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Dagi Yatrnm Holding Anonim $irketi
Ycinetim Kurulu'na

A) Finansal Tablolann Bagmstz Denetimi

1) G6ra9

Dagi Yattnm Holding A,$,'nin ($irket) 31 Aralrk 2021 tarlhli finansal durum tablosu ile aynr tarihte sona eren
hesap donemine ait; k6r veya zarar ve diger kapsamlr gelir tablosu, dzkaynak degigim tablosu ve nakit akrg

tablosu ile onem i muhasebe politikalannrn ozeti de d6hil olmak tizere finansal tablo dipnotlanndan olu$an
finansal tablolannr denetlemig bulunuyoruz,

Gorugumiize gore iligikteki finansal tablolar, $irketin 31 Aralk 2021 tarihi itibanyla finansal durumunu ve aynr

tarihte sona eren hesap donemine ait finansal performansrnr ve nakit akrglannr, Tlirkiye Finansal Raporlama
Standartlan'na ("TFRS'lere") uygun olarak tum onemli yonleriyle gerqe$e uygun bir biqimde sunmaktadrr.

2) Gi)riigiin Dayanagt

Yaptrgtmtz bagrmsrz denetim, Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu (KGK) taraftndan
yaytmlanan Ttlrkiye Denetim Standartlarrnrn bir parqasr olan Bagrmsrz Denetim Standartlanna (BDS'lere) uygun
olarak yLirLitLilmLigttlr. Bu Standartlar kapsamrndaki sorum lulu klan m rz, raporumuzun Bagmstz Denetginin
Finansal Tablolann BaEmaz Denetinine igkin Sorumtuluklan bolumunde aynntrlr bir gekilde aqtklanmtsttr. KGK
taraftndan yaytmlanan Bagmsz Denetgiler igin Etik Kurallar (Elik Kurallar) ile finansal tablolann bagtmsrz
denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik huk[mlere uygun olarak $irketten bagrmsrz oldugumuzu beyan ederiz.
Etik Kurallar ve mevzuat kapsamtndaki eti$e iliqkin diger sorumluluklar da taraflmrzca yerine getirilmigtir.
Bagtmstz denetim strastnda elde ettigimiz ba(tmsrz denetim kanrtlannrn, g6riigLimriziin olu$turulmasr iqin yeterli
ve uygun bir dayanak olugturduguna inanryoruz.

3) Kilit Denetim Konularr

Kilit denetim konulan, mesleki muhakememize gore cari ddneme ait finansal tablolann bagrmsrz denetiminde en
gok onem az eden konulardrr. Kilit denetim konulan, bir butun olarak finansal tablolann baglmstz denetimi
gergevesinde ve finansal tablolara ili$kin gorLigLimLizr.in olugturulmasrnda ele alrnmrg olup, bu konular hakkrnda
ayn bir gorLig bildirmiyoruz.

Tarafrmrzca onemli gorLllen kilit denetim konulan agagrdaki gibidir:
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Hasr atrn muhasebelegtirilmesi ile ilgili muhasebe politikalan ve kullantlan

varsayrmlarrn detayr igin 25 ve'19 numaralt rapor d ipnotlan na baktntz.

4) Yonetimin ve Ust Y'netimden Sorumlu Olanlann Finansat Tabtolara itigkin Sorumlutuklan

$irket yonetimi; finansal tablolann TFRS'lere uygun olarak h azrrlanmasrndan, gerqege uygun bir biqimde

sunumundan ve hata veya hile kaynaklr onemli yanlr$lrk iqermeyecek gekilde hazrrlanmasr iEin gerekli gordiiQtl iq

kontrolden sorumludur.

Finansai tablolan hazrrlarken yonetim; $irketin stjrekliligini devam ettirme kabiliyetinin degerlend in lmesinden,
gerektiginde sLireklilikle igili hususlan aqrklamaktan ve $irketi tasflye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme
niyeti ya da mecburiyeti bulunmadrgrsLlrece igletmenin stireklili$i esasrnr kullanmaktan sorumludur.

Ust yonetimden sorumlu olanlar, $irketin finansal raporlama sLirecinin gdzetiminden sorumludur.

5) Bagmsz Denetginin Finansal Tablolann Bagmaz Denetimine iti$kin Sorumluluklarr

Bir bagrmsrz denetimde, biz bagrmsrz denetqilerin sorumluluklan Sunlardtr:

Amacrmtz, bir bLltun olarak finansal tablolann hata veya hile kaynaklr onemli yanlrglrk iqerip iqermedigine iligkin
makul guvence elde etmek ve gorLigLlmuzu iqeren bir ba$rmsrz denetqi raporu duzenlemektir. BDS'lere uygun
olarak ytirutulen bir bagtmsrz denetim sonucunda verilen makul guvence; yliksek bir gLivence seviyesidir ancak,
var olan onemli bir yanltgltgtn her zaman tespit edilecegini garanti etmez. Yanlrglrklar hata veya hile kaynaklr
olab lir, Yanltgltklann, tek ba$rna veya toplu olarak, finansal tablo kullanrcrlannrn bu tablolara istinaden alacaklan
ekonomik kararlan etkilemesi makul 6lQrlde bekleniyorsa bu yanlrglrklar onemli olarak kabul edilir.

BDS'lere uygun olarak ytirLitLilen bir bagtmstz denetimin geregi olarak, bagrmsrz denetim boyunca meslekl
muhakememizi kullanmakta ve mesleki gLipheciligimizi srirdurmekteyiz. Taraflmrzca aynca:

o Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklr 'onemli yanltgltk" riskleri belirlenmekte ve
degerlendirilmekte; bu risklere kargrlrk veren denetim prosedUrleri tasarlanmakta ve
gorLigUmUze dayanak tegkil edecek yeterli ve uygun denetim kanrtr elde edilmektedir (Hile;
sahtekarlrk, kasrilr ihmal, gergege aykrn beyan veya iq kontrol ihlali fiillerini igerebildiginden,

PK7
Accountants &
busiress advisers

onemli muhasebe tahmin ve

istiraklerdeki paylann degerlenmesi
Kilit denetim konusunun denetimde nasrl ele altndl0t

$irket'in aktif toplamrnrn %32,61 oranrndaki krsmr

"Ozkaynak Yontemiyle De$erlenen Yatrnmlardan

olu$maktad rr.

girket'in %5,27 oranrnda istirak etmig, oldugu Dagi

Giyim Sanayi ve Tic. A.$. ozkaynaktan pay alma
ydntemi ile muhasebelegtirmektedir. Cari ytlda

yaprlan pay alma iglemi sonucu igtiraktekl yatrnm

tutarr, 5.605,'184 TL a(maktq olup; adan bu tutar
Kar Veya Zarar ue Diger Kapsamlr Gelir
Tablosunda Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen

Yatrn mlann Karlan ndan/(Zararlan ndan) Paylar

satrnnda gosterilmigtir.

igtiraklerdeki paylann defter degerinin finansal

tablolann britrlnli iqinde dnemli bir paya sahip

olmasr nedeniyle ozkaynak yontemiyle yaprlan

degerleme igleminin dogrulanmasr kilit denetim

konusu olarak de0erlendirilmi$tir.

l\,4evcut denetim prosedurlerimizin yanr srra uygulanan

ilave denetim prosedrirleri agagtdaki gibidir:

-$irketin, igtiraki Llzerinde cinemli etkiye sahip olma

durumu ve igtirakin ozkaynak yontemiyle degerlenen
yatrnmlarda gosterilmesine iligkin uygulama

de0erlenmi$tir,

-$irket tarafrndan ozkaynak yontemintn uygulanmastnda,

igtirakin gLincel finansal tablolannrn kullantltp

kullanrlmadrgr sorgulanmrqtrr,

-9irketin finansal tablolan ile igtirakin finansal tablolannrn

aynr muhasebe standartlanna uygun oarak hazrrlanma

durumu kontrol edilmigtir,

- $irketin, onemli etkiye sahip igtirakinin net varlrklanndan

kendisine dugen pay ile donem net karrndan ve ddnem

kapsamlr gelirinden kendisine dugen paya iliqkin yaptrgr

qalrgmalar yeniden hesaplama yontemiyle kontrol

edilmistir.

onemli bir yanlrghgr tespit edememe riski, hata kaynaklr onemli bir yanlrglrgr tespit
yUksektir.).
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. $irketin iq kontrolunun etkirligine iligkin bir gorLig bild.rmek amacryla deQil ama duruma uygun $:Etstifti'nt: & 
. .

prosedLirlerini tasarlamak amicryla denetimle ilgiii iQ kontrol degerlendirilmektedir, bL! rncss a'rv se's

. Yonetim tarafrndan kullanrlan muhasebe politikalarrnrn uygunlugu ile yaprlan muhasebe tahminlenrin ve

ilgili aqrklamalann makul olup olmadrgr degerlendirilmektedir,
. Elde edilen denetim kanrtlanna dayanarak, $irketin sLirekliligini devam ettirme kabiliyetine ili$kir ciddi

$Llphe olugturabilecek olay veya $artlarla ilgili onemli bir belirsizligin mevcut olup olmadrgr hakkrnda ve

yonetimin igletmenin sL.irekliligi esasrnr kullanmasrnrn uygunlugu hakkrnda sonuca vanlmaktadrr, t)remli

bir belirsizligin mevcut oldu$u sonucuna varmamrz h6linde, raporumuzda, finansal tablolardd<i ilgili

aqrklamalara dikkat gekmemiz ya da bu agrklamalann yetersiz olmasr durumunda olumlu gorLig drgrnda

bir gorLig vermemiz gerekmektedir. Vardrgrmrz sonuqlar, bagrmsrz denetgi raporu tarihine kadar elde

edilen denetim kanrtlanna dayanmaktadrr. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya gartlar Sirketin
surekliligini sona erdirebilir.

. Finansal tablolann, aqrklamalar dAhil olmak uzere, genel sunumu, yaplsr ve iqerigi ile bu tabdann,
temelini olugturan iglem ve olaylan gerqege uygun sunumu saglayacak gekilde yansrtrp yansrtmdrgr
degerlendirilmektedir.

Di[er hususlann yanr srra, denet m srrasrnda tespit ettigimiz dnemli ig kontrol eksiklikleri dahil olmak lizere,

bagrmsrz denetimin planlanan kapsamr ve zamanlamasr ile onemli denetim bulgulaflnr rist ydnetimden s)rumlu

olanlara bildirmekteyiz.

Bagrmsrzlrga iligkin etik hukumlere uygunluk sagladrgrmrzr List yonetimden sorumlu olanlara bilc irmi$

bulunmaktayrz. Aynca bagrmsrzlrk Lizerinde etkisi oldugu drigLinLilebilecek ttlm iliskiler ve di(er hususlan'ie ilgili
cinlemleri List yonetimden sorumlu olanlara iletmis bulunmaktayrz.

Ust ydnetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasrndan, cari doneme ait finansal tablolarrn bag msrz
denetiminde en qok onem az eden konulan yani kilit denetim konulannr belidemekteyiz. l\levzuatrn kc'nunun

kamuya aqtklanmasrna izin vermedili durumlarda veya konuyu kamuya aqrklamanrn doguraca$r ofursuz
sonuqlann, kamuya aqrklamanrn doguracagr kamu yarannr agacaorntn makul gekilde beklendigi oldukqa stisnai
durumlarda, ilgili hususun bagrmsrz denetgi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diger Yiikiimliiliikler

1) 6102 Saytlr Turk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 402'nci maddesinin dorduncu frkrasr uyannca girketin 1

Ocak - 31 Arafk 2021 hesap doneminde defter tutma duzeninin, flnansal tablolann, kanun ile $irket
esas sozlegmesinin finansal raporlamaya iligkin hrikLimlerine uygun olmadrgrna dair onemli bir hususa
rastlanmamrgtrr.

2) TTK'ntn 402'nci maddesinin dordLincLl frkrasr uyannca Ydnetim Kurulu, tarafrmrza denetim kapsamrnda
istenen aqrklamalarr yapmrq ve talep edilen belgeleri vermigtir,

3) 6102 Saytlt Turk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 398'inci maddesinin dordrincLi frkrasr uyannca dLizen enen
Riskin Erken Saptanmasr Sistemi ve Komitesi Hakkrnda Denetgi Raporu 0'1 Mart 2022 tarihinde Si'ketin
Yonetim Kurulu'na sunulrnu$tur.

Bu bagrmsrz denetimi yrlrritrlp sonuglandtran sorumlu denetEi Abdulkadir SAylCl'dtr.

istanbul, 01 Man 2022

Aday Ba0 rmsrz Denetim MLisavirlik A.$.
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Bağımsız 

Denetimden 
Geçmiş Cari 

Dönem

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş Önceki 
Dönem

Dipnot
Referansları

 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
   Nakit ve Nakit Benzerleri  3  27.045  31.885
   Finansal Yatırımlar  5  28.650.000  274.505
   Ticari Alacaklar  6  69.030  -
       İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar  69.030  -
   Diğer Alacaklar  8  191.947  50.754
       İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar  191.947  50.754
   Peşin Ödenmiş Giderler  10  21.578  46.222
   Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar  27  1.642  -
   Diğer Dönen Varlıklar  18  148.201  116.450
Toplam Dönen Varlıklar  29.109.443  519.816

Duran Varlıklar
   Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Yatırımlar  9  14.086.516  37.910.980
Toplam Duran Varlıklar  14.086.516  37.910.980
TOPLAM VARLIKLAR  43.195.959  38.430.796   
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Bağımsız 
Denetimden 
Geçmiş Cari 

Dönem

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş Önceki 
Dönem

Dipnot
Referansları

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
   Ticari Borçlar 6-7  908.744  17.812
       İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6  905.365  -
       İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7  3.379  17.812
   Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17  9.908  15.884
   Diğer Borçlar 6-7  809  508.808
       İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6  -  508.808
       İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7  809  -
   Ertelenmiş Gelirler  -  64.098
   Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27  978.790  -
   Kısa Vadeli Karşılıklar  17.769  2.946
       Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa 
        Vadeli Karşılıklar 14  17.769  2.946
   Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8  4.120  -
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler  1.920.140  609.548

Uzun Vadeli Yükümlülükler
   Uzun Vadeli Karşılıklar  30.038  23.041
       Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun 
        Vadeli Karşılıklar 16

 30.038  23.041

   Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27  282.749  5.581.177
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler  312.787  5.604.218
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER  2.232.927  6.213.766

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

 
      

Dipnot 
Referansları

ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

Ödenmiş Sermaye 19  10.800.000  10.800.000
Hisse Senedi İhraç Primleri  1.671.659  1.671.659

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 
    Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler  (12.802)  2.346.011
    - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç 
     ve kayıpları

 (12.802)  (12.802)

    - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları  (0)  2.358.813
    Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19  851.267  851.267
    Geçmiş Yıllar Karları  18.906.906  2.892.153
    Net Dönem (Zararı)/Karı  8.746.002  13.655.940
Toplam Özkaynaklar  40.963.032  32.217.030
TOPLAM KAYNAKLAR  43.195.959  38.430.796

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
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Bağımsız 
Denetimden 
Geçmiş Cari 

Dönem

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş Önceki 
Dönem

Dipnot 1 Ocak 2021 - 1 Ocak 2020 -
Referansları 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Kar veya Zarar Kısmı

  Hasılat 20  231.974.910 7.049.289
  Satışların Maliyeti (-) 21  (231.683.470)  (7.048.667)
Brüt Kar  291.440  622

  Genel Yönetim Giderleri (-) 22  (623.176)  (335.982)
  Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 23  66.111  146.977
  Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 23  (851.817)  (854)

Esas Faaliyet Karı  (1.117.442)  (189.237)

  Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24  -  175.411
  Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
    Karlarından/Zararlarından Paylar 9  5.605.184  17.670.475
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı  4.487.742  17.656.649

  Finansman Gelirleri 25  32.839  157
  Finansman Giderleri (-) 26  (94.217)  (67.020)
Finansman Giderleri, net  (61.378)  (66.863)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi (Zararı)/Karı  4.426.364  17.589.786

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri  4.319.638  (3.933.846)
  Dönem Vergi Gideri 27  (978.790)
  Ertelenmiş Vergi Geliri 27  5.298.428  (3.933.846)

Sürdürülen Faaliyetler Dönem (Zararı)(Karı  8.746.002  13.655.940

Dönem (Zararı)/Karı  8.746.002  13.655.940

Dönem Karının Dağılımı
  Kontrol Gücü Olmayan Paylar  -  -
  Ana Ortaklık Payları  8.746.002  13.655.940

1 Ocak 2021 - 1 Ocak 2020 -
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Diğer Kapsamlı Gelir Kısmı

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
   Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm 
   Kazançları/Kayıpları 16  -  2.986
   Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 
   Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 27  -  (657)
       Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri  -  (657)

Diğer Kapsamlı Gelir  -  2.329

Toplam Kapsamlı Gelir  8.746.002  13.658.269

Dönem Karının Dağılımı
  Kontrol Gücü Olmayan Paylar  -  -
  Ana Ortaklık Payları  8.746.002  13.655.940

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı  8.746.002  13.658.269
  Kontrol Gücü Olmayan Paylar  -
  Ana Ortaklık Payları  8.746.002  13.658.269
Pay Başına Kazanç / (Kayıp)  0,8098  1,2644
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / (Kayıp)  0,8098  1,2644  

 
 

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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 Kar veya Zararda 
Yeniden 

Sınıflandırılmayacak 
Birikmiş Diğer 

Kapsamlı Gelirler ve 
Giderler 

 Kar veya Zararda 
Yeniden 

Sınıflandırılmayacak 
Birikmiş Diğer 

Kapsamlı Gelirler ve 
Giderler 

1 Ocak 2020 itibarıyla bakiyeler (Dönem Başı) 10.800.000 1.655.953 2.358.813 (15.131) 851.267 2.892.153 - 18.543.055 18.543.055
Dönem karı - - - - - - 13.655.940 13.655.940 13.655.940
Diğer kapsamlı gelir - - - 2.329 - - - 2.329 2.329
Payların geri alım işlemleri nedeniyle meydana gelen azalış - 15.706 - - - - - 15.706 15.706
31 Aralık 2020 itibarıyla bakiyeler (Dönem Sonu) 10.800.000 1.671.659 2.358.813 (12.802) 851.267 2.892.153 13.655.940 32.217.030 32.217.030

1 Ocak 2021 itibarıyla bakiyeler (Dönem Başı) 10.800.000 1.671.659 2.358.813 (12.802) 851.267 2.892.153 13.655.940 32.217.030 32.217.030
Transferler - - (2.358.813) - - 16.014.753 (13.655.940) - -
Dönem zararı - - - - - - 8.746.002 8.746.002 8.746.002
Ödenen temettüler (*) - - - - - - - - -
Diğer kapsamlı gelir - - - - - - - - -
Hisse Senedi İhraç Primi - - - - - - - - -
Payların geri alım işlemleri nedeniyle meydana gelen azalış - - - - - - - - -
31 Aralık 2021 itibarıyla bakiyeler (Dönem Sonu) 10.800.000 1.671.659 () (12.802) 851.267 18.906.906 8.746.002 40.963.032 40.963.032

 Ödenmiş 
Sermaye 

 Hisse İhraç 
Primleri 

İskontoları 

 Yeniden Değerleme ve 
Ölçüm Kazanç / 

Kayıpları 

 Kardan 
Ayrılan 

Kısıtlanmış 
Yedekler 

 Birikmiş Karlar 

 Net Dönem 
Karı / (Zararı) 

 Tanımlanmış fayda planları 
yeniden ölçüm kazanç 

     ve kayıpları 

 Ana Ortaklığa 
Ait Özkaynaklar 

 Özkaynaklar  Geçmiş Yıllar 
Karları 
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Bağımsız 
Denetimden 
Geçmiş Cari 

Dönem

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş Önceki 
Dönem

1 Ocak- 1 Ocak-
Dipnot 31 Aralık 31 Aralık

   Referansları 2021 2020
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları
Net Dönem Karı/Zararı 8.746.002 13.655.940
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler
 - Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 26 (32.839) -
 - Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 27 76.722 67.020
 - Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 16 6.997 (25.703)
 - Kullanılmayan İzin Karşılığı ile İlgili Düzeltmeleri 14 14.823 (9.522)
 - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 9 (5.605.184) (17.670.475)
 - Vergi Gideri ile İlgili Düzeltmeler 27 (4.319.638) 3.933.846
 - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar
   ile İlgili Düzeltmeler - 15.752
 - Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) 
   ile İlgili Düzeltmeler 793.417 (175.093)

(319.700) (208.235)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
 - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler (69.030) -
 - Peşin Ödenen Giderlerdeki Azalış / (Artışla) İlgili Düzeltmeler 24.644 (24.395)
 - Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklardaki Azalış / (Artışla) İlgili Düzeltmeler  (241.973) (44.775)
 - Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler 382.932 443.396
 - Diğer Borçlar ve Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler (462.511) (400.081)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları (685.638) (234.090)
 - Vergi Ödemeleri (1.642) -
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit (687.280) (234.090)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
İştiraklarin Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları (17.000.002) -
İştiraklerde Pay Saışından Elde Edilen Nakit Girişleri 46.429.650 -
Finansal Varlık Alım Satımından Kaynaklı Nakit Giriş/(Çıkışları) (29.168.912) -
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit 260.736 -
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
 İlişkili Şirketlere Borçlar ve Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler  465.587 322.442
Alınan Faiz 32.839 -
Ödenen Faiz (76.722) (67.020)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları 421.704 255.422
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT 
  VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C) (4.840) 21.332
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
  BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ - -
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/ AZALIŞ (A+B+C+D) (4.840) 21.332
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 31.885 10.553
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 3 27.045 31.885  
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1. Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu 
Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. ünvanı ile 22 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul’da kurulan Şirket, 
2012 yılında ünvan değişikliğine giderek, yatırım ortaklığı statüsünden çıkmıştır. Yeni ünvanı 
Dagi Yatırım Holding A.Ş. olan şirketin yatırım ortaklığı statüsünden çıkmasıyla birlikte faaliyet 
konuları da değişmiştir. 
Dagi Yatırım Holding A.Ş’ nin faaliyet alanları ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir; 
a) Sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, demir çelik, tekstil, petrol, petrol 
ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, enerji üretim, enerji 
dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm sektörü konuları ile iştigal 
eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring 
ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilmek, 
b) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, 
kendisinde mevcut payları vadeli veya vadesiz olarak satabilmek, devredebilmek, bunları başka 
paylarla değiştirebilmek, rehin edebilmek ve diğer ortakların paylarını rehin alabilmek, 
c) Sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına 
uygun yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya 
yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilmek olarak belirlenmiştir. 
31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Şirket hisselerinin tamamı (%100) borsada işlem görebilir 
niteliktedir. 
31 Aralık 2021 tarihi itibariyle çalışan sayısı 5’tir. (31 Aralık 2020: 4 kişi) 
Şirket’in Genel Müdürlüğü, Birahane Sokak Koç Plaza No:3 Kat:4\5 Bomonti/Şişli/İstanbul 
adresindedir. 

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 
2.1. Sunuma ilişkin temel esaslar 

Uygulanan Finansal Raporlama Standartları 

İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye 
Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/TFRS) ve bunlara 
ilişkin ek ve yorumlara uygun olarak hazırlanmıştır. 

Şirket’in finansal tabloları, TFRS”lere uygun olarak hazırlanmıştır. TFRS’ler; KGK tarafından 
Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMS 
Yorumları ve TFRS Yorumları adlarıyla yayımlanan Standart ve Yorumları içermektedir. 
Finansal tablolar, KGK tarafından 7 Haziran 2019 tarih ve 30794 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlar ile 
KGK tarafından yayımlanan Elektronik Finansal Raporlama formatlarına uygun olarak 
sunulmuştur. 

(a) Ölçüm esasları 

Finansal tablolar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan tüm finansal araçlar 
dışında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. 

Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için alım tarihinde ödenen tutarın gerçeğe 
uygun değeri esas alınmaktadır. Finansal tablolar, 31 Aralık 2004 tarihinde sona eren enflasyon 
etkilerinden arındırılmış tarihsel maliyet temeline göre hazırlanmıştır. 

Gerçeğe uygun değer ölçme esasları 2.4 ve 31 numaralı dipnotta açıklanmıştır. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.1. Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı) 

(b) Geçerli para birimi ve raporlama para birimi 

Yurtdışında kurulu olan bağlı ortaklıkları haricinde, konsolidasyona dahil edilen şirketlerin geçerli 
para birimi Türk Lirası‘dır (“TL”) ve muhasebe kayıtlarını Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, 
mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine göre TL 
olarak tutmaktadır. Yurtdışında kurulu bağlı ortaklıkların finansal tablolarındaki herbir kalem, 
şirketlerin operasyonlarını sürdürdükleri temel ekonomik ortamda geçerli olan para birimi 
kullanılarak muhasebeleştirilmiştir.  

Finansal tablolar, Şirket’in geçerli para birimi olan ve Şirket’in finansal tablo raporlama para birimi 
olan TL kullanılarak tam değerleri üzerinden sunulmuştur. 

(c)  İşletmenin sürekliliği varsayımı  

Finansal tablolar, şirketin önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde 
varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin 
sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. 

(d) Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in cari dönem finansal 
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tablolarının 
sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden 
sınıflandırılır.  

(e) Netleştirme / Mahsup  

Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi 
veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin 
eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler. Muhasebe 
politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük 
olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki 
değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere 
ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak 
uygulanır. Bilgilerin yeniden düzenlenmesi aşırı bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait 
karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmiş karlar hesabı, söz 
konusu dönem başlamadan önce hatanın kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir. 

(f) Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 
  

Bir işletme muhasebe politikalarını ancak aşağıdaki hallerde değiştirebilir;  
- Bir Standart veya yorum tarafından gerekli kılınıyorsa veya  
- İşletmenin finansal durumu, performansı veya nakit akışları üzerindeki işlemlerin ve olayların 

etkilerinin finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlayacak nitelikte 
ise.  
 
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları 
karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Finansal tablo kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması 
değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun 
olarak yeniden sınıflandırılır.  
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.2. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”lere) uygunluk beyanı 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerden, 
KGK’nın TMS Uygulama Kapsamına ilişkin Kurul Kararı uyarınca TFRS’leri uygulamak zorunda 
olmayanlar işletmeler de isteğe bağlı olarak finansal tablolarını TFRS’lere uygun olarak 
hazırlayabilirler. Bu kapsamda, Dagi Yatırım Holding Şirket yönetimi geçmiş dönem finansal 
tablolarında olduğu gibi 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolarının TFRS’lere uygun olarak 
hazırlanmasını tercih etmiştir. 

 Finansal tablolar Şirket yönetimi tarafından 01 Mart 2022 tarihinde onaylanmıştır. Bu finansal 
tabloları, Şirket Genel Kurulu’nun değiştirme, ilgili düzenleyici kurumların ise değiştirilmesini talep 
etme hakkı bulunmaktadır.  
2.3.  Önemli muhasebe politikalarının özeti 

Aşağıda belirtilen muhasebe politikaları haricinde, bu finansal tablolarda uygulanan muhasebe 
politikaları 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ve aynı tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarda 
uygulanan muhasebe politikaları ile aynıdır. 

Muhasebe politikaları finansal tablolarda sunulan tüm dönemlerde, [Dagi Yatırım Holding] Şirket 
tarafından tutarlı bir şekilde uygulanmıştır. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler 
geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.  

31.12.2021 tarihli finansal tabloları hazırlanırken, muhasebe politikalarında değişiklik 
bulunmamaktadır. 

 (a) Yabancı para 

 Yabancı para işlemler 

Yabancı para işlemler, ilgili Dagi Yatırım Holding şirketinin geçerli para birimlerine işlemin 
gerçekleştiği tarihteki kurdan çevrilmişlerdir. Gerçeğe uygun değerleriyle ölçülen parasal olmayan 
varlıklar ve yükümlülükler, gerçeğe uygun değerin yabancı para cinsinden tespit edildiği tarihteki 
kurdan geçerli para birimine çevrilir. 

Parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan kazanç ya da zarar diğer kapsamlı gelirde 
muhasebeleştirilirse, bu kazanç ya da zararın kurdan kaynaklanan kısmı da diğer kapsamlı gelirde 
muhasebeleştirilir. Buna karşın, parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan kazanç ya da zarar, kar 
ya da zararda muhasebeleştirilirse, bu kazanç ya da zararın kurdan kaynaklanan kısmı da kar ya da 
zararda muhasebeleştirilir. 

Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler raporlama tarihindeki kurlardan geçerli 
para birimine çevrilmişlerdir. Yabancı para cinsinden olan ve tarihi maliyetiyle ölçülen parasal 
olmayan kalemler, işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan çevrilmişlerdir. Yeniden çevirimle oluşan 
kur farkları genellikle kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

(b) Finansal varlıklar 

(i) Muhasebeleştirme ve ilk ölçüm 

Şirket, ticari alacaklarını oluştukları tarihte kayıtlarına almaktadır. Şirket bütün diğer finansal varlık 
ve yükümlülükleri sadece ve sadece, ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı koşullarına taraf olduğu 
işlem tarihinde muhasebeleştirmektedir. 

Gerçeğe uygun değer (“GUD”) değişimleri kar veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal 
varlıkların (önemli bir finansman bileşenine sahip olmayan ticari alacaklar haricinde) ve finansal 
yükümlülüklerin ilk ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan ilişkilendirilebilen 
işlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilerek ölçülür. Önemli bir finansman bileşenine 
sahip olmayan ticari alacaklar, ilk muhasebeleştirmede işlem bedeli üzerinden ölçülür. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

(b) Finansal varlıklar (devamı) 

(ii) Sınıflandırma ve sonraki ölçüm 

İlk defa finansal tablolara alınırken, bir finansal araç belirtilen şekilde sınıflandırılır; itfa edilmiş 
maliyetinden ölçülenler; GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülenler- borçlanma 
araçlarına yapılan yatırımlar, GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülenler- özkaynak 
araçlarına yapılan yatırımlar veya GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülenler. 
Finansal araçlar ilk muhasebeleştirilmelerini müteakip, Şirket finansal varlıkların yönetimi için 
kullandığı işletme modelini değiştirmediği sürece yeniden sınıflandırılmaz.  
Finansal varlıklar, Şirket, finansal varlıkları yönetmek için işletme modelini değiştirmediği sürece 
ilk muhasebeleştirilmesinden sonra yeniden sınıflandırılmaz. Bu durumda, etkilenen tüm finansal 
varlıklar, işletme modelindeki değişikliği izleyen ilk raporlama döneminin ilk gününde yeniden 
sınıflandırılır. 
Bir finansal varlık, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara 
yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılmaması durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülür: 
• Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli 

kapsamında elde tutulması ve 
Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara 
bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması.  
Yukarıda belirtilen itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak 
ölçülmeyen tüm finansal varlıklar GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülür. Bunlar, tüm türev 
finansal varlıkları da içermektedir. Finansal varlıkların ilk defa finansal tablolara alınması sırasında, 
finansal varlıkların farklı şekilde ölçümünden ve bunlara ilişkin kazanç veya kayıpların farklı şekilde 
finansal tablolara alınmasından kaynaklanacak bir muhasebe uyumsuzluğunu ortadan kaldırması 
veya önemli ölçüde azaltması şartıyla bir finansal varlığın geri dönülemez bir şekilde GUD değişimi 
kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanabilir. 
Finansal varlıklar- İş modelinin değerlendirilmesi 
Şirket, iş modelinin varlıkların yönetilme şeklini ve yönetime sağlanan bilgiyi en iyi şekilde 
yansıtması amacıyla bir finansal varlığın portföy düzeyinde elde tutulma amacını 
değerlendirmektedir. Ele alınan bilgiler şunları içerir: 
• portföy için belirlenmiş politikalar ve hedefler ve bu politikaların uygulamada kullanılması. 

Bunlar, yönetimin stratejisinin, sözleşmeden kaynaklanan faiz gelirini elde etmeyi, belirli bir 
faiz oranından yararlanmayı devam ettirmeyi, finansal varlıkların vadesini bu varlıkları 
fonlayan borçların vadesiyle uyumlaştırmayı veya varlıkların satışı yoluyla nakit akışlarını 
gerçekleştirmeye odaklanıp odaklanmadığını içerir;  

• iş modelinin amacı; günlük likidite ihtiyaçlarını yönetmek, belirli bir faiz getirisini devam 
ettirmek veya finansal varlıkların vadesini bu varlıkları fonlayan borçların vadesiyle 
uyumlaştırmak olabilir; 

• iş modeli ve iş modeli kapsamında elde tutulan finansal varlıkların performanslarının Şirket 
yönetimine nasıl raporlandığı; 

• iş modelinin (iş modeli kapsamında elde tutulan finansal varlıkların) performansını etkileyen 
riskler ve özellikle bu risklerin yönetim şekli; 

• işletme yöneticilerine verilen ilave ödemelerin nasıl belirlendiği (örneğin, ilave ödemelerin 
yönetilen varlıkların gerçeğe uygun değerine göre mi yoksa tahsil edilen sözleşmeye bağlı 
nakit akışlarına göre mi belirlendiği) ve önceki dönemlerde yapılan satışların sıklığı, değeri, 
zamanlaması ve nedeni ile gelecekteki satış beklentileri. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

(b) Finansal varlıklar (devamı) 

(ii) Sınıflandırma ve sonraki ölçüm (devamı) 

Finansal varlıkların finansal durum tablosu dışı bırakılmaya uygun olmayan işlemlerde üçüncü 
taraflara devredilmesi, Şirket’in varlıklarını finansal tablolarında sürekli olarak 
muhasebeleştirmesiyle tutarlı olarak bu amaçla satış olarak kabul edilmez. 

Alım satım amacıyla elde tutulan veya gerçeğe uygun değer esas alınarak yönetilen ve performansı 
bu esasa göre değerlendirilen finansal varlıklar, GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen 
olarak sınıflandırılır. 

Finansal varlıklar – Sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerini içeren 
sözleşmeye bağlı nakit akışları olup olmadığının değerlendirilmesi 

Bu değerlendirme amacıyla, anapara, finansal varlığın ilk defa finansal tablolara alınması sırasındaki 
gerçeğe uygun değeridir. Faiz; paranın zaman değeri, belirli bir zaman dilimine ilişkin anapara 
bakiyesine ait kredi riski, diğer temel borç verme risk ve maliyetleri (örneğin, likidite riski ve 
yönetim maliyetleri) ile kar marjından oluşur.  

Sözleşmeye bağlı nakit akışlarının sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerini 
içeren sözleşmeye bağlı nakit akışları olup olmadığının değerlendirilmesinde, Şirket sözleşmeye 
bağlı nakit akışlarının özelliklerini esas alır. Bu değerlendirme, finansal varlığın bu koşulu yerine 
getirmeyecek şekilde sözleşmeye bağlı nakit akışlarının zamanlamasını veya tutarını değiştiren 
sözleşme şartlarını içerip içermediğinin değerlendirilmesini gerektirir. Bu değerlendirmeyi 
yaparken, Şirket aşağıdakiler dikkate alır:  

• sözleşmeye bağlı nakit akışlarının zamanlamasını veya tutarını değiştirebilecek herhangi bir 
şarta bağlı olay (diğer bir ifadeyle tetikleyici olay); 

• değişken oranlı özellikler de dahil olmak üzere, sözleşmeye bağlı kupon faiz oranını düzelten 
şartlar; 

• erken ödeme ve vadesini uzatma imkanı sağlayan özellikleri. 
• Şirket’in belirli varlıklardan kaynaklanan nakit akışlarının elde edilmesini sağlayan 

sözleşmeye bağlı haklarını kısıtlayıcı şartlar. 

Erken ödeme özelliği, sözleşmenin vadesinden önce sonlandırıldığı durumlarda makul bir bedel 
içeren peşin ödenen tutarları büyük ölçüde anaparanın ve anapara bakiyesine ilişkin faizlerin 
ödenmemiş tutarını yansıtıyorsa sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemeleri 
kriteriyle tutarlıdır.  

Ayrıca, (i) finansal varlık sözleşmeye bağlı nominal değeri üzerinden primli veya iskontolu olarak 
alınmışsa, (ii) sözleşmenin vadesinden önce sonlandırıldığı durumlarda makul bir ek bedel 
ödemesini içeren peşin ödenen tutarlar büyük ölçüde sözleşmeye bağlı nominal değeri ve tahakkuk 
eden (ancak ödenmemiş) faizi yansıtıyorsa ve (iii) ilk muhasebeleştirmede erken ödeme özelliğinin 
gerçeğe uygun değerinin önemsiz olması durumunda, bu kritere uygun olduğu kabul edilir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

(b) Finansal varlıklar (devamı) 

(ii) Sınıflandırma ve sonraki ölçüm (devamı) 

Finansal varlıklar – Sonraki ölçüm ve kazanç veya kayıplar 

GUD farkı kar/zarara 
yansıtılarak ölçülen 
finansal varlıklar 

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür. Herhangi bir faiz veya 
temettü geliri dahil olmak üzere, bunlarla ilgili net kazançlar ve kayıplar kar veya zararda 
muhasebeleştirilir. Riskten korunma aracı olarak tanımlanan türevler için aşağıdaki (v) bölümüne 
bakınız. 

İtfa edilmiş maliyeti 
üzerinden ölçülen finansal 
varlıklar 

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetinden ölçülür. İtfa 
edilmiş maliyetleri varsa değer düşüklüğü zararları tutarı kadar azaltılır. Faiz gelirleri yabancı para 
kazanç ve kayıpları ve değer düşüklükleri kar veya zararda muhasebeleştirilir. Bunların finansal durum 
tablosu dışı bırakılmasından kaynaklanan kazanç veya kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

GUD farkı diğer kapsamlı 
gelire yansıtılarak ölçülen 
borçlanma araçları 

Bu varlıklar sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Etkin faiz yöntemi 
kullanılarak hesaplanan faiz geliri, yabancı para kazanç ve kayıpları ve değer düşüklükleri kar veya 
zararda muhasebeleştirilir. Diğer kazanç ve kayıplar ise diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. 
Finansal varlıklar finansal durum tablosu dışı bırakıldığında daha önceden diğer kapsamlı gelire 
yansıtılan toplam kazanç veya kayıplar kar veya zararda yeniden sınıflandırılır. 

GUD farkı diğer kapsamlı 
gelire yansıtılan özkaynak 
araçları 

Bu varlıklar sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Temettüler, açıkça yatırımın 
maliyetinin bir kısmının geri kazanılması niteliğinde olmadıkça kar veya zararda muhasebeleştirilir. 
Diğer net kazanç ve kayıplar diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılmazlar. 

 
Finansal yükümlülükler – Sınıflama, sonraki ölçüm ve kazanç ve kayıplar 
Finansal yükümlülükler itfa edilmiş maliyetinden ölçülen ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılan 
olarak sınıflandırılır.  
Bir finansal yükümlülük, alım satım amaçlı elde tutulan tanımını karşılaması durumunda GUD farkı 
kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılır. Finansal yükümlülük, türev araç olması ya da ilk kez 
kayda alınması sırasında bu şekilde tanımlanması durumunda alım satım amaçlı elde tutulan finansal 
yükümlülük olarak sınıflandırılır. GUD’i kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlükler, GUD’leri 
ile ölçülürler ve faiz giderleri de dahil olmak üzere, net kazanç ve kayıplar kar veya zararda 
muhasebeleştirilir. Diğer finansal yükümlülükler, ilk kayıtlara alınmalarını takiben gelecekteki 
anapara ve faiz nakit akışlarının etkin faiz oranları ile itfa edilmiş maliyet değerleri üzerinden değer 
düşüklükleri indirilerek ölçülür. Faiz giderleri ve kur fakları kar veya zararda muhasebeleştirilir. Bu 
yükümlülükler kayıtlardan çıkarılmasıyla oluşan kazanç veya kayıplar, kar veya zararda 
muhasebeleştirilir. Riskten korunma aracı olarak tanımlanan türevler için aşağıdaki (v) bölümüne 
bakınız. 
(iii)Finansal tablo dışı bırakma 
Finansal varlıklar 
Şirket, finansal varlıklarla ilgili nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan hakların süresi 
dolduğunda veya bu finansal varlığın mülkiyetinden kaynaklanan bütün risk ve getirilerinin 
sahipliğini önemli ölçüde devrettiğinde veya bu finansal varlığın mülkiyetinden kaynaklanan bütün 
risk ve yararları ne önemli ölçüde devretmiş ne de önemli ölçüde elinde bulundurmakta olması 
durumunda, ilgili finansal varlık üzerinde kontrol sahibi olmaya devam etmiyorsa söz konusu 
finansal varlığı kayıtlarından çıkarır. 
Şirket, bir finansal varlığın mülkiyetinden kaynaklanan bütün risk ve yararları önemli ölçüde elinde 
bulundurmaya devam etmesi durumunda, ilgili finansal varlığı finansal durum tablosuna kayıtlara 
almaya devam eder. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

(b) Finansal varlıklar (devamı) 

(iii)Finansal tablo dışı bırakma (devamı) 

 
Finansal yükümlülükler 
Şirket, bir finansal yükümlülük sadece ve sadece, ilgili yükümlülüğe ilişkin borç ortadan kalktığı 
veya iptal edildiği zaman finansal durum tablosundan çıkarır. Ayrıca, mevcut bir finansal 
yükümlülüğün koşullarında veya nakit akışlarında önemli bir değişiklik yapılması durumunda da 
Şirket bir finansal yükümlülüğü finansal durum tablosundan çıkarır. Bunun yerine, değiştirilmiş 
şartlara dayanarak gerçeğe uygun değeri üzerinden yeni bir finansal yükümlülük 
muhasebeleştirilmesini gerektirir. 
Finansal yükümlülüğün kayıtlarından çıkartılmasında, defter değeri ile bu yükümlülüğe ilişkin 
olarak ödenen tutar (devredilen her türlü nakit dışı varlık veya üstlenilen her türlü yükümlülük de 
dâhil) arasındaki fark, kar veya zarar olarak finansal tablolara alınır. 

(iv) Finansal varlık ve yükümlülüklerin netleştirilmesi 

Şirket, finansal varlık ve yükümlülüklerini, sadece ve sadece netleştirme için yasal bir hakkı 
olduğunda ve işlemi net bazda gerçekleştirmek veya varlığın gerçekleşmesi ile yükümlülüğün 
yerine getirilmesini eş zamanlı yapma niyetinin bulunması durumunda netleştirmekte ve net tutarı 
finansal tablolarında göstermektedir.  

 (v) Türev finansal araçlar ve riskten korunma muhasebesi 

Şirket yabancı para riskinden korunma amaçlı türev finansal araçlar kullanmaktadır. Saklı türev 
araçlar, ana sözleşmeden ayrılır ve ana sözleşme finansal bir varlık değilse ve belirli kriterleri 
karşıladığında ayrı olarak muhasebeleştirilir.  

Türev araçlar ilk muhasebeleştirilmesinde, gerçeğe uygun değerinden muhasebeleştirilir. Türev 
araçlar ilk muhasebeleştirilmelerini müteakip gerçeğe uygun değerlerindeki değişimler kar veya 
zararda muhasebeleştirilir.  

(c) Sermaye 

Adi hisse senetleri 

Adi hisse senetleri özkaynak olarak sınıflandırılır. Adi hisse senetleri ihracı ile doğrudan 
ilişkilendirilebilen ek maliyetler, varsa vergi etkisi düşüldükten sonra özkaynaklarda azalış olarak 
muhasebeleştirir. 

Geri satın alınan paylar 

Sermaye olarak kayıtlara alınan paylar geri satın alındığı durumda, geri satın alma ile 
ilişkilendirilebilen maliyetlerin varsa vergi etkisi düşüldükten sonraki tutarını da kapsayan satın alma 
bedeli özkaynaklarda azalış olarak muhasebeleştirilir. Geri satın alınan paylar “Şirket’in geri satın 
alınan kendi hisseleri” olarak özkaynakların altında gösterilir. Söz konusu paylar satıldığı veya tekrar 
ihraç edildiği zaman, edinilen bedel özkaynakları arttırmakta ve bu işlem sonucunda ortaya çıkan 
kazanç veya kayıplar hisse senedi ihraç primlerine transfer edilmektedir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

(d) Maddi duran varlıklar 

(i) Muhasebeleştirme ve ölçüm 

 Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden, birikmiş amortisman ve her türlü değer düşüklüğü 
karşılığı düşülerek ölçülürler. 

Satın alınan yazılım, ilgili ekipmanın kullanılabilmesi için tamamlayıcı unsur olduğunda ekipmanın 
parçası olarak aktifleştirilir. 

 Maddi duran varlıkları oluşturan parçalar farklı faydalı ömürlere sahip olduğunda bunlar maddi 
duran varlığın ayrı kısımları (önemli parçaları) olarak muhasebeleştirilir. 

Bir maddi varlığın elden çıkartılmasıyla oluşan kazanç veya kayıplar, (söz konusu maddi duran 
varlığın elden çıkartılmasıyla elde edilen net tutar ile defter değeri arasındaki hesaplanan fark, 
kayıtlardan çıkarıldığı dönemde, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda “Yatırım 
faaliyetlerinden gelirler” veya “Yatırım faaliyetlerden giderler”in altında gösterilir. 

(ii) Sonradan oluşan maliyetler 

Sonradan yapılan harcamalar sadece bu harcamalar sonucunda ileride oluşacak ekonomik faydaların 
Şirket’e aktarılmasının mümkün olduğu durumlarda aktifleştirilebilir. Devam eden onarım ve bakım 
yapıldıkça gider olarak muhasebeleştirilir. 

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

(d) Maddi duran varlıklar (devamı) 

(iii) Amortisman 

Maddi duran varlık kalemleri, hali hazırda kullanılabilir oldukları veya Şirket tarafından inşa edilen 
varlıklar için bu varlıkların tamamlandığı ve kullanıma hazır hale geldikleri gün itibarıyla 
amortismana tabi tutulurlar. 

Amortisman, maddi duran varlık kalemlerinin maliyetlerinden tahmini kalıntı değerlerinin 
düşülmesinden sonra, bu kalemlerin tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal yöntem ile 
hesaplanmaktadır. Amortisman, başka bir varlığın defter değerine dahil edilmediği sürece, genellikle 
kar veya zararda muhasebeleştirilir. Kiralanan varlıklar, Şirket kiralanan varlığın mülkiyetini 
kiralama sonunda makul bir kesinlikte üzerine almayacaksa, varlığın kiralama süresi ile faydalı 
ömürden kısa olanı üzerinden amortismana tabi tutulur. Arsalar amortismana tabi değildir. 

Cari ve karşılaştırmalı dönemlerde önemli maddi duran varlık kalemlerinin tahmin edilen faydalı 
ömürler aşağıdaki gibidir: 
   Yıl 

Demişbaşlar   5 

Amortisman yöntemleri, faydalı ömürler ve kalıntı değerler her raporlama tarihi itibarıyla gözden 
geçirilir ve gerektiğinde düzeltilir.  
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

(e) Maddi olmayan duran varlıklar  

  (i) Bilgisayar yazılımları ve haklar 

Bilgisayar yazılımları ve haklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir, tahmini sınırlı faydalı 
ömürleri üzerinden doğrusal yöntem ile itfaya tabi tutulur ve elde etme maliyetinden birikmiş itfa 
payının düşülmesi ile bulunan değer üzerinden taşınırlar. 

Araştırma ve geliştirme 

Araştırma faaliyetleri kapsamında yapılan harcamalar gerçekleştikleri zaman kar veya zararda 
muhasebeleştirilir. 

Geliştirme harcamaları, sadece söz konusu maliyetler güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa, ürün veya 
sürecin geliştirilmesi teknik ve ticari olarak elverişli ise, gelecekte ekonomik fayda sağlanması 
muhtemel ve Şirket’in bu varlığı satma veya kullanma amacıyla geliştirmeyi tamamlama niyeti ve 
yeterli kaynağı varsa aktifleştirilebilir. Aksi halde gerçekleştikleri zaman kar veya zararda 
muhasebeleştirilir. İlk kayıtlara alınmasını müteakip, geliştirme maliyetleri maliyetinden birikmiş 
itfa payları ve varsa birikmiş değer düşüklükleri çıkarılarak ölçülür.  

(ii) Sonradan oluşan maliyetler 

Sonradan oluşan maliyetler, yalnızca ilişkili oldukları maddi olmayan duran varlıkların gelecekteki 
ekonomik faydasını arttırıcı bir etkiye sahipse aktifleştirilir. Diğer tüm harcamalar oluştukları zaman 
kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

(iii) İtfa payları 

Maddi olmayan duran varlık kalemleri için itfa payları, kullanıma hazır oldukları tarihten itibaren 
ilgili varlıkların tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal itfa yöntemi kullanılarak kar veya 
zararda muhasebeleştirilir. Maddi olmayan duran varlıklar doğrusal amortisman yöntemine göre 
ilgili kıymetin tahmini ekonomik ömrü üzerinden 3-15 yılda itfa edilmektedir. İtfa yöntemleri, 
faydalı ömürler ve kalıntı değerler her raporlama tarihi itibarıyla gözden geçirilir ve gerektiğinde 
düzeltilir. 

 (f) Stoklar 

Stoklar, maliyet ve net gerçekleşebilir değerden düşük olanıyla ölçülüp kayıtlara alınmaktadır. Stok 
maliyetleri ağırlıklı ortalama yöntemiyle belirlenmekte ve stokların elde etme maliyeti ile bu 
stokların mevcut yer ve durumuna getirmek için katlanılan diğer maliyetleri içermektedir.  

Net gerçekleşebilir değer, normal işletme koşullarında oluşacak tahmini satış fiyatından, satışı 
gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının, düşürülmesiyle elde edilen tutarı ifade 
eder. Net gerçekleşebilir değer düşüklükleri, belirli sezonlardaki ürün grupları için değerlendirilir.  

(g) Varlıklarda değer düşüklüğü 

  (i) Türev olmayan finansal varlıklar 

Finansal araçlar ve sözleşme varlıkları 

Şirket aşağıda belirtilenler için beklenen kredi zararları için zarar karşılığı muhasebeleştirmektedir: 

• itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal varlıklar; 
• GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma araçları. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

(g) Varlıklarda değer düşüklüğü (devamı) 

  (i) Türev olmayan finansal varlıklar (devamı) 

Şirket aşağıdaki belirtilen, 12 aylık beklenen kredi zararı (“BKZ”) olarak ölçülen kalemler hariç 
olmak üzere, zarar karşılığını ömür boyu BKZ'lere eşit olan tutar üzerinde ölçer: 

• Raporlama tarihinde düşük kredi riskine sahip olduğu belirlenen borçlanma araçları ve 
• Diğer borçlanma araçları ve ilk muhasebeleştirmeden itibaren kredi riskinin (yani, finansal 

aracın beklenen ömrü boyunca ortaya çıkan temerrüt riski) önemli ölçüde artmadığı banka 
bakiyeleri. 

Şirket, ticari alacaklar ve sözleşme varlıklarına ilişkin değer düşüklüğünün hesaplanmasında ömür 
boyu BKZ’leri seçmiştir. 

Bir finansal varlığın kredi riskinin ilk muhasebeleştirilmesinden itibaren önemli ölçüde artmış olup 
olmadığının belirlenmesinde ve BKZ'larının tahmin edilmesinde, Şirket beklenen erken ödemelerin 
etkileri dahil beklenen kredi zararlarının tahminiyle ilgili olan ve aşırı maliyet veya çabaya 
katlanılmadan elde edilebilen makul ve desteklenebilir bilgiyi dikkate alır. Bu bilgiler, Şirket’in 
geçmiş kredi zararı tecrübelerini dayanan ve ileriye dönük bilgiler içeren nicel ve nitel bilgi ve 
analizleri içerir. 

Şirket, bir finansal varlık üzerindeki kredi riskinin, vadesinin 180 gün geçmesi durumunda önemli 
ölçüde arttığını varsaymaktadır. Şirket, bir finansal varlığı aşağıdaki durumlarda temerrüde düşmüş 
olarak dikkate alır: 

• Şirket tarafından teminatın kullanılması (eğer varsa) gibi işlemlere başvurmaksızın 
borçlunun kredi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmemesi, veya 

• Finansal aracın vadesinin 180 gün geçmiş olması. 

Ömür boyu BKZ’lar finansal aracın beklenen ömrü boyunca gerçekleşmesi muhtemel tüm temerrüt 
durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarıdır. 12 aylık BKZ’lar raporlama tarihinden 
sonraki 12 ay içinde finansal araca ilişkin gerçekleşmesi muhtemel temerrüt durumlarından 
kaynaklanan beklenen kredi zararlarını temsil eden kısmıdır. BKZ’larının ölçüleceği azami süre, 
Şirket’in kredi riskine maruz kaldığı azami sözleşme süresidir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

(g) Varlıklarda değer düşüklüğü (devamı) 

(i) Türev olmayan finansal varlıklar (devamı) 

BKZ’ların ölçümü 

BKZ’lar finansal aracın beklenen ömrü boyunca kredi zararlarının olasılıklarına göre 
ağırlıklandırılmış bir tahminidir. Diğer bir ifadeyle tüm nakit açıklarının bugünkü değeri üzerinden 
ölçülen kredi zararlarıdır (örneğin, sözleşmeye istinaden işletmeye yapılan nakit girişleri ile 
işletmenin tahsil etmeyi beklediği nakit akışları arasındaki farktır).  

Nakit açığı, sözleşmeye göre işletmeye yapılması gereken nakit akışları ile işletmenin almayı 
beklediği nakit akışları arasındaki farktır. Beklenen kredi zararlarında ödemelerin tutarı ve 
zamanlaması dikkate alındığından, işletmenin ödemenin tamamını, sözleşmede belirlenen vadeden 
geç almayı beklemesi durumunda dahi bir kredi zararı oluşur. 

BKZ’lar finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilir. 

Kredi değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklar 

Her raporlama dönemi sonunda, Şirket itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların ve 
GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan borçlanma varlıklarının değer düşüklüğüne uğrayıp 
uğramadığını değerlendirir. Bir finansal varlığın gelecekteki tahmini nakit akışlarını olumsuz 
şekilde etkileyen bir veya birden fazla olay gerçekleştiğinde söz konusu finansal varlık kredi değer 
düşüklüğüne uğramıştır. 

Bir finansal varlığın kredi değer düşüklüğüne uğradığının kanıtı aşağıdaki gözlemlenebilir verileri 
içerir: 

• borçlunun ya da ihraççının önemli finansal zorluğa düşmesi; 
• borçlunun temerrüdü veya finansal aracın vadesinin 180 gün geçmiş olması gibi sözleşme 

ihlali;  
• Şirket’in aksini dikkate alamayacağı koşullara bağlı olarak bir kredinin ya da avansın 

yeniden yapılandırılmasını 
• borçlunun iflas etme veya finansal yeniden yapılanmaya ihtimalinin olması, veya 
• finansal zorluklar nedeniyle menkul bir kıymetin aktif pazarının ortadan kalkması. 

Değer düşüklüğünün sunumu 

İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklara ilişkin zarar karşılıkları, varlıkların brüt defter 
değerinden düşülür.  

GUD değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma araçları için oluşan zarar 
karşılığı, finansal varlığın finansal durum tablosundaki defter değerini azaltmak yerine diğer 
kapsamlı gelire yansıtılır. 

Kayıttan düşme 

Bir finansal varlığın değerinin kısmen ya da tamamen geri kazanılmasına ilişkin makul beklentilerin 
bulunmaması durumunda işletme, finansal varlığın brüt defter değerini doğrudan düşürür. Kayıttan 
düşme, bir finansal tablo dışı bırakma sebebidir.   

Müşteriler için, Şirket, bireysel olarak makul bir geri kazanım beklentisinin olup olmadığına 
dayanarak, zamanlama ve kayıttan düşülecek tutarına ilişkin bir değerlendirme yapar. Şirket kayıttan 
düşen tutara ilişkin önemli bir geri kazanım beklememektedir.  
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

(g) Varlıklarda değer düşüklüğü (devamı) 

(i) Türev olmayan finansal varlıklar (devamı) 

Ancak, kayıttan düşülen finansal varlıklar, Şirket’in vadesi gelen tutarların geri kazanılmasına ilişkin 
prosedürlerine uymak için halen uygulama faaliyetlerine tabi olabilir. 

 (ii) Finansal olmayan varlıklar 

Şirket, her bir raporlama tarihinde, stoklar ve ertelenmiş vergi varlıkları dışında kalan finansal 
olmayan varlıklar için değer düşüklüğü göstergesi olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir 
gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir.  

Değer düşüklüğü testi için, ayrı ayrı test edilemeyen varlıklar, gruplanmak suretiyle, diğer varlıklar 
ve varlık gruplarından bağımsız olarak sürdürülebilir faaliyetlerden nakit girişi yaratan en küçük 
birimlere ya da nakit yaratan birimlere (NYB) ayrılır. 

Bir varlığın veya NYB’nin geri kazanılabilir tutarı satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri 
ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, ilerideki nakit akışlarının ilgili varlık ya 
da NYB’deki belirli riskleri ve paranın zaman değerini yansıtan cari piyasa değerlendirmelerini 
göstermek için vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirgenmesi ile bulunur.  

Bir varlıkla ilgili NYB’nin defter değeri geri kazanılabilir tutarını aşıyorsa değer düşüklüğü gideri 
kayıtlara alınır. 

Değer düşüklüğü zararları kar veya zararda muhasebeleştirilir. NYB’lerden kaynaklanan ve 
muhasebeleştirilen değer düşüklüğü karşılığı NYB’lerdeki diğer varlıkların defter değerlerinden 
oransal esasa göre düşülür. 

(h) Çalışanlara sağlanan faydalar  

(i) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar 

 Çalışanlara sağlanan kısa vadeli fayda yükümlülükler iskonto edilmeksizin ölçülür ve ilgili hizmet 
verildikçe giderleştirilir. Çalışanlarının geçmiş hizmetleri sonucunda Şirket’in yasal veya zımni 
kabulden doğan, ödemekle yükümlü olduğu ve bu yükümlülüğün güvenilir olarak tahmin edilebildiği 
durumlarda kısa vadeli nakit ikramiye veya kar paylaşım planları kapsamında ödenmesi beklenen 
tutarlar için bir yükümlülük kaydedilir. 

(ii) İzin karşılığı 

Çalışanlarının geçmiş hizmetleri sonucunda hakettikleri izin ücretleri için bir yükümlülük 
kaydedilmektedir. Şirket, Türkiye’de faaliyet gösteren Şirket ve bağlı ortaklıklarının çalışanlarının 
işlerine son verilmesi durumunda hak edilen fakat kullanılmayan izin gün sayısıyla iş sözleşmesinin 
sonlandırıldığı tarihteki günlük brüt ücreti ve sözleşmeye bağlı diğer menfaatlerin toplamının 
çarpılmasıyla bulunan bir tutar kadar ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu kapsamda Şirket çalışanlara 
sağlanan kısa vadeli bir fayda yükümlülüğü olarak izin karşılığı kayıtlarına almaktadır.  

İzin karşılığı, çalışanlara sağlanan bir kısa vadeli fayda yükümlülüğü olup iskonto edilmeksizin 
ölçülür ve ilgili hizmet yerine getirildikçe kar veya zararda giderleştirilir. 

 

 

 

 



Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi  
31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar 
 (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.) 
 

23 
 

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

(h) Çalışanlara sağlanan faydalar (devamı) 

(iii) Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar 

Türkiye’deki mevcut Türk İş Kanunu gereğince, Türkiye’de faaliyet gösteren grup şirketleri, 
çalışanların emeklilik, askerlik ya da ölüm gibi nedenlerden işten ayrılan 1 yılı doldurmuş 
çalışanlarına belirli miktarlarda ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı 30 gün 
bazında Şirket’in çalışanlarının emekli olması durumunda gelecekteki tahmini muhtemel 
yükümlülüğünün bugünkü değerini ifade etmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı tüm çalışanlar bu tür 
bir ödemeye hak kazanmış gibi hesaplanmış olup finansal tablolarda tahakkuk esası ile yansıtılmıştır. 
Kıdem tazminatı karşılığı, Hükümet tarafından açıklanan kıdem tazminatı tavanına göre 
hesaplanmıştır. 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla kıdem tazminatı tavanları, sırasıyla, 10.848 
TL ve 7.639 TL tutarındadır. Dipnot 16’da açıklandığı üzere, Şirket yönetimi kıdem tazminatı 
karşılığı hesaplamasında bazı tahminler kullanmıştır. Tüm aktüeryal kazanç ve kayıplar diğer 
kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. 

 (i) Karşılıklar; koşullu borçlar ve şarta bağlı varlıklar 

Şirket yönetimi geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya taahhüde bağlı 
yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda çıkışlarının 
muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumlarında karşılık 
ayrılır. Karşılıklar, ilerideki tahmini nakit akışlarının paranın zaman değeri ve yükümlülüğe özel 
riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirgenmesiyle belirlenir. 
İskonto tutarı finansal gider olarak muhasebeleştirilir. 

Koşullu borçlar, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale 
gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik fayda 
içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin uzak olduğu durumlar hariç, finansal tablo 
dipnotlarında açıklanır. 

Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin muhtemel hale gelmesi halinde, şarta bağlı varlıkla ilgili 
olarak finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin 
kesinleşmesi durumundaysa, söz konusu varlık ve bununla ilgili gelir değişikliğinin olduğu tarihte 
finansal tablolara alınır. 

(j) Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler 

Eğer Şirket bir sözleşmeden beklediği faydalar sözleşme kapsamında yükümlülüğünü yerine 
getirmek için katlandığı kaçınılmaz maliyetlerin altında ise bu gibi ekonomik açıdan dezavantajlı 
sözleşmeler için karşılık ayrılır. Karşılık, sözleşmenin feshedilmesi sonucu beklenen maliyetin 
bugünkü değeri ile sözleşmenin devam etmesinden dolayı oluşması beklenen net maliyetin bugünkü 
değerinin düşük olanı ile ölçülür. Bir karşılık ayırmadan önce, Şirket sözleşme ile ilgili varlıklara 
değer düşüklüğü muhasebeleştirir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

(k) Hasılat 

 (i) Mal satışı  

Ürünlerin kontrolünün müşteriye devredilmesi durumunda hasılat olarak kayıtlara alınır. Birlikte bir 
paket olarak satılan mal ve hizmetler için hasılat, ilgili mal veya hizmetin farklı nitelikte olarak 
değerlendirilmesi durumunda muhasebeleştirilir. Örneğin mal veya hizmet sözleşmedeki diğer 
taahhütlerinden ayrı olarak tanımlanabilir nitelikteyse ve müşteri mal veya hizmetten tek başına veya 
kullanımına hazır diğer kaynaklarla birlikte faydalanabiliyorsa. Sözleşme bedeli bir pakette farklı 
nitelikte olarak değerlendirilen mal ve hizmetlere tek başına satış fiyatları temel alınarak dağıtılır. 
Tek başına satış fiyatları Şirket’in bu mal ve hizmetleri tek başlarına sattığı liste fiyatları baz alınarak 
belirlenir. Tek başına satışı olmayan mal ve hizmetler için tek başına satış fiyatları beklenen maliyet 
artı kar marjı yaklaşımıyla tahmin edilmektedir. Ürün ve hizmetlerin maliyeti, ilgili hasılat 
kaydedildiği anda gider olarak kaydedilir.  

 (l) Kiralamalar   

Şirket, sözleşmenin başlangıcında, sözleşmenin kiralama sözleşmesi olup olmadığını ya da kiralama 
işlemi içerip içermediğini değerlendirir. Sözleşmenin, bir bedel karşılığında tanımlanan varlığın 
kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre için devretmesi durumunda, bu sözleşme bir 
kiralama sözleşmesidir ya da bir kiralama işlemi içerir. 

(i) Kiracı olarak 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya kiralama bileşeni içeren sözleşmede değişiklik yapıldığı 
tarihte, Şirket, kiralama bileşeninin nispi tek başına fiyatını ve kiralama niteliği taşımayan 
bileşenlerin toplam tek başına fiyatını esas alarak sözleşmede belirtilen kira tutarını her bir kiralama 
bileşenine dağıtmaktadır. 

Şirket, kiralama niteliği taşımayan bileşenleri kiralama bileşenlerinden ayırmamayı, bunun yerine 
her bir kiralama bileşenini ve onunla ilişkili kiralama niteliği taşımayan bileşenleri tek bir kiralama 
bileşeni olarak muhasebeleştirmeyi tercih etmiştir. 

Şirket, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal tablolarına kullanım hakkı varlığı ve kira 
yükümlülüğü yansıtmıştır. Kullanım hakkı varlığının maliyeti yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı, 
kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden alınan tüm 
kiralama teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar ile tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetleri ve 
varlığın sökülmesi ve taşınmasıyla, yerleştirildiği alanın restore edilmesiyle ya da dayanak varlığın 
kiralamanın hüküm ve koşullarının gerektirdiği duruma getirilmesi için restore edilmesiyle ilgili 
olarak ileride katlanılması öngörülen tahmini maliyetlerden oluşmaktadır. 

Kiralama işleminin, dayanak varlığın mülkiyetini kiralama süresi sonunda kiracıya devretmesi veya 
kullanım hakkı varlığı maliyetinin, kiracının bir satın alma opsiyonunu kullanacağını göstermesi 
durumunda, kullanım hakkı varlığı kiralamanın fiilen başladığı tarihten dayanak varlığın yararlı 
ömrünün sonuna kadar amortismana tabi tutulur. Diğer durumlarda kullanım hakkı varlığı, 
kiralamanın fiilen başladığı tarihten başlamak üzere, söz konusu varlığın yararlı ömrü veya kiralama 
süresinden kısa olanına göre amortismana tabi tutulur. Ek olarak, kullanım hakkı varlığının değeri 
periyodik olarak varsa değer düşüklüğü zararları da düşülmek suretiyle azaltılır ve kiralama 
yükümlülüğünün yeniden ölçümü doğrultusunda düzeltilir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

(l) Kiralamalar (devamı) 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira yükümlülüğü o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin 
bugünkü değeri üzerinden ölçülür. Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla 
belirlenebilmesi durumunda, bu oran kullanılarak iskonto edilir. Bu oranın kolaylıkla 
belirlenememesi durumunda, Şirket’in alternatif borçlanma faiz oranı kullanılır. 

Şirket, alternatif borçlanma faiz oranını, çeşitli dış finansman kaynaklarından kullanacağı borçlar 
için ödeyeceği faiz oranlarını dikkate alarak belirlemektedir ve kira sözleşmesinin koşullarını ve 
kiralanan varlığın türünü yansıtacak şekilde bazı düzeltmeler yapmaktadır. 

Kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil edilen kira ödemeleri aşağıdakilerden oluşmaktadır: 

– Sabit ödemeler (özü itibarıyla sabit ödemeler dâhil); 

İlk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya oran kullanılarak yapılan, bir endeks 
veya orana bağlı değişken kira ödemeleri; 

 (l) Kiralama işlemleri  (devamı) 

(i) Kiracı olarak (devamı) 

Kalıntı değer taahhütleri kapsamında kiracı tarafından ödenmesi beklenen tutarlar; 

Satın alma opsiyonunun kullanılacağından makul ölçüde emin olunması durumunda bu opsiyonun 
kullanım fiyatı ve kiralama süresinin Şirket’in kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon 
kullanacağını göstermesi durumunda, kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri. 

Kira yükümlülüğü, kira ödemelerinin bir iskonto oranı ile indirgenmesiyle ölçülür. Gelecekteki kira 
ödemelerinin belirlenmesinde kullanılan bir endeks veya oranda meydana gelen bir değişiklik 
sonucunda bu ödemelerde bir değişiklik olması ve kalıntı değer taahhüdü kapsamında ödenmesi 
beklenen tutarlarda bir değişiklik olması durumlarında, Şirket yenileme, sonlandırma ve satın alma 
opsiyonlarını değerlendirir. 

Kira yükümlülüğünün yeniden ölçülmesi durumunda, yeni bulunan borç tutarına göre kullanım hakkı 
varlığında bir düzeltme olarak finansal tablolara yansıtılır. Ancak, kullanım hakkı varlığının defter 
değerinin sıfıra inmiş olması ve kira yükümlülüğünün ölçümünde daha fazla azalmanın mevcut 
olması durumunda, kalan yeniden ölçüm tutarı kâr veya zarara yansıtılır. 

Şirket, yatırım amaçlı gayrimenkul tanımını karşılamayan kullanım hakkı varlıklarını maddi duran 
varlıklar içerisinde ve kira yükümlülüklerini Borçlanmalar”/“Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan 
Yükümlülükler” içerisinde olacak şekilde finansal durum tablosunda sunmaktadır. 

Kısa süreli kiralamalar ve düşük değerli kiralamalar 

Şirket, kiralama süresi 12 ay veya daha az olan kısa süreli makine kiralamaları ve BT ekipmanı dahil 
olmak üzere düşük değerli varlıkların kiralamaları için kullanım hakkı varlıklarını ve kiralama 
borçlarını finansal tablolarına yansıtmamayı tercih etmiştir. Şirket, bu kiralamalarla ilişkili kira 
ödemelerini, kiralama süresi boyunca doğrusal olarak gider olarak finansal tablolara yansıtmıştır 

COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-TFRS 16 Kiralamalar’a İlişkin 
Değişiklikler   
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2.Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

(l) Kiralama işlemleri  (devamı) 

(i) Kiracı olarak (devamı) 

COVID-19 salgınının artırbileceği ekonomik olumsuzluklara karşı alınan önlemler kapsamında, 
IASB tarafından Mayıs 2020'de, kiracılara kira imtiyazlarının muhasebeleştirilmesinde 
kolaylaştırma sağlamak için TFRS 16 Kiralamalar’da değişiklik yapılmıştır. Buna göre, COVID-19 
sebebiyle tanınan imtiyazların, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını 
değerlendirmemeleri konusunda kiracılara muafiyet tanınarak, söz konusu değişikliğin kiralamada 
yapılan bir değişiklik olmaması durumunda geçerli olan hükümlere muhasebeleştirmesi 
gerekmektedir.  Kolaylaştırıcı nitelikte sağlanan muafiyet, sadece kira ödemelerinde COVID-19 
salgını sebebiyle tanınan imtiyazlar için ve yalnızca aşağıdaki koşulların tamamı karşılandığında 
uygulanır: 

 – Kira ödemelerinde meydana gelen değişikliğin kiralama bedelinin revize edilmesine neden olması 
ve revize edilen bedelin, değişiklikten hemen önceki kiralama bedeliyle önemli ölçüde aynı olması 
veya bu bedelden daha düşük olması, 

– Kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir azalışın, sadece normalde vadesi 30 Haziran 2021 
veya öncesinde dolan ödemeleri etkilemesi, 

– Kiralamanın diğer hüküm ve koşullarında önemli ölçüde bir değişikliğin olmaması 

COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar - TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler 
kiracılar tarafından, 1 Haziran 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde 
uygulanacak olmakla birlikte, erken uygulamaya izin verilmektedir.



Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi  
31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar 
 (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.) 
 

27 
 

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

(l) Kiralama işlemleri  (devamı) 
 
(i) Kiracı olarak (devamı) 
Şirket, 28 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan 
İmtiyazlar-TFRS 16 Kiralamalar’a İlişkin Değişiklikler’i erken uygulamayı tercih etmiştir. 
Değişiklik, Şirket’in kiracı olduğu kiralamalar için isteğe bağlı bir muafiyet getirmektedir - örneğin, 
Şirket’in muafiyeti uyguladığı kiralamalar için, Grubun COVID-19 pandemisi sebebiyle tanınan kira 
imtiyazlarının kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmesi gerekmemektedir. 
Şirket, değişikliği geriye dönük olarak uygulamıştır. Değişikliğin 1 Ocak 2020 itibariyle 
dağıtılmamış karlar üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. 
(ii) Kiraya veren olarak  
Şirket, sözleşmenin başlangıcında veya kiralama bileşeni içeren sözleşmedeki değişiklik 
yapıldığında, bir kiralama bileşeni ile bir veya daha fazla ilave kiralama bileşeni veya kiralama 
niteliği taşımayan bileşen içeren bir sözleşme için, sözleşmede yer alan bedeli nispi tek başına fiyatı 
esas alarak dağıtır. Şirket kiraya veren konumunda olduğunda, kiralamaların her birini faaliyet 
kiralaması ya da finansal kiralama olarak sınıflandırır. 
Her bir kiralama sözleşmesini sınıflandırmak için, Şirket, kiralama sözleşmesinin esas olarak ilgili 
varlığın mülkiyetinden kaynaklanan tüm riskleri ve getirileri önemli ölçüde devredip devretmediğine 
dair genel bir değerlendirme yapar. Risk ve getirileri devrettiği durumda, kiralama bir finansal 
kiralamadır; aksi durum söz konusuysa o zaman bir faaliyet kiralamasıdır. Bu değerlendirmenin bir 
parçası olarak, Şirket, kiralama süresinin dayanak varlığın ekonomik ömrünün büyük bir kısmını 
kapsayıp kapsamadığı gibi bazı diğer göstergeleri dikkate almaktadır. 
Şirket, bir ara kiraya veren olduğunda, ana kiralamaya ve alt kiralamaya ayrı ayrı dikkate alır. Bir alt 
kiralamanın kira sınıflamasını, temel varlığa atıfta bulunarak değil, kira sözleşmesinden doğan 
kullanım hakkı varlığına atıfta bulunarak değerlendirir. Bir kira sözleşmesi, Şirket’in yukarıda 
açıklanan muafiyeti uyguladığı kısa süreli bir kiralama ise, alt kiralamayı faaliyet kiralaması olarak 
sınıflandırır. 
Kiralama bir kiralama bileşeni ile bir veya daha fazla ilave kiralama bileşeni veya kiralama niteliği 
taşımayan bileşenleri içeriyorsa, Şirket sözleşmede yer alan bedeli TFRS 15 Müşteri 
Sözleşmelerinden Hasılat'ı uygulayarak dağıtır. 
Şirket, net kiralama yatırımına TFRS 9’da yer alan finansal tablo dışı bırakma ve değer düşüklüğü 
hükümlerini uygulamaktadır. Şirket, brüt kiralama yatırımının hesaplanmasında kullanılan tahmini 
taahhüt edilmemiş kalıntı değerleri düzenli olarak gözden geçirir. 
Şirket, faaliyet kiralamalarından elde ettiği kira ödemelerini doğrusal olarak ‘diğer gelirin bir parçası 
olarak finansal tablolarına yansıtmaktadır. 
(m) Finansman gelirleri ve finansman giderleri 
Finansman geliri, finansman amacıyla kullanılan döngünün bir parçasını oluşturan banka mevduat 
faiz gelirlerinden, finansal varlık ve yükümlülüklerin (ticari alacaklar ve borçlar dışındaki) 
üzerindeki kur farkı gelirlerinden ve türev araçlardan oluşan ve kar veya zarara kaydedilen 
kazançlardan oluşmaktadır. 
Finansman giderleri, banka kredilerinin faiz giderlerini, banka komisyon giderlerini, kiralama 
işlemlerinden oluşan faiz giderlerini, finansal varlıklarla (ticari alacaklar dışındaki) ilgili 
muhasebeleştirilen değer düşüklüklerini ve kar veya zararda muhasebeleştirilen türev finansal 
araçların gerçeğe uygun değerini içerir. Bir varlığın iktisabı, inşaatı ya da üretimi ile doğrudan 
ilişkilendirilemeyen borçlanma maliyetleri etkin faiz oranı kullanılarak kar veya zarar içerisinde 
muhasebeleştirilmiştir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

(m) Finansman gelirleri ve finansman giderleri (devamı) 

Finansal varlık ve yükümlülüklerin (ticari alacaklar ve borçlar dışındaki) üzerindeki kur farkı gelir 
ve giderleri kur farkı hareketlerinin net pozisyonuna göre finansman gelirleri veya finansman 
giderleri içerisinde net olarak raporlanır. Ticari alacaklar ve borçların üzerindeki kur farkı gelirleri 
esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisinde, kur farkı giderleri ise esas faaliyetlerden diğer giderler 
içerisinde raporlanır. Ticari işlemlere ilişkin reeskont, faiz gelir/giderleri ve kur farkı gelir/giderleri, 
esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderlerde muhasebeleştirilmektedir. 

  (n) Gelir vergileri 

Gelir vergisi gideri, dönem vergisi ve ertelenmiş vergi toplamından oluşur. Dönem vergisi ve 
ertelenmiş vergi işletme birleşmeleri veya doğrudan özkaynaklar veya diğer kapsamlı gelir ile 
ilişkilendirilenler dışında kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

(i) Dönem vergisi 

Dönem vergisi, raporlama dönemi sonu itibarıyla yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine 
yakın olan vergi oranları dikkate alınarak hesaplanan cari yılda vergiye konu kar veya zarar üzerinden 
beklenen vergi yükümlülüğü veya alacağıdır ve geçmiş yıllardaki vergi yükümlülükleri ile ilgili 
düzeltme kayıtlarını da içerir. Dönem vergi yükümlülüğü aynı zamanda temettü dağıtım 
bildirimlerinden kaynaklanan vergi yükümlülüklerini de içerir. 

Türkiye’de vergi mevzuatı, ana ve bağlı ortaklıkların vergi beyannamesi doldurmasına izin 
vermemektedir. Bu yüzden finansal tablolara yansıtılan vergi karşılığı, şirketler için ayrı ayrı 
hesaplanmıştır. 

(ii) Ertelenmiş vergi 

Ertelenmiş vergi, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan defter değerleri ile vergi 
matrahında kullanılan değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Aşağıdaki durumlarda 
meydana gelen geçici farklar için ertelenmiş vergi muhasebeleştirilmez: 

• Bir işletme birleşmesi olmayan ve ne muhasebe karını ne de vergiye tabi kar veya zararı 
etkilemeyen bir işlem sonucu oluşan varlık veya yükümlülüklerin ilk kayıtlara alınmasında 
ortaya çıkan geçici farklar; 

• Öngörülebilir bir gelecekteki tersine dönmesi muhtemel olmayan ve Şirket’in geri çevirim 
zamanını kontrol edebildiği bağlı ortaklık, iştirak ve müştereken kontrol edilen işletmelerdeki 
yatırımlarıyla ilgili geçici farklar. 

Kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları, vergi avantajları ve indirilebilir geçici farklar için ilerideki 
dönemde bunların mahsup edilmesine yeterli olacak tutarda vergilendirilebilir kar elde edileceğinin 
muhtemel olması halinde ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir. Vergilendirilebilir kar 
Şirketteki her bir bağlı ortaklığa ait iş planlarına göre belirlenir. Ertelenmiş vergi varlıkları her 
raporlama tarihinde gözden geçirilir ve ileriki dönemde vergiye tabi kar elde etmesinin muhtemel 
olması halinde bu tutarlarla sınırlı olmak üzere önceden muhasebeleştirilmeyen ertelenmiş vergi 
varlığı muhasebeleştirilir. 

Şirket, ertelenmiş vergi borçlarını ve ertelenmiş vergi varlıklarını, varlıklarının defter değerlerini ne 
şekilde geri kazanacağı veya borçlarını ne şekilde ödeyeceği ile ilgili raporlama dönemi sonundaki 
beklentilerinin vergisel sonuçlarıyla tutarlı bir şekilde ölçer. Ertelenmiş vergi, raporlama dönem sonu 
itibarıyla geçici farkların geri çevrileceği zamandaki yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine 
yakın olan vergi oranı ile ölçülür. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

(n) Gelir vergileri (devamı) 

(ii) Ertelenmiş vergi (devamı) 

Ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü, yasal olarak dönem vergi varlıklarını 
dönem vergi yükümlülüklerine mahsup etme hakkının olması ve aynı vergi mükellefi olması veya 
vergiye tabi işletmeler farklı işletmeler olmakla birlikte bu işletmeler vergi borçlarını ve vergi 
alacaklarını ya net esasa göre yerine getirecek veya tahsilat ve ödemeyi ayrı ayrı ancak aynı zamanda 
yapacak olması durumunda mahsuplaştırılabilmektedir. 

Şirket’in, Türkiye’de yaptığı çeşitli yatırımları için indirimli kurumlar vergisi ödemesine imkan 
sağlayan devlet teşvikleri mevcuttur. Bu şekilde olan teşvikler, TMS 12 “Gelir Vergileri” standardı 
kapsamında değerlendirilerek; hak kazanılan vergi avantajı tutarı üzerinden, gelecekte vergiye tabi 
kar elde etmek suretiyle bu avantajdan yararlanmanın muhtemel olması şartıyla, ertelenmiş vergi 
varlığı muhasebeleştirilmektedir.  

(o) Yayımlanmış ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar  

Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmasına 
izin verilmekle birlikte Şirket tarafından erken uygulanmayan bazı yeni standartlar, yorumlar ve 
değişiklikler aşağıdaki gibidir.  

Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan 
Değişiklikler) 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından 23 Ocak 2020 tarihinde UMS 1’e 
göre yükümlülüklerin kısa veya uzun vadeli olarak sınıflandırılmasına yönelik finansal durum 
tablosundaki sunumunun daha açıklayıcı hale getirilmesi amacıyla yayımlanan, “Yükümlülüklerin 
Kısa veya Uzun  
Vadeli Olarak Sınıflandırılması”na ilişkin değişiklikler, KGK tarafından da 12 Mart 2020 tarihinde 
“TMS 1’de Yapılan Değişiklikler - Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak 
Sınıflandırılması” başlığıyla yayımlanmıştır. 
Bu değişiklik, işletmenin en az on iki ay sonraya erteleyebildiği yükümlülüklerin uzun vadeli olarak 
sınıflandırılmasına ilişkin ek açıklamalar ve yükümlülüklerin sınıflandırılmasıyla ilgili diğer 
hususlara açıklık getirmiştir.  
TMS 1’de yapılan değişiklikler aşağıdaki hususları ele almaktadır: 
a. Yükümlülüklerin sınıflandırılmasında işletmenin yükümlülüğü erteleme hakkının raporlama 
dönemi sonunda mevcut olması gerektiği hususuna açıkça yer verilmesi. 
b. İşletmenin yükümlülüğü erteleme hakkını kullanmasına ilişkin işletme yönetiminin beklenti 
ve amaçlarının, yükümlülüğün uzun vadeli olarak sınıflandırılmasını etkilemeyeceğine yer verilmesi. 
c. İşletmenin borçlanma koşullarının söz konusu sınıflandırmayı nasıl etkileyeceğinin 
açıklanması. 
d. İşletmenin kendi özkaynak araçlarıyla ödeyebileceği yükümlülüklerin sınıflandırılmasına 
ilişkin hükümlerin açıklanması. 
Şirket’in bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden 
itibaren geriye dönük olarak uygulaması gerekmektedir. Bununla birlikte, erken uygulamasına izin 
verilmektedir.Son olarak, , UMSK tarafından 15 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan  değişiklikle 
UMS 1 değişikliğinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 
Şirket, TMS 1 değişikliğinin uygulanmasının finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

(o) Yayımlanmış ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 
(devamı) 

COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-TFRS 16 Kiralamalar’a 
ilişkin değişiklikler 

UMSK tarafından Mayıs 2020 tarihinde  “COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan 
İmtiyazlar-UFRS 16 Kiralamalar’a ilişkin değişiklikler KGK tarafından TFRS 16’da Yapılan 
Değişiklikler olarak 5 Haziran 2020 tarihinde yayımlanmıştır. 
Bu değişiklikle birlikte TFRS 16’ya Covid 19’dan kaynaklanan kira imtiyazlarının kiralamada 
yapılan bir değişiklik olarak dikkate alınmamasına yönelik kiracılar için Covid-19 konusunda 
muafiyet eklenmiştir. 
Öngörülen kolaylaştırıcı muafiyet, sadece kira ödemelerinde COVID-19 salgını sebebiyle tanınan 
imtiyazlar için ve yalnızca aşağıdaki koşulların tamamı karşılandığında uygulanabilecektir: 
➢ Kira ödemelerinde meydana gelen değişikliğin kiralama bedelinin revize edilmesine neden 

olması ve revize edilen bedelin, değişiklikten hemen önceki kiralama bedeliyle önemli ölçüde 
aynı olması veya bu bedelden daha düşük olması 

➢ Kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir azalışın, sadece normalde vadesi 30 Haziran 2021 
veya öncesinde dolan ödemeleri etkilemesi  

➢ Kiralamanın diğer hüküm ve koşullarında önemli ölçüde bir değişikliğin olmaması. 

Kiraya verenler için herhangi bir kolaylaştırıcı hükme yer verilmemiştir. Kiraya verenler kira 
imtiyazlarının kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmeye devam etmeli ve 
buna göre muhasebeleştirme yapmalıdırlar. 

Kiracılar için COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar - TFRS 16’ya 
İlişkin Değişiklikler’in yürürlük tarihi, 1 Haziran 2020 tarihinde veya sonrasında başlayan 
raporlama dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir. 

TFRS 3'de Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik 

Mayıs 2020'de UMSK, TFRS 3'de Kavramsal Çerçeve ’ye yapılan atıflara ilişkin değişiklik 
yayımlamıştır. 
Değişiklikle, UMSK tarafından TFRS 3’de, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’nin 
eski bir sürümüne yapılan referanslar, Mart 2018'de yayımlanan en son sürüme yapılan referanslar 
ile değiştirilmiştir. 
Şirket’in bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama 
dönemlerinden itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. 
Maddi Duran Varlıklar— Kullanım amacına uygun hale getirme (TMS 16’da yapılan 
değişiklik) 
Mayıs 2020'de UMSK, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardındadeğişiklik yapan “Maddi 
Duran Varlıklar - Kullanım amacına uygun hale getirme”değişikliğini yayımlamıştır. Değişiklikle 
birlikte, artık bir şirketin, bir varlığı kullanım amacına uygun hale getirme sürecinde, elde edilen 
ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin maddi duran varlık kaleminin maliyetinden düşülmesine 
izin verilmemektedir. Bunun yerine,  şirket bu tür satış gelirlerini ve satışı gerçekleştirilen ürünlerin 
satış maliyetleri ile birlikte kar veya zarar’da muhasebeleştirecektir.
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.3. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

Söz konusu değişiklik, bu husustaki muhasebeleştirme hükümlerini açıklığa kavuşturarak şeffaflığı 
ve tutarlılığı artırmaktadır - özellikle, yapılan değişiklikle bilikte ,artık varlığı kullanım amacına 
uygun hale getirirken, üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin, maddi duran varlık 
kaleminin maliyetinden düşülmesine izin vermemektedir. Bunun yerine, bir şirket bu tür satış 
gelirlerini ve ilgili maliyetleri artık kar veya zarara yansıtacaktır. 

Şirket’in bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden 
itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. 

2.4. Muhasebe tahmin ve varsayımlarının kullanımı  

Yönetim, finansal tabloları hazırlarken Şirket’in muhasebe politikalarını uygulanmasını ve 
raporlanan varlıkların, yükümlülüklerin, gelir ve giderlerin miktarlarını etkileyen muhakeme, tahmin 
ve varsayımlarda bulunmuştur. Gerçek miktarlar tahmini miktarlardan değişiklik gösterebilir. 

Tahminler ve ilgili varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Tahminlere yapılan 
değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilmektedir. 

Varsayımlar 

Finansal tablolarda kayıtlara alınan tutarlar üzerinde önemli etkisi olan muhasebe politikalarının 
uygulanan mesleki kanaatlere ilişkin bilgileri aşağıda belirtilen dipnotlarda açıklanmıştır: 
• Dipnot 11 ve 12 – Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar: Faydalı ömürleri; 
• Dipnot 9 – Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar; 
• Dipnot 5 – Kiralamalar; Kiralama süresi uzatma seçenekleri. 
Varsayımlar ve tahminlere bağlı belirsizlikler 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, ilerideki hesap döneminde varlık ve yükümlülüklerin defter değerleri 
üzerinde önemli bir düzeltme yapılması riskini içeren tahminler ve varsayımlarla ilgili belirsizliklere 
ait bilgiler aşağıdaki dipnotlarda açıklanmıştır: 
• Dipnot 20 – Hasılatın muhasebeleştirilmesi: İade yükümlülüğünün tespiti; 
• Dipnot 7 – Ticari alacaklar ve sözleşme varlıkları için BKZ’nın ölçümü: ağırlıklandırılmış 

ortalama zarar oranının tahmini; 
• Dipnot 28 – Ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi: Geçici farklar ile kullanılmamış 

geçmiş yıl mali zararları istinaden kullanılabilecek gelecekteki vergilendirilebilir karların mevcut 
olması; 

• Dipnot 16 – Çalışanlara sağlanan tanımlanmış fayda planlarına bağlı yükümlülüklerin yeniden 
ölçümü: Temel aktüeryal varsayımlar. 

Gerçeğe uygun değerlerin ölçümü  
Şirket’in çeşitli muhasebe politikaları ve açıklamaları hem finansal hem de finansal olmayan varlık 
ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesini gerektirmektedir. Bir varlığın veya 
yükümlülüğün gerçeğe uygun değerini ölçerken Şirket pazarda gözlemlenebilir bilgileri kullanır. 
Gerçeğe uygun değerlemeler aşağıda belirtilen değerleme tekniklerinde kullanılan bilgilere 
dayanarak belirlenen gerçeğe uygun değerleme hiyerarşisindeki değişik seviyelere 
sınıflanmaktadır:  
• Seviye 1: Özdeş varlıklar veya borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatla; 
• Seviye 2: Seviye 1’de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar veya borçlar açısından 

doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) veya dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) 
gözlemlenebilir nitelikteki veriler; ve 

• Seviye 3: Varlık veya borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan 
veriler (gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler). 
 



Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi  
31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar 
 (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.) 

 

 32 

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
2.4. Muhasebe tahmin ve varsayımlarının kullanımı (devamı) 

Şayet bir varlığın veya yükümlülüğün gerçeğe uygun değerini ölçmek için kullanılan bilgiler gerçeğe 
uygun değerleme hiyerarşisinin farklı bir seviyesine sınıflandırılabiliyorsa bu gerçeğe uygun 
değerleme bütün ölçüm için önemli olan en küçük bilginin dahil olduğu gerçeğe uygun değerleme 
hiyerarşisinin aynı seviyesine sınıflandırılır. Şirket gerçeğe uygun değerleme hiyerarşisindeki 
seviyeler arasındaki transferleri değişikliğin meydana geldiği raporlama döneminin sonunda 
muhasebeleştirmektedir. Gerçeğe uygun değerleme ölçümlerini yaparken kullanılan varsayımlara 
dair daha fazla bilgi 30 numaralı Finansal araçlar dipnotunda belirtilmiştir. 

2.5. Muhasebe tahminlerindeki değişiklik ve hatalar 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek 
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük 
olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 

2.6. Yeni ve Revize Edilmiş Muhasebe ve Raporlama Standartları 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas 
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve 
değiştirilmiş TFRS ve TFRS yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak 
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki 
etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 

i) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar 
Gösterge Faiz Oranı Reformu 2. Aşama - TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da 
Yapılan Değişiklikler 
 
Aralık 2020’de KGK, gösterge faiz oranının (IBOR) alternatif referans faiz oranı ile 
değiştirilmesinin Finansal raporlamaya olan etkilerini gidermek adına geçici muafiyetleri ortaya 
koyan Gösterge Faiz Oranı Reformu – Faz 2- TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 
Değişikliklerini yayınlamıştır. İşletmeler bu değişiklikleri 1 Ocak 2021’de veya sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulayacaktır. Değişiklikler aşağıdaki konuları 
kapsamaktadır: 

IBOR reformunun bir sonucu olarak sözleşmeye dayalı nakit akışlarını belirleme 
esasındaki değişiklikler için kolaylaştırıcı uygulama 
Değişiklikler, sözleşmeye bağlı değişikliklerin veya reformun doğrudan gerektirdiği nakit 
akışlarındaki değişikliklerin, piyasa faiz oranındaki bir harekete eşdeğer değişken faiz oranındaki 
değişiklikler olarak değerlendirilmesi için kolaylaştırıcı bir uygulama içerir. Bu kolaylaştırıcı 
uygulama kapsamında finansal araçlar için geçerli olan faiz oranlarının, faiz oranı reformu 
sonucunda değişmesi halinde söz konusu durumun bir finansal tablo dışı bırakma ya da sözleşme 
değişikliği olarak kabul edilmemesi; bunun yerine nakit akışlarının finansal aracın orijinal faiz 
oranları kullanılarak belirlenmeye devam edilmesi öngörülmektedir. 

Kolaylaştırıcı uygulama, TFRS 9 Finansal Araçlar (ve bu nedenle TMS 39 Finansal Araçlar: 
Sınıflandırma ve Ölçme) standardından muafiyet sağlayarak TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri 
Standardını uygulayan şirketler ve IBOR Reformu kaynaklı kiralama değişikleri için TFRS 16 
Kiralamalar standardı uygulaması için zorunludur. 
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 Riskten korunma Muhasebesi ilişkisinin sonlandırılmasına ilişkin imtiyazlar 

- Değişiklikler, IBOR reformu nedeniyle gerekli duyulan riskten korunma muhasebesi 
kurgusu ve dokümantasyonundaki revizyonların, riskten korunma ilişkisini 
sonlandırılmadan yapılmasına izin vermektedir. 

- Nakit akış riskinden korunma fonundaki birikmiş tutarın alternatif referans faiz oranına 
dayandığı varsayılır. 

- Şirketler, alternatif faiz oranı geçiş sürecinde, TMS 39 uyarınca geriye dönük etkinlik 
testlerinin değerlendirmesini yaparken, her bir riskten korunma ilişkisi nezdinde birikmiş 
gerçeğe uygun değer değişimlerini sıfırlama yoluna gidebilir. 

- Değişiklikler, gruplama yaklaşımına konu olarak belirlenmiş kalemlerin (örneğin makro 
riskten korunma stratejisinin parçası olanlar) IBOR reformunun gerektirdiği revizeler 
nedeniyle değiştirilmesine ilişkin muafiyet sağlamaktadır. İlgili muafiyet, riskten 
korunma stratejisinin korunmasına ve sonlandırılmadan devam etmesine olanak 
sağlamaktadır. 

- Alternatif referans faiz oranı geçişinde, riskten korunma ilişkisi birden fazla revize 
edilebilir. IBOR reformu kaynaklı riskten korunma ilişkisinde yapılan tüm revizeler için 
faz 2 muafiyetleri uygulanır. 

    Risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması 

Değişiklikler, şirketlere, riskten korunma ilişkisinde alternatif referans faiz oranının bir risk 
bileşeni olarak belirlendiği durumlarda, risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması gerekliliği 
kriterini sağlayacağına dair geçici muafiyet getirmektedir. 

İlave Açıklamalar 

Değişiklikler TFRS 7 Finansal Araçlara ilişkin Açıklamalar standardı kapsamında; işletmenin 
alternatif referans faiz oranlarına geçiş süreci ve geçişten kaynaklanan riskleri nasıl yönettiği, 
henüz geçiş gerçekleşmese de IBOR geçişinden etkilenecek finansal araçlar hakkında nicel bilgiler 
ve IBOR reformu risk yönetimi stratejisinde herhangi bir değişikliğe yol açmış ise, bu değişikliğin 
açıklanması gibi ek dipnot yükümlülükleri gerektirmektedir. 

Bu değişiklikler zorunlu olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Uygulama geriye dönük 
olmakla birlikte, şirketlerin geçmiş dönemleri yeniden düzenlemesi gerekli değildir. 

Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi 
olmamıştır 

TFRS 16 Değişiklikleri - Covid-19 ile İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan 
İmtiyazlardaki Değişiklik 

Haziran 2020 tarihinde KGK, TFRS 16 Kiralamalar standardında, COVID-19 salgını sebebiyle 
kiracılara tanınan kira imtiyazlarının, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını 
değerlendirmeleri konusunda muafiyet tanınması amacıyla değişiklik yapmıştır. 7 Nisan 2021 
tarihinde KGK, muafiyetin, vadesi 30 Haziran 2022 tarihinde veya öncesinde dolan kira 
ödemelerinde azalışa sebep olan imtiyazları da kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin değişiklik 
yapmıştır. 
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Kiracılar, yapılan bu değişikliği 1 Nisan 2021 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde 
uygulayacaklardır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

Genel anlamda, Şirket finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir. 
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 
finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için 
henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, 
yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve 
yorumların yürürlüğe girmesinden sonra  finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli 
değişiklikleri yapacaktır. 
TFRS 10 ve TMS 28 Değişiklikleri: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı 
Varlık Satışları veya Katkıları 
KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak 
değiştirilmek üzere, Aralık 2017’de TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin 
geçerlilik tarihini süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir. 
Şirket söz konusu değişikliklerin etkilerini, bahsi geçen standartlar nihai halini aldıktan sonra 
değerlendirecektir. 
TFRS 3 Değişiklikleri – Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik 
KGK, Temmuz 2020’de TFRS İşletme Birleşmeleri standardında değişiklikler yapmıştır. 
Değişiklik, TFRS 3’ün gerekliliklerini önemli şekilde değiştirmeden, Kavramsal Çerçevenin eski 
versiyonuna (1989 Çerçeve) yapılan atfı Mart 2018’de yayımlanan güncel versiyona (Kavramsal 
Çerçeve) yapılan atıfla değiştirmek niyetiyle yapılmıştır. Bununla birlikte, iktisap tarihinde kayda 
alma kriterlerini karşılamayan koşullu varlıkları tanımlamak için TFRS 3'e yeni bir paragraf 
eklemiştir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye 
yönelik olarak uygulanacaktır. Eğer işletme, aynı zamanda veya daha erken bir tarihte, TFRS 
standartlarında Kavramsal Çerçeve (2018 Sürümü)’ye atıfta bulunan değişikliklerin tümüne ait 
değişiklikleri uygular ise erken uygulamaya izin verilmektedir. 
Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 
değerlendirilmektedir. 
TMS 16 Değişiklikleri - Kullanım amacına uygun hale getirme 
KGK, Temmuz 2020’de,TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değişiklikler yapmıştır. 
Değişiklikle birlikte, şirketlerin bir maddi duran varlığı kullanım amacına uygun hale getirirken, 
üretilen ürünlerin satışından elde ettikleri gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin maliyetinden 
düşülmesine izin vermemektedir. Şirketler bu tür satış gelirlerini ve ilgili maliyetleri artık kar 
veya zararda muhasebeleştirecektir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemleri için uygulanacaktır. Değişiklikler geriye dönük olarak, yalnızca işletmenin değişikliği 
ilk uyguladığı hesap dönemi ile karşılaştırmalı sunulan en erken dönemin başlangıcında veya 
sonrasında kullanıma sunulan maddi duran varlık kalemleri için uygulanabilir. İlk defa TFRS 
uygulayacaklar için muafiyet tanınmamıştır. 
Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 
değerlendirilmektedir. 
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TMS 37 Değişiklikleri - Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine 
getirme maliyetleri 
KGK, Temmuz 2020’de, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardında 
değişiklikler yapmıştır. TMS 37’de yapılan ve 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemleri için uygulanacak olan değişiklik, bir sözleşmenin ekonomik açıdan “dezavantajlı” mı 
yoksa “zarar eden” mi olup olmadığının değerlendirilirken dikkate alınacak maliyetlerin 
belirlenmesi için yapılmıştır ve ‘direkt ilgili maliyetlerin’ dahil edilmesi yaklaşımının 
uygulanmasını içermektedir. Değişiklikler, değişikliklerin ilk kez uygulanacağı yıllık raporlama 
döneminin başında (ilk uygulama tarihi) işletmenin tüm yükümlülüklerini yerine getirmediği 
sözleşmeler için ileriye yönelik olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 
Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 
değerlendirilmektedir. 
TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı 
KGK Şubat 2019’da, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı 
kapsayan kapsamlı yeni bir muhasebe standardı olan TFRS 17’yi yayımlamıştır. TFRS 17 hem 
sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de 
karın hizmetlerin sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model 
getirmektedir TFRS 17, 1 Ocak 2023 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Standart Şirket için geçerli değildir ve 
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 
TMS 1 Değişiklikleri - Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması 
Ocak 2021’de KGK, “TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” standardında değişiklikler yapmıştır. 
1 Ocak 2023 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak 
üzere yapılan bu değişiklikler yükümlülüklerin uzun ve kısa vade sınıflandırılmasına ilişkin 
kriterlere açıklamalar getirmektedir. Yapılan değişiklikler TMS 8 “Muhasebe Politikaları, 
Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar”e göre geriye dönük olarak uygulanmalıdır. 
Erken uygulamaya izin verilmektedir. 
Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 
değerlendirilmektedir. 
TMS 8 Değişiklikleri – Muhasebe Tahminlerinin Tanımı 
Ağustos 2021'de KGK, TMS 8'de "muhasebe tahminleri" için yeni bir tanım getiren değişiklikler 
yayınlamıştır. TMS 8 için yayınlanan değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler, muhasebe tahminlerindeki 
değişiklikler ile muhasebe politikalarındaki değişiklikler ve hataların düzeltilmesi arasındaki 
ayrıma açıklık getirmektedir. Ayrıca, değiştirilen standart, girdideki bir değişikliğin veya bir 
ölçüm tekniğindeki değişikliğin muhasebe tahmini üzerindeki etkilerinin, önceki dönem 
hatalarının düzeltilmesinden kaynaklanmıyorsa, muhasebe tahminlerindeki değişiklikler 
olduğuna açıklık getirmektedir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin önceki tanımı, muhasebe 
tahminlerindeki değişikliklerin yeni bilgilerden veya yeni gelişmelerden kaynaklanabileceğini 
belirtmekteydi. Bu nedenle, bu tür değişiklikler hataların düzeltilmesi olarak 
değerlendirilmemektedir. Tanımın bu yönü KGK tarafından korunmuştur. Değişiklikler yürürlük 
tarihinde veya sonrasında meydana gelen muhasebe tahmini veya muhasebe politikası 
değişikliklerine uygulayacak olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Genel anlamda, Şirket 
finansal tablolar üzerinde  önemli bir etki beklenmemektedir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
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TMS 1 Değişiklikleri – Muhasebe Politikalarının Açıklanması 

Ağustos 2021'de KGK, TMS 1 için işletmelerin muhasebe politikası açıklamalarına önemlilik 
tahminlerini uygulamalarına yardımcı olmak adına rehberlik ve örnekler sağladığı değişiklikleri 
yayınlamıştır. TMS 1'de yayınlanan değişiklikler 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. TFRS'de "kayda değer" teriminin bir tanımının 
bulunmaması nedeniyle, KGK, muhasebe politikası bilgilerinin açıklanması bağlamında bu terimi 
"önemli" terimi ile değiştirmeye karar vermiştir. 'Önemli' TFRS'de tanımlanmış bir terimdir ve 
KGK’ya göre finansal tablo kullanıcıları tarafından büyük ölçüde anlaşılmaktadır. Muhasebe 
politikası bilgilerinin önemliliğini değerlendirirken, işletmelerin hem işlemlerin boyutunu, diğer 
olay veya koşulları hem de bunların niteliğini dikkate alması gerekir. Ayrıca işletmenin muhasebe 
politikası bilgilerini önemli olarak değerlendirebileceği durumlara örnekler eklenmiştir. 

Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki 
etkileri değerlendirilmektedir. 

TMS 12 Değişiklikleri – Tek bir işlemden kaynaklanan varlık ve yükümlülüklere ilişkin 
Ertelenmiş Vergi 

Ağustos 2021'de KGK, TMS 12'de ilk muhasebeleştirme istisnasının kapsamını daraltan ve 
böylece istisnanın eşit vergilendirilebilir ve indirilebilir geçici farklara neden olan işlemlere 
uygulanmamasını sağlayan değişiklikler yayınlamıştır. TMS 12'ye yapılan değişiklikler 1 Ocak 
2023'te veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler, bir 
yükümlülüğe ilişkin yapılan ödemelerin vergisel açıdan indirilebilir olduğu durumlarda, bu tür 
indirimlerin, finansal tablolarda muhasebeleştirilen yükümlülüğe (ve faiz giderine) ya da ilgili 
varlık bileşenine (ve faiz giderine) vergi amacıyla ilişkilendirilebilir olup olmadığının (geçerli 
vergi kanunu dikkate alındığında) bir muhakeme meselesi olduğuna açıklık getirmektedir. Bu 
muhakeme, varlık ve yükümlülüğün ilk defa finansal tablolara alınmasında herhangi bir geçici 
farkın olup olmadığının belirlenmesinde önemlidir. Değişiklikler karşılaştırmalı olarak sunulan en 
erken dönemin başlangıcında ya da sonrasında gerçekleşen işlemlere uygulanır. Ayrıca, 
karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcında, kiralamalar ile hizmetten çekme, 
restorasyon ve benzeri yükümlülüklerle ilgili tüm indirilebilir ve vergilendirilebilir geçici farklar 
için ertelenmiş vergi varlığı (yeterli düzeyde vergiye tabi gelir olması koşuluyla) ve ertelenmiş 
vergi yükümlülüğü muhasebeleştirilir. 

Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki 
etkileri  değerlendirilmektedir. 

Yıllık İyileştirmeler - 2018-2020 Dönemi 

KGK tarafından, Temmuz 2020’de “TFRS standartlarına ilişkin Yıllık İyileştirmeler / 2018-2020 
Dönemi”, aşağıda belirtilen değişiklikleri içerek şekilde yayınlanmıştır: 

 

- TFRS 1- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması – İlk 
Uygulayan olarak İştirak: Değişiklik, bir bağlı ortaklığın, ana ortaklık tarafından 
raporlanan tutarları kullanarak birikmiş yabancı para çevrim farklarını ölçmesine izin 
vermektedir. Değişiklik ayrıca, iştirak veya iş ortaklığına da uygulanır. 
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2.6. Yeni ve Revize Edilmiş Muhasebe ve Raporlama Standartları (devamı) 

- TFRS 9 Finansal Araçlar- Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için 
'%10 testinde dikkate alınan ücretler: Değişiklik, bir işletmenin yeni veya değiştirilmiş 
finansal yükümlülük şartlarının, orijinal finansal yükümlülük şartlarından önemli ölçüde 
farklı olup olmadığını değerlendirirken dikkate aldığı ücretleri açıklığa 
kavuşturmaktadır. Bu ücretler, tarafların birbirleri adına ödedikleri ücretler de dahil olmak 
üzere yalnızca borçlu ile borç  

- veren arasında, ödenen veya alınan ücretleri içerir. 

- TMS 41 Tarımsal Faaliyetler – Gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergilemeler: 
Yapılan değişiklik ile, TMS 41 paragraf 22’deki, şirketlerin TMS 41 kapsamındaki 
varlıklarının gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde vergilemeler için yapılan nakit 
akışlarının dikkate alınmamasına yönelik hükmü kaldırmıştır. 

Yapılan iyileştirmelerin tamamı, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri 
için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

Söz konusu değişikliklerin / iyileştirmelerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki 
etkileri değerlendirilmektedir. 

3. Nakit ve nakit benzerleri 
   

31 Aralık 2021- 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Kasa - 3.502
 - Merkez kasa - 3.502
Bankalar 27.045 28.383
 - Vadesiz TL mevduatlar 27.045 28.383

27.045 31.885  
 
 

4. Finansal borçlanmalar 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla finansal borç bulunmamaktadır (31.12.2020: Yoktur).  
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5. Finansal Yatırımlar 
31 Aralık 2021 – 31.12.2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir.  

Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
Hisse senetleri 29.368.314 199.402 
Hisse senedi değer artışı  --  -- 
Hisse senedi değer düşüklüğü (718.314) 75.103 
Toplam 28.650.000 274.505  

 

31 Aralık 2021 Adet Maliyet Piyasa Değeri
ISFIN 4.500.000 14.139.763 13.950.000 
TRGYO 3.750.000 15.228.551 14.700.000 
Toplam 8.250.000 29.368.314 28.650.000 

31 Aralık 2020 Adet Maliyet Piyasa Değeri
Yeşil Yapı 150.000,00 199.400 274.500 
İzmir Demir Çelik 0,05 2 5 
Toplam 150.000 199.402 274.505  
 

6. İlişkili taraf açıklamaları 
Finansal tablolarda ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri 
tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirak ve müştereken kontrol 
edilen ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. İşletmenin normal işleyişi esnasında ilişkili 
taraflarla çeşitli işlemler yapılmıştır. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin önemli bir bölümü elimine 
edilmiş olup ilişkili taraflarla yapılan işlemlerden eliminasyon sonrası kalanlar Şirket için bir 
önemlilik arz etmemektedir. 
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6. İlişkili taraf açıklamaları (devamı) 
6.1. İlişkili Taraflarla Bakiyeler 

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
Eros Tekstil İnş. San. Tic. A.Ş.  58.410 -
Koç Metalurji A.Ş.  10.620 -

 69.030 -  

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.  905.365  -

 905.365 -  

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.  -  508.808

-  508.808  

 6.2. İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar Ve/Veya Elde Edilen Gelirler 

 

Danışmanlık Gelirleri 2021 2020
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.  30.000  66.000
Eros Tekstil İnş. San. Tic. A.Ş.  18.000  18.000
Koç Metalurji A.Ş.  18.000  18.000

 66.000  102.000  
6.3. İlişkili Taraflardan Yapılan Alışlar Ve/Veya Ödenen Giderler 

İlişkili taraflardan alınan hizmetler 2021 2020
Kira gideri ve ortak kullanım gideri  10.560  10.680

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.  10.560  10.680
Adat faiz gideri  -  64.098

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.  -  64.098
Diğer Giderler  15.234  -

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.  15.234  -  

6.4. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait, Şirket yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerine sağlanan 
kısa vadeli faydalar toplamı 78.147 TL (31 Aralık 2020: 52.933 TL) tutarındadır, yönetim kurulu 
üyelerine huzur hakkı ödenmektedir. 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, Şirket’in direktörlerine 
ve üst düzey yöneticilere borcu, diğer uzun vadeli fayda, işten ayrılma sonrası sağlanan fayda, işten 
çıkarma nedeniyle sağlanan fayda ve hisse bazlı ödeme bulunmamaktadır. 
7. Ticari alacak ve borçlar 
Kısa vadeli ticari alacaklar 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket’in kısa vadeli ticari alacakları bulunmamaktadır (31.12.2020: 
Yoktur). 

Uzun vadeli ticari alacaklar 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket’in uzun vadeli ticari alacakları bulunmamaktadır (31.12.2020: 
Yoktur). 
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7. Ticari alacak ve borçlar (devamı) 
Kısa vadeli ticari borç 

31 Aralık 31 Aralık
2021 2020

Ticari borçlar  3.379  17.812
Diğer ticari borçlar  809  -

 4.188  17.812  
 Uzun vadeli ticari borç 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket’in uzun vadeli ticari borcu bulunmamaktadır (31.12.2020: 
Yoktur). 

8. Diğer alacak ve borçlar  
Kısa vadeli diğer alacaklar 

31 Aralık 2021- 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in kısa vadeli diğer alacakları aşağıdaki 
gibidir: 

31 Aralık 31 Aralık
2021 2020

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 191.947 50.754
191.947 50.754  

 
 
Diğer Kısa vadeli diğer borçlar 

31 Aralık 2021- 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, ilişkili olmayan taraflara diğer borçlar aşağıdaki 
gibidir: 

31 Aralık 31 Aralık
2021 2020

 Ödenecek vergi ve fonlar 4.120 -
4.120 -  
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9. Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar  

 

31 Aralık 31 Aralık
2021 2020

Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.’nin Toplam Varlıkları 485.443.106 339.697.232
Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.’nin Toplam Yükümlülükleri (218.240.939) (146.574.254)
Dagi Yatırım Holding A.Ş.’nin Net Varlıkları 267.202.167 193.122.978

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki İştirakin Özkaynak Yöntemine Göre
Değerlenmiş Değeri % 5,27 (31.12.2020: % 19,63) 14.086.516 37.910.980

Dagi Yatırım Holding A.Ş.’deki Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.’nin Kayıtlı Değeri 4.145.145 12.591.117

Özkaynak Yöntemine Göre Oluşan Değerleme Farkı 9.941.371 25.319.863

DAGİ GİYİM dönem başı değeri 37.910.980 20.240.505
DAGİ GİYİM dönem içi alışlar değeri 17.000.002 -
DAGİ GİYİM dönem içi satışlar değeri (46.429.650) -
Toplam 8.481.332 20.240.505

DAGİ GİYİM dönem sonu değerlenmiş değeri 14.086.516 37.910.980
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Oluşan Dönem Kar/(Zararı) 5.605.184 17.670.475  

10. Peşin ödenmiş giderler 
31 Aralık 2021 – 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli peşin ödenmiş giderler aşağıdaki 
gibidir: 

31 Aralık 31 Aralık
2021 2020

Diğer peşin ödenmiş giderler 21.578 46.222
21.578 46.222  

 

31 Aralık 2021 – 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli ertelenmiş gelirleri aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 31 Aralık
2021 2020

Gelecek aylara ait gelirler  -  64.098
 -  64.098
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11. Maddi duran varlıklar 

 Maliyet Değeri ve gerçeğe uygun değeri 

 Binalar, 
arsalar, yer altı 

ve yer üstü 
düzenlemeleri 

 Tesis makine 
ve cihazlar  Demirbaşlar  Taşıtlar 

 Özel
maliyetler 

 Yapılmakta 
olan yatırımlar  Toplam 

 1 Ocak 2020 itibarıyla açılış bakiyesi - - 131.913 - - - 131.913
 İlaveler - - - - - - -
 Çıkışlar    - - - - - - -
 31 Aralık 2020 itibarıyla kapanış bakiyesi - - 131.913 - - - 131.913

 1 Ocak 2021 itibarıyla açılış bakiyesi - - 131.913 - - - 131.913
 İlaveler - - - - - - -
 Çıkışlar    - - - - - - -
 31 Aralık 2021 itibarıyla kapanış bakiyesi - - 131.913 - - - 131.913  

 Birikmiş Amortisman 

 Binalar, 
arsalar, yer altı 

ve yer üstü 
düzenlemeleri 

 Tesis makine 
ve cihazlar  Demirbaşlar  Taşıtlar 

 Özel
maliyetler 

 Yapılmakta 
olan yatırımlar  Toplam 

 1 Ocak 2020 itibarıyla açılış bakiyesi - - 131.913 - - - 131.913
 Dönem amortismanı - - - - - - -
 Çıkışlar    - - - - - - -
 31 Aralık 2020 itibarıyla kapanış bakiyesi - - 131.913 - - - 131.913

 1 Ocak 2021 itibarıyla açılış bakiyesi - - 131.913 - - - 131.913
 Dönem amortismanı - - - - - -
 Çıkışlar    - - - - - -
 31 Aralık 2021 itibarıyla kapanış bakiyesi - - 131.913 - - - 131.913

31 Aralık 2020 itibarıyla net defter değeri - - - - - - -
31 Aralık 2021 itibarıyla net defter değeri - - - - - - -  

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait amortisman gideri yoktur (31.12.2020: Yoktur). 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sabit kıymetler üzerinde rehin ve ipotek bulunmamaktadır (31 Aralık 2020: bulunmamaktadır). 
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12. Maddi olmayan duran varlıklar 
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıllara ait maddi olmayan duran varlık hareket tabloları aşağıdaki 
şekilde özetlenmiştir: 

 Maliyet Değeri   Haklar

Diğer maddi
olmayan duran

varlıklar

Bilgisayar 
yazılımları ve 

haklar
Yapılmakta 

olan yatırımlar Toplam
1 Ocak 2020 itibarıyla açılış bakiyesi 7.494 7.494
İlaveler - -
Çıkışlar - - - - -
31 Aralık 2020 itibarıyla kapanış bakiyesi

7.494 - - - 7.494

1 Ocak 2021 itibarıyla açılış bakiyesi 7.494 - - - 7.494
İlaveler - - - -
Çıkışlar - - - - -
31 Aralık 2021 itibarıyla kapanış bakiyesi

7.494 - - - 7.494

İtfa Payları Haklar

Diğer maddi
olmayan duran

varlıklar

Bilgisayar 
yazılımları ve 

haklar
Yapılmakta 

olan yatırımlar Toplam
1 Ocak 2020 itibarıyla açılış bakiyesi 7.494 - - - 7.494
Cari dönem itfa gideri - - - - -
Çıkışlar - - - - -
31 Aralık 2020 itibarıyla kapanış bakiyesi

7.494 - - 7.494

1 Ocak 2021 itibarıyla açılış bakiyesi 7.494 - - - 7.494
Cari dönem itfa gideri - - - -
Çıkışlar - - - -
31 Aralık 2021 itibarıyla kapanış bakiyesi

7.494 - - - 7.494

31 Aralık 2020 itibarıyla net defter değeri - - - - -
31 Aralık 2021 itibarıyla net defter değeri - - - - -  

 

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait itfa payı bulunmamaktadır (31.12.2020: Yoktur). 
 

13. Kullanım hakkı varlıkları 
31 Aralık 2021 tarihi itibariyle kullanım hakları bulunmamaktadır (31.12.2020: Yoktur). 
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14. Karşılıklar, koşullu varlık ve borçlar 
 Kısa vadeli karşılıklar 

 

31 Aralık 31 Aralık
2021 2020

 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 17.769 2.946
-İzin karşılıkları 17.769 2.946

17.769 2.946  

 

2021 2020
1 Ocak bakiyesi 2.946 12.468
Cari yıl karşılığı 14.823 (9.522)
31 Aralık bakiyesi 17.769 2.946  

 

15. Taahhütler 
(a) Verilen teminat, rehin ve ipotekler 

 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Şirket'in teminat, rehin ve ipotek pozisyonuna bulunmamaktadır. 
16. Çalışanlara sağlanan faydalar 

 Kıdem tazminatı karşılığı 

Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirket ve Türkiye’deki bağlı ortaklıklarda bir yıllık 
hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik 
hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25, kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini 
dolduran ve emeklilik yaşına gelmiş (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) personele kıdem tazminatı 
ödemesi yapılmak zorundadır. Mevzuatın 8 Eylül 1999 tarihi itibarıyla değişmesinden dolayı 
emekliliğe bağlı hizmet süresi ile ilgili belirli geçiş yükümlülükleri vardır. 

Bu ödemeler 31 Aralık 2021 itibarıyla 30 günlük maaşın üzerinden en fazla 10.848 TL’ye göre (31 
Aralık 2020: 7.639 TL) çalışılan yıl başına emeklilik ya da fesih günündeki orana göre hesaplanır. 
Kıdem tazminatı karşılığı cari bazda hesaplanır ve finansal tablolara yansıtılır. Karşılık Şirket’in 
çalışanlarının emekliliklerinden kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülüğünün bugünkü 
değeri tahmin edilerek hesaplanır. Hesaplama, açıklamayı yapan kurum tarafından açıklanan kıdem 
tazminatı tavanına göre hesaplanır. 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Şirket’in çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası 
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS, Şirket’in yükümlülüklerini 
tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını 
öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal 
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir. 

Temel varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. 
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki 
beklenen reel faiz oranını ifade eder. Sonuçta, 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla 
ilişikteki finansal tablolarda yükümlülükler, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait 
olası yükümlülüğün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 31 Aralık 2021 tarihindeki karşılık 
yıllık yüzde 15 enflasyon oranı ve yüzde 18,89 iskonto oranı varsayımına göre, yaklaşık yüzde 3.38 
iskonto oranı ile hesaplanmıştır (31 Aralık 2020: yıllık yüzde 10,3 enflasyon oranı ve yüzde 13,5 
iskonto oranı varsayımına göre, yaklaşık yüzde 2,72 iskonto oranı). Kıdem tazminatına ilişkin 
hakların imtiyaz anlaşması sonunda ödeneceği planlanmıştır. Buna bağlı olarak gelecekte ödenecek 
yükümlülüklerin bugünkü değerinin hesaplanmasında imtiyaz anlaşma süreleri dikkate alınmıştır. 
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16. Çalışanlara sağlanan faydalar 
Kıdem tazminatı karşılığı (devamı) 

31 Aralık 2021 – 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıllara ait, kıdem tazminatı karşılığındaki 
hareketler aşağıdaki 

gibidir:  

2021 2020
1 Ocak bakiyesi 23.041 51.730
Hizmet Maliyeti 6.218 (27.110)
Faiz Gideri 779 1.407
Dönem İçi Ödemeler - -
Aktüeryal Kayıp/(Kazanç) - (2.986)
31 Aralık bakiyesi 30.038 23.041  

17. Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 31 Aralık
2021 2020

Personele ödenecek ücretler - 11.022
Ödenecek sosyal güvenlik primleri 9.908 4.862

9.908 15.884  

 

18. Diğer varlık ve yükümlülükler 

 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, diğer dönen varlıklar aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 31 Aralık
2021 2020

Devreden ve indirilecek KDV 148.201 116.450
148.201 116.450  

19. Sermaye, yedekler ve diğer özsermaye kalemleri 

Ödenmiş sermaye 

Şirket’in 31 Aralık 2021- 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 31 Aralık
% 2021 % 2020

Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş. 30,02% 3.242.048 30,02% 3.242.048
Mahmut Nedim Koç 19,99% 2.158.562 0,00% -
Eros Tekstil İnş. San. ve Tic. A.Ş. 0,00% 0 19,99% 2.158.562
İbrahim Yurtseven 8,61% 929.600 8,61% 929.550
Diğer 41,39% 4.469.790 41,39% 4.469.840

100,00% 10.800.000 100,00% 10.800.000  

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Şirket’in 10.800.000 TL olan sermayesi her biri 1 Kr (Bir Kuruş) 
nominal değerde 1.080.000.000 adet nominal paydan oluşmaktadır (31 Aralık 2020: 10.800.000 TL 
olan sermayesi her biri 1 Kr nominal değerde 1.080.000.000 adet nominal pay). 
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19.Sermaye, yedekler ve diğer özsermaye kalemleri (devamı) 
 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 

Yasal yedekler  

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden 
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin yüzde 20’sine ulaşıncaya kadar 
yasal dönem karının yüzde 5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler, kar dağıtımı 
yapıldığı durumlarda Şirket sermayesinin yüzde 5’ini aşan tüm nakit kar payı dağıtımlarının yüzde 
10’u oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin yüzde 50’sini 
aşmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların 
karşılanmasında kullanılabilirler. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 
851.267 TL tutarındadır (31 Aralık 2020: 851.267 TL). 
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları:  

TMS 19 (2011) standardının benimsenmesi sonucunda diğer kapsamlı gelir olarak 
muhasebeleştirilen aktüeryal kazanç ve kayıplardan oluşmaktadır. 

 

20. Hasılat 
2021 2020

Hisse senedi satış hasılatı 231.974.910 7.049.289
231.974.910 7.049.289  

21. Satışların maliyeti 
31 Aralık 2021 – 31 Aralık 2020 tarihi sona eren yıllara ait satışların maliyeti aşağıdaki gibidir: 

2021 2020
Satılan hisse senetleri (-) (231.683.470) (7.048.667)

(231.683.470) (7.048.667)  
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22. Genel yönetim giderleri, satış, pazarlama ve dağıtım giderleri  
31 Aralık 2021 – 31 Aralık 2020 tarihi sona eren yıllara ait genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir: 
 

2021 2020
 Genel yönetim giderleri (-) (623.176) (335.982)

(623.176) (335.982)

a) Genel Yönetim Giderleri Detayı

2021 2020
Personel giderleri 421.400 256.920
Danışmanlık giderleri 156.607 24.500
Vergi, resim ve harç giderleri 28.171 4.911
Kira giderleri 10.560 9.600
Diğer 4.919 38.305
Enerji, yakıt giderleri 1.519 1.746

623.176 335.982  
 

31 Aralık 2021 tarihi sona eren yıllara ait satış, pazarlama ve dağıtım giderleri bulunmamaktadır 
(31.12.2020: Yoktur). 

31 Aralık 2021 tarihi sona eren hesap dönemlerinde niteliklerine göre giderler bulunmamaktadır 
(31.12.2020: Yoktur). 

Bağımsız Denetçi/Bağımsız Denetim Kuruluşlarından Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretler 

Şirketin/Grup'un, KGK'nın 30 Mart 2021 tarihinde mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Kurul 
Kararına istinaden hazırladığı ve hazırlanma esasları 19 Ağustos 2021 tarihli KGK yazısını temel 
alan bağımsız denetim kuruluşlarınca verilen hizmetlerin ücretlerine ilişkin açıklaması aşağıdaki 
gibidir: 

2021 2020

Toplam 35.000 30.000

Raporlama dönemine ait bağımsız 
denetim ücreti 35.000 30.000
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23. Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler 
31 Aralık 2021 – 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıllar itibarıyla, esas faaliyetlerden diğer gelirler 
aşağıdaki gibidir: 

2021 2020
Danışmanlık gelirleri 66.000 66.000
Diğer Gelirler 111 7.245
Konusu kalmayan karşılıklar - 73.630
Menkul kıymet satış karları - 102

66.111 146.977

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

2021 2020
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları 793.417 -
Diğer 58.400 854

851.817 854  

24. Yatırım faaliyetlerinden gelir ve giderler 
31 Aralık 2021 – 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıllar itibarıyla, yatırım faaliyetlerinden gelirler 
aşağıdaki gibidir: 

2021 2020
Yatırım faaliyetlerinden diğer karlar - 175.411

- 175.411  
 

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıl itibarıyla, yatırım faaliyetlerinden giderler bulunmamaktadır 

 (31.12.2020: Yoktur). 

 

25. Finansman gelirleri 
31 Aralık 2021 – 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıllara ait finansman gelirleri aşağıdaki gibidir: 

2021 2020
Faiz gelirleri 32.839 157

32.839 157  
 

26. Finansman giderleri 
31 Aralık 2021 – 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıllara ait finansman giderleri aşağıdaki gibidir: 

2021 2020
Faiz giderleri - 64.098
Banka komisyon giderleri 94.217 2.922

94.217 67.020  
 

 

 

 



Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi  
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla 
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar 
 (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.) 

 

49 
 

27. Gelir vergileri 
 Kurumlar vergisi 

Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ilişikteki finansal 
tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. 

Türkiye’de kurumlar vergisi oranı, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi 
kabul edilmeyen giderlerin ilave edilerek, vergi yasalarında yer alan istisnaların indirilerek 
bulunacak yasal vergi matrahına uygulanan kurumlar vergisi oranı yüzde 20’dir. Ancak, 5 Aralık 
2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 91inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 10uncu madde uyarınca kurumların 2018, 2019 ve 2020 
vergilendirme dönemlerine ait kazançları üzerinden ödenmesi gereken kurumlar vergisinin yüzde 22 
oranıyla hesaplanması ve sonrasında tekrardan yüzde 20 oranı ile vergilendirilmeye devam edilmesi 
öngörülmektedir. Bu süre zarfında Bakanlar Kurulu’na yüzde 22 oranını yüzde 20 oranına kadar 
indirme yetkisi verilmiştir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, en az iki yıl süreyle sahip olunan gayrimenkullerinin 
(taşınmazlarının) kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların 
%75’lik kısmı, 31 Aralık 2021 itibarıyla kurumlar vergisinden istisnadır. Bununla birlikte, 7061 
sayılı kanunla yapılan değişiklikle bu oran taşınmazlar açısından %75’ten %50’ye indirilmiş ve 
2018yılından itibaren hazırlanacak vergi beyannamelerinde bu oran %50 olarak kullanılmaktadır. 

Türkiye’deki vergi mevzuatı, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklarının bir vergi beyannamesi vermesine 
olanak tanımamaktadır. Bu sebeple, finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, konsolidasyona 
tabi olan her bir şirket bazında ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Kurumlar vergisi  

 Türk vergi mevzuatına göre mali zararlar, gelecekte oluşacak kurum kazancından mahsuplaştırılmak 
üzere beş yıl süre ile taşınabilir. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. 

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi idaresi ile mutabakat sağlama gibi bir uygulama 
yoktur. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dört ay içerisinde 
verilir. Vergi incelemesine yetkili makamlar, hesap dönemini takip eden beş yıl süresince vergi 
beyannamelerini ve bunlara temel olan muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve bulguları neticesinde 
yeniden tarhiyat yapabilirler.
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27. Gelir vergileri (devamı) 
Gelir vergisi stopajı 

Temettü dağıtımları üzerinde stopaj yükümlülüğü olup, bu stopaj yükümlülüğü temettü ödemesinin 
yapıldığı dönemde tahakkuk edilir. Türkiye’de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde 
eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri 
yüzde 15 oranında stopaja tabidir. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar 
dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının uygulamasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmalarında yer alan stopaj oranları da gözönünde bulundurulur. Geçmiş yıllar karlarının 
sermayeye tahsis edilmesi, kar dağıtımı sayılmamaktadır, dolayısıyla stopaj vergisine tabi değildir. 

Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri 

Türkiye’de, transfer fiyatlandırması düzenlemeleri Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer 
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13. maddesinde belirtilmiştir. Transfer 
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki 18 Kasım 2007 tarihli tebliğ uygulama ile 
ilgili detayları düzenler. 

Vergi mükellefi, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya 
fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen 
transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Bu gibi transfer fiyatlandırması 
yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kurumlar vergisi için kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate 
alınır. 

Vergi gideri 

31 Aralık 2021 – 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren gelir vergileri aşağıdaki gibidir: 

2021 2020
Vergi gideri:
Cari dönem kurumlar vergisi gideri (978.790) -
Ertelenmiş vergi geliri:
Geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi (gideri) 
/geliri

5.298.428 (3.933.846)

Toplam vergi gideri 4.319.638 (3.933.846)  
 

31 Aralık 2021 – 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıllar itibarıyla diğer kapsamlı gelir tablosunda 
kayıtlara alınan gelir vergileri aşağıdaki gibidir: 

2021 2020
Ertelenmiş vergi geliri:
Tanımlanmış fayda borcunun yeniden ölçümüne ilişkin 
ertelenmiş vergiler - (657)  
31 Aralık 2021 – 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla dönem karı vergi varlıkları / yükümlülükleri 
aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 31 Aralık
2021 2020

Dönem sonu itibarıyla dönem karı vergi 
yükümlülüğü karşılığı 978.790 -
Peşin ödenen kurumlar vergisi (1.642) -- 
Dönem karı vergi varlığı / yükümlülüğü, net 977.148 -
Cari dönem vergisine ilişkin varlıklar (1.642) -
Dönem karı vergi yükümlülüğü 978.790 -  
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27. Gelir vergileri (devamı) 

Vergi gideri (devamı) 

Etkin vergi oranının mutabakatı 

31 Aralık 2021 – 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıllar itibarıyla raporlanan vergi karşılığı, vergi 
öncesi kar üzerinden yasal vergi oranı kullanılarak hesaplanan tutardan farklıdır. İlgili mutabakat 
dökümü aşağıdaki gibidir: 

% 2021 % 2020
Dönem karı 8.746.002 13.655.940
Toplam gelir vergisi gideri 4.319.638 (3.933.846)

Vergi öncesi kar 4.426.364 17.589.786

Şirketin yasal vergi oranı ile hesaplanan vergi (23) (1.018.064) (22) (3.869.753)
Kanunen kabul edilmeyen giderler () (10.793) () (172)
Vergi istisnaları 116 5.144.673 -
Diğer düzeltmelerinin etkisi 5 203.823 () (63.921)
Dönem vergi gideri 4.319.638 (3.933.846)  

 

Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü   

Ertelenmiş vergi, bilanço yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer 
alan kayıtlı değerleri ile vergi matrahında kullanılan değerleri arasındaki vergi indirimine konu 
olmayan şerefiye ve muhasebeye ve vergiye konu olmayan ilk defa kayıtlara alınan varlık ve 
yükümlülük farkları hariç geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi gelir/(giderinin) yıllar 
içerisindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 

Kayıtlara alınan ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü 

31 Aralık 2021 – 31 Aralık 2020 tarihinde itibarıyla, ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş 
vergi yükümlülüğüne atfolunan kalemler aşağıdakilerden oluşmaktadır:
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27. Gelir vergileri (devamı) 

Kayıtlara alınan ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü (devamı) 

2021

Varlıklar Yükümlülükler Net tutar

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar  -  (279.122)  (279.122)

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar  -  (3.627)  (3.627)

Ara toplam  -  (282.749)  (282.749)
Mahsuplaşabilen vergi tutarı  -  -  -

Toplam ertelenen vergi varlığı/(yükümlülüğü)  -  (282.749)  (282.749)  

  

2020

Varlıklar Yükümlülükler Net tutar

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar  -  (5.570.371)  (5.570.371)

Ticari borçlar  -  (16.523)  (16.523)

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar  5.717  -  5.717

Ara toplam  5.717  (5.586.894)  (5.581.177)

Mahsuplaşabilen vergi tutarı  -

Toplam ertelenen vergi varlığı/(yükümlülüğü)  5.717  (5.586.894)  (5.581.177)  

27. Gelir vergileri (devamı) 
Kayıtlara alınan ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü (devamı) 

Ertelenmiş vergi gelir / (giderinin) yıllar içerisindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 

2021

1 Ocak 2021

Cari dönem
ertelenmiş vergi

gideri 31 Aralık 2021

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar  (5.570.371)  5.291.249  (279.122)

Ticari borçlar  (16.523)  16.523  -

Karşılıklar  -  -  -

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar  5.717  (9.344)  (3.627)
 (5.581.177)  5.298.428  (282.749)  

2020

1 Ocak 2020

Cari dönem
ertelenmiş vergi

gideri 31 Aralık 2020

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar  (1.682.866)  (3.887.505)  (5.570.371)

Ticari borçlar  22.068  (38.591)  (16.523)

Karşılıklar  -  -  -

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar  14.124  (7.750)  5.717
 (1.646.674)  (3.933.846)  (5.581.177)  
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28. Türev finansal araçlar 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, elde tutulan türev finansal araçların net kayıtlı değerleri 
bulunmamaktadır (31.12.2020: Yoktur). 

29. Finansal araçlar 
Finansal risk yönetimi 
Şirket finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir: 

• Kredi riski 
• Likidite riski 
• Piyasa riski 

Bu dipnot Şirket’in yukarıda belirtilen risklere maruz kalma durumu, Şirket’in hedefleri, riski ölçmek 
ve yönetmek için olan politika ve süreçler ve Şirket’in sermayeyi yönetimi ile ilgili bilgi sunmaktadır.  

Risk yönetim çerçevesi 

Şirket’in Yönetim Kurulu, Şirket’in risk yönetim çerçevesinin belirlenmesinden ve gözetiminden 
genel olarak sorumludur.  

Kredi riski 

Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak 
yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. 
Şirket, kredi riskini belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların 
güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. Şirket’in toplam kredi riski 
bilançoda gösterilmiştir. 

Likidite riski  

Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda 
meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması 
sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. 
Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek 
için yeterli tutarda nakit ve nakit benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmeye 
çalışmaktadır. 

Piyasa riski 

Piyasa riski; döviz kurları, faiz oranları veya menkul kıymetler piyasalarında işlem gören 
enstrümanların fiyatları gibi para piyasasındaki değişikliklerin Şirket’in gelirinin veya sahip olduğu 
finansal varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine maruz kalmayı 
kabul edilebilir sınırlar dahilinde kontrol ederken, getiriyi optimize etmeyi amaçlamaktadır. 

Kur riski 

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda 
ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir.
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29. Finansal araçlar (devamı) 
Finansal risk yönetimi (devamı) 
Faiz oranı riski  

Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, 
Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden 
etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir. 

Sermaye yönetimi 

Yönetim Kurulu’nun politikası kredi veren ve piyasa güveni açısından güçlü sermaye yapısı 
sağlamak ve işletmenin gelecekteki büyümesini desteklemek ve sermaye maliyetini düşürmek 
için en uygun sermaye yapısını sağlamaktır. 
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30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi 
 Kredi riski 

Finansal varlıkların kayıtlı değerleri maruz kalınan azami kredi riskini gösterir. Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski aşağıdaki gibidir: 
31 Aralık 2021

Nakit ve
nakit benzerleri

Türev finansal 
araçlar

İlişkili taraf Diğer taraf İlişkili taraf Diğer taraf

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski 69.030                     -                           -                    191.947              27.045                      -                         

(A+B+C+D+E)

  - Azami riskin teminat.vs ile güvence altına alınmış kısmı -                            -                            - - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri 69.030                       -                            - 191.947                27.045                       -                          

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan. aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne 
uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri -                            - - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri -                            - - - - -

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

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

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

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

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

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

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

31 Aralık 2020

Ticari alacaklar Diğer alacaklar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş                                -   -                            

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş                                -   -                            

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş                                -   -                            

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş                                -   -                            

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş                                -   -                            

Alacaklar

Ticari alacaklar
Diğer alacaklar

Alacaklar
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30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 Kredi riski (devamı) 
 

31 Aralık 2020

Nakit ve
nakit benzerleri

Türev finansal 
araçlar

İlişkili taraf Diğer taraf İlişkili taraf Diğer taraf

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski -                            -                           42.655             8.099                   31.855                      38.185.485           

(A+B+C+D+E) -                            -                           -                    -                       -                            -                         

  - Azami riskin teminat.vs ile güvence altına alınmış kısmı -                            -                            -                     -                        -                             -                          

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri -                            -                            42.655               8.099                    31.885                       38.185.485             

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan. aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne 
uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri -                            -                            -                     -                        -                             -                          

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri -                            -                            -                     -                        -                             274.505                  

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

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

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

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

  - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) -                            -                            -                     -                        -                             274.505                  

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

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

31 Aralık 2020

Ticari alacaklar Diğer alacaklar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş                                -   -                            

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş                                -   -                            

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş                                -   -                            

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş                                -   -                            

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş                                -   -                            

Alacaklar

Ticari alacaklar
Diğer alacaklar

Alacaklar

 



Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi  
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla  
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar 
 (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.) 

 

57 
  

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 Likidite riski  

Şirket, ticari ve diğer borçları dolayısıyla beklenen nakit çıkışlarının yanısıra ticari ve diğer alacakları 
dolayısıyla beklenen nakit girişlerinin seviyesini izlemektedir.  

Şirket’in 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla tahmini faiz ödemeleri dahil olmak 
üzere finansal yükümlülüklerin ödeme planına göre belirlenmiş vadeleri aşağıdaki gibidir: 
31 Aralık 2021
Türev olmayan finansal yükümlülükler Kayıtlı değer Sözleşmeli nakit akışı 3 aydan az 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan fazla
Teminatlı banka kredileri -- -- -- -- -- -- 

Ticari ve diğer borçlar 4.188 (4.188) (4.188) -- -- -- 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar -- -- -- -- -- -- 

Kiralama yükümlülükleri -- -- -- -- -- -- 

Toplam 4.188 (4.188) (4.188) -- -- -- 

Türev finansal varlıklar / yükümlülükler
Türev finansal varlıklar -- -- -- -- -- -- 
Türev finansal yükümlülükler -- -- -- -- -- -- 
Toplam -- -- -- -- -- -

31 Aralık 2020
Türev olmayan finansal yükümlülükler Kayıtlı değer Sözleşmeli nakit akışı 3 aydan az 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan fazla
Teminatlı banka kredileri -- -- -- -- -- -- 
Ticari ve diğer borçlar 526.620 (526.620) (526.620) -- -- -- 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar -- -- -- -- -- -- 

Kiralama yükümlülükleri -- -- -- -- -- -- 
Toplam 526.620 (526.620) (526.620) -- -- -- 

Türev finansal varlıklar / yükümlülükler
Türev finansal varlıklar -- -- -- -- -- -- 
Türev finansal yükümlülükler -- -- -- -- -- -- 
Toplam -- -- -- -- -- --  
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30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
Piyasa riski  

Kur riski  

31 Aralık 2021 itibarıyla Şirket’in yabancı para pozisyonu bulunmamaktadır (31.12.2020: Yoktur). 

Faiz oranı riski 

 Profil 

Şirket’in faiz bileşenine sahip finansal kalemlerinin bulunmamaktadır (31.12.2020: Yoktur). 

31. Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten 
korunma muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar) 
Gerçeğe uygun değer 

Aşağıdaki tablo finansal alacakların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile defter değerini 
gerçeğe uygun değer seviyelerini de içerecek şekilde göstermektedir. Şayet defter değeri gerçeğe 
uygun değerin makul bir tahminiyse aşağıdaki tablo gerçeğe uygun değere göre ölçülmeyen finansal 
alacaklar ve yükümlülükler hakkında gerçeğe uygun değer bilgisi içermemektedir. 
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31. Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten 
korunma muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar) (devamı) 

Gerçeğe uygun değer (devamı) 

Şirket, finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve 
uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Finansal aktiflerin ve pasiflerin kısa vadeli 
olmalarından dolayı gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir. 
Krediler için değerleme modeli iskonto edilmiş nakit akışları olup beklenen ödemenin bugünkü 
değerini, riskin düzeltilmiş iskonto edilmiş oranı kullanılarak iskonto edilmesi şeklindedir. 

Gerçeğe uygun değer ölçümünün sınıflandırılması 

Aşağıdaki tabloda gerçeğe uygun değer ile değerlenen finansal araçların, değerleme yöntemleri 
verilmiştir. Seviyelere göre değserleme yöntemleri şu şekilde tanımlanmıştır: 

Seviye 1: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar; 
Seviye 2: Seviye 1'de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından 
doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir 
nitelikteki veriler; 
Seviye 3: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler 
(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler). 

32. Raporlama döneminden sonraki olaylar 
Yoktur. 

33. Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, 
yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer 
hususlar 
Yoktur. 

 




