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DOĞAN PLATFORM YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

VARLIKLAR

Cari
Dönem
31 Aralık
2014

Geçmiş
Dönem
31 Aralık
2013

42.330.908

40.099.012

3
5
11
10

7.829.274
27.765.449
1.082.936
26.682.513
6.316.612
419.573

17.562.238
21.340.554
2.180.865
19.159.689
909.056
287.164

9
6
7
19
10

10.143.554
5.586.582
914.643
1.086.527
1.827.269
728.533

12.349.035
7.612.431
1.254.225
589.688
2.585.728
306.963

52.474.462

52.448.047

Dipnot

Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
Duran varlıklar
Finansal yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar
Toplam varlıklar
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Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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DOĞAN PLATFORM YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Ertelenmiş gelirler
Kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli
karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

Dipnot

3
5
8
10

8
9

Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun
vadeli karşılıklar
ÖZKAYNAKLAR
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı giderler
Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki
aktüeryal kayıplar
Geçmiş yıllar zararları
Net dönem karı/(zararı)

8

13

Toplam kaynaklar

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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Cari
Dönem
31 Aralık
2014

Geçmiş
Dönem
31 Aralık
2013

30.926.714
28.314.548
17.964.532
10.350.016
110.094
1.806.940
452.859

20.988.650
18.839.019
15.804.798
3.034.221
95.909
1.383.724
439.544

452.859
242.273

439.544
230.454

461.762
461.762

381.181
381.181

461.762

381.181

21.085.986
21.085.986

31.078.216
31.078.216

27.000.000

200.000.000

(290.289)
(6.085.830)
462.105

(304.945)
(168.616.839)
-

52.474.462

52.448.047

DOĞAN PLATFORM YATIRIMLARI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Dipnot
Referansı

Sürdürülen Faaliyetler

Cari Dönem
1 Ocak31 Aralık 2014

Satış geliri

14

75.573.023

Satışların maliyeti (-)

14

(69.189.552)

Brüt esas faaliyet karı

6.383.471

Genel yönetim giderleri (-)

15

(1.575.062)

Pazarlama Giderleri (-)

15

(2.584.622)

Esas faaliyetlerden diğer gelirler

16

1.535.100

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

16

(268.562)

Esas faaliyet karı/(zararı)
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)

3.490.325
17

Finansman gideri öncesi faaliyet karı
Finansman giderleri (-)

1.464.471
18

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar/(zarar)
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri/(gideri)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)

(2.025.854)

(247.571)
1.216.900

19

(754.795)
(754.795)

Sürdürülen faaliyetler dönem karı/(zararı)

462.105

Dönem karı/(zararı)

462.105

Dönem karı/(zararı)

462.105

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler
Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki
aktüeryal kayıplar
Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki
aktüeryal kayıplar ertelenmiş vergi etkisi

14.656
8

18.320

19

(3.664)

Diğer kapsamlı gider

14.656

Toplam kapsamlı gelir/(gider)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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476.761

DOĞAN PLATFORM YATIRIMLARI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak birikmiş
diğer kapsamlı gelirler ve
giderler

Ödenmiş
sermaye

Tanımlanmış emeklilik
fayda planlarındaki
aktüeryal kayıplar

Geçmiş yıllar
zararı

Net dönem karı /
(zararı)

Toplam özkaynaklar

13

200.000.000

(304.945)

(168.616.839)

-

31.078.216

13
13

(162.531.009)
(10.468.991)
-

14.656

162.531.009
-

462.105

(10.468.991)
476.761

-

14.656
-

-

462.105

14.656
462.105

27.000.000

(290.289)

(6.085.830)

462.105

21.085.986

Dipnot
1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla bakiyeler
Sermayenin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi
suretiyle azaltılması
Sermaye azaltımı kapsamında ortaklara ödenen
Toplam kapsamlı gelir
Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki aktüeryal
kayıplar
Net dönem karı zararı
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla bakiyeler

Birikmiş kar/zararlar

13

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
4

DOĞAN PLATFORM YATIRIMALRI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

İşletme faaliyetlerinden elde edilen
nakit akımları
Net dönem karı/(zararı)
- Duran varlıkların amortisman ve itfa payları
- Kıdem tazminatı karşılığı
- İzin karşılığı
- Finansal Yatırımlardaki değer düşüklüğü
- Vergi gideri/(geliri)
- Şüpheli ticari alacak karşılığı
- Reeskont geliri
- Reeskont gideri
- Faiz geliri ve gideri ile ilgili düzeltmeler

Dipnot
6-7
8
8
17
19
5
16
16
16

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
- İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim
- Ticari alacaklardaki değişim
- Ertelenmiş gelirlerdeki değişim
- Diğer alacaklar ve varlıklardaki değişim
- Ticari borçlardaki değişim
- İlişkili taraflara borçlardaki değişim
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
- Alınan faizler
- Ödenen kıdem tazminatı
- Ödenen izin karşılığı
Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit

8
8

Cari Dönem
1 Ocak31 Aralık 2014
462.105
716.045
200.173
51.479
2.025.849
754.795
168.596
(482.731)
206.825
(753.349)
3.349.787
1.097.929
(7.898.245)
423.216
(5.961.535)
7.798.526
2.159.734
26.004
995.416
753.349
(101.272)
(38.164)
1.609.329

- Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
- Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit

6
7

(104.490)
(768.812)
(873.302)

- Sermaye azaltımı kapsamında ortaklara yapılan ödeme
Finansman faaliyetlerinden
elde (kullanılan)/edilen nakit

13

(10.468.991)
(10.468.991)

Nakit ve nakit benzerlerindeki net değişim

(9.732.964)

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

4

17.562.238

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

4

7.829.274

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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DOĞAN PLATFORM YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

1.

ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU
Doğan Platform Yatırımları A.Ş. (“Doğan Platform” veya “Şirket”) 8 Nisan 1997’de İstanbul,
Türkiye’de kurulmuştur.
Mevcut durum itibariyle Şirket’in faaliyeti bulunmamaktadır.
Şirket’in adresi ve başlıca faaliyet merkezi Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65
Üsküdar/İstanbul’ dur.
Doğan Platform’un bağlı ortaklığı (“Bağlı Ortaklık”), temel faaliyet konusu, ve faaliyet gösterdiği ülke
aşağıda belirtilmiştir:
Bağlı Ortaklık
Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. (“Doğan İnternet Yayıncılığı”)

Ülke

Faaliyet
konusu

Bölüm

Türkiye

İnternet yayıncılığı

Medya

2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde,
genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.

2.1.1 Konsolidasyon esasları
Konsolide finansal tablolar, aşağıda (a)’dan (c)’ye kadar olan bölümlerde beyan edilen esaslar
çerçevesindeki ana şirket Doğan Platform ve Bağlı Ortaklığa ait hesapları içerir. Konsolidasyon
kapsamına dahil edilen şirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, tarihsel maliyet
esaslarına göre tutulan kayıtlarına Dipnot 2’de belirtilen finansal tabloların hazırlanma ilkelerine
uygunluk ve Grup (Doğan Platform ve bağlı ortaklığı birlikte) tarafından uygulanan muhasebe
politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından, gerekli düzeltme ve sınıflamalar yapılmıştır.
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan konsolidasyon esasları aşağıda özetlenmiştir;
(a) Bağlı Ortaklık
Konsolide finansal tablolar, Grup ve Grup’un bağlı ortaklığı tarafından kontrol edilen işletmenin
finansal tablolarını kapsar. Kontrol, Grup’un aşağıdaki şartları sağlaması ile sağlanır:




yatırım yapılan Grup/varlık üzerinde gücünün olması;
yatırım yapılan Grup/varlıktan elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da bu getirilere
hakkı olması ve
getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesi.

Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değişiklik oluşmasına neden olabilecek bir
durumun ya da olayın ortaya çıkması halinde Grup yatırımının üzerinde kontrol gücünün olup
olmadığını yeniden değerlendirir.

6

DOĞAN PLATFORM YATIRIMLARI A.Ş.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.1.1 Konsolidasyon esasları (devamı)
(a) Bağlı Ortaklık (devamı)
Bağlı ortaklığın bilançosu ve kar veya zarar tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak
konsolide edilmiş ve Şirket’in sahip olduğu bağlı ortaklığı kayıtlı değeri ile bağlı ortaklıkların
sermayeleri karşılıklı olarak netleştirilmiştir.
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklık ve
ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir:

Doğan İnternet Yayıncılığı
(b)

Etkin ortaklık
oranları (%)
31 Aralık 2014

Etkin ortaklık
oranları (%)
31 Aralık 2013

100,00

100,00

Finansal yatırımlar

Grup’un doğrudan ve dolaylı pay toplamı %20’nin altında olan veya %20’nin üzerinde olmakla
birlikte Grup’un önemli bir etkiye sahip olmadığı veya konsolide finansal tablolar açısından önemlilik
teşkil etmeyen; teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir
şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, varsa değer kaybı ile ilgili karşılık
düşüldükten sonra, maliyet bedelleri ile konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
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(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

2.2

TMS’ye Uygunluk Beyanı
İlişikteki finansal tablolar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ile bunlara ilişkin ek ve
yorumlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
Finansal tablolar ve dipnotlar KGK tarafından 20 Mayıs 2013 tarihli ilke kararı ile açıklanan “finansal
tablo örnekleri ve kullanım rehberi”ne uygun olarak sunulmuştur.

2.3

Kullanılan Para Birimi
Şirket’in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan ve finansal tablo
sunumu için kullanılan para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.

2.4

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve
önemli farklılıklar açıklanır.

2.5

Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe
politikalarında önemli bir değişikliği olmamıştır.

2.6

Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde
değişikliği olmamıştır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal
tabloları yeniden düzenlenir.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.7

Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları
Cari dönemde, Grup’un finansal performansı, bilançosu, sunum veya dipnot açıklamalarını etkileyen
herhangi bir standart veya yorum bulunmamaktadır. Bununla birlikte aşağıda cari dönemde geçerli olup
Grup’un konsolide finansal tablolarına etkisi olmayan standartlar ile henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup
tarafından da erken uygulanması benimsenmemiş standartlar ve yorumlara ilişkin detaylara yer
verilmiştir.
(a) 1 Ocak 2014 yılından itibaren geçerli olan ve Grup’un finansal tablolarına etkisi olan
standartlar
Bulunmamaktadır.
(b) 1 Ocak 2014 yılından itibaren geçerli olan ve Grup’un finansal tablolarına etkisi olmayan
standartlar
TFRS 10, 12, TMS 27 (Değişiklikler)
TMS 32 (Değişiklikler)
TMS 36 (Değişiklikler)
TMS 39 (Değişiklikler)
TFRS Yorum 21
TMS 21 (Değişiklikler)
1
2

Yatırım Şirketleri1
Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi1
Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer
Açıklamaları1
Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma
Muhasebesinin Devamlılığı1
Harçlar ve Vergiler1
Kur Değişiminin Etkileri2

1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
Değişikliğin yayımlandığı 12 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.

(c) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemiş
standartlar ve yorumlar
Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:
TFRS 9
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler)
TMS 19 (Değişiklikler)
2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık
İyileştirmeler
2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık
İyileştirmeler
TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler)

Finansal Araçlar
TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük
Tarihi
Çalışanlara Sağlanan Faydalar 1
TFRS 2, TFRS 3, TFRS 8, TFRS 13, TMS 16 ve TMS 38,
TMS 24, TFRS 9, TMS 37, TMS 39 1

TFRS 3, TFRS 13, TMS 40 1
Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan
Yöntemlerin Açıklanması 2
TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler 2
ile
TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36
ve TMS 40 (Değişiklikler)
TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler)
Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların
Muhasebeleştirilmesi 2
1
2

30 Haziran 2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
31 Aralık 2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.

Yukarıda belirtilen standartlar, 2015 ve takip eden yıllarda yürürlüğe girecek olup Grup, söz konusu
standartların uygulanması sonucunda konsolide finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz
belirlememiş olup sözkonusu farkların konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olmasını
beklememektedir.
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Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Hasılat
Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür.
Tahmini müşteri iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir.
Internet Reklam Gelirleri
Internet reklam gelirleri reklamların yayınlandığı tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına ve
dönemsellik ilkesine göre kaydedilir. Yayınlanmayan kısmı ise ertelenmiş gelir olarak finansal durum
tablosunda muhasebeleştirilir.
Şirket, reklam gelirleri üzerinden ajanslara komisyon ödemektedir. Şirket’in finansal tablolarında,
reklam gelirleri, ajans komisyonları düşülmek suretiyle “net” olarak gösterilmiştir.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar bilgisayar yazılımları hakları ve diğer maddi olmayan duran
varlıklardan oluşmaktadır. Sınırlı faydalı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar elde etme
maliyetlerinden taşınır ve doğrusal olarak itfa edilir.
Sınırlı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar olası bir değer düşüklüğü göstergesi olup
olmadığının tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi olmayan duran varlığın kayıtlı
değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi olmayan duran varlığın mevcut
kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir.
Değer düşüklüğü karşılığı aynı dönem içerisinde kar veya zarar tablosuna yansıtılır.
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Maddi Duran Varlıklar ve Şerefiye Haricinde Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değer
Düşüklüğü
Şirket, her raporlama tarihinde varlıklarında değer düşüklüğü olup olmadığını belirlemek için maddi
olan ve olmayan duran varlıklarının defter değerini inceler. Varlıklarda değer düşüklüğü olması
durumunda, değer düşüklüğü tutarının belirlenebilmesi için varlıkların, varsa, geri kazanılabilir tutarı
ölçülür. Bir varlığın geri kazanılabilir tutarının ölçülemediği durumlarda Şirket, varlıkla ilişkili nakit
yaratan birimin geri kazanılabilir tutarını ölçer.
Bir varlığın geri kazanılabilir tutarının defter değerinden düşük olduğu durumlarda, varlığın defter
değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. İlgili varlığın yeniden değerlenen tutarla ölçülmediği
hallerde değer düşüklüğü zararı doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Bu durumda değer
düşüklüğü zararı yeniden değerleme değer azalışı olarak dikkate alınır.
Değer düşüklüğü zararının sonraki dönemlerde iptali söz konusu olduğunda, varlığın defter değeri geri
kazanılabilir tutar için yeniden güncellenen tahmini tutara denk gelecek şekilde artırılır. Arttırılan
defter değer, ilgili varlık için önceki dönemlerde varlık için değer düşüklüğü zararının ayrılmamış
olması durumunda ulaşacağı defter değeri aşmamalıdır. Varlık yeniden değerlenmiş bir tutar üzerinden
gösterilmedikçe, değer düşüklüğü zararına ilişkin iptal işlemi doğrudan kar/zarar içinde
muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenmiş bir varlığın değer düşüklüğü zararının iptali, yeniden
değerleme artışı olarak dikkate alınır.
Finansal Araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yatırımların sınıflandırılması, yatırımların hangi amaç için elde edilmesine bağlı olarak
belirlenmektedir. Şirket yönetimi, finansal varlığın sınıflandırılmasını ilk elde edildiği tarihte
yapmakta ve bu sınıflandırmayı her bilanço döneminde tekrar değerlendirmektedir. Şirket, finansal
yatırımlarını aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır:
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu
kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar (ticari ve diğer alacaklar, banka bakiyeleri, kasa ve
diğerleri) etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü
düşülerek gösterilir. Faiz geliri, reeskont etkisinin önemli olmadığı durumlar haricinde etkin faiz oranı
yöntemine göre hesaplanarak kayıtlara alınır.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri
3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği
riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Şirket’in nakit ve nakit
benzerleri ‘Krediler ve Alacaklar’ kategorisinde sınıflandırılmaktadır.
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Finansal Araçlar (devamı)
Finansal varlıklar (devamı)
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya
finansal varlık grupları, her finansal durum tablosu 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.
İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar 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.
Maliyet değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen
tahmini nakit akımlarının benzer bir finansal varlık için olan cari faiz oranları ile iskonto edilerek
hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. Bu tür bir değer düşüklüğü sonraki
dönemlerde iptal edilemez.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün
finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür.
Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir.
Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde
azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal
edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda
ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
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Finansal varlıkların finansal durum tablo dışı bırakılması
Şirket, finansal varlığa ait nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan haklarının süresinin dolması
veya ilgili finansal varlığı ve bu varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları başka bir
tarafa devretmesi durumunda söz konusu varlığı finansal durum tablosu dışı bırakır. Varlığın
mülkiyetinden doğan tüm risklerin ve kazanımların başka bir tarafa devredilmediği ve varlığın
kontrolünün Şirket tarafından elde bulundurulduğu durumlarda, Şirket, varlıkta kalan payını ve bu
varlıktan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yükümlülükleri muhasebeleştirmeye devam eder.
Şirket’in devredilen bir varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları elde tutması
durumunda, finansal varlığın muhasebeleştirilmesine devam edilir ve elde edilen gelirler için transfer
edilen finansal varlık karşısında teminata bağlanan bir borç tutarı da muhasebeleştirilir.
Finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, finansal, ticari ve diğer borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden
arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile
birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz
giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen
ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak
tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen
orandır.
İlişkili Taraf Açıklamaları
Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (“Doğan
Holding”)’nin, “müşterek yönetime tabi iş ortaklıkları” dahil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı
olarak iştirak ettiği tüzel kişiler; Şirket üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak; tek başına veya birlikte
kontrol gücüne sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar ile bunların yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar)
ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler
ile bunların önemli etkiye sahip olduğu ve/veya kilit yönetici personel olarak görev aldığı tüzel kişiler;
Şirket’in bağlı ortaklık ve iştirakleri ile Yönetim Kurulu Üyeleri, kilit yönetici personeli ile bunların
yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına
veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir.
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Kur Değişiminin Etkileri
Finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri)
gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer
alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak
Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden
yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas
alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki
parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
Raporlama döneminden sonraki olaylar; kar dağıtımına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, finansal durum tablosu
tarihi ile finansal durum tablosunun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Şirket’in, finansal durum tablosu tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması
durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak,
finansal durum tablosu tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en
güvenilir şekilde tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması
için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter
değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen
hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi
kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da
vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, kar veya zarar tablosunda
yer verilen kârdan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü finansal durum tablosu tarihi
itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
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Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı)
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda
gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici
farklılıkların finansal durum tablosu yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate
alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici
farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları,
gelecekte vergiye tabi 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 kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği
ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı
ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir
geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir
geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde
etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili
farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine
getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve finansal durum tablosu tarihi itibarıyla yasallaşmış
veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve
yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in finansal durum tablosu tarihi itibarıyla
varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği
yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini
mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi
mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve
yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Vergi, doğrudan özkaynaklar altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, kar
veya zarar tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında
muhasebeleştirilir.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kıdem tazminatları:
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik
veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan
Faydalar Standardı (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda
planları olarak nitelendirilir. Finansal durum tablosunda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı
yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük
tutarlarının aktüeryal varsayımlar uyarınca bugüne indirgenmiş değerini ifade eder. Hesaplanan tüm
aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmiştir
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.8

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Nakit Akış Tablosu
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir
biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
Sermaye ve Temettüler
Adi paylar, özkaynak olarak sınıflandırılır. Şirket, kar payı gelirlerini ilgili kar payı alma hakkının
oluştuğu tarihte finansal tablolara yansıtmaktadır. Kar payı borçları, kar dağıtımının bir unsuru olarak
Genel Kurul tarafından onaylandığı dönemde yükümlülük olarak finansal tablolara yansıtılır.

2.9

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Şirket’in muhasebe politikalarını uygularken aldığı kritik kararlar
2.5 notta belirtilen muhasebe politikalarının uygulanması sürecinde yönetim, finansal tablolarda
muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde önemli etkisi olan aşağıdaki yorumları yapmıştır:
Şüpheli alacak karşılıkları
Şüpheli alacak karşılıkları alacakların vade, tahsilat süreleri ve geçmiş tahsil edilememe tecrübesine
dayanılarak belirlenmektedir.
Ertelenmiş Vergi
Şirket, geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı
mevcut koşullar altında tahmin edilmiştir.
Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan zararlar,
kullanılmamış zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde
kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur. Elde edilen veriler ışığında,
Şirket’in gelecekte elde edilecek vergiye tabi kar ertelenmiş vergi varlıklarının tamamını karşılamaya
yetmiyorsa, ertelenmiş vergi varlığının tamamı veya bir kısmına karşılık ayrılır.
Finansal yatırımlardaki değer düşüklüğü
Şirket 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde finansal yatırım değer
düşüklüğü analizini aşağıda detayları açıklanan kapsamda gerçekleştirmiştir.
Nakit üreten birimlerin geri kazanılabilir değeri satış yoluyla elde edilecek olan tutarların
hesaplamaları ile belirlenmiştir. Bu hesaplamalarda beş yıllık dönemi kapsayan bütçeyi temel alan
vergi sonrası nakit akım tahminleri esas alınmıştır.
Kullanım değeri hesaplamalarında kullanılan varsayımlar aşağıdaki gibidir:
Projeksiyon dönemi
Büyüme oranı
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti oranı

2015-2019
%3
% 13,4

Şirket yukarıda belirtilen muhasebe politikası uyarınca finansal yatırımları için 2.025.854 TL değer
düşüklüğü tespit etmiştir. Söz konusu tutar, nakit üreten birimin defter değerinin geri kazanılabilen
tutarına indirgenmesi sonucunda meydana gelen tutardır.
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3.

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
31 Aralık
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
2014

D-Market Elektronik Hizmetler Ticaret A.Ş.
D Elektronik Şans Oyunları Yayıncılık A.Ş.
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Doğan Media International GmbH
Doğan Müzik Kitap ve Pazarlamacılık A.Ş.
Altıncı Cadde Elektronik Ticaret A.Ş.
Doğan Elektronik Turizm Satış Pazarlama Hizmetleri A.Ş.
Delüks Elektronik Hizmetler Ticaret A.Ş.
Diğer

31 Aralık
2013

532.849
195.931
170.754
75.926
49.638
218
57.620
1.082.936

656.113
51.012
239.543
843.981
313.578
76.638
2.180.865

31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

12.227.860
1.961.962
1.918.396
562.533
537.960
526.633
229.188

10.469.632
1.859.650
874.397
511.024
335.688
261.515
1.492.892

17.964.532

15.804.798

İlişkili taraflardan ticari alacaklar Grup’un reklam alacaklarından kaynaklanmaktadır.

İlişkili taraflara ticari borçlar
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Doğan Gazetecilik A.Ş.
DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.
Doğan Gazetecilik İnternet Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.
Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
Diğer

İlişkili taraflara ticari borçlar Grup’un reklam borçlarından kaynaklanmaktadır.
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3.

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

31 Aralık
2014

İlişkili taraflardan alımlar
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Doğan Gazetecilik A.Ş.
DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.
Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.
Diğer

24.038.507
4.149.128
3.849.047
1.676.671
1.175.288
2.750.927
37.639.568

İlişkili taraflardan alımlar, Grup’un internet sitelerinde çıkılan reklamlardan kaynaklanmaktadır.

İlişkili taraflara satışlar

1 Ocak31 Aralık
2014

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
D-Market Elektronik Hizmetler Ticaret A.Ş.
DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.
D Elektronik Şans Oyunları Yayıncılık A.Ş.
Doğan Müzik Kitap ve Pazarlamacılık A.Ş.
Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş.
Diğer

3.267.277
1.572.042
1.134.254
398.475
220.032
163.562
622.400
7.378.042

İlişkili taraflara satışlar, Grup’un internet sitelerinde yapılan reklam yayınlarından kaynaklanmaktadır.

4.

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduatlar
Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar

31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

12.642
7.816.632
543.489
7.273.143

79.834
17.482.404
1.332.404
16.150.000

7.829.274

17.562.238

31 Aralık 2014 itibari ile vadeli mevduatın vadesi Ocak 2015 olup, faiz oranı %7,5 - %10,15’dir (2013
vade Ocak 2014, faiz oranı %6,5 - %9,15).
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5.

TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
a) Ticari Alacaklar:
Finansal durum tablosu tarihi itibarıyla Şirket’in ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık
31 Aralık
Kısa vadeli ticari alacaklar
2014
2013

Ticari alacaklar
Alacak senetleri
Gelir tahakkukları
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (not 3)
Reeskont gideri
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)

28.970.240
726.880
96.265
1.082.936
(151.563)
(2.959.309)

21.631.977
289.719
57.156
2.180.865
(28.450)
(2.790.713)

27.765.449

21.340.554

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, ticari alacakların 2.959.309 TL (2013: 2.790.713 TL) tutarındaki kısmı
için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Şüpheli alacakların önemli bir kısmı, tahsil edilemeyeceği
beklenen reklam alacakları ve diğer ticari alacaklardan oluşmaktadır.
Şirket’in şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2014
Açılış bakiyesi
Dönem gideri (not 14)

(2.790.713)
(168.596)

Kapanış bakiyesi

(2.959.309)

b) Ticari Borçlar:
Finansal durum tablosu tarihi itibarıyla Şirket’in ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar (not 3)
Borç senetleri
Reeskont geliri
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31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

5.676.076
17.964.532
5.128.221
(454.281)

2.735.483
15.804.798
354.000
(55.262)

28.314.548

18.839.019
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6.

MADDİ DURAN VARLIKLAR

Tesis makine
ve cihazlar

Demirbaşlar

Özel
maliyetler

Toplam

61.811
61.811

3.486.414
103.240
3.589.654

489.017
1.250
490.267

4.037.242
104.490
4.141.732

Tesis makine
ve cihazlar

Demirbaşlar

Özel
maliyetler

Toplam

31 Aralık 2014 itibarıyla kapanış bakiyesi

(44.169)
(3.126)
(47.295)

(2.534.907)
(360.525)
(2.895.432)

(203.941)
(80.421)
(284.362)

(2.783.017)
(444.072)
(3.227.089)

31 Aralık 2014 itibarıyla net defter değeri

14.516

694.222

205.905

914.643

Maliyet Değeri
1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar
31 Aralık 2014 itibarıyla kapanış bakiyesi

Birikmiş Amortismanlar
1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri

7.

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Maliyet Değeri

Haklar

Lisans ve
yazılımlar

Toplam

1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar

996.554
768.812

2.617.705
-

3.614.259
768.812

1.765.366

2.617.705

4.383.071

1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
31 Aralık 2014 itibarıyla kapanış bakiyesi

(631.891)
(158.234)
(790.125)

(2.392.680)
(113.739)
(2.506.419)

(3.024.571)
(271.973)
(3.296.544)

31 Aralık 2014 itibarıyla net defter değeri

975.241

111.286

1.086.527

31 Aralık 2014 itibarıyla kapanış bakiyesi
Birikmiş İtfa Payları

2014 yılında amortisman ve itfa payı giderlerinin 271.460 TL’si pazarlama giderlerine, 228.737 TL’si
genel yönetim giderlerine ve 215.848 TL’si satılan malın maliyetine dahil edilmiştir.
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8.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar

Ödenecek sosyal güvenlik primleri
Personele ödenecek ücretler

31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

110.094
-

93.999
1.910

110.094

95.909

31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

452.859

439.544

452.859

439.544

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar

Kullanılmayan izin karşılığı

Kullanılmamış izin karşılığının 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait hareketleri
aşağıdaki gibidir:

2014
Açılış bakiyesi
Dönem gideri
Ödenen

439.544
51.479
(38.164)
452.859

Kıdem tazminatı karşılığı:
Şirket’in aşağıda belirtilen Türkiye’de olan yasal yükümlülükler haricinde, herhangi bir emeklilik
taahhüdü anlaşması bulunmamaktadır.
Türk İş Kanunu’na göre Şirket bir hizmet yılını doldurmak kaydıyla sebepsiz olarak işine son verilen,
askere çağrılan, vefat eden, malul olan, emekli olan veya emeklilik yaşına ulaşan personeline kıdem
tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tutar, her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu
tutar 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 3.438,22 TL (31 Aralık 2013: 3.254,44 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır.
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8.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı)
TMS 19 no’lu “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardı (“TMS 19”), Şirket’in kıdem tazminatı
karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre
toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aktüer firma tarafından hazırlanan rapor uyarınca aşağıdaki
varsayımlar kullanılmıştır:
- hesaplamada iskonto oranı %8,10 (31 Aralık 2013: %9,70), enflasyon oranı %5,00 (31 Aralık 2013:
%6,40) ve reel maaş artış oranı % 5,00 (31 Aralık 2013: %6,40) olarak dikkate alınmıştır.
- hesaplamada 31 Aralık 2014 itibarıyla geçerli olan 3.438,22 TL (31 Aralık 2013: 3.254,44 TL)
düzeyindeki tavan maaş tutarı esas alınmıştır.
- emeklilik yaşı, şirketin geçmiş dönem gerçekleşmeleri dikkate alınarak, Şirket’ten emekli olabilecekleri
ortalama yaş olarak belirlenmiştir.
31 Aralık
31 Aralık
2014
2013
Kıdem tazminatı karşılığı

Kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu

9.

461.762

381.181

461.762

381.181

2014

1 Ocak itibarıyla karşılık
Dönem gideri
Ödenen kıdem tazminatları
Aktüeryal kayıp / kazanç

381.181
200.173
(101.272)
(18.320)

31 Aralık itibarıyla karşılık

461.762

FİNANSAL YATIRIMLAR
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Şirket’in bağlı ortaklığının finansal
yatırımlarınınn detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık
31 Aralık
Finansal yatırımlar
2014
2013

Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.
Değer düşüklüğü karşılığı (Dipnot 2.9, Dipnot 17)
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7.612.436

7.612.436

(2.025.854)
5.586.582

7.612.436
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10.

DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

238.882
118.814
11.000
50.877

247.325
11.287
26.542
2.010

419.573

287.164

31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

728.533

306.963

728.533

306.963

31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

242.273

230.454

242.273

230.454

Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler

31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

Verilen avanslar
Gelecek aylara ait giderler

5.063.921
1.252.691

35.272
873.784

6.316.612

909.056

Kısa vadeli ertelenmiş gelirler

31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

Gelecek aylara ait gelirler
Alınan avanslar

1.805.914
1.026

1.290.057
93.667

1.806.940

1.383.724

Diğer dönen varlıklar
İş avansları
Peşin ödenen vergiler ve fonlar
Personel avansları
Diğer çeşitli alacaklar

Diğer duran varlıklar
Devreden KDV

Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ödenecek vergi ve fonlar

11.

PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
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12.

TAAHHÜTLER

TL karşılığı

ABD
Doları

Avro

TL

A. Kendi Tüzel Kişilği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam
Tutarı
-Teminat Mektubu

844.133

605.233

-

238.900

844.133

605.233

-

238.900

Nakdi Teminat

-

-

-

-

31 Aralık 2014

-İpotek

-

-

-

-

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar
Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat Mektubu

-

-

-

-

-

-

-

-

Nakdi Teminat

-

-

-

-

-İpotek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nakdi Teminat

-

-

-

-

-İpotek

-

-

-

-

C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülemsi Amacıyla Diğer 3.
Kişilerin Borcunu Temin Amacılya Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı
-Teminat Mektubu

D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı

-

-

-

-

-Teminat Mektubu

-

-

-

-

Nakdi Teminat

-

-

-

-

-İpotek

-

-

-

-

ii. B ve C maddeleri Kapsamına Gimeyen Diğer Grup Şirketleri
Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat Mektubu

-

-

-

-

-

-

-

-

Nakdi Teminat

-

-

-

-

-İpotek

-

-

-

-

iii. C Maddesi Kapsamına Gimeyen 3. kişiler Lehine Vermiş
Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat Mektubu

-

-

-

-

-

-

-

-

Nakdi Teminat

-

-

-

-

-İpotek

-

-

-

-

844.133

605.233

-

238.900

Toplam
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12.

TAAHHÜTLER (devamı)
31 Aralık 2013
A. Kendi Tüzel Kişilği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam
Tutarı
-Teminat Mektubu

TL karşılığı

ABD
Doları

Avro

TL

768.652

557.052

-

211.600

768.652

557.052

-

211.600

Nakdi Teminat

-

-

-

-

-İpotek

-

-

-

-

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar
Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat Mektubu

-

-

-

-

-

-

-

-

Nakdi Teminat

-

-

-

-

-İpotek

-

-

-

-

-

-

-

-

C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülemsi Amacıyla Diğer 3.
Kişilerin Borcunu Temin Amacılya Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı
-Teminat Mektubu

-

-

-

-

Nakdi Teminat

-

-

-

-

-İpotek

-

-

-

-

-

-

-

-

-Teminat Mektubu

-

-

-

-

Nakdi Teminat

-

-

-

-

-İpotek

-

-

-

-

ii. B ve C maddeleri Kapsamına Gimeyen Diğer Grup Şirketleri
Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat Mektubu

-

-

-

-

-

-

-

-

Nakdi Teminat

-

-

-

-

-İpotek

-

-

-

-

iii. C Maddesi Kapsamına Gimeyen 3. kişiler Lehine Vermiş
Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat Mektubu

-

-

-

-

-

-

-

-

Nakdi Teminat

-

-

-

-

-İpotek

-

-

-

-

768.652

557.052

-

211.600

D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı

Toplam
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13.

SERMAYE
a) Sermaye
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklar
%
%
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (*) (**)
Doğan Yayın Holding A.Ş. (**)

%100
-

27.000.000
-

%100

200.000.000

Nominal sermaye

%100

27.000.000 %100

200.000.000

(*) Şirket’in sermayesi 200.000.000 TL’den 27.000.000 TL’ye azaltılmıştır. Sermaye azaltımının
162.531.009 TL tutarındaki kısmı geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesi ile 10.468.991 TL
tutarındaki kısmı ise pay sahiplerine ödenmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Sermaye azaltımı 28 Ocak
2014 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edilmiş, ilgili karar 3 Şubat 2014 tarih ve 8499 sayılı Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
(**) Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde hakim ortağı Doğan
Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından “devir alınması” suretiyle, Doğan Şirketler Grubu Holding
A.Ş. bünyesinde birleşmesi 26.08.2014 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edilmiş olup, birleşme
sonucunda Doğan Yayın Holding A.Ş. tasfiyesiz olarak infisah etmiş ve tüzel kişiliği sona ermiştir.
Tescil tarihi itibariyle Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Şirket’te %100 oranında doğrudan pay
sahibi olmuştur.
Şirket’in 2014 yılındaki sermayesi 27 milyon adet hisseden oluşmaktadır (2013: 200 milyon adet
hisse). Hisselerin itibari değeri hisse başına 1 TL’dir (2013: hisse başı 1 TL). Çıkarılan bütün hisseler
nakden ödenmiştir.
14.

HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ

1 Ocak31 Aralık
2014
Yurt içi satışlar
Yurt dışı satışlar
Satış iadeleri (-)

69.012.658
9.224.381
(2.664.016)
75.573.023
1 Ocak31 Aralık
2014

Reklam ve komisyon giderleri
Personel giderleri
Diğer giderler
Amortisman ve itfa payı giderleri (dipnot 6-7)

(62.147.369)
(6.548.286)
(278.049)
(215.848)

Satışların maliyeti

(69.189.552)

Net satışlar

6.383.471
26
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15.

GENEL YÖNETİM VE PAZARLAMA GİDERLERİ

1 Ocak31 Aralık
2014
550.026
262.465
228.737
182.513
168.596
64.988
21.971
95.766
1.575.062

Genel yönetim giderleri detayı
Kira giderleri
Dışarıdan sağlanan faydalar
Amortisman ve itfa payı giderleri (dipnot 6-7)
Vergi, harç,aidat ve noter giderleri
Şüpheli alacak karşılık gideri (dipnot 5)
Müşavirlik ve danışmanlık giderleri
Ulaşım ve konaklama giderleri
Diğer giderler

Pazarlama giderleri detayı

1 Ocak31 Aralık
2014

Bilgi işlem hizmet gideri
Dışarıdan sağlanan faydalar
Ulaşım ve konaklama giderleri
Amortisman ve itfa payı giderleri (dipnot 6-7)
Reklam, komisyon ve organizasyon giderleri
Personel giderleri
Vergi, harç,aidat ve noter giderleri
Bakım giderleri
Diğer giderler

1.029.875
392.778
283.061
271.460
209.521
96.711
53.147
6.413
241.656
2.584.622
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16.

ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE GİDERLER
31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren yıla ait esas faaliyetlerden diğer gelirlerin detayı aşağıdaki
gibidir:

1 Ocak31 Aralık
2014
753.349
482.731
64.709
234.311

Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Faiz geliri
Reeskont geliri
Vade farkı gelirleri
Diğer

1.535.100
1 Ocak31 Aralık
2014

Esas faaliyetlerden diğer giderler
Reeskont gideri
Diğer giderler

17.

206.825
61.737
268.562

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GİDERLER

1 Ocak31 Aralık
2014

Yatırım Faaliyetlerinden giderler
Finansal yatırımlar değer düşüklüğü

(2.025.854)
(2.025.854)

18.

FİNANSMAN GİDERLERİ

1 Ocak 31 Aralık
2014

Finansman giderleri
Komisyon ve havale masrafları
Kur farkı giderleri

154.544
93.027
247.571
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19.

GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
Kurumlar Vergisi
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına
ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın
tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih
edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden
hesaplanmaktadır.2014 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2013: %20).
Ertelenmiş Vergi
Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye
esas finansal tablolar ile TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2013: %20).

Ertelenmiş vergi (varlıkları)/yükümlülükleri

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Kullanılmamış geçmiş yıl zararları
Şüpheli ticari alacaklar ile ilgili düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılıkları
Kullanılmamış izin karşılıkları
Sabit kıymet düzeltmeleri
Ticari alacak ve borç ve diğer yükümlülükler ile ilgili
düzeltmeler

(1.611.265)
7.648
(92.352)
(90.572)
85.594

(2.111.946)
(102.817)
(76.236)
(87.909)
61.685

(126.322)

(268.505)

Toplam

(1.827.269)

(2.585.728)

Kullanılmamış geçmiş yıl zararlarının son kullanma tarihleri aşağıdaki gibidir:

2015 yılında sona erecek
2016 yılında sona erecek
2017 yılında sona erecek
2018 yılında sona erecek

29

31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

638.820
4.635.553
2.520.144
261.808

3.142.224
4.635.553
2.520.144
261.808

8.056.325

10.559.729

DOĞAN PLATFORM YATIRIMLARI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

19.

GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (devamı)
Ertelenmiş Vergi (devamı)
31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren yıllar içindeki ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin
hareketi aşağıda verilmiştir:

1 Ocak31 Aralık
2014

Ertelenmiş vergi (varlığı) / yükümlülüğü
hareketleri
1 Ocak itibarıyla açılış bakiyesi
Kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilen
Özkaynak altında muhasebeleştirilen

(2.585.728)
754.795
3.664

31 Aralık itibarıyla kapanış bakiyesi

(1.827.269)

Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:

Vergi karşılığının mutabakatı:

1 Ocak31 Aralık
2014

Dönem vergi öncesi karı
Gelir vergisi oranı %20

1.216.900
(243.380)

Vergi etkisi:
- kanunen kabul edilmeyen giderler

(511.415)

Gelir tablosundaki vergi karşılığı gideri

(754.795)

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla kar veya zarar tablolarına yansıtılmış vergi tutarları aşağıda
özetlenmiştir:

Vergi gideri / (geliri) aşağıdakilerden oluşmaktadır:
Geçici farkların oluşması ile geçici farkların ortadan
kalkmasına ilişkin ertelenmiş vergi gideri / (geliri)

1 Ocak31 Aralık
2014
754.795
754.795

20.

RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Bulunmamaktadır.

30
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21.

TMS’YE İLK GEÇİŞ
1 Ocak 2014
Açılış Finansal Tabloları

VARLIKLAR

6762 Sayılı
TTK'ya göre
hazırlanmış

Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar

14.929.829
14.661.536
57.156
57.156
211.137

Duran varlıklar
Finansal Yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar

22.540.932
22.540.932
-

TOPLAM VARLIKLAR

37.470.761

Notlar

a

b
b

31

Düzeltmeler

TFRS 10 Etkisi

TMS'ye göre
hazırlanmış

-

25.169.183
2.900.702
21.283.398
2.180.865
19.102.533
909.056
76.027

40.099.012
17.562.238
21.340.554
2.180.865
19.159.689
909.056
287.164

-

(10.191.897)
(14.928.501)
1.254.225
589.688
589.688
2.585.728
306.963

12.349.035
7.612.431
1.254.225
589.688
589.688
2.585.728
306.963

-

14.977.286

52.448.047
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21.

TMS’YE İLK GEÇİŞ (devamı)

KAYNAKLAR

1 Ocak 2014
Açılış Finansal Tabloları

6762 Sayılı
TTK'ya göre
hazırlanmış

Notlar

Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Ertelenmiş gelirler
Kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

-

Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar
ÖZKAYNAKLAR
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş
diğer kapsamlı gelirler veya giderler
Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki
aktüeryal kayıplar
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları/zararları
TOPLAM KAYNAKLAR

Düzeltmeler

TFRS 10 Etkisi

TMS'ye göre
hazırlanmış

-

20.988.650
18.839.019
15.804.798
3.034.221
95.909
1.383.724
439.544

20.988.650
18.839.019
15.804.798
3.034.221
95.909
1.383.724
439.544

-

-

439.544
230.454

439.544
230.454

-

-

381.181
381.181

381.181
381.181

-

381.181

381.181

-

TFRS 10 Etkisi
(6.392.545)
(6.392.545)
-

hazırlanmış
31.078.216
31.078.216
200.000.000

31.813
(162.561.052)

(31.813)
31.813

(304.945)
(6.087.600)

(304.945)
(168.616.839)

37.470.761

-

14.977.286

52.448.047

-

d

d

hazırlanmış
Notlar
37.470.761
37.470.761
200.000.000

32
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21.

TMS’YE İLK GEÇİŞ (devamı)
1 Ocak - 31 Aralık 2014
6762 Sayılı
TTK'ya göre
hazırlanmış

Notlar

Düzeltmeler

TMS'ye göre
hazırlanmış

TFRS 10 Etkisi

Hasılat
Satışların maliyeti (-)

-

-

75.573.023
(69.189.552)

75.573.023
(69.189.552)

Brüt kar/zarar

-

-

6.383.471

6.383.471

Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

(22.087)
473.758
-

-

(1.552.975)
(2.584.622)
1.061.342
(268.562)

(1.575.062)
(2.584.622)
1.535.100
(268.562)

Esas faaliyet karı/zararı

451.671

-

3.038.654

3.490.325

(2.025.854)

-

(2.025.854)

451.671

(2.025.854)

3.038.654

1.464.471

(16)

-

(247.555)

(247.571)

451.655

(2.025.854)

2.791.099

1.216.900

-

-

(754.795)

(754.795)

Sürdürülen faaliyet dönem zararı

451.655

(2.025.854)

2.036.304

462.105

Dönem zararı

451.655

(2.025.854)

2.036.304

462.105

Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı/zararı
Finansman giderleri (-)
Sürdürülen faaliyetler vergi önceesi zararı
Ertelenmiş vergi geliri
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21.

TMS’YE İLK GEÇİŞ (devamı)
Düzeltmeler
Düzeltme a: TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda “Ticari alacaklar” hesabında yer alan şüpheli
alacaklar için karşılık ayrılmış, vadesi gelmeyen alacaklar için iskonto hesaplanmıştır.
Düzeltme b: Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ilgili hesaplara sınıflanması ve amortisman
giderlerinin kıst amortisman yöntemine göre yeniden hesaplanmasından kaynaklanan düzeltmelerin
etkisidir. (Not: 6-7)
Düzeltme c: Şirket’in Finansal yatırımlarındaki değer düşüklüğü, yatırımın değeri dikkate alınarak
finansal tablolara yansıtılmıştır.
Düzeltme d: Şirket, çalışanları için izin ve kıdem tazminatı karşılığı hesaplamıştır. (Not: 8)
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