişiklikler ise diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilir.

Ticari ve Diğer Alacaklar

Ticari alacaklar, esas faaliyetler çerçevesindeki ticari mal veya hizmet satışları karşılığında müşterilerden olan alacakları ifade etmektedir. Belirlenmiş faiz oranı 
olmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin çok büyük olmaması durumunda, orijinal fatura değerleri üzerinden gösterilmektedir. Faiz tahakkuk 
etkisinin büyük olması durumunda, etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş net gerçekleşebilir değerlerinden olası şüpheli alacak karşılıkları düşülmek suretiyle 
gösterilmektedir. 

Net gerçekleşebilir değerin tespitinde, etkin faiz oranı olarak yurtiçi peşin satışlarda “TRLIBOR”, yurtdışı satışlarda ise “LIBOR” oranları esas alınmıştır.

Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer 
düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra 
bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki 
nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda 
değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı 
üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. Şüpheli alacaklara ilişkin karşılıklar, tahsil edilemeyen alacakların 
tutarını, bunlara karşılık alınan teminatları, Şirket Yönetimi’nin geçmiş yıllardaki tecrübeleri ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak ayrılmaktadır. 
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Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan 
şüpheli alacak karşılığından düşülerek diğer faaliyet gelirlerine kaydedilmektedir. Tahsil edilemeyecek alacaklar, tahsil edilemeyecekleri anlaşıldığı yılda zarar 
kaydedilmektedir.

Finansal Yükümlülükler

Faiz içeren finansal borçlar, ilk olarak alınan bedelin gerçeğe uygun değerinden doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri ve geri ödeme sırasındaki 
indirimler ve primler göz önünde bulundurulduktan sonra muhasebeleştirilir. İlk muhasebeleştirmenin ardından, söz konusu borçlar etkin faiz yöntemiyle 
hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülür; itfa işlemi sırasında ortaya çıkan kazanç ve zararlar kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. 

İtfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda alınması sırasında ortaya çıkan gelir veya giderler, kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilir.

Banka kredileri

Bütün banka kredileri, ilk kayıt anında rayiç değerlerini de yansıttığı düşünülen ve ihraç maliyetini içeren maliyet bedeli ile kaydedilir. İlk kayda alımdan 
sonra krediler, etkin faiz oranı yöntemiyle indirgenmiş net değerleri ile gösterilir. İndirgenmiş değer hesaplanırken ilk ihraç anındaki maliyetler ve geri ödeme 
sırasındaki indirimler ve primler göz önünde bulundurulur.

Ticari borçlar

Ticari borçlar, mal ve hizmet alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış yada faturalanmamış tutarın rayiç değerini temsil eden indirgenmiş maliyet bedeliyle 
kayıtlarda yer almaktadır.

Türev Finansal Araçlar 

Şirket, uzun vadeli borçlanmalardan kaynaklanan yabancı para pozisyon riskini ve faiz riskini azaltmak amacıyla türev finansal araç sözleşmelerine girmektedir. 
Söz konusu türev finansal araçlar, türev sözleşmesine girildiği tarihte gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınmakta, sonraki raporlama dönemlerinde de 
gerçeğe uygun değerinden değerlendirilmektedir. Türev finansal araçlar, gerçeğe uygun değer farkının olumlu olması durumunda varlık, olumsuz olması 
durumunda ise yükümlülük olarak kaydedilmektedir. Korunma muhasebesine göre muhasebeleştirilmeyen türev finansal araçların yıl içinde gerçekleşen 
gerçeğe uygun değer kayıp ve kazançları kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır. 

Şirket’in girmiş olduğu faiz takası sözleşmelerinin gerçeğe uygun değeri, piyasada gözlemlenebilir verilere dayanan değerleme yöntemleri kullanılmak suretiyle 
belirlenmektedir

 

Finansal riskten korunma muhasebesi kapsamında, muhasebeleştirilmiş bir varlık veya yükümlülüğe ya da gerçekleşme ihtimali yüksek tahmini bir işleme 
veya yabancı para riski taşıyan muhasebeleştirilmemiş bir şirket taahhüdüne ilişkin belirli bir riskle ilişkilendirilebilen nakit akışı değişikliklerinden korunmak için 
gerçekleştirilen türev işlemler nakit akış riskinden korunma amaçlı finansal araç olarak sınıflanır. 

Finansal riskten korunma işleminin başlangıcında, işletme finansal riskten korunma işleminde bulunmasına neden olan risk yönetimi hedef ve stratejisini 
tanımlar ve finansal riskten korunma ilişkisini belgelendirir. Anılan belgelendirme, finansal riskten korunma aracının belirlenmesi, finansal riskten korunma 
konusu varlık ya da işlemi, korunulan finansal riskin yapısını ve işletmenin ilgili finansal riskten korunma aracının varlığın gerçeğe uygun değerinde veya 
nakit akışlarında meydana gelen ve korunulan finansal riskle ilişkilendirilebilen değişiklikleri dengelemedeki etkinliğini nasıl değerlendireceğini içerir. Finansal 
riskten korunma işleminin, korunulan risk ile ilişkilendirilebilen gerçeğe uygun değerdeki veya nakit akışlarındaki değişiklikleri dengelemede oldukça etkin 
olması beklenir. Finansal riskten korunma işlemi tanımlandığı tüm finansal raporlama dönemleri boyunca sürekli olarak gerçekten etkin olduğunun tespiti için 
değerlendirilir ve belgelendirilmiş risk yönetim stratejisi ile tutarlı olması beklenir. 

Nakit Akış Riskinden Korunma

Korunma muhasebesinin kurallarına uyan nakit akış riskinden korunma işlemleri aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilmektedir. Finansal riskten korunma aracının 
etkin olan kısmından elde edilen kayıp ve kazançlar diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılırken, etkin olmayan kısım ise kar veya zarar tablosunda finansal 
gelirler ve finansal giderler hesaplarına dahil edilmektedir. Kapsamlı gelir tablosuna sınıflandırılan korunma işlemine ait tutar, korunan finansal gelirin veya 
giderin kayıtlara alınması veya öngörülen satışın gerçekleşmesi durumunda kar veya zarar tablosuna intikal ettirilir. Tahmini işlemin veya kesin taahhüdün 
gerçekleşmesinin öngörülmediği durumlarda, daha önce diğer kapsamlı gelir tablosunda kayıtlara alınan tutar, kar veya zarar tablosuna intikal ettirilmektedir. 
Finansal riskten korunma araçlarının süresinin bitmesi, satılması, durdurulması, yenisi ile değiştirmeden veya başka bir firmaya aktarılmadan uygulanması 
ya da feshedilmesi durumlarında, öngörülen işlem ya da şirket taahhüdü kar ya da zararı etkileyene kadar daha önceden diğer kapsamlı gelir olarak 
muhasebeleştirilen toplam gelir ya da giderin, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmesi sürdürülür.

Sermaye Araçları 

Şirket tarafından ihraç edilen sermaye araçları direkt ihraç giderleri düşüldükten sonra kaydedilmektedir.

g) İlişkili Taraflar

Finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara 
bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ile grup şirketleri, ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir.

h) Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler

Karşılıklar, Şirketin bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine 
getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının gerçekleşme olasılığının olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği 
durumlarda muhasebeleştirilmektedir. 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip 
gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün varlık ve yükümlülükler finansal tablolara dahil edilmemektedir. Bu tür varlık ve yükümlülükler “şarta bağlı 
yükümlülükler ve varlıklar” olarak notlarda açıklanmaktadır. (Not 25)

i) Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, personelin Türk İş Kanunu uyarınca en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılması, iş ilişkisinin kesilmesi, askerlik 
hizmeti için çağrılması veya vefatı durumunda doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin toplam karşılığının bugünkü tahmini değerini ifade eder. (Not 25/c)

j) Kiralamalar

Finansal Kiralamalar: Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık, varlığın kiralama döneminin başındaki vergi avantaj veya teşvikleri düşüldükten 
sonraki gerçeğe uygun değerinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiş değerinden düşük olanı üzerinden aktifleştirilir. Anapara kira ödemeleri 
yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azaltılır. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca gelir tablosunda giderleştirilir. Finansal kiralama 
sözleşmesi ile elde edilen maddi duran varlıklar, varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur.

Operasyonel Kiralamalar: Kiralayanın malın tüm risk ve faydalarını elinde bulundurduğu kira sözleşmeleri operasyonel kiralama olarak adlandırılır. Şirket 
operasyonel kiralama işlemlerine hem kiraya veren (kiralayan) hem de kiracı sıfatı ile taraf olmaktadır. Kiracı sıfatıyla yapılan operasyonel kiralamalar nedeniyle 
ödenen kira tutarları, kiralama süresi boyunca normal yönteme göre gider olarak kayıtlara alınmaktadır. Kiralayan sıfatıyla tahsil edilen kira gelirleri, kiralama 
süresi boyunca gelir olarak kayıtlara alınmaktadır.

k) Dövizli İşlemler

Dönem içinde gerçekleşen dövizli işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, 
bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevirimlerinden doğan kur kazancı veya 
zararları, gelir tablosuna gelir ya da gider olarak yansıtılmıştır.

l) Vergi Varlık ve Yükümlülükleri

Vergi Yükümlülüğü, cari yıl vergisi ile ertelenmiş vergilerin toplamından oluşur.

Cari Yıl Vergisi: Cari yıl vergisi, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden 
indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan 
farklılık gösterir. Şirketin cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

Ertelenmiş Vergi: Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki 
geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi hesaplamasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilânço tarihi itibarıyla geçerli bulunan vergi oranları 
kullanılır. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi 
varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse 
konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal 
tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez. 

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının 
sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu 
varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da şirketin cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek 
suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.

Dönem Cari ve Ertelenmiş Vergisi: Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin 
ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari 
vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. (Not 40)

m) Pay Başına Kar / Zarar

Hisse başına kar/zarar, gelir tablosunda yer alan net kar/zararın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi suretiyle tespit edilir.

Türkiye’deki şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları hesabından hisseleri oranında hisse dağıtarak 
(“bedelsiz hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kar/zarar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse 
başına kar/zarar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle 
elde edilir.

n) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar 
bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.

Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde 
düzeltir.
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o) Nakit Akım Tablosu

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. Nakit akım tablosunda 
yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit ve banka mevduatı ile vadesi 3 ay veya daha kısa olan menkul kıymetleri içermektedir. 

p) Netleştirme

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde 
edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.

NOT 3 – İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Yoktur. (31 Aralık 2013: Yoktur)

NOT 4 – DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR
a) Finansal Yatırımlar 

Finansal yatırımların tamamı satılmaya hazır finansal varlık olup, borsada işlem görmeyen hisse senetlerinden oluşmaktadır. 31 Aralık 2014 itibariyle bağlı ortaklık 
niteliğinde olan ve cirosunun düşük olması nedeniyle konsolide edilmeyen Desa International Limited ve Leather Fashion Limited şirketlerinin özsermayelerini 
yitirmiş olması nedeniyle aktifte yer alan tutarı kadar değer düşüklüğü hesaplanarak Finansal Yatırımlar hesabı içinde gösterilmiştir. 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Bağlı Menkul Kıymet 33 33
GSD Holding A.Ş. 33 33
İştirak 10.000 10.000
Marfar Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. 40.000 40.000
İştirakler Sermaye Taahhüdü(-) (30.000) (30.000)
Bağlı Ortaklık 7.685.475 2.655.331
Leather Fashion Limited 6.871 6.871
Leather Fashion Limited Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) (6.871) (6.871)
Sedesa Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. 21.164 21.164
Desa International Ltd. 3.100.203 3.100.203
Desa International Ltd. Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (3.100.203) (3.100.203)
Desa SMS Ltd. 4.689.823 1.709.405
Desa International (UK) Ltd. 2.891.695 924.762
Desa Deutschland GMBH 72.760 -
Toplam 7.685.475 2.665.364

Şirket’in, sermayesinin %100’üne sahip olduğu, İngiltere’de yerleşik Desa International (UK) Limited unvanlı şirketin 330.001 GBP (924.762 TL) tutarındaki sermayesi, 
557.000 GBP (1.966.933 TL) artırılarak 887.001 GBP (2.891.695 TL) ye; Şirket’in, sermayesinin %100’üne sahip olduğu, İngiltere’de yerleşik Desa SMS Limited unvanlı 
şirketin 610.001 GBP (1.709.405 TL) tutarındaki sermayesi, 844.000 GBP (2.980.418 TL) artırılarak 1.454.001 GBP (4.689.823 TL)’ye çıkarılmasına karar verilmiştir. 

b) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2014 itibariyle;

 Yer Hisse Oranı Maliyet Değeri Ana Ortaklık Kar 
/ Zarar Payı

Ana Ortaklık Devreden Geçmiş 
Yıllar Kar / Zarar Payı Net Değeri

Samsonite Sey. 
Ürünleri A.Ş. Türkiye % 39,99 1.539.980 1.375.629 769.700 3.685.309

Şirketin finansal tablolarını özkaynak yolu ile konsolidasyona tabi tuttuğu iştiraki Samsonite Seyahat Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. ‘nin sermayesi 3.850.000 TL, 
şirketin iştirak bedeli ise 1.539.980 TL’dir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen iştirakin bilanço değeri ise 3.685.309 TL olmaktadır.

31 Aralık 2013 itibariyle;

 Yer Hisse Oranı Maliyet Değeri Ana Ortaklık Kar 
/ Zarar Payı

Ana Ortaklık 
Devreden 

Geçmiş Yıllar 
Kar / Zarar Payı

İştirak 
Geçmiş Yıl 

Düzeltmesinden 
Alınan Pay (*)

Net 
Değeri

Samsonite Sey. 
Ürünleri A.Ş. Türkiye % 39,99 1.539.980 770.510 343.735 (344.545) 2.309.680

Şirketin finansal tablolarını özkaynak yolu ile konsolidasyona tabi tuttuğu iştiraki Samsonite Seyahat Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. ‘nin sermayesi 3.850.000 TL, 
şirketin iştirak bedeli ise 1.539.980 TL’dir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen iştirakin bilanço değeri ise 2.309.680 TL olmaktadır.

(*) İştirakin finansal tablolarında yaptığı 861.374 TL’lik geçmiş yıl kar zararlarına ilişkin düzeltmeden alınan pay 344.545 TL olup, Şirket özkaynaklarına geçmiş yıl 
zarar düzeltmesi olarak yansımıştır. 

Samsonite Seyahat Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.özet finansal bilgileri aşağıdadır: 

Samsonite Seyahat Ürünleri A.Ş 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Toplam varlıklar 12.025.657 8.598.876
Toplam yükümlülükler (2.812.266) (2.824.699)
Net varlıklar 9.213.391 5.774.177
Net kar / zarar 3.439.117 1.926.300
İştirak net kar / zararından alınan pay tutarı (%39,99) 1.375.629 770.510
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımın Kar / Zararındaki Pay 1.375.629 770.510

NOT 5 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Şirket’in ana faaliyet konusu tek olduğundan ve faaliyetlerini Türkiye’de sürdürdüğünden bölümlere göre raporlama yapılmamıştır. (31 Aralık 2013- Yoktur)

NOT 6 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a) İlişkili Taraflardan olan alacak tutarlarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Ticari Alacaklar 5.047.691 6.313.114
Diğer Alacaklar - 60.024
Peşin Ödenen Giderler 1.392 -
Toplam 5.049.083 6.373.138

İlişkili taraflardan olan “ticari alacakların” ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Grup Şirketleri ve Ortaklar 5.054.524 6.325.354
Adesa Deri 4.225.355 3.665.869
Desa SMS 142.548 1.632.294
Desa Deutschland Gmbh 618.321 -
Desa İnternational UK Ltd - 895.106
Marfar Deri 28.928 26.436
Desa International 26.637 71.382
Yapı Çimento 8.957 6.515
Çelet Holding 3.378 -
Gerçek Kişi Ortaklar 400 -
Sedesa Deri - 1.783
Serga Deri - 12.708
Perabayt Bil. Paz. A.Ş. (*) - 13.261
Ertelenmiş Fin. Geliri/Gideri (-) (6.833) (12.240)
Toplam 5.047.691 6.313.114

(*) Perabayt Bilişim Paz. A.Ş.’nin ortaklarından Burak Çelet 24 Mart 2014 tarihinde % 2,17 oranındaki hisselerinin tamamını elden çıkarmıştır.

İlişkili taraflardan ticari alacaklar, Şirketin mal alış satışlarından kaynaklanmaktadır ve vadeleri yaklaşık olarak 30 - 60 gün arasındadır. (31 Aralık 2013: Ortalama 
vade 30 gündür.)

İlişkili taraflardan olan “peşin ödenen giderlerin” ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

Grup Şirketleri ve Ortaklar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Adesa Deri 85 -
Sedesa Deri 1.307 -
Toplam 1.392 -

İlişkili taraflardan olan “diğer alacakların” ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Ortaklardan Alacaklar - 60.024
Burçak Çelet - 13.002
Melih Çelet - 8.681
Burak Çelet - 38.074
Nihal Çelet - 267
Toplam - 60.024
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b) İlişkili taraflara olan borç tutarlarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Ticari Borçlar 8.105.510 5.026.979
Diğer Borçlar - -
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 3.016.611 741.122
Toplam 11.122.121 5.768.101

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Ticari Ticari

Ticari Borçlar 6.405.406 5.026.979
Samsonite Seyahat Ürünleri 4.360.596 4.417.538
Adesa Deri 1.978.996 424.522
Desa İnternational UK Ltd 12.074 -
Serga Deri 74.726 49.234
Sedesa Deri 5.749 8.646
Gerçek Kişi Ortaklar 956 -
Desa Int. - 454
Çelet Holding - 129.390
Ertelenmiş Finansman Geliri (-) (27.691) (2.805)
Diğer Borçlar - -
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 3.016.611 741.122
Adesa 3.016.611 741.122

9.422.017 5.768.101

c) İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler: 

İlişkili taraflarla yapılan alış ve satış işlemlerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Grup Şirketi Alışlar Satışlar Alışlar Satışlar

Adesa Deri - 113.174.364 - 101.283.677

Samsonite Seyahat Ürünleri 11.112.899 - 8.292.864 -

Desa International (UK) Ltd 278.539 109.234 234.593 292.882

Desa SMS Ltd - 152.244 138.398 200.355

Marshall Farmer 143.984 - - -

Desa Deutschland - 209.913 - -

Perabayt Bilişim Pazarlama Dış Tic A.Ş. - - - 8.780

Toplam 11.535.422 113.645.755 8.665.855 101.785.694

d) İlişkili Taraflardan alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri:

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Ortaklara ödenen faiz giderleri - 69.689

Grup şirketlerine ödenen kiralar 14.387 11.862

Ortaklara Ödenen Kiralar 755.865 532.493

Grup şirketlerine ödenen hizmet bedelleri 1.073.267 832.369

Grup şirketlerine ödenen faiz giderleri - 4.975

Toplam Ödenen 1.984.566 1.451.388

Ortaktan alınan işyeri kirası 14.400 14.400

Ortağa fatura edilen hizmet bedelleri 60.000 60.000

Grup şirketlerinden alınan faiz geliri 160.698 14.852

İştirakten alınan işyeri kirası 699.112 494.427

İştiraklere fatura edilen hizmet bedelleri 2.037.030 1.709.110

Grup şirketlerinden alınan işyeri kirası 9.000 9.250

Grup şirketlerinden tahsil edilen faiz gelirleri - 20.740

Toplam Tahsil Edilen 2.980.240 2.322.779

e) Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar: 

31 Aralık 2014 yılı itibariyle üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 1.617.938 TL’dir. ( 31 Aralık 2013 – 1.560.573 TL) 

NOT 7 – TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 
a) Kısa Vadeli Ticari Alacaklar

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.047.691 6.313.114
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Not 6) 5.047.691 6.313.114
Diğer Ticari Alacaklar 3.261.803 5.715.517
Alıcılar 510.124 3.361.557
Alacak Senetleri - 158.896
Kredi Kartı Alacakları 2.772.066 2.263.424
Şüpheli Ticari Alacaklar 2.855.876 2.027.874
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) (2.855.876) (2.027.874)
Ertelenen Finansman Gideri (-) (1.549) (56.146)
Kredi Kartı Alacakları Reeskontu (-) (18.838) (12.214)
Ticari Alacaklar ( Net ) 8.309.494 12.028.631

Şüpheli alacak karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir.

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Dönem Başı  (2.027.874)  (1.944.518)
Dönem İçinde Ayrılan Karşılık/Tashih (+) (833.808) (83.550)
Dönem İçinde Tahsil Edilen Karşılık (-) 5.806 194
Dönem Sonu (2.855.876) (2.027.874)

Karşılık ayrılan şüpheli ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir.

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
90 güne kadar vadesi geçmiş alacaklar - -
90 gün üstü vadesi geçmiş alacaklar - -
180 gün üstü vadesi geçmiş alacaklar (2.855.876) (2.027.874)
 Dönem Sonu (2.855.876) (2.027.874)

b) Kısa Vadeli Ticari Borçlar

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.405.406 5.026.979
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (Not 6) 6.405.406 5.026.979
Diğer Ticari Borçlar 39.861.170 35.926.685
Satıcılar 26.157.541 26.254.650
Verilen Çek ve Senetler 14.150.654 9.940.364
Ertelenen Finansman Geliri (-)  (447.025) (268.329)
Toplam 46.266.576 40.953.664

NOT 8 – FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR
Yoktur. (31 Aralık 2013: Yoktur)

NOT 9 – DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
a) Kısa Vadeli Diğer Alacaklar

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar - 60.024
Ortaklardan Alacaklar (Not 6) - 60.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 73.980 37.186
Vergi Dairesinden Alacaklar 55.785 37.186
Verilen Depozito ve Teminatlar 14.945 -
İcra Dairesinden Alacaklar 3.250 -
Toplam 73.980 97.210
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b) Uzun Vadeli Diğer Alacaklar

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 301.369 501.690
Verilen Depozito ve Teminatlar 301.369 501.690
Toplam 301.369 501.690

c) Kısa Vadeli Diğer Borçlar

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Not 6) - -
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.437.953 2.136.265
Ödenecek Vergi ve Fonlar 971.072 810.052
Ödenecek SGK 1.460.692 1.257.149
Vadesi Geçmiş Ert. Veya Tak. Vergi ve D. Yük. 6.189 69.064
Toplam 2.437.953 2.136.265

d) Uzun Vadeli Diğer Borçlar

Uzun vadeli diğer borç bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013 - Yoktur.)

NOT 10 – STOKLAR
Stokların ayrıntısı aşağıdaki gibidir;

 31 Aralık2014 31 Aralık 2013
İlk Madde ve Malzeme 41.298.673 38.004.592
Yarı Mamuller 26.871.334 22.730.512
Mamuller 31.394.816 31.278.935
Ticari Mallar 14.093.645 11.648.262
Diğer Stoklar 2.561.178 2.189.740
Toplam 116.219.646 105.852.041

Stoklar üzerindeki toplam sigorta tutarı 122.195.846 TL’dir. (31 Aralık 2013 – 93.106.280 TL)

NOT 11 – CANLI VARLIKLAR
Yoktur. (31 Aralık 2013: Yoktur)

NOT 12 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
a) Kısa vadeli peşin ödenmiş giderlerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir.

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
İlişkili Taraflara Ait Peşin Ödenmiş Giderler 
(Not 6) 1.392 -

İlişkili Taraflara Verilen Sipariş Avansları 1.392 -
İlişkili Olmayan Taraflara Ait Peşin Ödenmiş 
Giderler 2.214.742 2.874.505

Sipariş Avansları 1.342.909 1.524.555
İş Avansları 608.394 948.432
Gelecek Aylara Ait Giderler 642.110 475.561
İş Avansları Şüpheli Alacak Karşılığı (304.534) (304.534)
Sipariş Avansları Şüpheli Alacak Karşılığı (81.887) (108.966)
Personel Avansları 7.750 339.457
Toplam 2.216.134 2.874.505

b) Kısa vadeli ertelenmiş gelirlerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir.

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
İlişkili Taraflardan Alınan Sip. Avansları (Not 6) 3.016.611 741.122
Adesa Deri 3.016.611 741.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.508.131 277.378
Alınan Sipariş Avansları 1.508.131 236.475
Diğer Avanslar - 40.903
Toplam 4.524.742 1.018.500

NOT 13 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yoktur. (31 Aralık 2013: Yoktur)

NOT 14 – MADDİ DURAN VARLIKLAR
Şirket’in işletme içi oluşturulan maddi duran varlığı bulunmamaktadır.

a) 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle maddi duran varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir.

Maliyet 01.01.2014 Giriş Çıkış Değerleme Artışı 31.12.2014
Arazi ve Arsalar  4.910.000  -  -  -  4.910.000 
Yer altı Yerüstü Düzenleri  12.703  -  -  -  12.703 

Binalar  14.283.191  35.961  -  14.319.152 

Makine, Tesis  4.861.822  226.976  (34.328)  -  5.054.470 
Taşıtlar  1.120.493  302.890  -  -  1.423.383 
Demirbaşlar  13.156.415  1.010.521  (3.346)  -  14.163.590 
Özel Maliyetler  18.959.180  1.998.334  -  -  20.957.514 
Toplam  57.303.804  3.574.682  (37.674)  -  60.840.812 
Birikmiş Amortisman      
Yer altı Yerüstü Düzenleri  (6.098)  (638)  -  (6.736)

Binalar  (1.608.532)  (190.036)  - (180.286)  (1.978.854)
Makine, Tesis  (3.312.734)  (413.611)  33.916 -  (3.692.429)
Taşıtlar  (909.654)  (116.897)  -  -  (1.026.551)
Demirbaşlar  (9.190.557)  (1.331.332)  3.345  -  (10.518.544)
Özel Maliyetler  (14.438.368)  (2.119.551)  -  -  (16.557.919)
Toplam  (29.465.943)  (4.172.065)  37.261 (180.286)  (33.781.033)
Net Değer  27.837.861     27.059.779 

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sabit kıymetler üzerindeki toplam sigorta tutarı 123.463.880 TL’dir.

b) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle maddi duran varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir.

Maliyet 1 Ocak 2013 Giriş Çıkış Transfer/  
Düzeltme

Değerleme 
Artışı 31 Aralık 2013

Arazi ve Arsalar (*)  4.910.000 - - - - 4.910.000
Yer altı Yerüstü Düz. - - - 12.703 - 12.703
Binalar (*)  14.283.191 - - - - 14.283.191
Makine, Tesis  4.717.433 157.344 - (12.955) - 4.861.822
Taşıtlar  1.108.302 40.690 (28.499) - - 1.120.493
Demirbaşlar  12.420.790 835.538 (111.493) 11.580 - 13.156.415
Özel Maliyetler  18.217.803 864.458 (111.753) (11.328) - 18.959.180
Toplam  55.657.519 1.898.030 (251.745) - - 57.303.804
Birikmiş Amortisman       
Yer altı Yerüstü Düz. - (638) - (5.460) - (6.098)
Binalar (1.238.291) (189.956) - - (180.285) (1.608.532)
Makine, Tesis (2.911.778) (400.956) - - - (3.312.734)
Taşıtlar (841.530) (87.440) 19.316 - - (909.654)
Demirbaşlar (7.929.278) (1.328.889) 67.610 - - (9.190.557)
Özel Maliyetler (12.143.468) (2.369.439) 69.079 5.460 - (14.438.368)
Toplam  (25.064.345) (4.377.318) 156.005 - (180.285) (29.465.943)
Net Değer  30.593.174 27.837.861

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sabit kıymetler üzerindeki toplam sigorta tutarı 106.479.446 TL’dir.
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NOT 15 – HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON FONLARINDAN 
KAYNAKLANAN PAYLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR
Yoktur. (31 Aralık 2013: Yoktur)

NOT 16 – ÜYELERİN KOOPERATİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ FİNANSAL ARAÇLAR
Yoktur. (31 Aralık 2013: Yoktur)

NOT 17 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
Şirket’in işletme içi oluşturulan maddi olmayan duran varlığı bulunmamaktadır.

a) 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir.

Maliyet 01.01.2014 Giriş Çıkış 31.12.2014
 Haklar  1.135.012  119.236  -  1.254.248 

 Toplam  1.135.012  1.254.248 

 Birikmiş Amortisman    
 Haklar  (359.195)  (77.636)  -  (436.831)

 Toplam  (359.195)  (436.831)
 Net Değer  775.817    817.417 

a) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir.

Maliyet 1 Ocak 2013 Giriş Çıkış 31 Aralık 2013
Haklar 1.135.012 - - 1.135.012
Toplam 1.135.012 - - 1.135.012
Birikmiş Amortisman
Haklar (274.282) (84.913) - (359.195)
Toplam (274.282) (84.913) - (359.195)
Net Değer 860.730 775.817

NOT 18 – ŞEREFİYE
Yoktur. (31 Aralık 2013: Yoktur)

NOT 19 – MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yoktur. (31 Aralık 2013: Yoktur)

NOT 20 – KİRALAMA İŞLEMLERİ
a) Finansal Kiralama İşlemleri

aa) Kısa vadeli finansal kiralama borçlarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 105.005 -
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) (2.787) -
Finansal Kiralama Borcu (Net) (*) 102.218 -

(*) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 102.218 TL’lik tutarın tamamı Avro cinsinden finansal kiralama borcudur. (31 Aralık 2013: Yoktur.) (Bkz. Not 47/c)

bb) Şirketin uzun vadeli finansal kiralama borcu bulunmamaktadır.

b) Operasyonel Kiralama İşlemleri

ba) Şirketin Kiracı Sıfatıyla Yaptığı Kiralamalar

Şirket’in yıl içerisinde gelir tablosuna kayıt ettiği kira giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Araç Kiralama Giderleri 357.910 428.887
Mağaza Kira Giderleri 23.040.385 18.964.979
İdari Binalar Kira Giderleri(*) 927.722 834.124
Toplam 24.326.018 20.227.990

(*) İdari binalara ilişkin kiralamaların sözleşmeleri bir yıl ve altındadır.

Şirketin mağaza kiralamalarından kaynaklanan kira kontratları nedeni ile gelecek dönemlere ait asgari kira ödeme taahhütleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
1 Yıldan Az 17.821.879 12.376.181
1 Yıldan Fazla – 5 Yıldan Az 24.077.965 24.916.293
5 Yıldan Fazla 3.406.353 -
Toplam 45.306.197 37.292.474

Şirketin araç kiralamalarından kaynaklanan kira kontratları nedeni ile gelecek dönemlere ait asgari kira ödeme taahhütleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
1 Yıldan Az 222.765 225.314
1 Yıldan Fazla – 5 Yıldan Az 136.059 235.754
Toplam 358.824 461.068

bb) Şirketin Kiralayan Sıfatıyla Yaptığı Kiralamalar

Şirket kiralayan sıfatıyla yaptığı operasyonel kiralamalar nedeniyle cari dönemde tahsil edip gelir tablosuna yansıttığı toplam kira geliri 722.512 TL’dir. (31 Aralık 
2013: 518.077 TL). Yapılan kiralamaların sözleşmeleri bir yıl ve altındadır.

NOT 21 – İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI
Yoktur. (31 Aralık 2013: Yoktur)

NOT 22 – VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
31 Aralık 2014 itibariyle bağlı ortaklık niteliğinde olan ve cirosunun düşük olması nedeniyle konsolide edilmeyen Desa İnternational Limited ile Leather 
Fashion’ın özsermayesini yitirmiş olması nedeniyle aktifte yer alan tutarları kadar (3.107.074 TL) değer düşüklüğü hesaplanarak Finansal Yatırımlar hesabı içinde 
gösterilmiştir. (Bkz. Not 4)

NOT 23 – DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
a) Şirket, Dâhilde İşleme İzin belgelerine sahiptir. Bu belgeler kapsamında 31 Aralık 2014 itibariyle 29.602.000 USD tutarında ithalat yapmış olup, bu alımlarla 
ilgili KDV teşvikinden yararlanmıştır. (31 Aralık 2013 – 34.365.117 USD)

b) 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turquality’nin desteklenmesi hakkında tebliğ kapsamında 
12 aylık dönem içinde 2.354.265 TL tutarında teşvikten yararlanma hakkı elde edilmiş ve gelir kaydedilmiştir. (31 Aralık 2013 itibariyle 2.608.556 TL tutarında 
teşvikten yararlanma hakkı elde edilmiştir.)

c) 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 
Düzce fabrikasında çalışan asgari ücretli işçilerin gelir vergileri, SSK primlerinin ödenmesi konusunda %5 muafiyet sağlamaktadır. Ayrıca Şirket Bakanlar Kurulu 
2013/4966 sayılı kararına istinaden 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ek olarak % 6 teşvikten yararlanmaya hak kazanmıştır. Şirket 31 Aralık 2014 itibariyle 824.392 
TL teşvikten yararlanma hakkı elde etmiş ve gelir kaydetmiştir. (31 Aralık 2013: 689.591 TL) 

d) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendi kapsamında, sigortalı olarak çalışanların 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanmaktadır. Şirketin, bu kapsamda 
31 Aralık 2014 itibariyle Çorlu fabrika, Sefaköy fabrika ve mağazalardaki çalışanlarına uyguladığı ve gelir kaydettiği işveren hissesinin beş puanlık kısmının tutarı 
1.617.893 TL’dir. (31 Aralık 2013: 1.477.726 TL) 

NOT 24 – BORÇLANMA MALİYETLERİ
31 Aralık 2014 itibariyle katlanılan toplam borçlanma maliyeti 4.058.368 TL olup tamamı doğrudan gider yazılmıştır. (31 Aralık 2013: 10.439.290 TL doğrudan 
gider yazılmıştır). Bkz: Not 37 

NOT 25 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
a) Şirket çalışanlarının kullanılmayan izin ücreti karşılığı ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
İzin Karşılıkları 1.844.095 1.822.712
Toplam 1.844.095 1.822.712

Dönem içindeki izin ücreti karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir:

2014 2013
Dönem Başı 1.822.712 1.740.767
Dönem İçerisindeki Artış (+) 21.383 81.945
Dönem İçerisindeki İptal Edilen Karşılık (-) - -
Dönem Sonu 1.844.095 1.822.712
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b) Kısa vadeli borç karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir.

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Dava Karşılığı 510.281 272.720
Diğer 52.698
Toplam 562.979 272.720

c) Uzun vadeli borç karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir.

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2.496.143 2.076.116
Toplam 2.496.143 2.076.116

Kıdem Tazminatı Karşılıkları:

T.C. Kanunlarına göre Şirket, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 25 yıllık çalışma hayatı ardından emekliye ayrılan (kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş), iş 
ilişkisi kesilen, askerlik hizmetleri için çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. 

Ödenecek tazminat, her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 3.438,22 TL (31 Aralık 2013: 3.254,44TL) ile 
sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan 
gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin 
yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam 
yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek 
enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda karşılıklar, 
geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanmaktadır. Bilanço tarihindeki 
karşılıklar, yıllık % 5,00 (31 Aralık 2013: %5,00) enflasyon ve % 8,00 (31 Aralık 2013: %10,00) iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık % 2,86 (31 Aralık 2013: % 
4,76) olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem 
tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmektedir.

Dönem içindeki kıdem tazminatı karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Dönem Başı 2.076.116 1.838.958
Hizmet Maliyeti 1.842.563 1.147.060
Faiz Maliyeti 96.977 78.122
Ödenen Tazminatlar (1.649.057) (1.183.270)
Aktüeryal (Kazanç) / Kayıp 129.544 195.246
Dönem Sonu 2.496.143 2.076.116

d) Alınan ve Verilen Teminatlar

da) Şirketçe alınan ipotek, teminat ve kefaletlerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir. 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Teminat Mektupları 450.000 518.000

Teminat Çekleri - 30.000

Teminat Senetleri 760.000 560.000

Toplam 1.210.000 1.108.000

db) Pasifte yer almayan bilanço dışı yükümlülüklerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Teminat Mektupları 7.619.034 7.651.910
TL 3.968.728 4.398.948

USD 1.226.612 1.086.256

EURO 2.423.694 2.166.706

Teminat Senetler 9.224.297 8.537.200
USD - 8.537.200

EURO(*)(**) 9.224.297 -

İpotek Senedi - 12.805.800
USD - 12.805.800

Emanetler 30 30
TL 30 30

Toplam 16.843.361 28.994.940

(*) Şirket’in Euro cinsinden verilen teminat senetleri tutarı olan 9.224.297 TL’nin 8.955.723 TL’lik kısmı Eximbank’tan kullanılan toplam 3.175.000 EUR tutarındaki 
kredilere teminat olarak verilmiştir. (31 Aralık 2013: 8.537.200 TL (4.000.000 USD)). 
(**)Şirket, İş Finansal Kiralama A.Ş’ ne 268.574 TL (95.215 Euro) teminat senedi vermiştir.

dc) 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirketin teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir.

 Şirket Tarafından Verilenler TRİ’ler 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı 16.843.331 28.994.910
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine - -
 Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı

C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin - -

 Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı

D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı 30 30
 1) Ana Ortaklık Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı - -
 2) B ve C maddesi Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine - -

 Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı

 3) C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu 30 30

 TRİ’lerin Toplam Tutar 

Toplam 16.843.361 28.994.940

Şirketin vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle % 0,000044’tür. (31 Aralık 2013: % 0,000047)   
     

dd) Vadeli döviz alımı ve opsiyon sözleşmeleri :

Bkz. Not 46

NOT 26 – TAAHHÜTLER
Yoktur. (31 Aralık 2013: Yoktur)

NOT 27 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Çalışanların Ücret Tahakkukları 3.272.386 3.552.557
Toplam 3.272.386 3.552.557

 

NOT 28– NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 
Önemli gider kalemlerinin niteliklerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

1 Ocak 2014 1 Ocak 2013
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Ücret Giderleri (62.400.830) (56.925.279)
Üretim Maliyetine Giden (32.954.047) (30.429.052)
Genel Yönetime Giden (7.674.334) (7.685.950)
Pazarlama Satış Dağıtıma Giden (21.139.196) (18.043.633)
Araştırma Geliştirmeye Giden (633.253) (766.644)
Amortisman Giderleri (4.249.700) (4.462.231)
Üretim Maliyetine Giden (687.883) (663.448)
Genel Yönetime Giden (987.256) (1.232.881)
Pazarlama Satış Dağıtıma Giden (2.568.288) (2.565.902)
Araştırma Geliştirmeye Giden (6.273) -
Toplam (66.650.530) (61.387.510)

NOT 29– DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Turquality Teşviki Gelir Tahakkukları 3.401.282 1.623.504
Diğer KDV 186.022 287.013
Diğer Dönen Varlıklar 42.697 41.100
Toplam 3.630.001 1.951.617
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NOT 30 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
a) Özkaynakların Ayrıntısı

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle şirketin öz sermayesi 68.103.414 TL ( 31 Aralık 2013 – 63.617.168 TL) olup, ayrıntısı aşağıdaki gibidir.

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Ödenmiş Sermaye 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkı 5.500.255 5.500.255
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.023.029 9.194.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal 
(Kayıp)/Kazanç (437.062) (333.427)

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 952.952 952.952
Geçmiş Yıl Kar/Zararı (918.883) 2.002.042
Dönem Net Karı/Zararı 4.761.153 (2.920.925)
Özsermaye 68.103.414 63.617.168

b) Ödenmiş Sermaye

Şirket 2007 yılı içerisinde kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL’dir. Ödenmiş sermayesi ise 49.221.970 TL ( 31 Aralık 
2013: 49.221.970 TL) olup her biri 1 Kr nominal değerli 4.922.196.986 (31 Aralık 2013: 4.922.196.986) adet hisseye bölünmüştür. 

Yönetim Kurulu üyelerinin 4 (Dört) ‘ü ve denetçiler, (A) grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul 
toplantılarında (A) grubu hissedarların 1 hisse karşılığı 50 oy , (A) grubu hisse dışı hissedarların ise 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır. Mali açıdan imtiyazlı hisse 
senedi yoktur. 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde çıkarılmış ve ödenmiş sermaye tutarları defter değerleriyle aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Melih Çelet 10,00% 4.922.197 10,00% 4.922.197
Çelet Holding A.Ş. 54,28% 26.717.682 54,28% 26.717.682
Halka Açık Kısım (*) 34,92% 17.188.312 34,92% 17.188.312
Diğer 0,80% 393.779 0,80% 393.779
Toplam 100,00% 49.221.970 100,00% 49.221.970

(*) Halka açık kısım içerisinde yer alan % 8,21 oranındaki 4.041.090 TL tutarındaki hisse Çelet Holding A.Ş.’ye , % 5,57 oranındaki 2.744.094 TL tutarındaki hisse 
Melih Çelet’e aittir.

c) Sermaye Düzeltme Farkı

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sermaye enflasyon düzeltme farkı 5.500.255 TL’dir. (31 Aralık 2013: 5.500.255 TL)

d) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları

9.023.029 TL’lik maddi duran varlık değer artış fonu (31 Aralık 2013: 9.194.301 TL) fabrika ve ofis binalarının 31 Aralık 2012 tarihinde yeniden değerlemeye tabi 
tutulmasından kaynaklanmış olup, ayrıntısı aşağıdaki gibidir. ( Not 14 )

 Toplam Değer Artışı Ertelenmiş Vergi Etkisi Değer Artış Fonu (Net)
Fabrika Arsası 3.515.615 (175.781) 3.339.834
Fabrika ve Ofis Binası 6.342.883 (317.145) 6.025.738
31 Aralık 2014 İtibarıyla Birikmiş 
Amortisman Etkisi (360.572) 18.029 (342.543)

Toplam 9.497.926 (474.897) 9.023.029

31 Aralık 2013 itibarıyla:

 Toplam Değer Artışı Ertelenmiş Vergi Etkisi Değer Artış Fonu (Net)
Fabrika Arsası 3.515.615 (175.781) 3.339.834
Fabrika ve Ofis Binası 6.342.883 (317.145) 6.025.738
31 Aralık 2013 İtibarıyla Amortisman 
Etkisi (180.285) 9.014 (171.271)

Toplam 9.678.213 (483.912) 9.194.301

e) Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Açılış Bakiyesi (Net) (333.427) (177.230)

Cari Dönem Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları (Net) (103.635) (156.197)

Cari Dönem Aktueryal Farkı (129.544) (195.246)

Cari Dönem Aktueryal Fark Ertelenmiş Vergisi 25.909 39.049

Toplam  (437.062)  (333.427)

f) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Birinci Tertip Yasal Yedekler 952.952 952.952
Toplam 952.952 952.952

g) Geçmiş Yıl Kar/Zararı

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Birikmiş Kar / Zarar Açılışı 2.002.042 2.457.251
Önceki Dönem Net Kar / Zararından transfer (2.920.925) 3.006.185
İştirak Sermaye Düzeltmesi - (344.545)
Temettü Dağıtımı - (3.000.000)
1. Tertip Yasal Yedek Akçe - (113.680)
Geçmiş Yıl Vergi Düzeltmesi - (3.169)
Geçmiş Yıl Kar/Zararı (918.883) 2.002.042

NOT 31 – HASILAT

1 Ocak 2014 1 Ocak 2013
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Yurtiçi Satışlar 165.982.669 139.327.638
Yurtdışı Satışlar 117.362.179 102.864.819
Diğer Gelirler 85.261 309.438
Brüt Satışlar 283.430.109 242.501.895
İadeler (-) (6.315.734) (5.982.776)
Satış İskontoları (-) (62.629.799) (51.395.376)
İndirimler ( - ) (3.192.988) (1.974.331)
Net Satışlar 211.291.588 183.149.412
Satışların Maliyeti ( - ) (135.296.503) (114.479.281)
Esas Faaliyet Geliri ( Net ) 75.995.085 68.670.131

NOT 32 – İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
Yoktur. (31 Aralık 2013: Yoktur)

NOT 33 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
GİDERLERİ

1 Ocak 2014 1 Ocak 2013
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Genel Yönetim Giderleri (13.223.701) (12.924.945)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (62.440.487) (53.706.644)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (1.500.297) (1.728.476)
Toplam (77.164.485) (68.360.065)
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a) Genel yönetim giderlerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir;

1 Ocak 2014 1 Ocak 2013
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Personel Giderleri (7.674.334) (7.685.950)
Danışmanlık Giderleri (1.401.149) (551.609)
Amortisman Giderleri (987.256) (1.232.881)
Kira Giderleri (963.476) (946.274)
Seyahat ve Yol Giderleri (568.696) (491.883)
Elektr-Su-Yakıt,OtoYakıt Giderleri (410.064) (368.885)
Vergi Resim Harçlar (288.891) (212.646)
Sigorta, Bakım Onarım Giderleri (242.045) (132.820)
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (121.317) (60.740)
Haberleşme Giderleri (117.738) (110.995)
Kırtasiye, Reklam İlan Giderleri (72.502) (77.311)
Bağış ve Yardımlar (70.150) (160.247)
Temsil Ağırlama Giderleri (37.420) (108.187)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar - (534.049)
Diğer (268.123) (250.468)
Toplam (13.223.701) (12.924.945)

b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri’nin ayrıntısı aşağıdaki gibidir;

1 Ocak 2014 1 Ocak 2013
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Gayrimenkul Kira Giderleri (23.040.385) (18.964.979)
Personel Giderleri (21.139.196) (18.043.633)
Reklam ve İlan Giderleri (3.094.600) (2.966.344)
Bakım Onarım Sigorta Giderleri (2.744.962) (1.128.519)
Amortisman Giderleri (2.568.288) (2.565.902)
Banka Komisyon Giderleri (2.191.865) (1.924.987)
Elektrik, Su ve Yakıt Giderleri (1.607.931) (1.592.087)
Kargo Giderleri (1.522.624) (1.796.678)
Ürün, Tamir ve İhrac. Gümr. Giderleri (652.467) (587.434)
Raf, Tabela, Matbuat Giderleri (646.852) (732.317)
Seyahat Giderleri (443.582) (357.904)
Nakliye Giderleri (393.560) (171.719)
Vergi Resim Harç Giderleri (369.176) (384.733)
Yurtdışı Fuar Katılım Giderleri (359.523) (251.336)
Sigorta Giderleri (285.981) (305.064)
Telefon, Faks, Data Hattı (110.671) (212.260)
Temsil Ağırlama Giderleri (32.836) (74.400)
Promosyon Giderleri (16.567) (14.817)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar - (647.399)
Diğer (1.219.421) (984.132)
Toplam (62.440.487) (53.706.644)

c) Araştırma geliştirme giderlerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir;

1 Ocak 2014 1 Ocak 2013
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Tasarım ve Modelleme Giderleri (682.734) (762.914)
Personel Giderleri (633.253) (766.644)
Seyahat Giderleri (99.383) (78.691)
Temsil ve Ağırlama Giderleri (25.033) (65.736)
Bakım Onarım Giderleri (19.670) (3.993)
Elektrik, Su ve Yakıt Giderleri (17.236) (13.892)
Amortisman Giderler (6.273) -
Çalışanlara Sağlanan Faydalar - (11.035)
Diğer (16.715) (25.571)
Toplam (1.500.297) (1.728.476)

NOT 34 – ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
a) Esas faaliyetlerden diğer gelirlerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir;

1 Ocak 2014 1 Ocak 2013

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Kambiyo Karları 5.035.732 1.736.622
Sübvansiyon (SSK ve Stopaj) 2.442.286 2.167.317
Sübvansiyon (Turquality ve ITKIB) 2.354.265 1.616.416
İthalat Terkinleri 1.813.746 766.037
Kargo Lojistik Hizmet Gelirleri 1.387.743 1.004.063
Kira Gelirleri 744.022 444.658
Ertelenmiş Finansman Geliri 555.319 344.231
Masraf Katılım Gelirleri 499.752 679.416
Hasar Tazmin Geliri 192.847 -
Faiz Gelirleri 161.312 41.955
Fiyat Farkları 134.105 22.085
Konusu Kalmayan Karşılıklar 38.833 9.607
Reklam ve Pazarlama Destek Katılım Payı 15.671 4.480
Vade Farkı Gelirleri - 8.341
Diğer 321.876 944.757
Toplam 15.697.507 9.789.985

b) Esas faaliyetlerden diğer giderlerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir;

1 Ocak 2014 1 Ocak 2013

 31 Aralık 2014 30 Aralık 2013
Kambiyo Zararları (5.066.446) (2.974.496)
Karşılık Giderleri (Ticari Alacaklar) (833.808) (83.550)
Reeskont Gideri (298.354) (319.823)
Dava Karşılık Giderleri (237.561) (42.038)
Komisyon Giderleri (145.174) -
Önceki Dönem Gideri (66.814) (12.139)
Karşılık Giderleri (Ver. Sip. Avans.) (5.948) (10.521)
Satış Primi Komisyonu - (246.297)
Diğer (21.542) (22.184)
Toplam (6.675.647) (3.711.048)

NOT 35 – YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER

1 Ocak 2014 1 Ocak 2013

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Sabit Kıymet Satış Geliri 36.285 179.161
Toplam 36.285 179.161

NOT 36 – ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLER
Bkz. Not 33
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NOT 37 – FİNANSMAN GİDERLERİ

1 Ocak 2014 1 Ocak 2013
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Kredi Faiz Gideri (1.810.375) (1.843.138)
Kredi Kur Farkı Giderleri (2.737.205) (6.680.453)
Kredi Kur Farkı Gelirleri 1.794.559 -
İthalat / İhracat Masrafları (458.236) (267.810)
Kredi Kartı Komisyonu (413.106) (322.197)
Banka Masrafları (251.143) (186.847)
Banka Teminat Mektubu Komisyonu (145.386) (125.061)
Forward İşlem Zararı - (999.500)
Diğer Finansman Giderleri (37.494) (14.284)
Toplam (4.058.368) (10.439.290)

NOT 38 – DİĞER KAPSAMLI GELİR UNSURLARININ ANALİZİ
Bkz: Dipnot 30/c

NOT 39 – SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER
Yoktur. (31 Aralık 2013: Yoktur)

NOT 40 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)

Cari Vergi Yükümlülüğü 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Cari kurumlar vergisi karşılığı (199.084) -
Peşin ödenen vergi ve fonlar - 197.690
Toplam Vergi Varlığı/(Yükümlülüğü) (199.084) 197.690

Gelir tablosundaki vergi gideri 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013
Cari kurumlar vergisi karşılığı (219.377) -
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) (225.476) 179.691
Toplam vergi geliri / (gideri) (444.853) 179.691
Devam eden faaliyetlere ilişkin vergi geliri / (gideri) (444.853) 179.691
Durdurulan faaliyetlere ilişkin vergi geliri / (gideri) - -
Toplam vergi geliri / (gideri) (444.853) 179.691

Türkiye’de kurumlar vergisi oranı %20’dir. ( 2013: % 20 ) Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave 
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin ( Ar-Ge ve Bağış ve Yardımlar gibi ) indirilmesi sonucu bulunacak vergi 
matrahına uygulanır.

Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar bağlı bulunulan 
vergi dairesine verilir. Beyan edilen vergi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar tek taksitte ödenir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar 
beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.

Kurumlar Vergisi mükellefleri, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere üçer aylık dönemler itibariyle mali karları üzerinden %20 
(2013 mali yılı için %20) oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler.

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilir. Ancak, mali zararlar, 
geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.

50 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca Türkiye’ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla serbest bölgelerdeki faaliyetlerden elde 
edilen kazançlar Gelir Vergisi Kanunu’nun 75/4 maddesi kapsamında menkul sermaye iradı sayılmadığından Kurumlar Vergisi ve kurum stopajı matrahı dışında 
tutulmaktadır. 

Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmez. 

Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya 
kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde 
sayılan kar payları üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapılır. Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.

Şirket’in cari dönemde 177.036 TL ertelenmiş vergi yükümlülüğü, (31 Aralık 2013: 13.516 TL ertelenen vergi varlığı) bulunmakta olup, detayı aşağıdaki gibidir;

 Toplam Ertelen.Vergi Toplam Ertelen.Vergi
 Geçici Farklar Varlık/Yük. Geçici Farklar Varlık/Yük.
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2013
Alıcılar Reeskontu 1.549 310 53.582 10.716
İlişkili Taraflardan Alacaklar Rees. 6.833 1.367 12.197 2.439
Kredi Kartları Reeskontu 18.838 3.768 12.214 2.443
Alacak Senetleri Reeskontu - - 2.607 521
Gider Tahakkukları 70.045 14.009 500.932 100.186
Şüpheli Alacak Karşılığı 952.564 190.513 863.034 172.607

Kur Değerleme Farkları - 86.181 17.236

İzin Karşılığı 1.844.095 368.819 1.822.712 364.542
Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.496.143 499.229 2.076.116 415.224
Borç/Gider Karşılıkları 510.281 102.056 272.720 54.545
Finansal Yatırımlar Değer Düşük.Karşılığı 3.107.074 621.415 3.107.074 621.415
Ertelenen Vergi Varlığı 9.007.422 1.801.484 8.809.369 1.761.874
Satıcılar Reeskontu (98.550) (19.710) (99.946) (19.989)
Borç Senetleri Reeskontu (348.475) (69.695) (168.383) (33.677)
İlişkili Taraflara Borçlar Rees. (27.691) (5.538) (2.805) (561)
Sabit Kıymetler Amortismanları (3.859.041) (771.808) (4.380.398) (876.080)
Sabit Kıymetler Değer Artışı (9.497.925) (474.896) (9.678.213) (483.911)
Finansal Borçlar İndirgeme ve Kur Farkları (70.146) (14.029) (47.195) (9.439)
Gelir Tahakkukları (3.114.216) (622.843) (1.623.504) (324.701)
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü (17.016.044) (1.978.520) (16.000.444) (1.748.358)
Ertelenen Vergi Varlığı (Net) (177.036)  13.516

Ertelenen Vergi Varlığı / Yükümlülüğü Hareketleri 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi 13.516 (214.238)
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) (225.476) 179.691
Aktüeryal (Kazanç) / Kayıp 25.909 39.049
MDV değer artış fonuna ait ertelenen vergi (Not 30/c) 9.015 9.014
Dönem sonu kapanış bakiyesi (177.036) 13.516

NOT 41 – PAY BAŞINA KAZANÇ
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kar, cari yıl net karının, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile 
bulunmuştur.

Türkiye’de şirketler, sermayelerini hâlihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından ve yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” 
yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kar hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu 
hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkilerini de hesaplayarak bulunmuştur.

Hisse başına kar hesaplamaları, net karın ihraç edilmiş bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile yapılmıştır.

Mali açıdan imtiyazlı hisse senedi yoktur. Buna göre, hisse grupları bazında hisse başına kar/zarar aşağıdaki gibi olmaktadır.

 Hisse başına kar 1 Ocak 2014 
 31 Aralık 2014 1 Ocak 2013 31 Aralık 2013

Net dönem karı / (zararı) 4.761.153 (2.920.925)
Çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedi 4.922.196.986 4.922.196.986
 ( Her biri 1 Kr ) 

Devam eden ve durdurulan faaliyetlerden 

elde edilen hisse başına kar / (zarar) 0,0010 (0,00059)
Net dönem karı / (zararı) 4.761.153 (2.920.925)
Eksi: Durdurulan faaliyetlerden yıl içinde elde edilen kar
Devam eden faaliyetlerden elde edilen hisse başı karın hesaplanması için net dönem karı 4.761.153 (2.920.925)
Devam eden faaliyetlerden elde edilen hisse başına kar / (zarar) 0,0010 (0,00059)
Durdurulan faaliyetlerden dönem içinde elde edilen kar
Seyreltilmiş hisse başına kar /(zarar) 0,0010 (0,00059)
Devam eden faaliyetlerden elde edilen hisse başına kar / (zarar) 0,0010 (0,00059)
Durdurulan faaliyetlerden elde edilen hisse başına kar

6968



NOT 42 – PAY BAZLI ÖDEMELER
Yoktur. (31 Aralık 2013: Şirket 3.000.000 TL kar dağıtmıştır.)

NOT 43 – SİGORTA SÖZLEŞMELERİ
Yoktur. (31 Aralık 2013: Yoktur)

NOT 44 – KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ
Kullanılan para birimi için bakınız not 2.5. 

Dönem içinde kar zararda muhasebeleştirilen kur farkları aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2014 1 Ocak 2013
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Finansman Giderleri (942.646) (6.680.453)
Kredi Kur Farkı Giderleri (Not 37) (942.646) (6.680.453)
Esas Faaliyetlerden Gelir Gider (30.714) (1.237.874)
Kambiyo Karları (Not 34/a) 5.035.732 1.736.622
Kambiyo Zararları (Not 34/b) (5.066.446) (2.974.496)

NOT 45 – YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİDE RAPORLAMA
Yoktur. (31 Aralık 2013: Yoktur)

NOT 46 – TÜREV ARAÇLAR
Şirketin 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla yapmış olduğu forward sözleşmelerinden kaynaklanan türev araçlara ilişkin yükümlülüklerin detayı 
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Forward Sözleşmelerine Ait Değerleme Farkları - 131.189
Toplam - 131.189

NOT 47 – FİNANSAL ARAÇLAR
a) Alacaklar ve Borçlar 

Alacak ve borçlara ilişkin açıklamalar için bkz. Not. 7 ve Not 9

b) Nakit ve Nakit Benzerleri

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle nakit ve benzeri değerlerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Kasa 257.339 270.352

 - TL 248.205 260.559

 - USD 2.085 2.133

 - EUR 7.049 7.587

 - GBP - 73

Bankalar 1.184.195 465.217

Vadeli Mevduat

- TL 910.000 -

Vadesiz Mevduat

 - TL 263.660 457.070

 - USD 1.199 4.361

 - EUR 1.541 1.753

 - GBP 7.786 2.024

- CHF 9 9

Toplam 1.441.534 735.569

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle şirketin banka mevduatlarında 8.700 TL bloke hesap bulunmaktadır. (31 Aralık 2013: 9.250 TL.)

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla şirketin 910.000 TL tutarında 2 Ocak 2015 vadeli mevduatı olup faiz oranı brüt % 10’dur.(31 Aralık 2013: Yoktur)

c) Finansal Borçlanmalar

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.688.649 11.994.541

- Banka Kredileri 19.522.662 11.920.898

- Kredi Kartı Borçları 63.769 73.643

-Finansal Kiralama Borçları (Net) 102.218 -

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.953.979 8.879.386

- Banka Kredileri 6.953.979 8.879.386

Toplam Kısa Vadeli Borçlanmalar 26.642.628 20.873.927

Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.964.065 21.386.373

- Banka Kredileri 14.964.065 21.386.373

Toplam Borçlanmalar 41.606.693 42.260.300

ca) Kısa vadeli borçlanmalar içinde yer alan banka kredilerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Para Döviz TL Etkin Faiz Döviz TL Etkin Faiz 
Birimi Tutarı Tutarı % Tutarı Tutarı %
USD 838.376 1.944.110 2,65 - 4,15 4.812.606 10.271.544 0,95 – 4,59
EURO 4.182.431 11.797.382 1,19 – 3,36 - - -
TL - 5.781.170 9,50 – 15,72 - 1.649.354 8,46 – 9,35

Toplam 19.522.662 11.920.898

cb) Kısa vadeli finansal kiralama borçlarına ilişkin açıklamalar için bkz. Not 20

cc) Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımlarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Para Döviz TL Etkin Faiz Döviz TL Etkin Faiz 
Birimi Tutarı Tutarı % Tutarı Tutarı %
USD 1.483.245 3.439.498 4,66 2.375.863 5.070.804 4,51 – 4,70
EURO 1.245.961 3.514.481 4,51 1.296.980 3.808.582 4,57

Toplam 6.953.979 8.879.386

NOT 47 – FİNANSAL ARAÇLAR (Devamı)

cd) Uzun vadeli borçlanmaların ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Para Döviz TL Etkin Faiz Döviz TL Etkin Faiz 
Birimi Tutarı Tutarı % Tutarı Tutarı %
USD 3.184.520 7.384.584 4,66 4.845.070 10.340.833 4,51 – 4,70
EURO 2.687.092 7.579.480 4,51 3.761.465 11.045.540 4,57

Toplam 14.964.065 21.386.373

NOT 48 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Finansal araçlardan kaynaklanan başlıca riskler kredi riski, likidite riski, piyasa riski ve faiz oranı ve döviz kuru riskidir. 

48.1. Kredi Riski: Kredi riski, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacaklar ve taahhüt edilmiş işlemleri de kapsayan kredi riskine maruz kalan 
müşterilerden oluşmaktadır. Risk kontrolü müşterinin finansal pozisyonunu, geçmiş tecrübelerini ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterinin kredi kalitesini 
değerlendirir. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. 
Yönetim, tarafların performanslarını yerine getirmemesinden dolayı bir zarar beklememektedir.
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48.1.1. Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık2014 itibariyle

31.12.2014
Alacaklar

Bankalardaki 
MevduatTicari Alacaklar Diğer Alacaklar

İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski  
( A+B+C+D+E) (1) 5.047.691 3.261.803 - 375.349 1.184.195

 - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 15.798 - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri

5.047.691 3.261.803 - 375.349 1.184.195

 - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 15.798 - - -

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi 
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 
varlıkların defter değeri (2)

- - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların 
net defter değeri (3)

- - - - -

 - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - -

 - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 2.855.876 - - -

 - Değer düşüklüğü (-) - (2.855.876) - - -

 - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - -

 - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - -

 - Değer düşüklüğü (-) - - - - -

 - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - -

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - -

(*) Söz konusu tutarların belirlenmesinde alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.

31 Aralık 2013 itibariyle

31.12.2013
Alacaklar

Bankalardaki 
MevduatTicari Alacaklar Diğer Alacaklar

İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski  
( A+B+C+D+E) (1) 6.313.114 5.715.517 60.024 538.876 465.217

 - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 10.293 - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri

6.313.114 5.715.517 60.024 538.876 465.217

     

 - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 10.293 - - - 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi 
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 
varlıkların defter değeri (2)

- - - - -

     

     

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların 
net defter değeri (3)

- - - - -

     

 - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - -

 - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 2.027.874 - - -

 - Değer düşüklüğü (-) - (2.07.874) - - -

 - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - -

 - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - -

 - Değer düşüklüğü (-) - - - - -

 - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - -

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - -

(*) Söz konusu tutarların belirlenmesinde alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.

48.1.2. Alacaklar için alınan teminatların detayı ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:

Şirketin 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle alacakları için almış olduğu teminatların toplam tutarı 700.000 TL’dir. (31 Aralık 2013: 10.293 TL) 

48.1.3. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıklar ile koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş 
veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların kredi kalitesine ilişkin açıklamalar:

Şirketin koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlığı bulunmamaktadır. 
Vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların tahsilatlarında herhangi bir sıkıntı yaşanmamakta olup ticari alacakların ortalama tahsilat 
süreleri 30-365 gün arasında değişmektedir. (31 Aralık 2013: 30-365 gündür)

48.1.4. Değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklara ilişkin olarak ayrılan değer düşüklüğünün tespiti sırasında hangi etkenlerin göz önünde 
bulundurulduğuna yönelik açıklamalar:

31 Aralık 2014 itibariyle bağlı ortaklık niteliğinde olan ve cirosunun düşük olması nedeniyle konsolide edilmeyen Desa İnternational Limited ile Leather 
Fashion’ın özsermayesini yitirmiş olması nedeniyle aktifte yer alan tutarları kadar (3.107.074 TL) ve değer düşüklüğü hesaplanarak Finansal Yatırımlar hesabı 
içinde gösterilmiştir. 

48.1.5. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların yaşlandırma tablosu 

Yoktur. (31 Aralık 2013- Yoktur)

48.1.6. Şirket’in güvence olarak elinde bulundurmakta olduğu teminatın mülkiyetini üzerine almak veya kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer 
unsurları kullanmak suretiyle edindiği varlıkların;

- Niteliği ve defter değeri;

Yoktur. (31 Aralık 2013- Yoktur)

- Anılan varlıkların halihazırda nakde dönüştürülebilir nitelikte olmamaları durumunda, işletmenin söz konusu varlıkların elden çıkarılması veya işletme 
faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin yaklaşımı:

Yoktur. (31 Aralık 2013- Yoktur)

48.2.Likidite riski: Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi 
puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket 
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle likidite riskine maruz kalmıştır. Şirket ticari borçlarının vadelerini uzatmak, yeni hammadde alımı yerine 
hammadde stoklarına ağırlık vermek suretiyle likidite yönetimi gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

48.2.1.Türev ve türev olmayan finansal yükümlüklerin kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

Aşağıdaki tabloda Şirket’in yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler 
üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Ticari borçların ortalama vadesi 60 gündür. (31 Aralık 2013- 50 Gün)

Cari Dönem:  

Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri

Sözleşme 
uyarınca nakit 

çıkışlar 
 toplamı 

(=I+II+III+IV)

3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun 
(IV)

Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 85.494.387 85.915.472 45.164.235 24.135.088 16.616.149 -
Banka Kredileri 41.504.475 43.162.869 9.342.763 17.203.957 16.616.149 -
Finansal Kiralama Yükümlülükleri 102.218 105.005 62.986 42.019 - -
Ticari Borçlar 47.966.680 48.441.396 41.821.740 6.619.656 - -
Diğer Borçlar 2.437.953 2.437.953 2.437.953 - - -

31 Aralık 2014

Önceki Dönem: 

31 Aralık 2013

Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri

Sözleşme 
uyarınca nakit 

çıkışlar toplamı 
(=I+II+III+IV)

3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun 
(IV)

Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 85.350.229 85.571.363 55.901.601 8.283.389 21.386.373 -

Banka Kredileri 42.260.300 42.213.105 12.748.098 8.078.634 21.386.373 -

Ticari Borçlar 40.953.664 41.221.993 41.048.675 173.318 - -

Diğer Borçlar 2.136.265 2.136.265 2.104.828 31.437 - -

Diğer Yükümlülük - - - - - -

Türev Finansal Yükümlülükler 131.189 131.189 131.189 - - -

Türev Nakit Girişleri - - - - - -

Türev Nakit Çıkışları 131.189 131.189 131.189 - - -
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48.3. Piyasa Riski: Bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda tutulan pozisyonlarda, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur farkı ve hisse 
senedi fiyat değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan riskler nedeniyle zarar etme ihtimalidir.

48.3.1. Kur Riski: Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak 
etkilere kur riski denir.

31.12.2014
TL Karşılığı 

(Fonksiyonel 
para birimi )

ABD Doları Avro GBP CHF DİĞER

1.Ticari Alacaklar 6.716.404 22.686 1.470.841 699.368 - -
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka 
hesapları dahil) 19.669 1.416 3.045 2.165 4 -

2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - -

3.Diğer 492.127 54.313 67.469 43.747 214 57.961

4.Dönen Varlıklar (1+2+3) 7.228.200 78.415 1.541.355 745.280 218 57.961

5.Ticari Alacaklar - - - - - -

6a.Parasal Finansal Varlıklar - - - - - -

6b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - -

7.Diğer 35.130 13.677 1.000 165 - -

8.Duran Varlıklar (5+6+7) 35.130 13.677 1.000 165 - -

9.Toplam varlıklar (4+8) 7.263.330 92.092 1.542.355 745.445 218 57.961

10.Ticari Borçlar (22.539.074) (3.714.170) (4.243.871) (540.671) (502) (30.261)

11.Finansal Yükümlülükler (20.797.689) (2.321.621) (5.464.630) - - -

12a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - - -

12b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler (2.374.071) (24.744) (810.135) (8.772) - -

13.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) (45.710.834) (6.060.535) (10.518.636) (549.443) (502) (30.261)

14.Ticari Borçlar - - - - - -

15.Finansal Yükümlülükler (14.964.064) (3.184.520) (2.687.092) - - -

16a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - - -
16b.Parasal Olmayan Diğer 
Yükümlülükler - - - - - -

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler 
(14+15+16) (14.964.064) (3.184.520) (2.687.092) - - -

18.Toplam Yükümlülükler (13+17) (60.674.898) (9.245.055) (13.205.728) (549.443) (502) (30.261)
19.Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev 
Araçların Net varlık / (Yükümlülük) 
Pozisyonu (19a-19b)

- - - - - -

19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - - - - -

19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı 
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - - - - -

20.Net Yabancı Para Varlık / 
(Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) (53.411.568) (9.152.963) (11.663.373) 196.002 (284) 27.700

21.Parasal Kalemler Net Yabancı Para 
Varlık / (Yükümlülük )Pozisyonu (UFRS 
7.B23 (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

(53.938.825) (9.220.953) (11.731.842) 152.090 (498) (30.261)

22.Döviz Hedge’i İçin Kullanılan 
Finansal Araçların Toplam Gerçeğe 
Uygun Değeri

- - - - - -

23.Döviz Varlıkların Hedge Edilen 
Kısmının Tutarı - - - - - -

24.Döviz Yükümlülüklerin Hedge 
Edilen Kısmının Tutarı - - - - - -

25.İhracat 114.546.075 640.276 32.789.841 5.720.373 - -

26.İthalat 69.666.947 7.547.547 18.050.360 184.506 47.242 246.165

(*) İlgili ihracat ve ithalat tutarlarının Türk Lirası karşılıkları alış veya satış tarihindeki piyasa döviz kurundan ifade edilmiştir.

31.12.2013
TL Karşılığı 

(Fonksiyonel 
para birimi )

ABD Doları Avro CHF GBP NOK

1.Ticari Alacaklar  6.728.385 5.845 1.283.450  - 839.283  - 
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka 
hesapları dahil)  17.940 3.045 3.183  4 598  - 

2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  - 

3.Diğer 443.628 44.283 104.900 615 11.279  - 

4.Dönen Varlıklar (1+2+3) 7.189.953 53.173 1.391.553 619 851.160  - 

5.Ticari Alacaklar  -  -  -  -  -  - 

6a.Parasal Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  - 

6b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  - 

7.Diğer  -  -  -  -  -  - 

8.Duran Varlıklar (5+6+7)  -  -  -  -  -  - 

9.Toplam varlıklar (4+8) 7.189.953 53.173 1.391.553 619 851.160  - 

10.Ticari Borçlar (20.633.503) (1.398.048) (3.317.746) (56.025) (75.794) (21.597.431)

11.Finansal Yükümlülükler (19.150.930) (7.188.469) (1.296.980)  -  -  - 

12a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  - -  -  -  -  - 

12b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  (4.429) (1.783) - - (178)  - 

13.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  (39.788.862) (8.588.300) (4.614.726) (56.025) (75.972) (21.597.431)

14.Ticari Borçlar  - - - - - - 

15.Finansal Yükümlülükler (21.386.373) (4.845.070)  (3.761.465)  -  -  - 

16a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  -  -  -  -  -  - 
16b.Parasal Olmayan Diğer 
Yükümlülükler  -  -  -  -  -  - 

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler 
(14+15+16) (21.386.373) (4.845.070)  (3.761.465)  -  -  - 

18.Toplam Yükümlülükler (13+17) (61.175.235) (13.433.370) (8.376.191) (56.025) (75.972) (21.597.431)
19.Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev 
Araçların Net varlık / (Yükümlülük) 
Pozisyonu (19a-19b)

 -  -  -  - -  - 

19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı  -  -  -  - -  - 

19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı 
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı  -  -  -  - -  - 

20.Net Yabancı Para Varlık / 
(Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)  (53.985.282)  (13.380.197)  (6.984.638)  (55.406)  775.188  (21.597.431)

21.Parasal Kalemler Net Yabancı Para 
Varlık / (Yükümlülük )Pozisyonu (UFRS 
7.B23 (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

 (54.424.481)  (13.422.697)  (7.089.558)  (56.021) 764.087  (21.597.431)

22.Döviz Hedge’i İçin Kullanılan 
Finansal Araçların Toplam Gerçeğe 
Uygun Değeri

 -  -  -  -  -  - 

23.Döviz Varlıkların Hedge Edilen 
Kısmının Tutarı  -  -  -  -  -  - 

24.Döviz Yükümlülüklerin Hedge 
Edilen Kısmının Tutarı  -  -  -  -  -  - 

25.İhracat 118.847.410 223.815 28.250.573  - 10.084.842  - 

26.İthalat 73.345.469 34.365.117  -  -  - 

(*) İlgili ihracat ve ithalat tutarlarının Türk Lirası karşılıkları 31 Aralık 2013 TCMB döviz alış kurundan ifade edilmiştir.
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31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi tabloları aşağıdaki gibidir:

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu     

 Kar/Zarar Özkaynaklar

Cari Dönem Yabancı Paranın 
Değer Kazanması

Yabancı Paranın 
Değer Kaybetmesi

Yabancı Paranın 
Değer Kazanması

Yabancı Paranın 
Değer Kaybetmesi

ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde:   

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (2.122.481) 2.122.481 - -

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)   

3- ABD Doları Net Etki (1+2) (2.122.481) 2.122.481 - -

Avro döviz kurunun %10 değişmesi halinde:   

4- Avro net varlık/yükümlülüğü (3.289.887) 3.289.887 - -

5- Avro riskinden korunan kısım (-)   

6- Avro Net Etki (4+5) (3.289.887) 3.289.887 - -

İsviçre Frangı döviz kurunun ortalama %10 değişmesi halinde:   

7-İsviçre Frangı net varlık/yükümlülüğü (66) 66 - -

8--İsviçre Frangı riskinden korunan kısım (-)   

9- -İsviçre Frangı Net Etki (7+8) (66) 66 - -

İngiliz Sterlini döviz kurunun ortalama %10 değişmesi halinde:   

10- İngiliz Sterlini net varlık/yükümlülüğü 70.484 (70.484) - -

11- İngiliz Sterlini kuru riskinden korunan kısım (-)   

12- İngiliz Sterlini Net Etki (10+11) 70.484 (70.484) - -

Diğer döviz kurlarının ortalama %10 değişmesi halinde:

13- Diğer döviz kurlar net varlık/yükümlülüğü (83) 83 -

14- Diğer döviz kurları kuru riskinden korunan kısım (-) - - - -

15- Diğer Döviz Kurları Net Etki (13+14) (83)
83

TOPLAM (3+6+9+12+15) (5.341.157) 5.341.157 - -

31 Aralık 2013

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu     

 Kar/Zarar Özkaynaklar

Cari Dönem Yabancı Paranın 
Değer Kazanması

Yabancı Paranın 
Değer Kaybetmesi

Yabancı Paranın 
Değer Kazanması

Yabancı Paranın 
Değer Kaybetmesi

ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde:     

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü  (2.855.736)  2.855.736 - -

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)     

3- ABD Doları Net Etki (1+2)  (2.855.736)  2.855.736 - -

Avro döviz kurunun %10 değişmesi halinde:     

4- Avro net varlık/yükümlülüğü  (2.051.045)  2.051.045 - -

5- Avro riskinden korunan kısım (-)     

6- Avro Net Etki (4+5)  (2.051.045)  2.051.045 - -

İsviçre Frangı döviz kurunun ortalama %10 değişmesi halinde:     

7-İsviçre Frangı net varlık/yükümlülüğü  (13.241)  13.241 - -

8--İsviçre Frangı riskinden korunan kısım (-)     

9- -İsviçre Frangı Net Etki (7+8)  (13.241)  13.241 - -

İngiliz Sterlini döviz kurunun ortalama %10 değişmesi halinde:     

10- İngiliz Sterlini net varlık/yükümlülüğü  272.199  (272.199) - -

11- İngiliz Sterlini kuru riskinden korunan kısım (-)     

12- İngiliz Sterlini Net Etki (10+11)  272.199  (272.199) - -

Norveç Kronu döviz kurunun ortalama %10 değişmesi halinde:     

13- Norveç Kronu net varlık/yükümlülüğü  (750.705)  750.705 - -

14- Norveç Kronu kuru riskinden korunan kısım (-)     

15- Norveç Kronu Net Etki (10+11)  (750.705)  750.705 - -

TOPLAM (3+6+9+12+15)  (5.398.528)  5.398.528 - -

48.3.1. Faiz Riski : Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma 
gerekliliğini doğurur. Şirket’in faiz oranı riskine duyarlılığı aktif ve pasif hesapların vadelerindeki uyumsuzluğu ile ilgilidir. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen 
varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir.

Faiz Pozisyonu Tablosu

Sabit faizli finansal araçlar Cari Dönem Önceki Dönem

Bankalar Vadeli Mevduatlar 910.000 -

Finansal Yükümlülükler Banka Kredileri 26.549.068 11.994.540

Finansal Yükümlülükler Finansal Kiralama Borçları 102.218 -

 Değişken faizli finansal araçlar

Finansal Yükümlülükler  Banka Kredileri 14.955.407 30.265.760

Raporlama tarihinde faiz oranlarının %1 oranında daha yüksek olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit olması durumunda Şirket’in değişken faizli kredilerinden 
olan faiz giderleri 475.771 TL artmaktadır (31 Aralık 2013: 151.329 TL)

48.4 Diğer Risklere İlişkin Duyarlılık Analizi:

Yoktur. (31 Aralık 2013: Yoktur.)

NOT 49 – FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN 
KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
49.1. Finansal Araç Kategorileri

 

İtfa edilmiş 
değerlerden 
gösterilen 

diğer finansal 
varlıklar

Kredi ve 
alacaklar

Satılmaya 
hazır finansal 

varlıklar

Gerçeğe 
uyg. değ. 
fark. gelir 
tablosuna 
yans. fin. 

var.lar

İtfa edilmiş 
değerlerden 
gösterilen 

diğer finansal 
yüküm.ler

Kayıtlı değer Rayiç değer Not

31 Aralık 2014

Finansal Varlıklar         

Nakit ve nakit benzerleri 1.441.534 - - - - 1.441.534 1.441.534 47

Ticari alacaklar - 8.309.494 - - - 8.309.494 8.309.494 7

Finansal yatırımlar  - - 7.685.475 - - 7.685.475 7.685.475 4

Finansal Yükümlülükler        

Finansal Borçlar - - - - 41.606.693 41.606.693 41.606.693 47

Ticari Borçlar - - - - 47.966.680 47.966.680 47.966.680 7

Diğer Borçlar - - - - 2.437.953 2.437.953 2.437.953 9

 

İtfa edilmiş 
değerlerden 
gösterilen 

diğer finansal 
varlıklar

Kredi ve 
alacaklar

Satılmaya 
hazır finansal 

varlıklar

Gerçeğe 
uyg. değ. 
fark. gelir 
tablosuna 
yans. fin. 

var.lar

İtfa edilmiş 
değerlerden 
gösterilen 

diğer finansal 
yüküm.ler

Kayıtlı değer Rayiç değer Not

31 Aralık 2013

Finansal Varlıklar         

Nakit ve nakit benzerleri 735.569 - - - - 735.569 735.569 47

Ticari alacaklar - 12.028.631 - - - 12.028.631 12.028.631 7

Finansal yatırımlar  - - 2.665.364 - - 2.665.364 2.665.364 4

Finansal Yükümlülükler        

Finansal Borçlar - - - - 42.260.300 42.260.300 42.260.300 47

Ticari Borçlar - - - - 40.953.664 40.953.664 40.953.664 7

Diğer Borçlar - - - - 2.136.265 2.136.265 2.136.265 9
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a) Gerçeğe Uygun Değer 

Gerçeğe uygun değer, karşılıklı pazarlık ortamında bilgili bir alıcı ile bilgili bir satıcı arasında bir varlığın el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi durumunda 
ortaya çıkan tutardır. 

Finansal varlıklar, bilançoya alınmalarından sonraki dönemlerde “Gerçeğe Uygun Değer” ile değerlenirler. 

Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri, şirket yönetimi tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenir. Ancak 
gerçeğe uygun değeri belirlemek için piyasa verilerin yorumlanmasında tahminler kullanılması gerekmektedir. Buna göre, sunulan tahminler, şirketin güncel 
piyasa işleminde elde edebileceği gerçek tutarları göstermeyebilir. 

Borsada işlem gören hisse senetlerinin gerçeğe uygun değeri “Borsa rayici” dir. 

Nakit ve nakit benzeri değerler, kısa vadeli ticari alacaklar ve borçların defter değerlerinin gerçeğe uygun değere yakın olduğu kabul edilir.

Döviz cinsinden olan finansal varlıklar, dönem sonu kuru üzerinden değerlenir; bundan dolayı gerçeğe uygun değerleri kayıtlı değerlerine yaklaşır. 

Şirketin iştirak ve bağlı ortaklıkları aktif bir piyasada işlem görmemeleri nedeniyle gerçeğe uygun değerleri güvenilir olarak ölçülememiştir. Şirket, kısa vadede, 
anılan finansal araçları elden çıkarmak niyetinde değildir.

b) Riskten Korunma Muhasebesi

Riskten korunma muhasebesi, riskten korunma amaçlı araçlar ( vadeli işlem sözleşmeleri, option, forward ve swap işlemleri ) ile riskten korunan kalemlerin ( 
finansal tablolarda yer alan dövize döviz kuru, faiz ve fiyat riskine maruz borç ve alacaklar ile finansal tablolara alınmayan aynı etkilere maruz kesin taahhütlerin 
) gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen değişikliklerin birbirleriyle netleştirilmesi suretiyle kar veya zarar olarak finansal tablolara alınmasını gerektirir.

Üç tür korunma ilişkisi mevcuttur:

-Gerçeğe uygun değer koruması

-Nakit akışı koruması

-Net yatırım koruması ( Yurt dışındaki iştiraklerde bulunan )

c) Gerçeğe uygun değer tahmini 

Şirket’in finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değere ilişkin sınıflandırmaları aşağıdaki gibidir: 

Seviye 1: Aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlara dayanan; 

Seviye 2: Doğrudan (aktif piyasadaki fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (aktif piyasalardaki fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki 
verilere dayanan; 

Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan. 

Şirket’in, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerindeki gerçeğe uygun değeri ile ölçülmüş varlık ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014

Varlıklar Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

Finansal Yatırımlar - - 7.685.475 7.685.475

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar - - 3.685.309 3.685.309

Toplam Varlıklar - - 11.370.784 11.370.784

Yükümlülükler Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

Türev Araçlar - - - -

Toplam Varlıklar - - - -

31 Aralık 2013

Varlıklar Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

Finansal Yatırımlar - - 2.665.364 2.665.364

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar - - 2.309.680 2.309.680

Toplam Varlıklar - - 4.975.044 4.975.044

Yükümlülükler Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

Türev Araçlar - 131.189 - 131.189

Toplam Varlıklar - 131.189 - 131.189

NOT 50 – RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur. (31 Aralık 2013: Yoktur.)

NOT 51 – FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, 
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur. ( 31.12.2013 : Yoktur )

NOT 52 – TMS’YE İLK GEÇİŞ
Yoktur. ( 31.12.2013 : Yoktur )

NOT 53 – NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Nakit Akış Tablosu, “Dolaylı Yöntem” e göre hazırlanmıştır.

NOT 54 – ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Özkaynak değişim tablosu, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı kararı ile belirlenen formata uygun olarak hazırlanmıştır.

RAPOR DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER
 

02.02.2015 – Mağaza Kapanışı Hakkında

Verimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda,

1-Maltepe Carrefour Alışveriş Merkezi Cevizlik Mah. Tugay Yokuşu No:73 Mağaza No.55 Maltepe/İSTANBUL adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Maltepe Carrefour Alışveriş Merkezi şubesi,

2-Torium Alışveriş Merkezi Saadetdere Mah. 137. Sk. Haramidere Sanayi Sitesi Karşısı 1. Kat D-59 Esenyurt /İSTANBUL adresinde Desa Deri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Torium Alışveriş Merkezi Şubesi

3- Gaziantep Forum Alışveriş Merkezi Yaprak Mah. İstasyon Cad. No:76 GF Blok L13/14 Şehitkamil/ Gaziantep adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Gaziantep Forum Alışveriş Merkezi Samsonite ünvanlı olmak üzere toplam üç şubemizin kapatılmalarına karar verilmiştir.

 

05.02.2015 – Mağaza Kapanışı Hakkında

Verimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda, İstanbul Deniz Otobüsleri Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi No:8A Yenikapı/Fatih/İSTANBUL 
adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Deniz Otobüsleri Samsonite şubesi ünvanlı mağazamızın kapatılmasına karar verilmiştir.

 

23.02.2015 – Mağaza Kapanışı Hakkında

Verimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda, Kızılay Mahallesi Atatürk Bulvarı No:96 Mağaza No:119 Kızılay/Çankaya-ANKARA adresinde Desa 
Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş Kızılay Alışveriş Merkezi 2 Numaralı Mağazası ünvanlı şubemizin kapatılmasına karar verilmiştir.
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