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1. Portföyümüz

3

Bu rapor,13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası
Kurulu’nun İşletmeler Tarafından Düzenlenecek Finansal Raporlar İle Bunların Hazırlanması ve İlgililere
Sunulmasına İlişkin İlke, Usul ve Esasları Hakkında Seri:
II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin 8.madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirket’in 01 Ocak 2017-31 Mart
2017 ara hesap dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi
amacını taşımaktadır.

2. Genel Bilgiler
2.a. Raporun Ġlgili Olduğu Hesap Dönemi:
Bu faaliyet raporu 01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 ara hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.
2.b. Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.ġ.’nin (“Doğan Burda veya ġirket)
Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası ve ĠletiĢim Bilgileri:
Ticari Unvanı
Adres

: Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.
: Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12
Trump Towers Kule 2 Kat 21-22-23-24
Şişli, 34387 İstanbul – Türkiye
Ticaret Sicil Müd./ No
: İstanbul / 247338
Tel
: (212) 410 36 54
Faks
: (212) 410 35 81
İnternet
: www.doganburda.com
2.c. ġirket’in Organizasyon Yapısı ve Sermaye Ortaklık Yapıları:
Şirket’in departman bazında organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.
Murahhas Aza,
İcra Kurulu Başkanı

Finans
Direktörlüğü

Satış
Direktörlüğü

Reklam Grup
Başkanlığı

Üretim
Direktörlüğü

Yatırımcı
ilişkileri Bölümü

Şirket’in 31.03.2017 itibarıyla tarihi maliyetli ödenmiş sermayesi 19.559.175 TL olup, sermaye
dağılımı aşağıdaki gibidir;
%
31 Mart 2017
%
31 Aralık 2016
(1)
Burda GmbH
49,52
9.686.090 49,52
9.686.090
(2)
Doğan Şirketler Grubu Holding
45,02
8.805.036 45,02
8.804.735
(3)
Diğer ortaklar ve BİAŞ'ta işlem gören
5,46
1.068.049
5,46
1.068.350

ÇıkarılmıĢ Sermaye

100,00

19.559.175 100,00

19.559.175

Sermaye düzeltmesi farkları

(2.623.921)

(2.623.921)

Toplam

16.935.254

16.935.254

(1)

31 Mart 2017 tarihi itibarıyla Burda GmbH’ın sahip olduğu %49,52 oranındaki payların, Doğan Burda
sermayesinin %9,52’sine karşılık gelen kısmı açık statüdedir. (31 Aralık 2016: % 49,52 oranındaki payların
%9,52’sına karşılık gelen kısmı açık statüdedir.)
(2)
31 Mart 2017 tarihi itibarıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş’nin sahip olduğu % 45,02 oranındaki payların,
Doğan Burda sermayesinin % 4,29’una karşılık gelen kısmı açık statüdedir. (31 Aralık 2016: % 45,02 oranındaki
payların % 4,29’una karşılık gelen kısmı açık statüdedir) 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla 25.000 adet pay, Doğan
Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında imzalanan Piyasa Yapıcılığı
Sözleşmesi kapsamındadır.
(3)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30 Ekim 2014 tarih ve 31/1059 sayılı İlke Kararı ile değişik 23 Temmuz 2010 tarih
ve 21/655 sayılı İlke Kararı gereğince; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtlarına göre; 31 Mart 2017 tarihi
itibarıyla Doğan Burda sermayesinin % 5,36’sına (31 Aralık 2016: % 5,41) karşılık gelen payların dolaşımda
olduğu kabul edilmektedir.
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2.d. Ġmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları:
Grup
A
B
C

(*)

Nama
/Hamiline
Nama
Nama
Hamiline

Nominal Değeri
(TL)
1
1
1

Toplam Pay Adedi
(Bin Adet)
7.823.670
7.823.670
3.911.835
19.559.175

Ġmtiyaz Türü (*)
a,b
a,b
-

Pay senetlerine tanınan imtiyazların detayı aşağıdaki gibidir:
a) Yönetim Kurulunun OluĢumu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi: (Esas
Sözleşme Md. 10 ve 11)

Esas Sözleşmenin 10. maddesinin ikinci paragrafında düzenlendiği üzere, “Yönetim Kurulu’nun
Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz
adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday
gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili
sair mevzuat hükümlerine uyulur.”
Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini düzenleyen 11. madde ise, “Yönetim Kurulu üyeleri, A
Grubu pay sahiplerinin göstereceği adayların arasından ve B Grubu pay sahiplerinin göstereceği
adaylar arasından, eşit sayıda olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilir” şeklindedir.
b) Payların Devri ve Nama Yazılı Payların Devri Usulü ( Esas Sözleşme Md. 7)
Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu
A.Ş. düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair
düzenlemelere uyulur.
Şirket’in borsada işlem görmeyen nama yazılı payların veya payları temsilen ihraç edilmiş pay
senetlerinin devri, Yönetim Kurulu’nun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret
Kanunu’nda ve Esas Sözleşme’de gösterilen sebeplerin mevcudiyeti halinde devri
onaylamayabilir.
Nama yazılı payların A Grubu veya B Grubu sair pay sahiplerine önceden yazılı şekilde teklif
etmeksizin satması veya sair suretlerle devir veya temlik etmesi Esas Sözleşme kapsamında
geçerli olmaz.
A ve/veya B Grubu pay maliki pay sahipleri, Esas Sözleşmenin 7. maddesinin b fıkrasında
detaylı açıklandığı üzere, A ve/veya B Grubu payların herhangi bir şekilde satışa arz olunması
halinde öncelikli alım ve birlikte satma hakkını haizdirler.
Aynı maddenin c fıkrasında nama yazılı her bir pay senedinde yer alacak şerh ibaresi
düzenlenmiştir. Hamiline yazılı C Grubu paylar ise bu madde kayıtlarına bağlı olmaksızın Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye
Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri,
Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uygun
olarak serbestçe devredilebilir.
2.e. ġirket’in Doğrudan veya Dolaylı ĠĢtirakleri ve Pay Oranları:
Şirket’in 01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 ara hesap dönemi içerisinde doğrudan veya dolaylı
iştirakleri ve pay oranları bulunmamaktadır.
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2.f. ġirket’in Ġktisap Ettiği Kendi Paylarına ĠliĢkin Bilgiler:
01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 ara hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi
payı bulunmamaktadır.
2.g.Topluluğa Dahil ĠĢletmelerin Ana ġirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler:
Şirket ortakları Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Burda GmbH olup; Şirket’in,
ortaklarının sermayelerinde payı yoktur.
2.h. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı:
2.h.1. Yönetim Kurulu ve Komiteler:
Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulumuz aşağıda belirtilmiştir.
Mehmet Yakup Yılmaz dışında yürütmede görevli Yönetim Kurulu üyesi yoktur.
Adı-Soyadı

Görevi

Hans Eckart Gerhard
Bollmann

Başkan

Y. Begümhan Doğan
Faralyalı 1
Mehmet Y. Yılmaz 2

Başkan
Yardımcısı
Murahhas Üye

Yağmur Şatana 3

Üye

Alfred Heintze 4

Üye

Mesleği
Ortaklık DıĢında Aldığı Görevler
İşletme ve
Yönetim
Burda International, Genel Müdür
Meslek
Profesyoneli
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu
İş Kadını
Başkanlıkları
Gazeteci
Doğan Şirketler Grubu Holding
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra
Kurulu Başkan vekili, Doğan
Yönetici
Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu
Üyelikleri
Burda International GmbH
Yönetici
Operasyondan Sorumlu Yönetici

Metin Tanju Erkoç

Bağımsız Üye

İş Adamı

Dr. Matthias Karl
Walter Wehling 5
Karl Günter Sell

Bağımsız Üye

İş Adamı

Üye

Danışman

Erbay A.Ş. Yönetici, Doğan
Şirketler Grubu Holding A.Ş'nin
bağlı ortaklıklarında Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyelikleri
Filippi & Partners Frankfurt
firmasında Avukat
-

1

29.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yaşar Begümhan Doğan
Faralyalı 10.04.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.
2
25.04.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Mehmet Y. Yılmaz Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
olarak atanmıştır.
3
Yağmur Şatana, 29.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
4
Alfred Heintze, 29.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
5
29.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul’da, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Dr. Matthias
Karl Walter Wehling seçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri 29 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2017
yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere
seçilmişlerdir ve görev dağılımları Yönetim Kurulumuzun 10 Nisan 2017 ve 25 Nisan 2017
tarihli kararları ile yapılmıştır.
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01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 arasında 10 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, Yönetim
Kurulu toplantılarında alınan kararlar, mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif
kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.
Yönetim Kurulu üyelerimizin ayrıntılı özgeçmişleri internet sitemiz www.doganburda.com
adresinde yer almaktadır.
Yönetim Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul’un
kendisine verdiği tüm görevleri ifa ile yükümlüdür. Esas Sözleşmemizin 16. maddesi bu
görevleri detaylı olarak tanımlamaktadır.
Yürütme Komitesi (Ġcra Kurulu):
Adı-Soyadı

Görevi

Mesleği

Melih Cem Başar

Başkan

İşletme ve
Yönetim Meslek
Profesyoneli

Mehmet Yakup
Yılmaz

Üye

Gazeteci

Son 5 Yılda Ortaklıkta
Üstlendiği Görevler
İcra Kurulu Başkanı,
Yönetim Kurulu
Murahhas Üyesi

İşletme ve
Yönetim Meslek Satış Direktörlüğü
Profesyoneli
İşletme ve
A. Didem Kurucu
Finans Direktörü
Yönetim Meslek Finans Direktörlüğü
Profesyonel
İşletme ve
Reklam Grup Başkan
Eyüp Koray Bilici
Reklam Grup Başkanı
Yönetim Meslek
Yardımcılığı
Profesyoneli
10 Nisan 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Melih Cem Başar Genel Müdür – İcra Kurulu
Başkanı olarak atanmıştır. 25 Nisan 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Mehmet Yakup
Yılmaz İcra Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Mehmet Taşkın

Satış Direktörü

Yöneticilerimizin detaylı özgeçmişleri Şirket’in internet sitesinde yer almaktadır.
Denetimden Sorumlu Komite:
Denetimden Sorumlu Komite aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.
Adı-Soyadı
Dr. Matthias Karl
Walter Wehling
Metin Tanju Erkoç

Görevi
Başkan
Üye

Denetimden Sorumlu Komite 25 Nisan 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 1 yıllık süre için
seçilmiş olup, yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını Yönetim Kurulu’na yazılı
olarak sunmaktadır (Üyelerin bağımsızlık beyanları takip eden sayfalardadır).
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.
Adı-Soyadı
Metin Tanju Erkoç
Dr. Murat Doğu
Yiğit Uzun

Görevi
Başkan
Üye
Üye

25 Nisan 2017 tarihli Şirket Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden Kurumsal Yönetim Komitesi,
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği” (II-17.1) ile düzenlendiği
üzere “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi”nin görevlerini de üstlenmektedir.
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Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Komite yılda en az 6 kez
toplanmakta ve toplantı kararlarını Yönetim Kurulu’na yazılı olarak sunmaktadır.
Adı-Soyadı
Metin Tanju Erkoç
Selma Uyguç
Tolga Babalı
A.Didem Kurucu

Görevi
Başkan
Üye
Üye
Üye

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 25 Nisan 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Riskin Erken
Saptanması Komitesi üyeleri 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul
toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
2.g.2 Üst Düzey Yöneticiler:
Adı-Soyadı
Melih Cem Başar
Mehmet Taşkın
A. Didem Kurucu
Eyüp Koray Bilici

Görevi
Genel Müdür
Satış Direktörü
Finans Direktörü
Reklam Grup Başkanı

Melih Cem Başar 10 Nisan 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdür – İcra Kurulu
Başkanı olarak görevlendirilmiştir.
2.g.3. Personel Sayısı
31 Mart 2017 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 253 kişidir (31
Aralık 2016: 292 kişi).
2.h. ġirket Genel Kurulunca Verilen Ġzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin ġirket
ile Kendisi veya BaĢkası Adına Yaptığı ĠĢlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki
Faaliyetler Hakkında Bilgi:
Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK’nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla,
TTK’nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul’dan
izin alınmaktadır.
Şirket’imizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 hesap
döneminde kendi adlarına veya başkası adına Şirket’in faaliyet konusu kapsamına giren
alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.
2.i. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle ġirket ve Yönetim Organı
Üyeleri Hakkında Uygulanan Ġdari veya Adli Yaptırımlar:
Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle, Şirket ve Yönetim Organı
Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.
2.j. Dönem Ġçinde Esas SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler ve Nedenleri:
29 Mart 2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul’da T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 09.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1798 Sayılı yazısı ile uygun bulunan,
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 16.02.2017 tarih ve
50035491-431.02 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirketimiz’in mevcut “Kayıtlı
Sermaye Tavanı” süresinin 2021 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması, Şirket Esas
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Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinin Kayıtlı Sermaye Sistemi’nin
süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili düzenlemelerine uyum sağlamak ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı’nı vermiş olduğu imkan dahilinde ve ancak lüzumu halinde
uygulanmak üzere itibari değerinin altında pay ihracına da olanak sağlamak amacıyla
değiştirilmesine karar verilmiştir.
2.k. Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu
Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların EĢ ve Ġkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhri
Yakınlarının, ġirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar ÇatıĢmasına Neden Olabilecek
Önemli Nitelikte ĠĢlem Yapması ve/veya ġirket’in veya Bağlı Ortaklıkların ĠĢletme
Konusuna Giren Ticari ĠĢ Türünden Bir ĠĢlemi Kendi veya BaĢkası Hesabına Yapması
veya Aynı Tür Ticari ĠĢlerle UğraĢan Bir BaĢka ġirket’e Sorumluluğu Sınırsız Ortak
Sıfatıyla Girmesi:
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey
yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları, Şirket veya bağlı
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmamışlardır.
Şirket’in veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya
başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu
sınırsız ortak sıfatıyla girmemişlerdir.
3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 ara hesap döneminde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine
ödenen ücretler ile Şirket’in üst düzey yöneticilerine sağlanan ücret, prim, sağlık sigortası,
iletişim ve ulaşım gibi sağlanan faydaların toplamı 1.032.154 TL dir. (31 Mart 2016: 652.371
TL).
4. AraĢtırma ve GeliĢtirme ÇalıĢmaları
Şirket’te 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla herhangi bir araştırma ve geliştirme faaliyeti ve maliyeti
olmamıştır.
5. ġirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere ĠliĢkin Önemli GeliĢmeler
5.a. ĠĢletmenin Faaliyet Konusu
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (“Şirket” veya “Doğan Burda”) 1988 yılında
İstanbul, Türkiye’de Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon A.Ş. adıyla kurulmuş
ve tescil edilmiştir. 1998 yılında Doğan Yayın Holding A.Ş. (“Doğan Yayın Holding” veya
“DYH”) ile Burda RCS International Holding GmbH’ın müşterek yönetime tabi ortaklığı haline
gelmiştir. Şirket, Mart 2000 tarihinde unvanını Doğan Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve
Pazarlama A.Ş. olarak değiştirdikten sonra Borsa İstanbul A.Ş.’de (“Borsa İstanbul” veya
“Borsa”) 28 Mart 2000 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Burda RCS International Holding
GmbH, 13 Haziran 2005 tarihinde unvanını Burda Magazines International GmbH olarak
değiştirmiştir. Şirket, 29 Temmuz 2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da unvanını Doğan
Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. olarak değiştirmiştir. 2007 yılında Şirket
sermayesinde % 40 oranında doğrudan paya sahip olan Burda Magazines International GmbH
kendi sermayesinde %100 oranında doğrudan paya sahip hakim ortağı Burda GmbH ile
birleşmiştir.
Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde hakim ortağı Doğan
Şirketler Grubu Holding A.Ş. (“Doğan Holding”) tarafından “devir alınması” suretiyle, Doğan
Holding bünyesinde birleşmesi 26 Ağustos 2014 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edilmiş olup,
birleşme sonucunda DYH tasfiyesiz olarak infisah etmiş ve tüzel kişiliği sona ermiştir.
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Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve payları Borsa İstanbul’da işlem
görmektedir. SPK’nın 30 Ekim 2014 tarih ve 31/1059 sayılı İlke Kararı ile değişik 23 Temmuz
2010 tarih ve 21/655 sayılı İlke Kararı gereğince; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtlarına göre;
31 Mart 2017 tarihi itibarıyla Doğan Burda sermayesinin %5,36’sına (31 Aralık 2016: %5,41)
karşılık gelen payların dolaşımda olduğu kabul edilmektedir.
Şirket’in faaliyet konusu basın, yayın, tanıtım ve haber hizmetleri yapmak ve sunmaktır.
Şirket’in yayınlamakta olduğu dergi sayısı 24 (31 Aralık 2016: 29) olup, bu dergilerin 12
(31 Aralık 2016: 14) tanesi lisans sözleşmeleri dahilinde yurtdışından alınan isim hakları
kapsamında çıkartılmaktadır. Şirket’in aşağıdaki şirketlerle lisans anlaşmaları mevcuttur:
-

Axel Springer Auto-Verlag GmbH
Verlag Aenne Burda GmbH & Co.
Gruner + Jahr International Magazines GmbH
Hachette Filipacchi Presse S.A.
Groupe Altice Media
Hola, S.L.
Chip Holding GmbH
Bonnier International Magazines AB
The Rake Pte. Ltd.
Meredith Corporation

Şirket’in kurumsal internet sitesi “www.doganburda.com” adresinde finansal raporlar, Esas
Sözleşmemiz ve Borsa İstanbul duyuruları gibi yatırımcılarımızın ihtiyaç duyabileceği bilgiler
yer almaktadır.
5.b. Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör Ġçerisindeki Yeri
5.b.1 Tiraj
Doğan Burda Dergi Satış Direktörlüğü’nün derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 2017 yılı ilk
çeyrekte 4,8 milyon adet dergi satılmıştır. (2016 yılı ilk üç ay: 5,7 milyon adet). Bu satış
adedinin kapak fiyatları üzerinden ciro karşılığı 36 milyon TL’dir (2016 ilk üç ay 36,6 milyon
TL).
Doğan Burda’nın da içinde bulunduğu reklam alan dergiler pazarında satılan 2,2 milyon derginin
kapak fiyatlarından ciro karşılığı ise 17,7 milyon TL’dir. Böylece bir önceki yıla oranla reklam
alan dergilerin net satış adetlerinde % 24,6, cirolarında ise % 17,2 düşüş gerçekleşmiştir.
Doğan Burda tüm pazar içerisinde yayınladığı toplam 2 haftalık, 16 aylık ve 6 özel periyotta ve
diğer çeşitli periyotlardaki dergileriyle beraber toplam 48 yayınıyla 2017 yılı ilk çeyrekte 808
bin satış adedi (2016 Mart: 1,0 milyon) ile %37’lik pazar payına sahip olduğu ve liderliğini
sürdürdüğü hesaplanmaktadır.
Bayi satışları dikkate alındığında sektörlerinde lider konumda olan yayınlarımız Lezzet, Level,
İstanbul Life, Capital, Evim, Yacht Türkiye ve Hey Girl’dür. Bire bir rakibi olmayan yayınımız
ise Burda Style dergisidir.
2017 yılı ilk çeyrekte, Wolfteam dergisi ilk kez olmak üzere yayınlanmış ve yüksek satış hızına
ulaşarak ikinci baskısı gerçekleşmiştir. Aylık olarak yayınlanan Chip dergisi ise üç ayda bir
yayınlanmaya başlamıştır.
Alternatif satıĢ kanalları ve satıĢ geliĢtirme:
Doğan Burda Dergi Satış Direktörlüğü’nün derlediği bilgilere göre; dergilerin dağıtım ve
teşhirinin daha yaygın ve verimli olması için yapılan çalışmalar 2017 ilk çeyrekte de devam
etmiş olup, yeni kasa önü standları tedarik edilmiştir. Tüm satış noktalarında Dergi Pazarlama
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Planlama ve Ticaret A.Ş. (DPP) tarafından gerçekleştirilen satış geliştirme, tanzim teşhir ve
yayın transferi faaliyetleri Doğan Burda yönetimi tarafından da sürekli denetlenmiştir.
Dergilerin çok daha modern koşullarda satıldığı zincir mağazaların adedi 2017 yılı ilk çeyrekte
2.876 adettir (2016 yılı ilk çeyrek: 2.815) Doğan Burda’nın bu kanaldan sattığı dergilerin toplam
dergi satışlarına oranı %74’tür. Dergilerin %16’sı Yaysat’ın (dağıtım şirketi) yaklaşık 6.000 adet
satış noktasında, %10’u ise abone ve kurumsal satış olarak okuruyla buluşmuştur.
Abone ve okur hizmetleri:
Doğan Burda Dergi Satış Direktörlüğü’nün derlediği bilgilere göre; Doğan Burda dergilerinin
toplam abone adetleri 2017 yılı ilk çeyrekte 2016 yılına göre % 20 oranında gerilemiştir.
Düşüşün gerekçesi, kapanan yayınlar ve yenilenmeyen kurumsal abonelikler kaynaklıdır.
Aynı dönemde okurlardan gelen 4.296 adet çağrının tümü ilgili yerlere aktarılarak cevaplanması
sağlanmış ve kayıt altına alınmıştır.
DıĢ Yayınlar: Doğan Burda Dergi Satış Direktörlüğü’nün derlediği bilgilere göre; 2017 yılı ilk
çeyrekte ithal edilen 290 çeşit yayın yaklaşık 71.846 adet satılarak 1.43 milyon TL elde
edilmiştir (2016 yılı aynı dönemde : 2.08 milyon TL).
5.b.2 Reklam
Doğan Burda Dergi Reklam Pazarlama Departmanı’nın yaptığı analizlere göre, Türkiye toplam
dergi reklam pazarının; 2017 ilk çeyreğinde 22,2 milyon TL ile 2016 yılı aynı dönemine göre
% 17 düşüş gösterdiği tahmin edilmektedir.
Şirket’in ise reklam gelirleri 2017 ilk çeyreğinde 12,6 milyon TL ile 2016 aynı dönemine göre
(14,7 milyon TL) %14,3 azalma göstermiştir. Bununla birlikte, Doğan Burda Dergi’nin pazar
liderliği devam etmektedir.
5.c. Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, SatıĢ Hasılatları, SatıĢ KoĢulları ve
Bunlarda Yıl Ġçinde Görülen GeliĢmeler, Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki
GeliĢmeler, GeçmiĢ Yıllara Göre Bunlardaki Önemli DeğiĢikliklerin Nedenleri:
31 Mart 2017 tarihi itibarıyla, dergilerin operasyonel göstergelerine bağlı olarak; Auto Show
dergisinde kapak fiyatı artışı yapılmıştır.
5.d. GeçmiĢ Dönemlerde Belirlenen Hedeflere UlaĢılıp UlaĢılamadığı, Genel Kurul
Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere UlaĢılamamıĢsa veya Kararlar
Yerine GetirilmemiĢse Gerekçeleri ve Değerlendirmeler:
Şirket 2017 yılı ilk 3 ayında sektördeki liderliğini sürdürme ve portföyünü uygun şekilde devam
ettirmeyi hedefleyip bu hususları gerçekleştirmiştir. Olağan Genel Kurul’da alınan kararlardan
yerine getirilmemiş bir husus bulunmamaktadır.
5.e. SatıĢlar, Verimlilik, Pazar Payı, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık Borç/Özkaynak
Oranı ve Benzeri Konularda Ġleriye Dönük Beklentiler:
Şirket 2017 yılı ilk 3 ayında tiraj ve reklam pazar liderliğini korumuştur (detay 5.b.1 ve 5.b.2).
Şirket liderliğini sürdürmesinin yanı sıra, yeni gelir kanalları alanındaki faaliyetlerini de devam
ettirecektir. Operasyonel regüle faaliyetlerden doğan dengeli borç, dönen varlık ve özkaynak
oranları da korunacaktır.
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5.f. ĠĢletmenin GeliĢimi Hakkında Öngörüler:
Şirket, sorumlu yayıncılık anlayışını, köklü markaları ile efektif bir şekilde kombine ederek,
kalite ve verimliliğini sürdürerek karlılık hedeflemektedir. Dijital medya alanında ise
yatırımlarını sürdürüp gelir çeşitliliğini arttırmayı planlamaktadır. Bugün için sosyal medya,
web, tablet ve cep kanallarından birçok kişiye ulaşan Doğan Burda, dijital faaliyetlerinde
önümüzdeki yıllarda etkin bir şekilde erişim sayısını arttırarak, dijital gelirlerin payını
yükseltmeyi hedeflemektedir.
5.g. ĠĢletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, ĠĢletmenin Faaliyette Bulunduğu
Çevrede Meydana Gelen Önemli DeğiĢiklikler, ĠĢletmenin Bu DeğiĢikliklere KarĢı
Uyguladığı Politikalar, ĠĢletmenin Performasını Güçlendirmek Ġçin Uyguladığı Yatırım ve
Kar Payı Politikası:
Faaliyette bulunulan çevrede önemli bir değişiklik bulunmamakla beraber, gerek global gerekse
yurt içinde oluşan piyasa dalgalanmalarından sektör de etkilenmektedir. Şirket hem basılı hem
de dijital portföyünde revizeler yaparak, dalgalanmalara karşı sektörde kendine sağladığı yeri
korumaktadır.
5.h. Faaliyetlerle Ġlgili Öngörülebilir Riskler
Sektördeki tiraj ve reklam hacimlerindeki dalgalanmaların yanı sıra; faiz oranı, kur hareketlerine
bağlı hammadde ve lisans maliyetleri Şirket’in olağanüstü durumlarda operasyonel riskleridir.
Mali, Uyum ve Operasyonel Risk Yönetimi:
Şirket maruz kaldığı risklerin olumsuz etkilerini asgari seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır.
Şirket’in karşı karşıya bulunduğu risklerin tanımlanması ve tespiti çalışmaları ile bu risklerin
azaltılması ve kontrol altına tutulmasına yönelik risk yönetimi faaliyetleri Şirket üst yönetimi ile
Riskin Erken Saptanması Komitesi koordinasyonunda yürütülmektedir.
Finansal Risk Yönetimi:
Şirket faaliyetlerinden dolayı, kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket, finansal risklerini, yerli ve
yabancı piyasalardaki gelişmeleri düzenli bir şekilde takip ederek, Şirket’in faaliyetleri ile ilgili
maruz kalabileceği ya da kaldığı finansal risklerin seviyesini ve büyüklüğünü gözlemlemekte ve
yönetmektedir.
5.i. ġirket’in Ġlgili Hesap Döneminde YapmıĢ Olduğu Yatırımlar:
Şirket 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla 148 bin TL tutarında yatırım harcaması (çeşitli teknik
ekipman, bilgisayar, yazılım, haklar dahil, özel maliyetler hariç) yapmış olup, bu kapsamda
yatırım indiriminden faydalanılmamıştır.
5.j. ġirket Aleyhine Açılan ve ġirket’in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek
Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları:
Şirket’in devam eden davaları niteliklerine göre hukuki, iş ve ticari davalarıdır. Şirket aleyhine
açılmış davalar ve dava tazminatlarına ayrılan karşılıkların döneme ait tutarları sırasıyla
aşağıdaki gibidir.
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Grup aleyhine açılmıĢ davalar:
(Bin TL)

31 Mart 2017

31 Aralık 2016

İş davaları

290

294

Hukuki davalar

80

90

Ticari davalar

12

12

Toplam

382

396

Dava tazminatlarına ayrılan karĢılıkların döneme ait hareketi aĢağıdaki gibidir:
2017
2016
(Bin TL)
1 Ocak itibarıyla

600

370

Dönem içerisindeki artış

140

75

Önceki dönemlerde ayrılan karşılık iptalleri

(45)

(30)

31 Mart itibarıyla

695

415

5.k. Olağanüstü Genel Kurula ĠliĢkin Bilgiler:
Dönem içerisinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yoktur.
5.l. Hesap Dönemi Ġçerisinden Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine iliĢkin
Açıklamalar:
Şirket, hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.
5.m. ġirket’in Yıl Ġçinde YapmıĢ Olduğu BağıĢ ve Yardımlar Ġle Sosyal Sorumluluk
Projeleri:
1 Ocak 2017 - 31 Mart 2017 ara hesap döneminde 593,10 TL bağış yapılmıştır. Şirket
faaliyetlerinde, Şirket faydası ile beraber çevre ve toplum bilinci çerçevesinde hareket
etmektedir. Doğan Burda çeşitli sosyal sorumluluk ve kültürel etkinliklerine destek sağlayarak
bu alanlardaki gelişmelere katkıda bulunmaya çalışmaktadır.
5.n. ġirket’in Hakim ġirket veya Topluluk ġirketleri Yararına Yaptığı Hukuki ĠĢlemler,
Topluluk ġirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler:
Şirket müşterek yönetime tabi ortaklık olup ortaklarından herhangi birinin yönlendirmesiyle
onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet
yılında Şirket’in yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya
denkleştirilmesi gereken herhangi bir işlem yoktur.
5.o. ġirket’te (5.n) Bendinde Bahsedilen Hukuki ĠĢlemlerde Uygun Bir KarĢı Edim
Sağlanıp Sağlanmadığı, Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin ġirket’i Zarara
Uğratıp
Uğratmadığı,
ġirket’i
Zarara
UğratmıĢsa
Bunun
DenkleĢtirilip
DenkleĢtirilmediği:
Şirket raporunun (5.n) bendinde sayılan nitelikte herhangi bir işlem olmadığından
denkleştirilmesi gereken bir zarar bulunmamaktadır.
5.p. Faaliyet Raporu Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar:
Finansal Tabloların Onaylanması
31 Mart 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar 28 Nisan 2017 tarihinde
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Yönetim Kurulu dışındaki kişilerin finansal tabloları
değiştirme yetkisi yoktur.
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6. Finansal Durum
6.a. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına ĠliĢkin Yönetimin Analiz ve
Değerlendirmesi; Planlanan Faaliyetlerin GerçekleĢme Derecesi, Belirlenen Stratejik
Hedefler KarĢısında ġirket’in Durumu:
Doğan Burda reklam mecrasındaki olumlu performansını sürdürerek hem tiraj hem de reklam
alanlarında liderliğini devam ettirme hedefini gerçekleştirmiştir.
6.b. GeçmiĢ Yıllarla KarĢılaĢtırmalı olarak ġirket’in Yıl Ġçindeki SatıĢları, Verimliliği,
Gelir OluĢturma Kapasitesi, Karlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile ġirket Faaliyetlerinin
Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara ĠliĢkin Bilgiler ve Ġleriye Dönük
Beklentiler
Şirket’in iki hesap dönemine ait bilançosunda aktif ve pasifteki ana kalemlerin değişimi
şöyledir:
Bağımsız
Bağımsız
denetimden denetimden
geçmemiş
geçmiş
01.01.2017- 01.01.201631.03.2017
31.12.2016

Varlıklar (Bin TL)

%

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar

14.604
32.565
1.305
1.237

14.926
32.604
1.050
977

(2,2)
(0,1)
24,3
26,7

Toplam Dönen Varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
Diğer duran varlıklar

49.712
3.566
1.013
13

49.557
3.584
1.070
13

0,3
(0,5)
(5,4)
-

4.592

4.667

(1,6)

54.304

54.224

0,1

Toplam Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
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Yükümlülükler ve Özkaynaklar (Bin TL)

Bağımsız
Bağımsız
denetimden denetimden
geçmemiş
geçmiş
01.01.2017- 01.01.201631.03.2017
31.12.2016

%

Kısa vadeli ticari borçlar
Diğer kısa vadeli borçlar ve karşılıklar

13.615
8.509

9.699
9.692

40,4
(12,2)

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli
karşılıklar
Ertelenmiş gelirler

22.124

19.391

14,1

6.878
356

7.896
402

(12,9)
(11,4)

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler

7.234

8.298

(12,8)

Toplam Yükümlülükler

29.358

27.689

6,0

Toplam Özkaynaklar

24.946

26.535

(6,0)

Toplam Yükümlülükler Ve Özkaynaklar

54.304

54.224

0,1

31 Mart 2017 itibarıyla Şirket’in nakit mevcudu 14,6 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmiş olup
2016 yıl sonu seviyesini korumuştur.
Ticari faaliyetlerden kaynaklanan Şirket alacakları reklam gelirlerine bağlı olarak bir miktar
azalmış olup vadelerde önemli bir değişim olmamıştır.
Gelecek dönemlere ait dergi giderlerinden oluşan stoklar 1,3 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Diğer Dönen Varlıklar bir önceki döneme göre yaklaşık 0,3 Milyon TL artmış ve 1,2 Milyon
TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer dönen varlıklar içerisinde işletme faaliyetlerine ilişkin peşin
ödenen giderler, diğer alacaklar, cari dönem vergi varlığı ve diğer varlıklar yer almakta olup
artışın temel sebebi etkinlik giderleri için ödenen iş avanslarından kaynaklanmaktadır.
Şirket’in Kısa Vadeli Ticari Borçları 2016 yılsonuna göre %40 artış göstermiş ve 13,6 Milyon
TL seviyesine gelmiştir. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların artışında, etkinlikler için alınan
hizmet karşılık gideri ile yabancı yayınlar nedeniyle ortaya çıkan satış iade ve yabancı yayın
maliyet karşılıkları etkili olmuştur.
Diğer Kısa Vadeli Borçlar ve Karşılıklarda ise %12,2 seviyesinde gerileme gerçekleşmiştir.
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Bağımsız
Bağımsız
denetimden denetimden
geçmemiş
geçmemiş
01.01.2017- 01.01.201631.03.2017
31.03.2016

Gelir Tablosu (Bin TL)
Hasılat
Satışların maliyeti (-)

%

20.986
(11.384)

24.703
(12.769)

(15,0)
(10,8)

9.603
(11.720)
602

11.934
(12.463)
(87)

(19,5)
(6,0)
(790,6)

Esas Faaliyet Karı / (Zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler, net
Finansman giderleri (-)

(1.515)
(1)
(55)

(616)
(0)
(52)

145,8
47,8
5,5

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar
Dönem vergi geliri / (gideri)

(1.571)
(18)

(669)
(28)

134,8
(36,2)

Dönem Net Karı

(1.589)

(697)

128,0

Brüt SatıĢ Karı
Operasyonel giderler (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler/giderler, net

Şirket’in 2017 ilk çeyrek sonu hasılatı 2016 yılı aynı dönemine göre gerileme kaydederek
yaklaşık 21,0 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüş, özellikle 2016 yılı 3. çeyrekte
yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilenen reklam ve tiraj gelirlerindeki kayıptan
kaynaklanmıştır.
2017 ilk çeyreğinde maliyet kontrolü politikaları etkisiyle Satışların Maliyeti bir önceki döneme
göre %10,8, Operasyonel Giderler ise %6 düşüş göstermiştir.
6.c. ĠĢletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:
Şirket’in risk yönetimi; Riskin Erken Saptanması Komitesi koordinasyonunda mali, operasyonel
ve uyum riskleri ile finansal risklerin takibi, ölçülmesi ve ihtiyaç olduğu takdirde Doğan
Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesindeki ilgili birimlerden (mali, uyum ve operasyonel riskler
için Mali İşler Başkanlığı; finansal riskler için Finansman Başkan Yardımcılığı) destek alınması
şeklinde yürütülmektedir.
6.d. Sermaye Piyasası Araçları:
01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 ara hesap döneminde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası
aracı bulunmamaktadır.
6.e. ġirket’in Sermayesinin KarĢılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup
Olmadığına ĠliĢkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:
31 Mart 2017 tarihli bilançoda Şirket sermayesi 19.559.175 TL, özkaynakları toplamı
24.945.983 TL’dir. Dolayısıyla sermaye karşılıksız kalmamıştır. Dönen varlıklar ise kısa vadeli
borçların 2,25 katıdır. Şirket’in borca batık olmadığı da görülmektedir.
6.f. ġirket’in Finansal Yapısını ĠyileĢtirmek Ġçin Alınması DüĢünülen Önlemler:
Finansal yapıyı iyileştirmek için, karlılığı arttırıcı altyapı, pazarlama ve yabancı kaynak
maliyetlerinin düşürülmesi, tahsilat sürelerinin iyileştirilmesi ve daha etkin nakit yönetimi
sağlanması konularında gerekli aksiyonlar uygulanmaktadır. Mevcut TL, döviz nakit girişleri ve
ihtiyaçları planlanarak finansal yapı etkin bir şekilde yönetilmektedir.
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6.g. Kar Payı Dağıtım Politikasına ĠliĢkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılacaksa Gerekçesi
ile Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılıcağına ĠliĢkin Öneri:
Şirket, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.),
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal
mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım
kararı alır ve kar dağıtımı yapar. Kar dağıtım esaslarımız, Kar Dağıtım Politikası ile
belirlenmiştir.
Şirket’in 29 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara istinaden,
Şirket’in Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak hazırlanan
01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolarına göre; “Ertelenmiş
Vergi Geliri” dikkate alındığında 3.976.625,00 Türk Lirası tutarında “Net Dönem Zararı” ile Tek
Düzen Hesap Planı’na göre tutulan 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait mali
kayıtlarında ise 3.899.041,04 “Net Dönem Zararı” oluştuğu görülerek 2016 hesap dönemine
ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamıştır.
7. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmeleri, Finansal Tabloların Hazırlanma
Süreciyle Ġlgili Olarak; ġirket’in Ġç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana
Unsurlarına ĠliĢkin Açıklamalar
7.a. ġirket’in Ġç Kontrol Sistemi ve Ġç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim
Kurulu’nun Bu Konudaki GörüĢü:
Şirket bünyesinde iç denetim ve iç kontrol mekanizmasının etkin bir şekilde çalışmasına azami
özen gösterilmektedir. Şirket bünyesindeki iç denetim ve iç kontrol faaliyetleri Denetimden
Sorumlu Komite’nin koordinasyonuyla Finans Direktörlüğü’ne bağlı Finansal Kontrol
Departmanı tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Denetim Başkan Yardımcılığı da bu faaliyetlere yardımcı olmaktadır.
7.b. ġirket’in Öngörülen Risklere KarĢı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası:
Şirket’in; piyasa riski, likidite riski, operasyonel risk, uyum riski, sermaye riski vb. risklerine
ilişkin politikaları Riskin Erken Saptanması Komitesi koordinasyonunda denetlenmekte ve takip
edilmektedir.
7.c. ĠliĢkili Taraflarla Ġlgili ĠĢlemler:
TMS 24 ile uyumlu olarak, Burda GmbH ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’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 ortaklığı 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
(Bkz. 1 Ocak - 31 Mart 2017 Finansal Tablo Dipnotları, 23 no.lu dipnot).
7.d. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin ÇalıĢmaları ve Raporları:
Riskin Erken Saptanması Komitesi TTK ve SPK’nın Seri: II, No:17.1 sayılı Tebliğ hükümleri
dahilinde çalışmalarını yürütmektedir.
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7.e. SatıĢlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve
Benzeri Konularda Ġleriye Dönük Riskler:
Riskin Erken Saptanması Komitesi TTK ve SPK’nun Seri: II, No:17.1 sayılı Tebliğ hükümleri
dahilinde çalışmalarını yürütmekte olup bu raporun çeşitli bölümlerinde bahsedilen finansal ve
operasyonel risklerin ileriye yönelik değerlendirmelerini de yapmaktadır. Şirket uzun yıllardan
beri sektörünün lideri ve güçlü bir markası olarak öne çıkmaktadır. Yurtiçi yazılı basın reklam
alanıyla ilgili faaliyetlerinde verimliliğe odaklanırken, dijital faaliyetlerinde ise gelir kanallarını
genişletmeyi hedeflemektedir. Değişen sektör dinamikleri doğrultusunda dergi satışları ve
dolayısıyla reklam gelirlerinde yaşanabilecek olumsuz etkiler risk olarak değerlendirilmekte,
Şirket Yönetimi bu yönde stratejik planlamalar yapmaktadır. Borç/Özkaynak oranı için,
faaliyetlerden yaratılan nakitin yatırım ve yayın harcamaları ile kar payı dağıtımı sonrası kalan
kısmı borç/özkaynak oranını iyileştirmede kullanılmaktadır.
8. Hakim ġirket Bilgileri
8.a. Bağlı Ortaklıklardaki Sermaye ArtıĢ /AzalıĢ Gerekçesi:
01 Ocak 2017 - 31 Mart 2017 ara hesap dönemi içerisinde Şirket’in Bağlı Ortaklığı
bulunmamaktadır.
8.b. Topluluğa Dahil ĠĢletmelerin Ana ġirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler:
Şirket’in Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Burda GmbH sermayesinde payı yoktur.
8.c. TTK’nın 199. Maddesinde Öngörülen Raporlar Hakkında Bilgi:
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın 199/4. maddesi çerçevesinde bir talebi olmamıştır.
9. Diğer Hususlar
Personel Hareketleri ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler
Şirket’in 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla personel sayısı 253’dir. (31 Aralık 2016: 292).
Şirket’imiz, çalışanları adına özel sağlık sigorta poliçesi yaptırmaktadır.
İnsan Kaynakları bölümü; Doğan Burda’da; kişilerin eğitim, deneyim, yetkinlik, kariyer
hedefleri ve beklentileri ile pozisyonun gerektirdiği özellikler ve Şirket ihtiyaçlarına göre işe
alım yapmakta; bu kapsamda ekip çalışmasına yatkın, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri
yakından izleyen ve yeniliklere açık olan bireyleri şirket bünyesine katmaktadır.
Bunun yanı sıra kurum, İş Sağlığı ve Güvenliği de dahil, çalışanlarının hak, hukuk ve
yükümlülüklerini ilgilendiren her türlü yasal mevzuat, yönetmelik ve kanun değişikliklerinde
yeni düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçirmektedir. Bu kapsamda yeni işe giren personelin
işyeri hekimi tarafından işe giriş muayeneleri yapılmakta ve İş Güvenliği Uzmanı tarafından İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alması sağlanmaktadır.
2017 yılının ilk 3 ayında,16 lise ve 4 üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 20 öğrenciye
çeşitli bölümlerimizde staj imkânı sağlanmıştır.
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10. Finansal Rapor ve YK Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
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DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.
31 MART 2017 TARĠHLĠ FĠNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

Bağımsız
denetimden
geçmemiş
31 Mart 2017

Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2016

49.711.608

49.556.974

3

14.604.096

14.926.162

23
4
6
13
21
13

13.011.932
19.553.083
1.305.206
323.474
229.349
684.468

12.715.255
19.889.102
1.049.728
601.311
229.349
146.067

4.592.273

4.667.101

13.315
708.691
304.241
3.566.026

13.315
793.635
276.556
3.583.595

54.303.881

54.224.075

Dipnotlar
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
-ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar
-ĠliĢkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Stoklar
PeĢin ödenmiĢ giderler
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
Duran Varlıklar
Diğer alacaklar
-ĠliĢkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
ErtelenmiĢ vergi varlığı

5
7
8
21

Toplam Varlıklar

31 Mart 2017 tarihli ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar, Yönetim Kurulu
tarafından 28 Nisan 2017 tarihinde onaylanmıĢtır.

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
1

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.
31 MART 2017 TARĠHLĠ FĠNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

Bağımsız
denetimden
geçmemiş
31 Mart 2017

Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2016

9

22.123.904
456.411

19.391.085
-

23
4

1.336.762
12.278.366

494.582
9.204.295

12

3.125.436

4.861.981

5
13

8.030
3.293.664

8.030
3.370.618

12
10

929.735
695.500

851.080
600.499

7.233.994

8.298.213

6.877.566
356.428

7.895.744
402.469

24.945.983

26.534.777

19.559.175
(2.623.921)

19.559.175
(2.623.921)

(2.365.623)
7.676.415
4.288.731
(1.588.794)

(2.365.623)
7.676.415
8.265.356
(3.976.625)

54.303.881

54.224.075

Dipnotlar
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Ticari borçlar
- ĠliĢkili taraflara ticari borçlar
- ĠliĢkili olmayan taraflara ticari borçlar
ÇalıĢanlara sağlanan faydalar
kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- ĠliĢkili olmayan taraflara diğer borçlar
ErtelenmiĢ gelirler
Kısa vadeli karĢılıklar
- ÇalıĢanlara sağlanan faydalara
iliĢkin kısa vadeli karĢılıklar
- Diğer kısa vadeli karĢılıklar
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli karĢılıklar
- ÇalıĢanlara sağlanan faydalara
iliĢkin uzun vadeli karĢılıklar
ErtelenmiĢ gelirler

12
13

ÖZKAYNAKLAR
ÇıkarılmıĢ sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiĢ diğer kapsamlı gelirler (giderler)
- Tanımlanmış fayda planları
yeniden ölçüm kazanç (kayıpları)
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler
GeçmiĢ yıllar karları veya zararları
Net dönem karı veya zararı

14
14

14

Toplam Kaynaklar

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.
01 OCAK - 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KAR VEYA ZARAR VE
DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

Kar ve Zarar Kısmı
Hasılat
SatıĢların maliyeti (-)
Brüt Kar (Zarar)
Pazarlama giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler(-)
Finansman Gideri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)
Finansman giderleri (-)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Dönem vergi (gideri) geliri
ErtelenmiĢ vergi (gideri) geliri
Dönem Karı (Zararı)
Pay baĢına kazanç / (kayıp)

Dipnotlar

Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Ocak31 Mart
2017

Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Ocak31 Mart
2016

15
15

20.986.429
(11.383.862)

24.702.725
(12.768.724)

9.602.567
(9.321.976)
(2.397.606)
1.689.818
(1.088.144)
(1.515.341)
1.271
(1.874)
(1.515.944)
(55.281)
(1.571.225)
(17.569)
(17.569)
(1.588.794)

11.934.001
(9.250.785)
(3.212.512)
1.172.119
(1.259.240)
(616.417)
(408)
(616.825)
(52.397)
(669.222)
(27.551)
(192.318)
164.767
(696.773)

(0,08)

(0,04)

-

-

12

-

-

21

-

-

(1.588.794)

(696.773)

16
16
17
17
18
18
19

21
21
22

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
TanımlanmıĢ fayda planları yeniden
ölçüm kazançları (kayıplar)
TanımlanmıĢ fayda planları yeniden
ölçüm kazançları (kayıpları) ertelenmiĢ vergi etkisi
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
3

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.
01 OCAK - 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

Kar veya zararda
yeniden
sınıflandırılmayacak
birikmiĢ diğer
kapsamlı gelirler ve
giderler
TanımlanmıĢ fayda
planları yeniden Kardan ayrılan
ölçüm kazanç /
kısıtlanmıĢ
(kayıpları)
yedekler

GeçmiĢ yıllar
karları veya
(zararları)

Net
dönem karı
veya (zararı)

Toplam
özkaynaklar

7.139.274

9.340.815

3.515.551

34.871.683

(2.059.211)

537.141
7.676.415

2.978.410
(4.053.869)
8.265.356

(3.515.551)
(696.773)
(696.773)

(696.773)
(4.053.869)
30.121.041

(2.623.921)

(2.365.623)

7.676.415

8.265.356

(3.976.625)

26.534.777

(2.623.921)

(2.365.623)

7.676.415

(3.976.625)
4.288.731

3.976.625
(1.588.794)
(1.588.794)

(1.588.794)
24.945.983

ÇıkarılmıĢ
sermaye

Sermaye
düzeltmesi
farkları

1 Ocak 2016 itibarıyla bakiye

14 19.559.175

(2.623.921)

(2.059.211)

Transferler
Toplam kapsamlı gelir (gider)
Kar payları
31 Mart 2016 itibarıyla bakiye

14 19.559.175

(2.623.921)

1 Ocak 2017 itibarıyla bakiye

14 19.559.175

Transferler
Toplam kapsamlı gelir (gider)
Kar payları

14 19.559.175

Dipnotlar

31 Mart 2017 itibarıyla bakiye

BirikmiĢ Karlar

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.
01 OCAK - 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT NAKĠT AKIġ TABLOSU
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Dipnotlar
A.ĠġLETME FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI

Dönem karı / (zararı)
Dönem net kar / (zarar) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklarla ilgili düzeltmeler
Değer düĢüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
Vadeli alış ve satışlardan kaynaklanan
kazanılmamış finansman (geliri)/gideri, net
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından
kaynaklanan kayıplar ile ilgili düzeltmeler
Vergi (geliri) / gideri ile ilgili düzeltmeler
ĠĢletme sermayesinde gerçekleĢen değiĢimler
Stoklardaki azalıĢ ile ilgili düzeltmeler
Ticari alacaklardaki (artıĢ) azalıĢ ile ilgili düzeltmeler
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
PeĢin ödenmiĢ giderlerdeki azalıĢ
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki artıĢ
Ticari borçlardaki artıĢ (azalıĢ) ile ilgili düzeltmeler
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış / (azalış)
İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki azalıĢ
Faaliyetlerden elde edilen/kullanılan nakit akıĢları
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin
karĢılıklar kapsamında yapılan ödemeler
Diğer nakit çıkıĢları
Alınan faizler

7,8
12
4

17
19

B.YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI

Maddi duran varlık satıĢından elde edilen nakit
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından nakit çıkıĢları
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Maddi olmayan duran varlık
alımından kaynaklanan nakit çıkışları

7
8

C.FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI

Kredilerden nakit giriĢleri
Kredi ödemelerine iliĢkin nakit çıkıĢları
Ödenen kar payları
Ödenen faiz ve finansman giderleri
D.YABANCI PARA ÇEVRĠM FARKLARININ
NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ
NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET ARTIġ/(AZALIġ)
E. DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ

14

3
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01 OCAK - 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

DĠPNOT 1 – ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.ġ. (“ġirket” veya “Doğan Burda”) 1988 yılında
Ġstanbul, Türkiye‟de Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon A.ġ. adıyla kurulmuĢ ve
tescil edilmiĢtir. 1998 yılında Doğan Yayın Holding A.ġ. (“Doğan Yayın Holding” veya “DYH”) ile
Burda RCS International Holding GmbH‟ın müĢterek yönetime tabi ortaklığı haline gelmiĢtir. ġirket,
Mart 2000 tarihinde unvanını Doğan Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.ġ. olarak
değiĢtirdikten sonra Borsa Ġstanbul A.ġ.‟de (“Borsa Ġstanbul” veya “Borsa”) 28 Mart 2000 tarihinde
iĢlem görmeye baĢlamıĢtır. Burda RCS International Holding GmbH, 13 Haziran 2005 tarihinde
unvanını Burda Magazines International GmbH olarak değiĢtirmiĢtir. ġirket, 29 Temmuz 2005 tarihli
Olağanüstü Genel Kurul‟da unvanını Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.ġ. olarak
değiĢtirmiĢtir. 2007 yılında ġirket sermayesinde %40 oranında doğrudan paya sahip olan Burda
Magazines International GmbH kendi sermayesinde %100 oranında doğrudan paya sahip hakim ortağı
Burda GmbH ile birleĢmiĢtir.
Doğan Yayın Holding A.ġ.‟nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde hakim ortağı Doğan ġirketler
Grubu Holding A.ġ. (“Doğan Holding”) tarafından “devir alınması” suretiyle, Doğan Holding
bünyesinde birleĢmesi 26 Ağustos 2014 tarihinde Ticaret Sicili‟ne tescil edilmiĢ olup, birleĢme
sonucunda DYH tasfiyesiz olarak infisah etmiĢ ve tüzel kiĢiliği sona ermiĢtir.
ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu‟na (“SPK”) kayıtlıdır ve payları Borsa Ġstanbul‟da iĢlem görmektedir.
SPK‟nın 30 Ekim 2014 tarih ve 31/1059 sayılı Ġlke Kararı ile değiĢik 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655
sayılı Ġlke Kararı gereğince; Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. kayıtlarına göre; 31 Mart 2017 tarihi
itibarıyla Doğan Burda sermayesinin %5,36‟sına (31 Aralık 2016: %5,41) karĢılık gelen payların
dolaĢımda olduğu kabul edilmektedir (Dipnot 14).
ġirket‟in faaliyet konusu basın, yayın, tanıtım ve haber hizmetleri yapmak ve sunmaktır. ġirket‟in
yayınlamakta olduğu dergi sayısı 24 (31 Aralık 2016: 29) olup, bu dergilerin 12 (31 Aralık 2016: 14)
tanesi lisans sözleĢmeleri dahilinde yurtdıĢından alınan isim hakları kapsamında çıkartılmaktadır.
ġirket‟in aĢağıdaki Ģirketlerle lisans anlaĢmaları mevcuttur:
-

Axel Springer Auto-Verlag GmbH
Verlag Aenne Burda GmbH & Co.
Gruner + Jahr International Magazines GmbH
Hachette Filipacchi Presse S.A.
Groupe Altice Media
Hola, S.L.
Chip Holding GmbH
Bonnier International Magazines AB
The Rake Pte. Ltd.
Meredith Corporation

ġirket‟in 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla personel sayısı 253‟tür (31 Aralık 2016: 292). ġirket
Türkiye‟de kayıtlı olup adresi aĢağıdaki gibidir:
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.ġ.
KuĢtepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12, Trump Towers Kule 2 Kat: 21-22-23-24
ġiĢli, 34387 Ġstanbul – Türkiye
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
2.1

Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar

2.1.1 Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunum Esasları
TMS‟ye Uygunluk Beyanı
ĠliĢikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)‟nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve
Türkiye Finansal Raporlama Standartları‟na (“TFRS”) uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname‟nin 9‟uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliĢtirilen ve
KGK‟nın 2 Haziran 2016 tarih ve 30 sayılı Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan, ayrıca takiben
SPK‟nın 15 Temmuz 2016 tarih ve 22/805 sayılı Kararı‟na bağlanıp yine SPK‟nın 15 Temmuz 2016
tarih ve 2016/22 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanan usulde 2016 TMS Taksonomisi‟ne
uygun olarak hazırlanmıĢtır.
ġirket, kanuni finansal tablolarını vergi mevzuatına ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan
Tek Düzen Hesap Planı‟na uygun olarak tutmakta ve Türk Lirası cinsinden hazırlamaktadır.
Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre tutulan yasal muhasebe kayıtlarına, Tebliğ‟e ve SPK
finansal tablo formatlarına uygun sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar
yansıtılarak düzenlenmiĢtir.
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
SPK‟nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve
Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiĢtir. Buna
istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No‟lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıĢtır.
2.1.2 NetleĢtirme
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 eĢ zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.
2.1.3 KarĢılaĢtırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, ġirket‟in finansal tabloları
önceki dönemle karĢılaĢtırmalı hazırlanmaktadır. ġirket, 31 Mart 2017 tarihli ara dönem finansal
durum tablosunu 31 Aralık 2016 tarihli finansal durum tablosu ile, 1 Ocak - 31 Mart 2017 ara hesap
dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akıĢ tablosu ve özkaynak değiĢim
tablolarını da 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosu, nakit akıĢ tablosu ve özkaynak değiĢim tabloları ile karĢılaĢtırmalı olarak düzenlemiĢtir.
2.1.4 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değiĢiklik ve hatalar
Yeni bir TMS‟nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değiĢiklikleri, söz konusu
TMS‟nin varsa, geçiĢ hükümlerinde uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır.
Herhangi bir geçiĢ hükmünün yer almadığı değiĢiklikler, muhasebe politikasında isteğe bağlı yapılan
önemli değiĢiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulamakta ve önceki
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.4 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değiĢiklik ve hatalar (Devamı)
Cari dönemde kullanılan muhasebe politikaları 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait finansal
tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları ile aynıdır.
Finansal tabloların hazırlanması, finansal durum tablosu tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve
yükümlülüklerin tutarlarını, Ģarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi
boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını
gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, mevcut olaylar ve iĢlemlere iliĢkin ulaĢılabilen en iyi
bilgilere dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir.
Muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler yalnızca bir döneme iliĢkin ise, değiĢikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere iliĢkin ise, hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik
olarak uygulanır. Cari dönemde kullanılan önemli muhasebe tahminleri, 31 Aralık 2016 tarihinde sona
eren döneme ait finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe tahminleri ile tutarlıdır.
2.1.5 Yeni ve revize edilmiĢ Türkiye finansal raporlama standartları
Cari dönemde, ġirket‟in finansal performansı, finansal durum tablosu, sunum veya dipnot açıklamalarını
etkileyen herhangi bir standart veya yorum bulunmamaktadır. Bununla birlikte aĢağıda cari dönemde
geçerli olup ġirket‟in finansal tablolarına etkisi olmayan standartlar ile henüz yürürlüğe girmemiĢ ve
ġirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiĢ standartlar ve yorumlara iliĢkin detaylara yer
verilmiĢtir.
a) 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara
getirilen değiĢiklikler ve yorumlar
- TFRS 14, “Düzenlemeye dayalı erteleme hesapları”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra

baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklik, ilk defa TFRS uygulayacak Ģirketlerin,
düzenlemeye dayalı erteleme hesap bakiyelerini önceki genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine göre
finansal tablolarına yansıtmaya devam etmesine izin vermektedir. Ancak daha önce TFRS uygulamıĢ ve
ilgili tutarı muhasebeleĢtirmeyecek diğer Ģirketlerle karĢılaĢtırılabilirliği sağlamak adına, tarife
düzenlemesinin etkisinin diğer kalemlerden ayrı olarak sunulması istenmektedir.
2014 Dönemi yıllık iyileĢtirmeler; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. ĠyileĢtirmeler 4 standartta değiĢiklik getirmiĢtir:
• TFRS 5, „SatıĢ amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler‟, satıĢ yöntemlerine iliĢkin

değiĢiklik
• TFRS 7, „Finansal araçlar: Açıklamalar‟, TFRS 1‟e bağlı olarak yapılan, hizmet sözleĢmelerine iliĢkin

değiĢiklik
• TMS 19, „ÇalıĢanlara sağlanan faydalar‟ iskonto oranlarına iliĢkin değiĢiklik
• TMS 34, „Ara dönem finansal raporlama‟ bilgilerin açıklanmasına iliĢkin değiĢiklik.
- TFRS 11, “MüĢterek anlaĢmalar”daki değiĢiklik; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. MüĢterek faaliyetlerde pay edinimi ile ilgilidir. Standarttaki
değiĢiklik ile iĢletme tanımına giren bir müĢterek faaliyette pay satın ediniminde bu payın nasıl
muhasebeleĢeceği konusunda açıklık getirilmiĢtir.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.5

Yeni ve revize edilmiĢ Türkiye finansal raporlama standartları (Devamı)

a) 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara
getirilen değiĢiklikler ve yorumlar (Devamı)
- TMS 16 “Maddi duran varlıklar”, ve TMS 41 “Tarımsal faaliyetler”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu
tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geçerlidir. Bu değiĢiklik üzüm asması,
kauçuk ağacı, palmiye ağacı gibi bitkilerin finansal raporlamasını değiĢtirmektedir. TaĢıyıcı bitkilerin,
maddi duran varlıkların üretim sürecinde kullanılmasına benzemesi sebebiyle, maddi duran varlıklarla
aynı Ģekilde muhasebeleĢtirilmesine karar verilmiĢtir. Buna bağlı olarak değiĢiklik bu bitkileri TMS
41‟in kapsamından çıkararak TMS 16‟nın kapsamına alınmıĢtır. TaĢıyıcı bitkiler üzerinde büyüyen
ürünler ise TMS 41 kapsamındadır.
- TMS 16 ve TMS 38‟deki değiĢiklik: “Maddi duran varlıklar” ve “Maddi olmayan duran varlıklar”,
1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değiĢiklikle bir varlığın kullanımını içeren bir faaliyetten elde edilen hasılatın, genellikle varlığın
ekonomik yararlarının tüketimi dıĢındaki etkenleri yansıttığından, hasılat esaslı amortisman ve itfa
yöntemi kullanımının uygun olmadığına açıklık getirmiĢtir.
- TMS 27 “Bireysel finansal tablolar”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklik, iĢletmelere, bağlı ortaklık, iĢtirakler ve iĢ
ortaklıklarındaki yatırımlarını muhasebeleĢtirirken özkaynak yönetimini kullanmalarına izin
vermektedir.
- TFRS 10 “Konsolide finansal tablolar” ve TMS 28 “ĠĢtiraklerdeki ve iĢ ortaklıklarındaki yatırımlar”;
1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değiĢiklikler yatırım iĢletmeleri ve onların bağlı ortaklıkları için konsolidasyon muafiyeti
uygulamasına açıklık getirir.
- TMS 1 “Finansal tabloların sunuluĢu”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklikler ile finansal raporların sunum ve açıklamalarını
iyileĢtirmek amaçlanmıĢtır.
b) 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla yayınlanmıĢ ancak henüz yürürlüğe girmemiĢ olan standartlar
ve değiĢiklikler
- TMS 7 „Nakit akıĢ tabloları‟ndaki değiĢiklikler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra
baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklikler finansal tablo okuyucularının
finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülük değiĢikliklerini değerlendirebilmelerine imkan
veren ek açıklamalar getirmiĢtir. DeğiĢiklikler UMSK‟nın „açıklama inisiyatifi‟ projesinin bir parçası
olarak finansal tablo açıklamalarının nasıl geliĢtirilebileceğine dair çıkarılmıĢtır.
- TMS 12 „Gelir vergileri‟deki değiĢiklikler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. DeğiĢiklik bir varlığın gerçeğe uygun değerinden ölçülmesi
durumunda ve gerçeğe uygun değerinin vergi matrahından altında kalması durumunda ertelenmiĢ
verginin muhasebeleĢtirilmesi ile ilgili netleĢtirme yapmaktadır. Ayrıca ertelenmiĢ vergi varlıklarının
muhasebeleĢtirilmesi ile ilgili diğer bazı yönleri de açıklığa kavuĢturmaktadır.
- TFRS 2 „Hisse bazlı ödemeler‟deki değiĢiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra
baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. DeğiĢiklik nakde dayalı hisse bazlı ödemelerin
ölçüm esaslarını ve bir ödüllendirmeyi nakde dayalıdan özkaynağa dayalıya çeviren değiĢikliklerin
nasıl muhasebeleĢtirileceğini açıklamaktadır. Bu değiĢiklik aynı zamanda bir iĢverenin çalıĢanının
hisse bazlı ödemesine iliĢkin bir miktarı kesmek ve bunu vergi dairesine ödemekle yükümlü olduğu
durumlarda, TFRS 2‟nin esaslarına bir istisna getirerek, bu ödül sanki tamamen özkaynağa
dayalıymıĢçasına iĢlem görmesini gerektirmektedir.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.5 Yeni ve revize edilmiĢ Türkiye finansal raporlama standartları (Devamı)
b) 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla yayınlanmıĢ ancak henüz yürürlüğe girmemiĢ olan standartlar
ve değiĢiklikler (Devamı)
- TFRS 9, „Finansal araçlar‟; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39‟un yerini almaktadır. Finansal varlıklar ve
yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı zamanda Ģuanda
kullanılmakta olan, gerçekleĢen değer düĢüklüğü zararı modelinin yerini alacak olan beklenen kredi
riski modelini de içermektedir.
- TFRS 15 „MüĢterilerle yapılan sözleĢmelerinden doğan hasılat‟; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu
tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika‟da Kabul GörmüĢ
Muhasebe Standartları ile yapılan uyum çalıĢması sonucu ortaya çıkan yeni standart hasılatın finansal
raporlamasını ve finansal tabloların toplam gelirlerinin dünya çapında karĢılaĢtırılabilir olmasını
sağlamayı amaçlamıĢtır.
- TFRS 15 „MüĢterilerle yapılan sözleĢmelerinden doğan hasılat‟ daki değiĢiklikler; Bu değiĢikliklerle
edim (performans) yükümlülüklerini belirleyen uygulama rehberliğine, fikri mülkiyet lisanslarının
muhasebesine ve iĢletmenin asil midir yoksa aracı mıdır değerlendirmesine (net hasılat sunumuna
karĢın brüt hasılat sunumu) iliĢkin açıklamaları içermektedir. Uygulama rehberliğindeki bu alanların
her biri için yeni ve değiĢtirilmiĢ açıklayıcı örnekler eklenmiĢtir. UMSK, aynı zamanda yeni hasılat
standardına geçiĢ ile ilgili ek pratik tedbirler dahil etmiĢtir.
- TFRS 16 „Kiralama iĢlemleri‟; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yeni standart mevcut TMS 17 rehberliğinin yerini alır ve
özellikli kiralayanlar açısından muhasebesinde geniĢ kapsamlı bir değiĢiklik yapar. ġu anki TMS 17
kurallarına göre kiralayanlar bir kiralama iĢlemine taraf olduklarında bu iĢlem için finansal kiralama
(bilanço içi) ya da faaliyet kiralaması (bilanço dıĢı) ayrımı yapmak zorundalar. Fakat TFRS 16‟ya göre
artık kiralayanlar neredeyse tüm kiralama sözleĢmeleri için gelecekte ödeyecekleri kiralama
yükümlülüklerini ve buna karĢılık olarak da bir „varlık kullanım hakkı‟nı bilançolarına yazmak
zorunda olacaklardır. UMSK kısa dönemli kiralama iĢlemleri ve düĢük değerli varlıklar için bir istisna
öngörmüĢtür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler açısından uygulanabilir. Kiraya verenler için
muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. Ancak UMSK‟nın kiralama iĢlemlerinin tanımını
değiĢtirmesinden ötürü (sözleĢmelerdeki içeriklerin birleĢtirilmesi ya da ayrıĢtırılmasındaki rehberliği
değiĢtirdiği gibi) kiraya verenler de bu yeni standarttan etkileneceklerdir. En azından yeni muhasebe
modelinin kiraya verenler ve kiralayanlar arasında pazarlıklara neden olacağı beklenmektedir. IFRS
16‟ya göre biz sözleĢme belirli bir süre için belirli bir tutar karĢılığında bir varlığın kullanım hakkını
ve o varlığı kontrol etme hakkını içeriyorsa o sözleĢme bir kiralama sözleĢmesidir ya da kiralama
iĢlemi içermektedir.
- TFRS 4 „Sigorta SözleĢmeleri‟ndeki değiĢiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra
baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. UFRS 4‟de yapılan değiĢiklik sigorta Ģirketleri için
„örtülü yaklaĢım (overlay approach)‟ ve „erteleme yaklaĢımı (deferral approach)‟ olarak iki farklı
yaklaĢım sunmaktadır. Buna göre:


Sigorta sözleĢmeleri tanzim eden tüm Ģirketlere yeni sigorta sözleĢmeleri standardı
yayımlanmadan önce UFRS 9 uygulandığında ortaya çıkabilecek olan dalgalanmayı kar veya
zararda muhasebeleĢtirmek yerine diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleĢtirme opsiyonu
sağlayacaktır ve



Faaliyetleri ağırlıklı olarak sigorta ile bağlantılı olan Ģirketlere isteğe bağlı olarak 2021 yılına
kadar geçici olarak UFRS 9‟u uygulama muafiyeti getirecektir. UFRS 9 uygulamayı erteleyen
iĢletmeler halihazırda var olan UMS 39 „Finansal Araçlar‟ standardını uygulamaya devam
edeceklerdir.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.1

Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı)

2.1.5 Yeni ve revize edilmiĢ Türkiye finansal raporlama standartları (Devamı)
b) 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla yayınlanmıĢ ancak henüz yürürlüğe girmemiĢ olan standartlar
ve değiĢiklikler (Devamı)
- TMS 40, „Yatırım amaçlı gayrimenkuller‟ standardındaki değiĢiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya

bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin
sınıflandırılmasına iliĢkin yapılan bu değiĢiklikler, kullanım amacında değiĢiklik olması durumunda
yatırım amaçlı gayrimenkullere ya da gayrimenkullerden yapılan sınıflandırmalarla ilgili netleĢtirme
yapmaktadır. Bir gayrimenkulün kullanımının değiĢmesi durumunda bu gayrimenkulün „yatırım
amaçlı gayrimenkul‟ tanımlarına uyup uymadığının değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Bu
değiĢim kanıtlarla desteklenmelidir.
- 2014 - 2016 dönemi yıllık iyileĢtirmeler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık

raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklikler 3 standardı etkilemektedir:


TFRS 1, „Türkiye finansal raporlama standartlarının ilk uygulaması‟, TFRS 7, TMS 19,
ve TFRS 10 standartlarının ilk kez uygulama aĢamasında kısa dönemli istisnalarının 1
Ocak 2018‟den itibaren geçerli olarak kaldırılmıĢtır.



TFRS 12 „Diğer iĢletmelerdeki paylara iliĢkin açıklamalar‟, standardın kapsamına iliĢkin
bir netleĢtirme yapılmıĢtır. 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık
raporlama dönemlerinden itibaren geriye dönük olarak uygulanacaktır.



TMS 28 „ĠĢtiraklerdeki ve iĢ ortaklıklarındaki yatırımlar‟, 1 Ocak 2018‟den itibaren
geçerli olarak bir iĢtirak ya da iĢ ortaklığının gerçeğe uygun değerden ölçülmesine iliĢkin
değiĢiklik.

- TFRS Yorum 22, „Yabancı para cinsinden yapılan iĢlemler ve avanslar ödemeleri‟,
1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
yorum yabancı para cinsinden yapılan iĢlemler ya da bu tür iĢlemlerin bir parçası olarak yapılan
ödemelerin yabancı bir para cinsinden yapılması ya da fiyatlanması konusunu ele almaktadır. Bu
yorum tek bir ödemenin yapılması/alınması durumunda ve birden fazla ödemenin yapıldığı/alındığı
durumlara rehberlik etmektedir. Bu rehberliğin amacı uygulamadaki çeĢitliliği azaltmaktadır.
Yukarıda belirtilen standartların, 2017 ve takip eden yıllarda yürürlüğe girmesi beklenmektedir. ġirket,
söz konusu standartların uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz
belirlememiĢ olup söz konusu farkların finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olmasını
beklenmemektedir.
c) Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan değiĢiklikler

Bulunmamaktadır.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.2

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında önceki dönemlerle tutarlı olarak kullanılan önemli muhasebe
politikaları aĢağıda özetlenmiĢtir:
Bölümlere göre raporlama
ġirket bir iĢ kolunda ve bir coğrafi bölgede faaliyet gösterdiği için bölümlere göre raporlama
yapmamaktadır.
ĠliĢkili taraflar
ĠliĢkili taraflar, finansal tablolarını hazırlayan iĢletmeyle (raporlayan iĢletme) iliĢkili olan kiĢi veya
iĢletmedir.
a) Bir kiĢi veya bu kiĢinin yakın ailesinin bir üyesi, aĢağıdaki durumlarda raporlayan iĢletmeyle iliĢkili
sayılır: Söz konusu kiĢinin,
(i) raporlayan iĢletme üzerinde kontrol veya müĢterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
(ii) raporlayan iĢletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
(iii) raporlayan iĢletmenin veya raporlayan iĢletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin
bir üyesi olması durumunda.
(b) AĢağıdaki koĢullardan herhangi birinin mevcut olması halinde iĢletme raporlayan iĢletme ile iliĢkili
sayılır:
(i) ĠĢletme ve raporlayan iĢletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, bağlı
ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile iliĢkilidir).
(ii) ĠĢletmenin, diğer iĢletmenin (veya diğer iĢletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iĢtiraki ya
da iĢ ortaklığı olması halinde.
(iii) Her iki iĢletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iĢ ortaklığı olması halinde.
(iv) ĠĢletmelerden birinin üçüncü bir iĢletmenin iĢ ortaklığı olması ve diğer iĢletmenin söz konusu
üçüncü iĢletmenin iĢtiraki olması halinde.
(v) ĠĢletmenin, raporlayan iĢletmenin ya da raporlayan iĢletmeyle iliĢkili olan bir iĢletmenin
çalıĢanlarına iliĢkin olarak iĢten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde.
Raporlayan iĢletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan iĢverenler de
raporlayan iĢletme ile iliĢkilidir.
(vi) ĠĢletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kiĢi tarafından kontrol veya müĢtereken kontrol
edilmesi halinde.
(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kiĢinin iĢletme üzerinde önemli etkisinin bulunması
veya söz konusu iĢletmenin (ya da bu iĢletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi
olması halinde.
ĠliĢkili tarafla yapılan iĢlem raporlayan iĢletme ile iliĢkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya
da yükümlülüklerin, bir bedel karĢılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
Yukarıdaki açıklamalar ıĢığında TMS 24 ile de uyumlu olarak, Burda GmbH ile Doğan ġirketler
Grubu Holding A.ġ.‟nin, “müĢterek yönetime tabi iĢ ortaklıkları” dahil olmak üzere, doğrudan veya
dolaylı olarak iĢtirak ettiği tüzel kiĢiler; ġirket üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak; tek baĢına veya
birlikte kontrol gücüne sahip gerçek ve tüzel kiĢi ortaklar ile bunların yakın aile üyeleri (ikinci
dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek baĢına veya birlikte kontrol
edilen tüzel kiĢiler ile bunların önemli etkiye sahip olduğu ve/veya kilit yönetici personel olarak görev
aldığı tüzel kiĢiler; ġirket‟in bağlı ortaklığı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, kilit yönetici personeli ile
bunların yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak,
tek baĢına veya birlikte kontrol edilen tüzel kiĢiler, iliĢkili taraflar olarak kabul edilmiĢtir (Dipnot 23).
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.2

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

Nakit ve nakit benzeri değerler
Nakit ve nakit benzeri değerler bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadır. Nakit ve nakit benzeri
değerler, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve
yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değiĢim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan
yatırımları içermektedir (Dipnot 3).
Ticari alacaklar ve Ģüpheli alacak karĢılıkları
ġirket tarafından bir alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluĢan ticari alacaklar tahakkuk
etmemiĢ finansman gelirlerinden (“vadeli satıĢlardan kaynaklanan kazanılmamıĢ finansman geliri”)
netleĢtirilmiĢ olarak gösterilirler. Tahakkuk etmemiĢ finansman gelirleri sonrası ticari alacaklar,
orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının “etkin
faiz yöntemi” ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Etkin faiz oranı; finansal varlığın beklenen ömrü
boyunca gelecekteki tahmini nakit tahsilatlarını ya da ödemelerini ilgili finansal varlığın bugünkü
değerine indirgeyen orandır. Ġndirgeme iĢlemi “bileĢik faiz esasına göre” yapılır. Bu yöntemde
kullanılan ve bileĢik faiz esasıyla belirlenen oran “etkin faiz oranı” olarak adlandırılmaktadır.
BelirlenmiĢ faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, etkin faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması
durumunda, maliyet değerleri üzerinden gösterilir (Dipnot 4).
ġirket, tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için
Ģüpheli alacak karĢılığı ayırmaktadır. Söz konusu bu karĢılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili
mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil
edilebilecek tutarlar da dahil olmak üzere beklenen nakit giriĢlerinin, baĢlangıçta oluĢan alacağın
orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen cari değeridir. ġirket yönetimi ticari alacağın idari
ve/veya kanuni takipte olması, tahsilat imkanının yitirilmesi ve geçmiĢ tahsil edilememe tecrübesine
dayanarak Ģüpheli alacak karĢılığı ayırmayı değerlendirmektedir. ġüpheli alacak tutarına karĢılık
ayrılmasını takiben, Ģüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda,
tahsil edilen tutar ayrılan Ģüpheli alacak karĢılığından düĢülerek esas faaliyetlerden diğer gelirlere
kaydedilir.
Stoklar
Stoklar, satıĢı gerçekleĢtirme maliyetlerinden arındırılmıĢ makul değer (net gerçekleĢebilir değer) ya
da maliyet bedelinden düĢük olanı ile değerlenir. Stoklara dahil edilen maliyeti oluĢturan unsurlar
malzeme, iĢçilik ve genel üretim giderleridir. Ancak stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini ve
stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri de içerir.
Stokların birim maliyeti, hareketli ağırlıklı ortalama metodu ile belirlenir (Dipnot 6).
Stokların net gerçekleĢebilir değeri maliyetinin altına düĢtüğünde, stoklar net gerçekleĢebilir değerine
indirgenir ve değer düĢüklüğünün oluĢtuğu yılda kar veya zarar tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha
önce stokların net gerçekleĢebilir değere indirgenmesine neden olan koĢulların geçerliliğini
kaybetmesi veya değiĢen ekonomik koĢullar nedeniyle net gerçekleĢebilir değerde artıĢ olduğu
kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düĢüklüğü karĢılığı iptal edilir. Ġptal edilen tutar önceden
ayrılan değer düĢüklüğü tutarı ile sınırlıdır.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.2

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiĢ amortismanın ve mevcutsa kalıcı değer
düĢüklüğünün indirilmesi sonrasında oluĢan net değeri ile gösterilmektedir (Dipnot 7).
Amortisman, maddi duran varlıkların (arazi ve arsalar hariç) faydalı ömürleri üzerinden doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır.
Maddi duran varlıkların amortisman dönemleri, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak, aĢağıda
belirtilmiĢtir:
50 yıl
5-15 yıl
4-15 yıl
5 yıl
5 yıl

Binalar
Makine ve teçhizatlar
Mobilya ve demirbaĢlar
Motorlu araçlar
Özel maliyetler

Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değiĢikliklerin
olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değiĢiklik varsa ileriye dönük olarak
muhasebeleĢtirilir.
Bir varlığın kayıtlı değeri varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer derhal
geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer ilgili varlığın net satıĢ fiyatı ya da
kullanımdaki değerinin yüksek olanıdır. Net satıĢ fiyatı, varlığın gerçeğe uygun değerinden satıĢı
gerçekleĢtirmek için katlanılacak maliyetlerin düĢülmesi suretiyle tespit edilir. Kullanımdaki değer ise
ilgili varlığın kullanılmasına devam edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit
akımlarının finansal durum tablosu tarihi itibarıyla indirgenmiĢ tutarlarına artık değerlerinin eklenmesi
ile tespit edilir.
Maddi duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak
muhasebeleĢtirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini geniĢleterek kendisinden gelecekte elde
edilen faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi varlığın maliyetine eklenmektedir.
Bir maddi duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satıĢından, gelecekte ekonomik yarar
elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu dıĢı bırakılır. Maddi duran
varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluĢan kazanç
veya kayıp satıĢ hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve kar veya zarar
tablosuna yatırım faaliyetlerinden gelirler veya giderler hesaplarında dahil edilir.
Maddi olmayan duran varlıklar ve itfa payları
Maddi olmayan duran varlıklar, isim hakları, imtiyaz hakları ve yazılımlardan oluĢmaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyetlerinden mevcutsa kalıcı değer düĢüklüğü ve
birikmiĢ itfa payları düĢüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir (Dipnot 8).
Maddi olmayan duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aĢağıdadır:
5-10 yıl
3-5 yıl

Haklar
Yazılım

Maddi olmayan duran varlıklar olası bir değer düĢüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme
sonunda maddi olmayan duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karĢılık
ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili
maddi olmayan duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satıĢ fiyatından
yüksek olanı olarak kabul edilir. Maddi olmayan duran varlıkların satıĢı dolayısıyla oluĢan kar veya
zararlar yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler hesaplarına dahil edilirler.
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2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Vergiler
Dönemin kar veya zararı üzerindeki vergi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi
içermektedir. Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve
finansal durum tablosu tarihi itibarıyla geçerli olan vergi oranları ile yürürlükteki vergi mevzuatı
uyarınca hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve varsa geçmiĢ yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili
düzeltme kayıtlarını içermektedir.
Ertelenen vergi, yükümlülük metodu kullanılarak, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda
yer alan kayıtlı değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici
farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen vergi hesaplamasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca
finansal durum tablosu tarihi itibarıyla geçerli bulunan vergi oranları kullanılır.
Önemli geçici farklar, karĢılıklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, stoklar,
gelecek aylara ait giderler, karĢılıklar ve kıdem tazminatı karĢılığının kayıtlı değerleri ile vergi
matrahları arasındaki farklardan doğmaktadır.
Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir
geçici farklardan oluĢan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır (Dipnot 21). Bahse
konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen iĢleme iliĢkin geçici fark,
Ģerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (iĢletme
birleĢmeleri dıĢında) kaynaklanıyorsa muhasebeleĢtirilmez. ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri, ġirket‟in
geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma
olasılığının düĢük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iĢtiraklerdeki yatırımlar ve iĢ
ortaklıklarındaki paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu
tür yatırım ve paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiĢ
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 Ģartlarıyla hesaplanmaktadır.
ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleĢeceği veya yükümlülüklerin yerine
getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaĢmıĢ veya önemli
ölçüde yasallaĢmıĢ vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. ErtelenmiĢ vergi
varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, ġirket‟in bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının
defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin
vergi sonuçları dikkate alınır.
Dönem cari ve ertelenmiĢ vergisi
Vergi, doğrudan özkaynaklar altında muhasebeleĢtirilen bir iĢlemle ilgili olmaması koĢuluyla, kar
veya zarar tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili iĢlemle birlikte özkaynaklar altında
muhasebeleĢtirilir.
ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar
Kıdem tazminatı yükümlülüğü
ġirket yürürlükteki Basın Mesleğinde ÇalıĢanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki
Kanun (medya sektörü çalıĢanları için) ve diğer kanunlara göre emeklilik dolayısıyla veya istifa ve ĠĢ
Kanunu‟nda belirtilen davranıĢlar dıĢındaki sebeplerle iĢ akdi sona erdirilen çalıĢanlara kıdem
tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Kıdem tazminatı karĢılığı, ġirket‟in çalıĢanlarının ĠĢ Kanunu uyarınca emekliye ayrılmasından
doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karĢılığının aktüeryal varsayımlar
uyarınca bugüne indirgenmiĢ değerini ifade eder (Dipnot 12).
ġirket, TMS 19 uyarınca kıdem tazminatı karĢılığını aktüer firma tarafından hazırlanan rapor
doğrultusunda hesaplamıĢ olup, karĢılığa iliĢkin tüm aktüeryal kayıp ve kazançları bilanço tarihleri
itibarıyla diğer kapsamlı kar veya zarar tablosunda muhasebeleĢtirmiĢtir.
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KarĢılıklar, Ģarta bağlı varlık ve yükümlülükler
ġirket‟in geçmiĢ olaylardan kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması, bu yükümlülüğün yerine
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz
konusu yükümlülük tutarının güvenilir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda ilgili yükümlülük
karĢılık olarak finansal tablolara alınır. KoĢullu yükümlülükler ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak
değerlendirmeye tabi tutulur. KoĢullu yükümlülük olarak iĢleme tabi tutulan kalemler için gelecekte
ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu
koĢullu yükümlülük, güvenilir tahmin yapılamadığı durumlar hariç, olasılıktaki değiĢikliğin meydana
geldiği dönemin finansal tablolarında karĢılık olarak kayıtlara alınır (Dipnot 10).
ġirket koĢullu yükümlülüklerin muhtemel hale geldiği ancak ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı
hakkında güvenilir tahminin yapılamaması durumunda ilgili yükümlülüğü notlarında göstermektedir.
GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iĢletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan bir
veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleĢip gerçekleĢmemesi ile teyit edilecek olan varlık, Ģarta
bağlı varlık olarak değerlendirilir. Ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye girme ihtimalinin
yüksek bulunması durumunda Ģarta bağlı varlıklar finansal tablo notlarında açıklanır.
KarĢılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü
taraflarca karĢılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödemesinin
kesin olması ve tutarın güvenilir bir Ģekilde hesaplanması durumunda, bir varlık olarak
muhasebeleĢtirilir.
Varlıklarda değer düĢüklüğü
ġirket, ertelenen vergi dıĢındaki tüm varlıkları için her finansal durum tablosu tarihinde, söz konusu
varlığa iliĢkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer
böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın kayıtlı değeri, kullanım veya satıĢ yoluyla elde edilecek olan
tutarlardan yüksek olanı ifade eden net gerçekleĢebilir değer ile karĢılaĢtırılır. Eğer söz konusu varlığın
veya o varlığın ait olduğu nakit üreten herhangi bir birimin kayıtlı değeri, net gerçekleĢebilir değerden
yüksekse, değer düĢüklüğü meydana gelmiĢtir. Değer düĢüklüğü zararları kar veya zarar tablosunda
muhasebeleĢtirilir.
Bir varlıkta oluĢan değer düĢüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artıĢın,
değer düĢüklüğünün kayıtlara yansıtılmasını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla
iliĢkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düĢüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek Ģekilde geri
çevrilir.
Sermaye ve kar payları
Adi paylar, özkaynak olarak sınıflandırılır. ġirket, kar payı gelirlerini ilgili kar payı alma hakkını
oluĢtuğu tarihte finansal tablolara yansıtmaktadır. Kar payı borçları, kar dağıtımının bir unsuru olarak
Genel Kurul tarafından onaylandığı dönemde yükümlülük olarak finansal tablolara yansıtılır (Dipnot 14).
Yabancı para cinsinden iĢlemler
Yabancı para iĢlemlerden kaynaklanan gelirler ve zararlar iĢlemin gerçekleĢtiği tarihte geçerli olan döviz
kuru kullanılarak TL‟ye çevrilmiĢtir. Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler
finansal durum tablosu tarihinde geçerli olan yabancı para kuru kullanılarak TL‟ye çevrilmiĢtir. Yabancı
para cinsinden olan varlık veya yükümlülüklerin çevriminden kaynaklanan kur farkı gelir veya gideri kar
veya zarar tablosunda muhasebeleĢtirilmiĢtir.
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Hasılat
Dergi satıĢ gelirleri, dergilerin dağıtım Ģirketine teslim edildiği tarihte faturalanmıĢ değerler üzerinden
dönemsellik ilkesine göre kaydedilir. Reklam gelirleri ise reklamların yayınlandığı tarihe göre
faturalanmıĢ değerler üzerinden tahakkuk esasına ve dönemsellik ilkesine göre kaydedilir.
Kaydedilecek gelirin miktarı güvenilir olarak ölçülebilir olduğunda ve iĢlemlerden kaynaklanan
ekonomik faydalar olduğunda, gelirler ilk olarak elde edilecek ya da elde edilebilir tutarın gerçeğe
uygun değeriyle kaydedilmelidir. SatıĢ iĢlemi bir finansman iĢlemini de içeriyorsa, satıĢ bedelinin
makul değeri, alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarların etkin faiz yöntemi ile iskonto
edilmesiyle hesaplanır. Ġskonto iĢleminde kullanılan faiz oranı, alacağın nominal değerini ilgili mal
veya hizmetin peĢin satıĢ fiyatına indirgeyen faiz oranıdır (Dipnot 15).
SatıĢ bedelinin nominal değeri ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark, finansal gelir olarak ilgili
dönemlere kaydedilir. Net satıĢlar, malların fatura edilmiĢ bedelinin iade, iskonto, indirim, komisyon
ve reklam gelirleri neticesinde reklam ajanslarına verilen ciro primlerinin düĢülmesi suretiyle
hesaplanır. Dergi iade karĢılıkları ise, cari dönem sonunda iadelerin piyasadan çekilmiĢ olmasına
rağmen henüz iade faturalarının oluĢmadığı ya da yayının periyodunun tamamlanmadığı durumlarda
geçmiĢ dönemlere dayalı istatistiki veriler, döneme ait saha satıĢ verileri vb. kullanılarak, döneme ait
satıĢ gelirlerini dönemsellik ilkesi çerçevesinde yansıtabilmek için ayrılan karĢılıklardır.
Faiz geliri:
Faiz geliri etkin faiz getirisi yöntemi üzerinden hesaplanan tahakkuk esasına göre kaydedilir.
Takas (“Barter”) anlaĢmaları
ġirket, reklam ile diğer ürün ve hizmetler karĢılığında reklam hizmetleri sunmaktadır. Benzer
özellikler ve değere sahip hizmet veya malların takas edilmesi, gelir doğuran iĢlemler olarak
tanımlanmaz iken farklı özellikler ve değere sahip hizmet veya malların takas edilmesi gelir doğuran
iĢlemler olarak tanımlanır.
Gelir, transfer edilen nakit ve nakit benzerlerini de hesaba katmak suretiyle, elde edilen mal veya
hizmetin gerçeğe uygun değeri olarak değerlenir. Elde edilen mal veya hizmetin gerçeğe uygun
değerinin güvenilir bir Ģekilde belirlenemediği durumlarda gelir, transfer edilen nakit ve nakit
benzerlerini de hesaba katmak suretiyle verilen mal veya hizmetlerin makul değeri olarak değerlenir.
Takas anlaĢmaları tahakkuk esasına göre kaydedilir (Dipnot 11).
Pay baĢına kazanç / (kayıp)
Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay baĢına kazanç / (kayıp), dönem net karının / (zararının),
dönemde mevcut bulunan hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile bulunur (Dipnot 22).
Türkiye‟de Ģirketler, sermayelerini hissedarlarına dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilirler.
Bu tip bedelsiz hisse dağıtımları, pay baĢına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiĢ hisse gibi
değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, hisse senedi
dağıtımlarının geçmiĢe dönük etkileri de hesaplanarak bulunmuĢtur.
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Raporlama döneminden sonraki olaylar
ġirket, raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda,
finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir.
Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan hususların düzeltme gerektirmeyen hususlar olması halinde
konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır (Dipnot 26).
Nakit akıĢ tablosu
Nakit akıĢ tablosunda, döneme iliĢkin nakit akıĢları iĢletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı
bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
ĠĢletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akıĢları, ġirket‟in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
akıĢlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akıĢları, ġirket‟in yatırım faaliyetlerinde (maddi ve maddi olmayan
duran varlık yatırımları) kullandığı ve elde ettiği nakit akıĢlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine iliĢkin nakit akıĢları, ġirket‟in finansman faaliyetlerinden sağladığı
kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Hazır değerler, 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 değiĢikliği riskini
taĢımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır
2.3.

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları

ġirket‟in muhasebe politikalarını uygularken aldığı kritik kararlar
2.2. notta belirtilen muhasebe politikalarının uygulanması sürecinde yönetim, finansal tablolarda
muhasebeleĢtirilen tutarlar üzerinde önemli etkisi olan aĢağıdaki yorumları yapmıĢtır:
Şüpheli alacak karşılıkları
ġirket, tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için
bir Ģüpheli alacak karĢılığı ayırmaktadır. Söz konusu bu karĢılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile
tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil
edilebilecek tutarlar da dahil olmak üzere beklenen nakit giriĢlerinin, baĢlangıçta oluĢan alacağın
orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen cari değeridir.
ġirket‟in olağan ticari faaliyet döngüsü dikkate alındığında, vadesi bu olağan ticari faaliyet
döngüsünün dıĢına sarkan ticari alacakları için, ticari alacağın idari ve/veya kanuni takipte olması,
teminatlı veya teminatsız olması, objektif bir bulgu vb. durumları da değerlendirmek suretiyle Ģüpheli
alacak karĢılığı ayırmayı değerlendirmektedir (Dipnot 4).
Dava karşılıkları
Dava karĢılıkları finansal durum tablosu tarihi itibarıyla ġirket aleyhine açılan davaların riskine göre
belirlenmektedir. Riskin belirlenmesinde ġirket aleyhine açılan geçmiĢteki davaların sonuçları göz
önünde bulundurulmaktadır. ġirket, davalara iliĢkin ilgili avukatlarının görüĢleri doğrultusunda ve
geçmiĢte aynı nitelikte olup sonuçlanmıĢ emsal davaların değerlendirilmesi neticesinde 31 Mart 2017
tarihi itibarıyla 695.500 TL karĢılık ayırmıĢtır (31 Aralık 2016: 600.499 TL) (Dipnot 10).
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.3. Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (Devamı)
Ertelenmiş Vergi
ġirket, geçici zamanlama farkları için ertelenmiĢ vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleĢtirmektedir. ErtelenmiĢ vergi varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı
mevcut koĢullar altında tahmin edilmiĢtir.
Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari dönemlerde oluĢan zararlar,
kullanılmamıĢ zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde
kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuĢtur. Elde edilen veriler ıĢığında,
ġirket‟in gelecekte elde edilecek vergiye tabi kar ertelenmiĢ vergi varlıklarının tamamını karĢılamaya
yetmiyorsa, ertelenmiĢ vergi varlığının tamamı veya bir kısmına karĢılık ayrılır.
Varlıklarda değer düşüklüğü
ġirket, her raporlama tarihinde varlıklarında değer düĢüklüğü olup olmadığını belirlemek için maddi
olan ve olmayan duran varlıklarının defter değerini inceler. Varlıklarda değer düĢüklüğü olması
durumunda, değer düĢüklüğü tutarının belirlenebilmesi için varlıkların, varsa, geri kazanılabilir tutarı
ölçülür.
Dergi iade karşılıkları
ġirket, cari dönem sonunda iadelerin piyasadan çekilmiĢ olmasına rağmen henüz iade faturalarının
oluĢmadığı ya da yayının periyodunun tamamlanmadığı durumlarda iade karĢılığı
muhasebeleĢtirmektedir. Ġade karĢılıkları geçmiĢ dönemlere dayalı istatistiki veriler, döneme ait saha
satıĢ verileri vb. kullanılarak, döneme ait satıĢ gelirlerini dönemsellik ilkesi çerçevesinde
yansıtabilmek için ayrılan karĢılıklardır.
DĠPNOT 3 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
31 Mart 2017

31 Aralık 2016

12.962.486
1.105.115
536.495

14.692.550
114.081
119.531

14.604.096

14.926.162

Bankalar
- vadeli mevduat
- vadesiz mevduat
Diğer hazır değerler

31 Mart 2017 tarihinde vadeli mevduat brüt faiz oranı TL ve ABD Doları için sırasıyla %11,25 ve %
3,20‟dir (31 Aralık 2016: ABD Doları için % 3,25). 31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla
vadeli mevduatların vadelerine kalan süre üç aydan kısadır. 31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri
itibarıyla “diğer hazır değerler”in tamamı, kredi kartı slip alacaklarından oluĢmaktadır.
Dönemler itibarıyla nakit akıĢ tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri, döneme isabet eden faiz
hariç banka mevduatlarından oluĢmakta olup tutarları aĢağıdaki gibidir:

Hazır değerler
Eksi: faiz tahakkukları
Nakit ve nakit benzerleri

31 Mart 2017

31 Aralık 2016

31 Mart 2016

31 Aralık 2015

14.604.096
(4.355)
14.599.741

14.926.162
(12.865)
14.913.297

17.217.374
(14.383)
17.202.991

17.867.464
(14.870)
17.852.594
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DĠPNOT 4 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR
ĠliĢkili olmayan taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar
31 Mart 2017

31 Aralık 2016

Ticari alacaklar
Alınan çekler

23.325.109
-

23.634.893
-

Eksi: Vadeli satıĢlardan kaynaklanan kazanılmamıĢ
finansman geliri
Eksi: ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı

(155.390)
(3.616.636)

(160.790)
(3.585.001)

19.553.083

19.889.102

31 Mart 2017 tarihi itibarıyla ġirket‟in vadesi geçmemiĢ ticari alacaklarının ortalama vadesi 110 gündür
(31 Aralık 2016: 107 gündür). ġirket‟in Doğan Faktoring A.ġ. (“Doğan Faktoring”) ile imzaladığı
faktoring anlaĢması uyarınca, ġirket‟e ait reklam satıĢlarıyla ilgili 17.674.806 TL (31 Aralık 2016:
18.509.282 TL) tutarındaki ticari alacak Doğan Faktoring tarafından takip edilmektedir. Devir iĢlemi
sırasında ġirket, söz konusu alacaklarla ilgili tahsil edilmeme riskini devretmemiĢtir.
Söz konusu kısa vadeli ticari alacaklara ait azami riskin 63.682 TL‟lik (31 Aralık 2016: 86.469 TL)
kısmı ipotek ve diğer kefalet ile teminat altına alınmıĢ olup, ticari alacaklar için ayrıca toplam 5.893.142
TL‟lik çek ve senet mevcuttur (31 Aralık 2016: 4.229.125) (Dipnot 24).
ġirket‟in Doğan Faktoring‟e temlik edilen alacakları için vadeli satıĢlardan kaynaklanan kazanılmamıĢ
finansman geliri tutarı 134.347 TL (31 Aralık 2016: 150.768 TL) ve bu tutarın hesaplanmasında
uygulanan yıllık faiz oranı % 12,68‟dir (31 Aralık 2016: %12,68).
31 Mart 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla Ģüpheli ticari alacak karĢılığının hareket tablosu aĢağıda
belirtilmiĢtir:
1 Ocak
Dönem içinde ayrılan karĢılıklar (Dipnot 17)
Dönem içinde yapılan tahsilatlar

2017
(3.585.001)
(82.990)
51.355

2016
(3.421.309)
(140.673)
64.543

31 Mart

(3.616.636)

(3.497.439)

31 Mart 2017 tarihi itibarıyla 7.067.138 TL (31 Aralık 2016: 6.336.948 TL) tutarındaki ticari
alacaklar, vadesi geçmiĢ olmasına rağmen Ģüpheli alacak olarak değerlendirilmemiĢtir (Dipnot 24).
ġirket, sektörün tahsilat koĢulları ve dinamikleri ile finansal durum tablosu tarihinden sonra kısa süre
içinde tahsil edilen yüksek tutarları da göz önünde bulundurarak, gecikmeler için herhangi bir tahsilat
riski öngörmemektedir.
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DĠPNOT 4 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
ĠliĢkili olmayan taraflara kısa vadeli ticari borçlar

Ticari borçlar – yurtiçi
Gider tahakkuku (1)
DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmet tahakkukları
Yabancı yayın maliyet tahakkuku (1)
Ticari borçlar – yurtdıĢı
Yabancı yayın telif tahakkuku (1)

Eksi: Vadeli alıĢlardan kaynaklanan ertelenmiĢ
finansman gideri

(1)

31 Mart 2017

31 Aralık 2016

3.744.971
3.423.349
2.674.778
1.160.694
1.083.589
258.837

3.842.502
2.306.787
570.910
1.491.152
784.002
276.462

12.346.218

9.271.815

(67.852)
12.278.366

(67.520)
9.204.295

Bu tahakkuklar takip eden ayda ilgili gider faturaları alındıktan sonra iptal edilecek olan tahakkuklardır.
GerçekleĢen tutar ile ayrılan gider tahakkukları arasında önemli farklılıklar olmadığından hareket tabloları
verilmemiĢtir.

ġirket‟in ticari borçlarının ortalama vadesi 48 gündür (31 Aralık 2016: 41 gün) ve iskonto iĢleminde
kullanılan yıllık faiz oranı % 12,68‟dir (31 Aralık 2016: %12,68).
DĠPNOT 5 - DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR
ĠliĢkili olmayan taraflardan diğer uzun vadeli alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar

31 Mart 2017

31 Aralık 2016

13.315
13.315

13.315
13.315

31 Mart 2017

31 Aralık 2016

8.030
8.030

8.030
8.030

ĠliĢkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlar
ĠliĢkili olmayan taraflara diğer borçlar

DĠPNOT 6 - STOKLAR
Stoklar
Mamul
Hammadde
Diğer stoklar
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31 Mart 2017

31 Aralık 2016

1.138.883
153.927
12.396
1.305.206

895.807
141.525
12.396
1.049.728
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DĠPNOT 7 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR

Maliyet
Binalar
TaĢıtlar
Mobilya ve demirbaĢlar
Özel maliyetler

BirikmiĢ amortisman
Binalar
TaĢıtlar
Mobilya ve demirbaĢlar
Özel maliyetler

Net kayıtlı değer

Maliyet
Binalar
TaĢıtlar
Mobilya ve demirbaĢlar
Özel maliyetler

BirikmiĢ amortisman
Binalar
TaĢıtlar
Mobilya ve demirbaĢlar
Özel maliyetler

Net kayıtlı değer

1 Ocak
2017

Ġlaveler

ÇıkıĢlar

31 Mart
2017

113.652
231.533
11.663.815
2.057.572

58.078
-

(15.439)
-

113.652
231.533
11.706.454
2.057.572

14.066.572

58.078

(15.439)

14.109.211

(37.604)
(231.533)
(11.057.600)
(1.946.200)

(568)
(82.582)
(52.490)

8.057
-

(38.172)
(231.533)
(11.132.125)
(1.998.690)

(13.272.937)

(135.640)

8.057

(13.400.520)

793.635

708.691

1 Ocak
2016

Ġlaveler

ÇıkıĢlar

31 Mart
2016

113.646
231.533
11.511.439
2.057.572

32.025
-

(4.364)
-

113.646
231.533
11.539.100
2.057.572

13.914.190

32.025

(4.364)

13.941.851

(35.324)
(231.533)
(10.701.063)
(1.736.240)

(568)
(101.142)
(52.490)

2.896
-

(35.892)
(231.533)
(10.799.309)
(1.788.730)

(12.704.160)

(154.200)

2.896

(12.855.464)

1.210.030

1.086.387

31 Mart 2017 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde rehin veya ipotek bulunmamaktadır (31
Mart 2016: Bulunmamaktadır). 31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla finansal kiralama
yoluyla elde edilen duran varlık bulunmamaktadır.
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DĠPNOT 8 - MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Maliyet
Haklar
Yazılım

BirikmiĢ itfa payı
Haklar
Yazılım

Net kayıtlı değer

Maliyet
Haklar
Yazılım

BirikmiĢ itfa payı
Haklar
Yazılım

Net kayıtlı değer

1 Ocak
2017

Ġlaveler

ÇıkıĢlar

31 Mart
2017

3.214.123
2.160.111

90.399

-

3.214.123
2.250.510

5.374.234

90.399

-

5.464.633

(2.990.544)
(2.107.134)

(46.697)
(16.017)

-

(3.037.241)
(2.123.151)

(5.097.678)

(62.714)

-

(5.160.392)

276.556

304.241

1 Ocak
2016

Ġlaveler

ÇıkıĢlar

31 Mart
2016

3.214.123
2.126.772

16.250

-

3.214.123
2.143.022

5.340.895

16.250

-

5.357.145

(2.803.755)
(2.053.147)

(46.697)
(11.160)

-

(2.850.452)
(2.064.307)

(4.856.902)

(57.857)

-

(4.914.759)

483.993

442.386

31 Mart 2017 tarihi itibarıyla toplam 198.354 TL (31 Mart 2016: 212.057 TL) tutarındaki amortisman ve
itfa giderinin 117.224 TL (31 Mart 2016: 121.489 TL)‟si pazarlama giderleri ile genel yönetim
giderlerinde, 81.130 TL (31 Mart 2016: 90.568 TL)‟lik kısmı satılan malın maliyetinde sınıflandırılmıĢtır
(Dipnot 15 ve 16).
DĠPNOT 9 – KISA VADELĠ BORÇLANMALAR
Finansal Borçlar

Banka kredileri (spot kredi)
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31 Mart 2017

31 Aralık 2016

456.411
456.411

-
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DĠPNOT 10 - KARġILIKLAR, ġARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
i.

Diğer kısa vadeli karĢılıklar

Dava tazminatları karĢılığı

31 Mart 2017

31 Aralık 2016

695.500

600.499

695.500

600.499

Dava tazminatlarına ayrılan karĢılıkların dönemler itibarıyla hareketi aĢağıdaki gibidir:
1 Ocak
Dönem içerisindeki artıĢ (Dipnot 17)
Önceki dönemlerde ayrılan karĢılık iptalleri ve ödemeler

2017
600.499
140.000
(44.999)

2016
370.500
75.000
(30.000)

31 Mart

695.500

415.500

ii.

ġirket aleyhine açılmıĢ davalar

ġirket aleyhine açılmıĢ olup 31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla devam eden davaların
nitelikleri ve dava değerleri aĢağıda belirtilmiĢtir:

ĠĢ davaları
Hukuki davalar
Ticari davalar

31 Mart 2017

31 Aralık 2016

289.972
80.000
12.000

293.972
90.000
12.000

381.972

395.972

ġirket, 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla yukarıda belirtilen davalar ile ilgili avukatlarının görüĢleri
doğrultusunda ve geçmiĢte sonuçlanan emsal davalar ile karĢılaĢtırmalı değerlendirme yapılması
neticesinde 695.500 TL karĢılık ayırmıĢtır (31 Aralık 2016: 600.499 TL).
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DĠPNOT 11 - TEMĠNAT, REHĠN, ĠPOTEK ve TAKAS ANLAġMALARI
i)

ġirket tarafından verilen Teminat-Rehin-Ġpotekler

31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla ġirket‟in teminat/rehin/ipotek (“TRĠ”) pozisyonu aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2016

31 Mart 2017
TL
KarĢılığı
A. Kendi tüzel kiĢiliği adına vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam
(1)
tutarı
Teminat
Rehin
Ġpotek
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar
lehine vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı

TL

ABD
Doları

Avro

Diğer

TL
KarĢılığı

TL

ABD
Doları

Avro

Diğer

1.806.245
-

205.900
-

225.000
-

200.000
-

-

2.103.140
-

569.340
-

225.000
-

200.000
-

-

Teminat
Rehin
Ġpotek
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.
kiĢilerin borcunu temin amacıyla vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin
toplam tutarı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teminat
Rehin
Ġpotek
D. Diğer verilen TRĠ‟lerin toplam tutarı
i) Ana ortaklık lehine vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı
ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup
Ģirketleri lehine vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı
iii) C maddesi kapsamına girmeyen 3. kiĢiler lehine vermiĢ
olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.806.245

205.900

225.000

200.000

-

2.103.140

569.340

225.000

200.000

-

Toplam
(1)

Verilen teminatların 165.900 TL‟si (31 Aralık 2016: 165.900 TL) devam eden davalar için resmi dairelere, 40.000 TL‟si diğer kuruluĢlara (31 Aralık 2016: 403.440
TL), 1.600.345 TL‟si (31 Aralık 2016: 1.533.800 TL) yurtdıĢı lisansör ve dağıtımcı firmalara verilen teminat mektuplarından oluĢmaktadır.

25

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.
01 OCAK - 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

DĠPNOT 11 - TEMĠNAT, REHĠN, ĠPOTEK ve TAKAS ANLAġMALARI (Devamı)
i)

ġirket tarafından verilen Teminat-Rehin-Ġpotekler (Devamı)

31 Mart 2017 itibarıyla ġirket‟in vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin tamamı kendi adına verilen teminatlardan
oluĢmakta olup, diğer verilen TRĠ‟lerin ġirket‟in özkaynaklarına oranı %0,0‟dır (31 Aralık 2016:
%0,0).
ii)

Takas (“Barter”) anlaĢmaları

31 Mart 2017 tarihi itibarıyla ġirket‟in 2.628.001 TL (31 Aralık 2016: 2.427.015 TL) tutarında aktif
barter anlaĢması mevcuttur. ġirket‟in bu anlaĢmalar çerçevesinde henüz kullanılmamıĢ
350.035 TL (31 Aralık 2016: 470.504 TL) tutarında reklam taahhüdü ve 236.879 TL (31 Aralık 2016:
173.435 TL) tutarında mal ve hizmet alma hakkı bulunmaktadır.
DĠPNOT 12 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
i)

ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar

Personele ödenecek ücretler
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik primleri

ii)

31 Mart 2017

31 Aralık 2016

1.470.094
1.203.633
451.709
3.125.436

2.020.147
1.738.538
1.103.296
4.861.981

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin kısa vadeli karĢılıklar

İzin karşılıkları

Ġzin karĢılıkları

31 Mart 2017

31 Aralık 2016

929.735
929.735

851.080
851.080

KullanılmamıĢ izin hakları karĢılığının dönem içindeki hareketi aĢağıdaki gibidir:
2017
851.080
670.456
(591.801)
929.735

1 Ocak
Cari dönemde ayrılan karĢılıklar
Dönem içindeki ödemeler
31 Mart
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2016
434.911
150.347
(95.258)
490.000
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DĠPNOT 12 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)
iii)

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin Uzun Vadeli KarĢılıklar

Kıdem Tazminatı KarĢılığı
Türk ĠĢ Kanunu‟na göre ġirket bir hizmet yılını doldurmak kaydıyla sebepsiz olarak iĢine son verilen,
askere çağrılan, vefat eden veya malul olan veya emekli olan veya emeklilik yaĢına ulaĢan personeline
kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tutar, her hizmet yılı için bir aylık maaĢ tutarı
kadardır ve bu tutar 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla 4.426,16 (tam) TL (31 Aralık 2016: 4.297,21 (tam)
TL) ile sınırlandırılmıĢtır.
Diğer taraftan Basın Mesleğinde ÇalıĢanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanun‟a
göre ġirket bu kanuna tabi ve gazetecilik mesleğinde en az 5 yıl çalıĢmıĢ her personeline herhangi bir
sebep dolayısıyla iĢ akdinin feshi halinde kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. Ödenecek tazminat
çalıĢılan her sene için 30 günlük ücret tutarı ile sınırlandırılmıĢtır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal
olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve yasal olarak herhangi bir fonlama Ģartı bulunmamaktadır.
TMS 19 no‟lu “ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar” standardı (“TMS 19”), ġirket‟in kıdem tazminatı
karĢılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliĢtirilmesini öngörmektedir. Buna göre
toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aktüer firma tarafından hazırlanan rapor uyarınca aĢağıdaki
varsayımlar kullanılmıĢtır:
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 Mart 2017 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda
karĢılıklar, geleceğe iliĢkin, çalıĢanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün
bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır.
Hesaplamada iskonto oranı %11,20 (31 Aralık 2016: %11,20), enflasyon oranı %6,50 (31 Aralık 2016:
%6,50) ve maaĢ artıĢ oranı %6,50 (31 Aralık 2016: %6,50) olarak dikkate alınmıĢtır.
Emeklilik yaĢı, Ģirketin geçmiĢ dönem gerçekleĢmeleri dikkate alınarak, ġirket‟ten emekli olabilecekleri
ortalama yaĢ olarak belirlenmiĢtir.
(1)

(2)

Kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamasında kullanılan iskonto oranı 8 yıl vadeli Devlet Tahvili‟nin bileĢik
faiz oranı %11,20 olarak belirlenmiĢtir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası‟nın 2017 yılı enflasyon
raporu üst bant enflasyon oranı kullanılmıĢtır

Kıdem tazminatı karĢılığının dönem içindeki hareketi aĢağıdaki gibidir:
ÇalıĢan yükümlüğünün dönem içindeki hareketi aĢağıdaki gibidir:

1 Ocak
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Dönem içinde ödenen
31 Mart

2017

2016

7.895.744
128.383
193.530
(1.340.091)

8.028.088
154.579
200.963
(533.801)

6.877.566

7.849.829

ġirket‟in karlı olmayan operasyonlarını kapatmasına bağlı olarak, 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla personel sayısı
253 olarak gerçekleĢmiĢtir (31 Aralık 2016: 292). Bu kapsamda dönem içinde 1.340.091 TL tutarında kıdem
tazminatı ödemesi yapılmıĢtır.
31 Mart 2017 tarihi itibarıyla aktüeryal varsayımlar, aktüeryal hesapları etkileyen değiĢkenler ve parametrelerde
önemli değiĢiklik olmadığından bu dönem aktüeryal kayıp/kazanç hesaplanması yapılmamıĢtır.
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DĠPNOT 13 - PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER, ERTELENMĠġ GELĠRLER VE DĠĞER
DÖNEN VARLIKLAR
PeĢin ödenmiĢ giderler

i.

Yazı iĢleri ve tanıtım giderleri
Bilgi iĢlem lisans ve ekipman giderleri
Sigorta ve sağlık giderleri
Diğer

31 Mart 2017
242.486
55.845
7.027
18.116

31 Aralık 2016
465.471
85.217
14.528
36.095

323.474

601.311

Diğer dönen varlıklar

ii.

Personel ve iĢ avansları
PeĢin ödenen vergi ve fonlar

iii.

31 Mart 2017
641.641
42.827
684.468

31 Aralık 2016
124.270
21.797
146.067

31 Mart 2017

31 Aralık 2016

3.145.904
147.760
3.293.664

3.269.504
101.114
3.370.618

Kısa vadeli ertelenmiĢ gelirler

(1)

Gelecek aylara ait gelirler (1)
Alınan sipariĢ avansları
(2)

(1)

Gelecek aylara ait gelirler ağırlıklı olarak dergi satıĢ, abonelik ve reklam gelirlerinden oluĢmaktadır.

iv.

Uzun vadeli ertelenmiĢ gelirler

Gelecek yıllara ait gelirler
(1)

31 Mart 2017
356.428
356.428

(1)

Gelecek yıllara ait gelirler ağırlıklı olarak abonelik gelirlerinden oluĢmaktadır
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31 Aralık 2016
402.469
402.469
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DĠPNOT 14 - ÖZKAYNAKLAR
ÇıkarılmıĢ Sermaye
ġirket Sermaye Piyasası Mevzuatı‟na tabi Ģirketlerin yararlandığı kayıtlı sermaye sistemini
benimsemiĢtir. 31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı ve çıkarılmıĢ
sermayesi aĢağıda yer almaktadır:
31 Mart 2017
31 Aralık 2016
Kayıtlı sermaye tavanı
ÇıkarılmıĢ sermaye

40.000.000
19.559.175

40.000.000
19.559.175

ġirket‟in 31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerindeki çıkarılmıĢ sermaye yapısı aĢağıdaki gibidir:
%
49,52
45,02
5,46

31 Aralık 2016
9.686.090
8.804.735
1.068.350

19.559.175 100,00

19.559.175

Sermaye düzeltmesi farkları

(2.623.921)

(2.623.921)

Toplam

16.935.254

16.935.254

Burda GmbH (1)
Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ.(2)
Diğer ortaklar ve BĠAġ'ta iĢlem gören(3)
ÇıkarılmıĢ Sermaye

(1)

(2)

(3)

%
49,52
45,02
5,46
100,00

31 Mart 2017
9.686.090
8.805.036
1.068.049

31 Mart 2017 tarihi itibarıyla Burda GmbH‟ın sahip olduğu % 49,52 oranındaki payların, Doğan Burda
sermayesinin % 9,52‟sine karĢılık gelen kısmı açık statüdedir. (31 Aralık 2016: % 49,52 oranındaki payların
% 9,52‟sine karĢılık gelen kısmı açık statüdedir).
31 Mart 2017 tarihi itibarıyla Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ‟nin sahip olduğu % 45,02 oranındaki
payların, Doğan Burda sermayesinin % 4,29‟una karĢılık gelen kısmı açık statüdedir. (31 Aralık 2016: %
45,02 oranındaki payların % 4,29‟una karĢılık gelen kısmı açık statüdedir) 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla
25.000 adet pay, Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. ile Turkish Yatırım Menkul Değerler A.ġ. arasında
imzalanan Piyasa Yapıcılığı SözleĢmesi kapsamındadır.
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 30 Ekim 2014 tarih ve 31/1059 sayılı Ġlke Kararı ile değiĢik 23 Temmuz 2010
tarih ve 21/655 sayılı Ġlke Kararı gereğince; Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. kayıtlarına göre; 31 Mart 2017
tarihi itibarıyla Doğan Burda sermayesinin % 5,36‟sına (31 Aralık 2016: % 5,41) karĢılık gelen payların
dolaĢımda olduğu kabul edilmektedir.

ġirket‟in nihai ortak pay sahipleri Aydın Doğan ve Doğan Ailesi (IĢıl Doğan, Arzuhan Yalçındağ,
Vuslat Doğan Sabancı, Hanzade V. Doğan Boyner ve Y. Begümhan Doğan Faralyalı) ile Hubert
Burda ve Burda Ailesi‟dir.
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DĠPNOT 14 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
ÇıkarılmıĢ Sermaye (Devamı)
Sermaye düzeltme farkları ödenmiĢ sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona
göre düzeltilmiĢ toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade
eder.
Pay grupları aĢağıdaki gibidir:
Grup

Nama/Hamiline

A
B
C

Nama
Nama
Hamiline

Nominal
Değeri (TL)

Toplam
Hisse Adedi

1
1
1

7.823.670
7.823.670
3.911.835
19.559.175

A ve B grubu hisseler yönetim imtiyazına sahip olup, oy hakları C grubu hisselerle eĢittir.
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler, önceki dönemlerin karından, kanun veya sözleĢme kaynaklı
zorunluluklar nedeniyle veya kar dağıtımı dıĢındaki belli amaçlar için (örneğin vergi mevzuatı
kapsamında, iĢtirak hissesi satıĢ karı istisnasından yararlanmak için kar dağıtımına konu edilmeyip özel
fona aktarımla) ġirket‟in TTK ve VUK kapsamında tutulan solo yasal kayıtlarında ayrılmıĢ yedeklerdir.
Genel Kanuni Yasal Yedekler, Türk Ticaret Kanunu‟nun 519‟uncu maddesine göre ayrılır ve bu
maddede belirlenen esaslara göre kullanılır. Söz konusu tutarların TMS uyarınca “Kardan Ayrılan
KısıtlanmıĢ Yedekler” içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir.
31 Mart 2017 tarihi itibarıyla ġirket‟in vergi mevzuatı kapsamında tutulan kayıtlarına göre 7.676.415 TL
(31 Aralık 2016: 7.676.415 TL) tutarındaki kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekleri yasal yedeklerden
oluĢmaktadır.
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
ġirket‟in tanımlanmıĢ fayda planları ölçüm kayıplarından oluĢan kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak birikmiĢ diğer kapsamlı gelir ve giderleri aĢağıda özetlenmiĢtir:
i)

TanımlanmıĢ fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)

Kıdem tazminatı karĢılığı, ġirket‟in çalıĢanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır. ġirket, kıdem tazminatı karĢılığına iliĢkin tüm
aktüeryal kayıp ve kazançları diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleĢtirmiĢtir. Yeniden değerleme
ölçüm farkı olarak finansal durum tablosunda özkaynaklar altında gösterilen ölçüm kayıpları 2.365.623
TL‟dir (31 Aralık 2016: 2.365.623 TL).
Sermaye Yedekleri ve BirikmiĢ Karlar
Finansal tablonun enflasyona göre ilk defa düzeltilmesi sonucunda özkaynak kaleminden “Sermaye,
Emisyon Primi, Genel Kanuni Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek”
kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin enflasyona göre
düzeltilmiĢ değerleri toplu halde özkaynak hesap grubu içinde yer almaktadır. SPK düzenlemeleri
uyarınca, “ÇıkarılmıĢ Sermaye”, “Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler” ve “Pay Senedi Ġhraç
Primleri”‟nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir.
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DĠPNOT 14 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
Sermaye Yedekleri ve BirikmiĢ Karlar (Devamı)
Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farklılıklar;
-“ÇıkarılmıĢ sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemiĢse, “ÇıkarılmıĢ
sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle,
-“Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler” ve “Pay Senedi Ġhraç Primleri”nden kaynaklanmakta ve
henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamıĢsa “GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararıyla”,
iliĢkilendirilmesi gerekmektedir.
Diğer özkaynak kalemleri ise TMS çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir. Sermaye
düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dıĢında bir kullanımı yoktur.
ġirket‟in 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla GeçmiĢ Yıllar Karları içinde sınıflanmıĢ olağanüstü yedek
tutarı yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur).
Kar payı dağıtımı
ġirket, Türk Ticaret Kanunu (TTK); Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.),
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat
hükümleri ile Esas SözleĢmesi ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar
dağıtımı yapar. ġirket‟in kar dağıtım esasları Kar Dağıtım Politikası ile belirlenmiĢtir.
ġirket‟in 29 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara istinaden, ġirket‟in
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)‟na uygun olarak hazırlanan 01.01.2016 31.12.2016 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolarına göre; “ErtelenmiĢ Vergi Geliri” dikkate
alındığında 3.976.625,00 Türk Lirası tutarında “Net Dönem Zararı” ile Tek Düzen Hesap Planı‟na
göre tutulan 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarında ise 3.899.041,04 “Net
Dönem Zararı” oluĢtuğu görülerek 2016 hesap dönemine iliĢkin olarak herhangi bir kar dağıtımı
yapılmamıĢtır.
Kar Dağıtımına Konu Edilebilecek Kaynaklar
Kar dağıtımı, net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden (genel kanuni yedek akçelerin
ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermayenin yarısını aĢan kısmı ile Türk Ticaret Kanunu ve Esas SözleĢme gereği
ayrılanlar dıĢında genel kurulca ayrılmasına karar verilen yedek akçeler) dağıtılabilecektir.
Diğer taraftan,
a) TMS/TFRS‟ye ilk geçiĢte, karĢılaĢtırmalı finansal tabloların söz konusu düzenlemelere göre
yeniden hazırlanması nedeniyle ortaya çıkan geçmiĢ yıllar kârları,
b) Üzerinde kâr dağıtımını engelleyici herhangi bir kayıt bulunmayan yedek kalemlerinden
kaynaklanan “Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları”,
c) Finansal tabloların ilk defa enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan geçmiĢ yıllar kârları,
ortaklara nakit kâr payı olarak dağıtılabilir.
Ayrıca, finansal tablolardaki özkaynaklar arasında “Satın Almaya ĠliĢkin Özsermaye Etkisi” hesap
kaleminin bulunması durumunda, net dağıtılabilir dönem kârına ulaĢılırken söz konusu hesap kalemi
bir indirim veya ekleme kalemi olarak dikkate alınmaz.
Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK düzenlemeleri/kararları saklı kalmak kaydıyla,
ġirket‟in 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarında kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakları
bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Yoktur).
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DĠPNOT 15 – HASILAT VE SATIġLARIN MALĠYETĠ
Hasılat
1 Ocak31 Mart 2017

1 Ocak31 Mart 2016

Reklam satıĢları
Dergi satıĢları
Diğer satıĢ gelirleri

12.630.362
5.780.083
2.575.984

14.742.842
7.529.270
2.430.613

SatıĢ gelirleri

20.986.429

24.702.725

(11.383.862)

(12.768.724)

9.602.567

11.934.001

1 Ocak31 Mart 2017

1 Ocak31 Mart 2016

(4.686.125)
(3.880.258)
(1.421.033)
(81.130)
(1.315.316)

(4.929.009)
(5.204.650)
(1.452.032)
(90.568)
(1.092.465)

(11.383.862)

(12.768.724)

SatıĢların maliyeti
Brüt kar
Satışların maliyeti

Personel giderleri
Hammadde, baskı ve ticari mal maliyetleri
DıĢarıdan sağlanan hizmet
Amortisman ve itfa payları (Dipnot 7, 8)
Diğer
Toplam
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DĠPNOT 16 - FAALĠYET GĠDERLERĠ
Pazarlama giderleri
1 Ocak31 Mart 2017
(4.580.201)
(2.100.017)
(1.896.670)
(434.139)
(13.108)
(297.841)

1 Ocak31 Mart 2016
(4.353.979)
(2.065.807)
(1.869.720)
(622.089)
(14.144)
(325.046)

(9.321.976)

(9.250.785)

1 Ocak31 Mart 2017

1 Ocak31 Mart 2016

Personel giderleri
DıĢardan sağlanan hizmetler
Amortisman ve itfa giderleri (Dipnot 7, 8)
Damga ve stopaj vergisi giderleri
Mahkeme ve icra ana para ceza giderleri
Diğer

(1.152.607)
(915.336)
(104.116)
(48.650)
(17.217)
(159.680)

(1.031.130)
(1.001.250)
(107.345)
(73.748)
(92.947)
(906.092)

Toplam

(2.397.606)

(3.212.512)

Promosyon ve reklam giderleri
Nakliye, satıĢ ve pazarlama giderleri
Personel giderleri
DıĢardan sağlanan hizmetler
Amortisman ve itfa giderleri (Dipnot 7, 8)
Diğer
Toplam
Genel yönetim giderleri
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DĠPNOT 17 - ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠRLER VE GĠDERLER
Esas faaliyetlerden diğer gelirler

Kambiyo karları
Vade farkı gelirleri
Faiz geliri
Konusu kalmayan karĢılıklar
Sigorta iĢ görmezlik geliri
Diğer
Toplam

1 Ocak31 Mart 2017
822.388
613.529
111.829
98.490
1.919
41.663

1 Ocak31 Mart 2016
88.494
759.549
140.578
95.204
5.693
82.601

1.689.818

1.172.119

1 Ocak31 Mart 2017
(529.780)
(310.885)
(140.000)
(82.990)
(24.489)

1 Ocak31 Mart 2016
(590.157)
(452.666)
(75.000)
(140.673)
(744)

(1.088.144)

(1.259.240)

Esas faaliyetlerden diğer giderler

Vade farkı giderleri
Kambiyo zararları
Dava karĢılık giderleri (Dipnot 10)
ġüpheli ticari alacak karĢılık giderleri (Dipnot 4)
Diğer
Toplam
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DĠPNOT 18 - YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠRLER VE GĠDERLER
Yatırım faaliyetlerinden gelirler

Maddi duran varlık satıĢ gelirleri
Toplam

1 Ocak31 Mart 2017

1 Ocak31 Mart 2016

1.271
1.271

-

1 Ocak31 Mart 2017

1 Ocak31 Mart 2016

(1.874)
(1.874)

(408)
(408)

Yatırım faaliyetlerinden giderler

Maddi duran varlık satıĢ zararları
Toplam
DĠPNOT 19 - FĠNANSMAN GĠDERLERĠ

1 Ocak31 Mart 2017
(55.281)
(55.281)

Finansman giderleri
Toplam

1 Ocak31 Mart 2016
(52.397)
(52.397)

DĠPNOT 20 - NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER
31 Mart 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri itibarıyla giderler fonksiyon bazında
gösterilmiĢ olup detayları Dipnot 16 ve Dipnot 17‟de yer almaktadır.
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DĠPNOT 21 - GELĠR VERGĠLERĠ
1 Ocak31 Mart 2017

1 Ocak31 Aralık 2016

Ödenecek kurumlar ve gelir vergisi
PeĢin ödenen vergiler
Vergi (varlığı)/yükümlülüğü, net

(229.349)
(229.349)

(229.349)
(229.349)

Ertelenen vergi yükümlülükleri
Ertelenen vergi varlıkları
Ertelenen vergi varlıkları, net

(273.135)
3.839.161
3.566.026

(257.563)
3.841.158
3.583.595

1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren, 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
uyarınca Türkiye‟de, kurumlar vergisi oranı 2017 yılı için %20‟dir (2016: %20). Kurumlar vergisi
oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iĢtirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (ar-ge
indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde
baĢka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye‟deki bir iĢyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye‟de yerleĢik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dıĢında
kalan gerçek kiĢilere yapılan temettü ödemeleri %15 oranında ve yurtdıĢında yerleĢik yabancı
kurumlara yapılan temettü ödemeleri ise bulundukları ülkeler ile yapılan çifte vergilendirmeyi önleme
anlaĢmaları çerçevesinde %5 ile %15 arasında değiĢen oranlarda stopaja tabidir. Karın sermayeye
ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.
ġirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayın 14‟üncü gününe kadar beyan edip 17‟nci günü akĢamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen
geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiĢ geçici vergi tutarı kalmıĢ ise bu tutar
nakden iade alınabileceği gibi devlete karĢı olan herhangi bir baĢka mali borca da mahsup edilebilir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu‟nda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı
Kanun”), kazançlarını finansal durum tablosu esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerin finansal tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden baĢlayarak enflasyon düzeltmesine tabi
tutmasını öngörmektedir .
Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif enflasyon
oranının (TUĠK ÜFE artıĢ oranının) %100‟ü ve son 12 aylık enflasyon oranının (TUĠK ÜFE artıĢ
oranının) %10‟u aĢması gerekmektedir. 1 Ocak 2005 tarihinden sonra söz konusu Ģartlar sağlanmadığı
için enflasyon düzeltmesi yapılmamıĢtır.
Türkiye‟de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25‟inci günü akĢamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar beĢ yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı iĢlem
tespit edilirse yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle ödenecek vergi miktarları değiĢebilir. Türk vergi
mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aĢmamak kaydıyla dönem kurum
kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiĢ yıl karlarından mahsup edilemez. ġirket‟in
31 Mart 2017 itibarıyla indirilebilir birikmiĢ mali zararı 5.599.818 TL‟dir (31 Aralık 2016: 4.102.710).
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DĠPNOT 21 - GELĠR VERGĠLERĠ (Devamı)
31 Mart 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren dönemlere ait kar veya zarar tablolarında yer alan vergi
giderleri aĢağıda özetlenmiĢtir:
1 Ocak1 Ocak31 Mart 2017
31 Mart 2016
Cari dönem vergi (gideri)
Ertelenen vergi (gideri) geliri
Toplam vergi (gideri)

(17.569)
(17.569)

(192.318)
164.767
(27.551)

Ertelenen vergiler:
ġirket, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin KGK Finansal Raporlama
Standartları ve vergi mali tabloları arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici
farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar gelir ve giderlerin, KGK
Finansal Raporlama Standartları ve vergi kanunlarına göre değiĢik raporlama dönemlerinde
muhasebeleĢmesinden ve devreden mali zarardan kaynaklanmaktadır.
Gelecek dönemlerde gerçekleĢecek uzun vadeli geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre
hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanacak oranlar bilanço tarihlerinde
geçerli vergi oranlarıdır.
31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla, ertelenen vergiye konu olan geçici farklar ve
ertelenen vergi varlıkları aĢağıdaki gibidir:
Toplam
Ertelenen vergi
geçici farklar
varlığı/(yükümlülüğü)
1 Ocak1 Ocak1 Ocak1 Ocak31 Mart
31 Aralık
31 Mart
31 Aralık
2017
2016
2017
2016
Maddi ve maddi olmayan duran
varlıkların kayıtlı değeri ile vergi
matrahları arasındaki net fark
(363.688)
(457.212)
(72.738)
(91.442)
Stoklar ve gelecek aylara ait
giderlerin kayıtlı değeri ile vergi
matrahları arasındaki net fark
(922.436)
(760.149)
(184.487)
(152.030)
Vadeli alıĢlardan kaynaklanan
tahakkuk etmemiĢ finansman gideri
(79.554)
(70.455)
(15.910)
(14.091)
Ertelenen vergi yükümlülükleri
(1.365.678) (1.287.816)
(273.135)
(257.563)
Kıdem tazminatı ve izin
yükümlülüğü karĢılıkları
7.807.302
8.746.824
1.561.460
1.749.365
Mahsup edilecek mali zararlar
4.102.710
4.102.710
820.542
820.542
Gelecek aylara ait gelirlerin kayıtlı değeri
ile vergi matrahları arasındaki net fark
1.759.675
2.388.348
351.935
477.670
Dava tazminatı karĢılığı
695.500
600.499
139.100
120.100
ġüpheli alacak karĢılığı
492.806
480.435
98.561
96.087
Vadeli satıĢlardan kaynaklanan
tahakkuk etmemiĢ finansman geliri
323.144
377.226
64.629
75.445
Diğer karĢılıklar
4.014.677
2.509.749
802.934
501.949
Ertelenen vergi varlıkları
19.195.814 19.205.791
3.839.161
3.841.158
Ertelenen vergi varlıkları-net
3.566.026
3.583.595
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DĠPNOT 21 - GELĠR VERGĠLERĠ (Devamı)
Ertelenen vergiler (Devamı):
31 Mart 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren dönemlere ait kar veya zarar tablosundaki cari dönem
vergi gideri ile karlar üzerinden cari vergi oranı kullanılarak hesaplanacak vergi giderinin mutabakatı
aĢağıdaki gibidir:
1 Ocak1 Ocak31 Mart 2017
31 Mart 2016
Vergi öncesi kar
%20 etkin vergi oranından hesaplanan
cari dönem vergi gelir / (gideri)
Vergiye konu olmayan giderler
Vergiye konu olmayan gelirler
Cari dönem vergi (gideri) / geliri

(1.571.225)

(669.222)

314.245
(400.494)
68.680

133.844
(177.331)
15.936

(17.569)

(27.551)

ġirket, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, finansal durum tablosu kalemlerinin Türkiye
Muhasebe Standartları ve vergi finansal tabloları arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya
çıkan geçici farklar üzerinden finansal durum tablosu tarihi itibarıyla geçerli olan Kurumlar Vergisi oranı
kullanarak hesaplamaktadır. Finansal durum tablosu tarihi itibarıyla Kurumlar Vergisi oranı %20‟dir (31
Aralık 2016: %20).
Ertelenen vergi varlığı/(yükümlülüğü)‟nün 31 Mart 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren hesap
dönemlerine ait hareketleri aĢağıda sunulmuĢtur.
2017
2016
1 Ocak
3.583.595
2.977.306
ErtelenmiĢ vergi geliri (gideri)
(17.569)
164.767
31 Mart
3.566.026
3.142.073
DĠPNOT 22 – PAY BAġINA KAZANÇ / (KAYIP)
Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay baĢına kar/(zarar), net kar/(zarar)‟ın, ilgili dönem içinde mevcut
pay senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuĢtur.
ġirketler mevcut hissedarlara birikmiĢ karlardan payları oranında pay dağıtarak (“Bedelsiz Paylar”)
sermayelerini arttırabilir. Pay baĢına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz pay ihracı çıkarılmıĢ paylar
olarak sayılır. Dolayısıyla pay baĢına kar/(zarar) hesaplamasında kullanılan ağırlıklı pay adedi
ortalaması, payların bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
Pay baĢına esas kazanç, paylara ait net kar/(zarar)‟ın çıkarılmıĢ adi payların ağırlıklı ortalama maliyet
adedine bölünmesi ile hesaplanır.
1 Ocak1 Ocak31 Mart 2017
31 Mart 2016
Net dönem karı / (zararı)
Beheri 1 TL nominal değerindeki
hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
Pay baĢına kazanç / (kayıp)
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DĠPNOT 23 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI
i.
a)

ĠliĢkili taraf bakiyeleri
ĠliĢkili taraflardan alacaklar:

Doğan Dağıtım SatıĢ Pazarlama, Matbaacılık, Ödeme
Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.ġ. ("Doğan Dağıtım") (1)
Diğer
Eksi: Vadeli satıĢlardan kaynaklanan
kazanılmamıĢ finansman geliri
(1)

31 Mart 2017

31 Aralık 2016

12.446.312
733.374

11.954.961
976.730

13.179.686

12.931.691

(167.754)
13.011.932

(216.436)
12.715.255

31 Mart 2017

31 Aralık 2016

614.927

-

202.250
149.918
103.704

183.873
99.326

79.573
67.592
37.708
4
92.788

50.219
62.678
39.606
61.815

1.348.464

497.517

(11.702)

(2.935)

1.336.762

494.582

Doğan Dağıtım, ġirket‟e dergi dağıtım hizmeti sağlamaktadır.

b) ĠliĢkili taraflara borçlar:

Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.ġ. (“Ortadoğu Otomotiv”) (1)
Marlin Oto Kiralama Seyahat
Hizmetleri A.S. ("Marlin Oto Kiralama") (2)
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ġ. (3)
Doğan DıĢ Ticaret Mümessillik A.ġ. ("Doğan DıĢ Ticaret")
Doğan TV Digital Platform
ĠĢletmeciliği A.ġ. ("Doğan TV Dig Plat")
Verlag Aenne Burda GmbH & Co ("Verlag Aenne Burda")
Doğan Ġnternet Yayıncılık ve Yatırım A.ġ.
Chip Holding GmbH
Diğer
Eksi: Vadeli alıĢlardan kaynaklanan
ertelenmiĢ finansman gideri
(1)

Ortadoğu Otomotiv, ġirket‟e ofis kiralama hizmeti sağlamaktadır.
Marlin Oto Kiralama, ġirket‟e oto kiralama hizmeti sağlamaktadır.
(3)
Hürriyet, ġirket‟e reklam hizmeti vermektedir.
(2)
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DĠPNOT 23 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
ii.

ĠliĢkili taraflarla yapılan iĢlemler

Ürün ve hizmet satıĢları:

Doğan Dağıtım (1)
Diğer

(1)

1 Ocak31 Mart 2017

1 Ocak31 Mart 2016

6.071.600
653.534
6.725.134

7.431.880
982.357
8.414.237

1 Ocak31 Mart 2017

1 Ocak31 Mart 2016

1.780.769
143.788
308.505
2.233.062

2.556.680
162.293
182.726
2.901.699

1 Ocak31 Mart 2017

1 Ocak31 Mart 2016

1.763.210
244.208
98.347
97.961
96.060
240.703
2.540.489

1.593.574
275.636
130.238
69.600
269.353
2.338.401

Doğan Dağıtım, ġirket‟e dergi dağıtım hizmeti sağlamaktadır.

Mal ve hizmet alımları:

Doğan DıĢ Ticaret (1)
Ortadoğu Otomotiv
Diğer
(1)

Doğan DıĢ Ticaret, ġirket‟e hammadde tedariği sağlamaktadır.

Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri:

Doğan Dağıtım (1)
Ortadoğu Otomotiv (2)
Milta Turizm ĠĢletmeleri A.ġ.
Marlin Oto Kiralama
Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.ġ. ("CNN Türk")
Diğer
(1)
(2)

Doğan Dağıtım, ġirket‟e dergi dağıtım hizmeti sağlamaktadır.
Ortadoğu Otomotiv, ġirket‟e ofis kiralama hizmeti sağlamaktadır.
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DĠPNOT 23 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
ii.

ĠliĢkili taraflarla yapılan iĢlemler (Devamı)

Genel yönetim giderleri:

Ortadoğu Otomotiv (1)
Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. (2)
Doğan Tv Dig.Plat.
Doğan Gazetecilik A.ġ.
Diğer
(1)
(2)

1 Ocak31 Mart 2017

1 Ocak31 Mart 2016

664.623
75.836
14.374
12.964
55.468
823.265

750.157
61.822
15.609
39.564
37.172
904.324

Ortadoğu Otomotiv, ġirket‟e ofis kiralama hizmeti sağlamaktadır.
Doğan Holding, ġirket‟e mali, hukuki, bilgi iĢlem ve diğer alanlarda danıĢmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Finansal giderler:

Doğan Faktoring A.ġ.

1 Ocak31 Mart 2017

1 Ocak31 Mart 2016

29.351
29.351

32.889
32.889

ġirket’in kilit yönetici personeline sağlanan faydalar
ġirket‟in kilit yönetici personeli yönetim kurulu üyeleri ve icra kurulu üyelerinden oluĢmaktadır. Üst
düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası ve ulaĢım gibi faydalardan
oluĢmaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, sadece Bağımsız
Yönetim Kurulu üyelerine ödeme yapılmakta olup, diğer üyelere Yönetim Kurulu‟nda sahip oldukları
görevler dolayısıyla herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
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1 Ocak31 Mart 2017

1 Ocak31 Mart 2016

1.032.154

652.371

1.032.154

652.371
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ
ġirket faaliyetlerinden dolayı çeĢitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur
riski, faiz oranı riski), kredi riski ve likidite riskidir.

Piyasa Riski
Faiz oranı riski
31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla ġirket‟in değiĢken faiz oranına sahip finansal borcu
yoktur.
ġirket‟in sabit faizli finansal araçlarını gösteren tablo aĢağıdaki gibidir:
Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Vadeli mevduatlar (Dipnot 3)

31 Mart 2017

31 Aralık 2016

12.962.486

14.692.550

Döviz kuru riski
31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla ġirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve
yükümlülüklerin TL karĢılıkları aĢağıdaki gibidir:

A. Döviz cinsinden varlıklar
B. Döviz cinsinden yükümlülükler
Net döviz pozisyonu (A-B)
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31 Mart 2017

31 Aralık 2016

11.703.608
(2.617.439)
9.086.169

15.438.583
(2.683.754)
12.754.829
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)

Piyasa Riski (Devamı)
Döviz kuru riski (Devamı)
AĢağıdaki tablo 31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla ġirket‟in yabancı para pozisyonu
riskini özetlemektedir. ġirket bu riski yabancı para varlık ve yükümlülüklerinin netleĢtirilmesi yolu ile
oluĢan doğal bir tedbir yolu ile kontrol etmektedir. Yönetim, ġirket‟in döviz pozisyonunu analiz
ederek takip etmekte ve sınırlandırmaktadır. ġirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve
borçların kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aĢağıdaki gibidir:

1.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
19a.
19b.
20.
21.

22.

Ticari Alacaklar
Parasal Finansal Varlıklar
(Kasa, Banka hesapları dahil)
Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
Diğer
Dönen Varlıklar (1+2+3)
Ticari Alacaklar
Parasal Finansal Varlıklar
Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
Diğer
Duran Varlıklar (5+6+7)
Toplam Varlıklar (4+8)
Ticari Borçlar
Finansal Yükümlülükler
Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
Ticari Borçlar
Finansal Yükümlülükler
Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
Toplam Yükümlülükler (13+17)
Bilanço dıĢı türev araçların net varlık/
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
Hedge edilen toplam varlık tutarı
Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
Net yabancı para varlık / (yükümlülük)
pozisyonu ( 9 - 18 + 19 )
Parasal kalemler net yabancı para varlık/
(yükümlülük) pozisyonu
(= 1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
Döviz hedge’i için kullanılan finansal
araçların toplam gerçeğe uygun değeri

TL KarĢılığı
416.108
11.287.500
-

31 Mart 2017
ABD Doları
Avro
30.448
78.121

Diğer
-

11.703.608
11.703.608
1.192.265
1.425.174
2.617.439
2.617.439

3.099.163
3.129.611
3.129.611
78.756
111.641
190.397
190.397

1.076
79.197
79.197
215.940
143.034
358.974
358.974

1.479
1.479
1.479
7.090
101.826
108.916
108.916

-

-

-

-

9.086.169

2.939.214

(279.777)

(107.437)

9.086.169

2.939.214

(279.777)

(107.437)

-

-

-

-
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)

Piyasa Riski (Devamı)
Döviz kuru riski (Devamı)

1.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
19a.
19b.
20.
21.

22.

Ticari Alacaklar
Parasal Finansal Varlıklar
(Kasa, Banka hesapları dahil)
Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
Diğer
Dönen Varlıklar (1+2+3)
Ticari Alacaklar
Parasal Finansal Varlıklar
Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
Diğer
Duran Varlıklar (5+6+7)
Toplam Varlıklar (4+8)
Ticari Borçlar
Finansal Yükümlülükler
Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
Ticari Borçlar
Finansal Yükümlülükler
Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
Toplam Yükümlülükler (13+17)
Bilanço dıĢı türev araçların net varlık/
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
Hedge edilen toplam varlık tutarı
Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
Net yabancı para varlık / (yükümlülük)
pozisyonu ( 9 - 18 + 19 )
Parasal kalemler net yabancı para varlık/
(yükümlülük) pozisyonu
(= 1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
Döviz hedge’i için kullanılan finansal
araçların toplam gerçeğe uygun değeri

TL KarĢılığı
730.692
14.707.891
-

31 Aralık 2016
ABD Doları
Avro
23.510
171.209

Diğer
2.961

15.438.583
15.438.583
887.362
1.791.568
2.678.930
2.678.930

4.175.245
4.198.755
4.198.755
104.853
186.086
290.939
290.939

171.209
171.209
134.090
209.457
343.547
343.547

3.327
6.288
6.288
4.840
83.269
88.109
88.109

-

-

-

-

12.759.653

3.907.816

(172.338)

(81.821)

12.759.653

3.907.816

(172.338)

(81.821)

-

-

-

-
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)

Piyasa Riski (Devamı)
Döviz kuru riski (Devamı)
31 Mart 2017

Kar/Zarar
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi

Özkaynaklar
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karĢısında
%10 değiĢmesi halinde
1
- ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü)
2
- ABD Doları riskten korunan kısım
3- ABD Doları net etki-gelir/(gider)

1.069.462

(1.069.462)

-

-

1.069.462

(1.069.462)

-

-

(109.345)
(109.345)

109.345
109.345

-

-

7- Diğer net varlık/(yükümlülüğü)
8- Diğer riskten korunan kısım
9- Diğer net etki-gelir/(gider)

(51.500)
(51.500)

51.500
51.500

-

-

TOPLAM (3 + 6 + 9)

908.617

(908.617)

-

-

Avro’nun TL karĢısında
%10 değiĢmesi halinde
4- Avro net varlık/(yükümlülüğü)
5- Avro riskten korunan kısım
6- Avro net etki-gelir/(gider)
Diğer ’in TL karĢısında
%10 değiĢmesi halinde

31 Mart 2017 tarihi itibarıyla aktif ve pasifte yer alan döviz bakiyeleri Ģu kurlarla çevrilmiĢtir: 3,6386
TL= 1 ABD Doları, 3,9083 TL=1 Avro, 4,5169 TL= 1 GBP, 3,6437 TL= 1 CHF ve 0,0642 TL= 1
RUB (31 Aralık 2016: 3,5192 TL= 1 ABD Doları, 3,7099 TL=1 Avro, 4,3189 TL= 1 GBP).
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)

Piyasa Riski (Devamı)
Döviz kuru riski (Devamı)
31 Aralık 2016

Kar/Zarar
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi

Özkaynaklar
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karĢısında
%10 değiĢmesi halinde
ABD Doları net
1 - varlık/(yükümlülüğü)

1.375.239

(1.375.239)

-

-

2 - ABD Doları riskten korunan kısım
3- ABD Doları net etki-gelir/(gider)

1.375.239

(1.375.239)

-

-

(63.936)
(63.936)

63.936
63.936

-

-

(35.338)
(35.338)

35.338
35.338

-

-

1.275.965

(1.275.965)

-

-

Avro’nun TL karĢısında
%10 değiĢmesi halinde
456-

Avro net varlık/(yükümlülüğü)
Avro riskten korunan kısım
Avro net etki-gelir/(gider)

Diğer ’in TL karĢısında
%10 değiĢmesi halinde
789-

Diğer net varlık/(yükümlülüğü)
Diğer riskten korunan kısım
Diğer net etki-gelir/(gider)

TOPLAM (3 + 6 + 9)

Kredi riski
Finansal aktiflerin mülkiyeti karĢı tarafın sözleĢme Ģartlarını yerine getirememe riskini beraberinde
getirir. Bu riskler her bir borçlu için kredi miktarının sınırlandırılması ile kontrol edilir. Borçlu
tarafların sayıca çok olması ve değiĢik iĢ alanlarında faaliyet göstermeleri dolayısıyla kredi riski büyük
ölçüde dağıtılmaktadır.
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)

Kredi riski (Devamı)
31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerinde finansal araç türleri itibarıyla ġirket‟in maruz kaldığı kredi risklerini gösteren tablo aĢağıdaki gibidir:
Diğer alacaklar

Ticari alacaklar
31 Mart 2017
Raporlama tarihi itibariyle
maruz kalınan azami kredi riski (Dipnot 3, 4, 5, 23)
- Azami riskin teminat ile güvence
altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiĢ/değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
finansal varlıkların net defter değeri
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ
sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ varlıkların net defter değeri
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri (Dipnot 4)
- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence
altına alınmıĢ kısmı
- Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence
altına alınmıĢ kısmı
E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar

Bankalardaki

Türev

ĠliĢkili taraf

Diğer

ĠliĢkili taraf

Diğer

mevduat

araçlar

Diğer

13.011.932

19.553.083

-

13.315

14.604.096

-

-

-

63.682

-

-

-

-

-

13.011.932

12.485.945
21.306

-

13.315

14.604.096

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.067.138
42.376

-

-

-

-

-

-

3.616.636
(3.616.636)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)

Kredi riski (Devamı)
Bankalardaki

Türev

ĠliĢkili taraf

Diğer

ĠliĢkili taraf

Diğer alacaklar
Diğer

mevduat

araçlar

Diğer

12.715.255

19.889.102

-

13.315

14.926.162

-

-

-

86.469

-

-

-

-

-

12.715.255

13.552.154
71.588

-

13.315

14.926.162

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.336.948
14.881

-

-

-

-

-

-

3.585.001
(3.585.001)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ticari alacaklar
31 Aralık 2016
Raporlama tarihi itibariyle
maruz kalınan azami kredi riski (Dipnot 3, 4, 5, 23)
- Azami riskin teminat ile güvence
altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiĢ/değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
finansal varlıkların net defter değeri
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ
sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ varlıkların net defter değeri
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri (Dipnot 4)
- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence
altına alınmıĢ kısmı
- Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence
altına alınmıĢ kısmı
E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar
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DĠPNOT 24 -

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)

Kredi riski (Devamı)
ġirket‟in, vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıklarının yaĢlandırma tablosu
aĢağıdaki gibidir:
Ticari alacaklar
ĠliĢkili taraf
Diğer

Diğer
alacaklar

Bankalardaki
mevduat

Türev
araçlar

Diğer

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiĢ

- 3.020.398

-

-

-

-

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiĢ

- 3.236.112

-

-

-

-

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiĢ

-

806.224

-

-

-

-

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiĢ

-

4.404

-

-

-

-

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiĢ

-

-

-

-

-

-

Toplam
Teminat ile güvence altına alınmıĢ
kısım

- 7.067.138

-

-

-

-

-

42.376

-

-

-

-

Ticari alacaklar
ĠliĢkili taraf
Diğer

Diğer
alacaklar

Bankalardaki
mevduat

Türev
araçlar

Diğer

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiĢ

- 2.805.921

-

-

-

-

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiĢ

- 2.223.331

-

-

-

-

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiĢ

- 1.287.808

-

-

-

-

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiĢ

-

19.888

-

-

-

-

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiĢ

-

-

-

-

-

-

Toplam
Teminat ile güvence altına alınmıĢ
kısım

- 6.336.948

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 Mart 2017

31 Aralık 2016

14.881

Likidite riski
Ġhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi
iĢlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade
eder. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilmesi riski, yeterli sayıda ve yüksek
kalitedeki kredi sağlayıcılarının eriĢilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)

Likidite riski (Devamı)
ġirket‟in türev enstrümanları bulunmamaktadır, ticari ve diğer borçlardan kaynaklanan likidite riskini gösteren tablo aĢağıdaki gibidir:

Defter değeri

SözleĢme uyarınca
nakit çıkıĢlar
toplamı

1.336.762
12.278.366
8.030

1.348.464
11.924.361
8.030

3.125.436

31 Mart 2017

ĠliĢkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 23)
ĠliĢkili olmayan taraflara ticari borçlar (Dipnot 4)
Diğer borçlar (Dipnot 5)
ÇalıĢanlara sağlanan faydalar
kapsamında diğer borçlar (Dipnot 12)

3 aydan kısa

3-12 ay arası

1-5 yıl arası

5 yıldan uzun

1.348.464
11.924.361
8.030

-

-

-

3.125.436

3.125.436

-

-

-

Defter değeri

SözleĢme uyarınca
nakit çıkıĢlar
toplamı

3 aydan kısa

3-12 ay arası

1-5 yıl arası

5 yıldan uzun

494.582
9.204.295
8.030

497.517
8.736.160
8.030

497.517
8.736.160
8.030

-

-

-

4.861.981

4.861.981

4.861.981

-

-

-

31 Aralık 2016

ĠliĢkili taraflara borçlar (Dipnot 23)
ĠliĢkili olmayan taraflara ticari borçlar (Dipnot 4)
Diğer borçlar (Dipnot 5)
ÇalıĢanlara sağlanan faydalar
kapsamında diğer borçlar (Dipnot 12)
(1)

(1)

(1)

SözleĢmeleri uyarınca barter kapsamındaki 421.857 TL (31 Aralık 2016: 535.655 TL) tutarındaki borç nakit çıkıĢlar toplamına dahil değildir.
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
Sermaye riski yönetimi
Sermayeyi yönetirken ġirket‟in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve
sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için ġirket‟in
faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için ġirket ortaklara ödenen kar payı tutarını
değiĢtirebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.
ġirket sermayeyi net yükümlülük / toplam sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Net yükümlülük,
hazır değerlerin ve vergi yükümlülüklerinin toplam yükümlülük tutarından düĢülmesiyle hesaplanır.
Toplam sermaye, finansal durum tablosunda gösterildiği gibi özkaynaklar ile net yükümlülüğün
toplanmasıyla hesaplanır.Toplam kaynaklardan nakit ve nakit benzerleri ile vergi yükümlülük tutarının
düĢülmesiyle hesaplanır.
31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla net yükümlülük/toplam sermaye oranı aĢağıdaki
gibidir:
31 Mart 2017
31 Aralık 2016
Toplam yükümlülük (1)
Eksi: nakit ve nakit benzerleri (Dipnot 3)

29.357.898
(14.604.096)

27.689.298
(14.926.162)

Net yükümlülük
Özkaynaklar

14.753.802
24.945.983

12.763.136
26.534.777

Toplam sermaye
Net yükümlülük/toplam sermaye oranı

39.699.785
37%

39.297.913
32%

(1)

Toplam yükümlülükten dönem karı vergi yükümlülüğü hesabının çıkarılmasıyla elde edilen tutarlardır.

DĠPNOT 25 - FĠNANSAL ARAÇLAR
Makul değer, bir finansal aracın zorunlu bir satıĢ veya tasfiye iĢlemi dıĢında gönüllü taraflar arasındaki
bir cari iĢlemde, el değiĢtirebileceği tutar olup, eğer varsa oluĢan bir piyasa fiyatı ile en iyi Ģekilde
belirlenir.
Finansal araçların tahmini makul değerleri mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemleri
kullanılarak belirlenmiĢtir. Ancak, makul değer tahmininde piyasa verilerinin yorumlanmasında takdir
kullanılır. Sonuç olarak, burada sunulan tahminler, ġirket‟in cari bir piyasa iĢleminde elde edebileceği
değerlerin göstergesi olmayabilir.
Finansal araçların makul değerlerinin tahmininde aĢağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıĢtır:
Finansal varlıklar
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine
yaklaĢtığı kabul edilmektedir.

51

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.
01 OCAK - 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

DĠPNOT 25 - FĠNANSAL ARAÇLAR (Devamı)
Finansal varlıklar (Devamı)
Kasa, banka ve banka mevduatları dahil, maliyet bedeli ile gösterilen finansal varlıkların makul
değerlerinin, kısa vadeli olmaları ve alacak kayıplarının ihmal edilebilir olması dolayısıyla kayıtlı
değerlerine yaklaĢtığı kabul edilmektedir.
Ticari alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyetleri üzerinden değerlenmekte ve
ilgili Ģüpheli alacak karĢılıkları düĢüldükten sonra kayıtlı değerlerinin makul değerlerine yaklaĢtığı kabul
edilmektedir.
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyetleri üzerinden değerlenmekte ve bu
Ģekilde kayıtlı değerlerinin makul değerlerine yaklaĢtığı kabul edilmektedir.
DĠPNOT 26 – RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR
Finansal Tabloların Onaylanması
31 Mart 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar 28 Nisan 2017 tarihinde Yönetim
Kurulu tarafından onaylanmıĢtır. Yönetim Kurulu dıĢındaki kiĢilerin finansal tabloları değiĢtirme yetkisi
yoktur.
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