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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU  

 

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurulu’na  
 

 

A. Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi
 

 

1. Görüş  

 
Dagi Yatırım Holding A.Ş.’nin (Şirket) 31 Aralık 2018 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren 
hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış 
tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal 
tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.  
 

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirketin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı 
tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına 
(TMS’lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.  
 

2. Görüşün Dayanağı  

 
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim 
Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan 
Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS’lere) uygun olarak 
yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Finansal 
Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK 
tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız 
denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. 
Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. 
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli 
ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.  
 

3. Kilit Denetim Konuları  

 

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en 
çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi 
çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında 
ayrı bir görüş bildirmiyoruz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kilit Denetim Konusu Kilit Denetim Konularının Denetimde Nasıl Ele Alındığı 
İştiraklerdeki payların değerlenmesi 

Şirket’in aktif toplamının %98,6 oranındaki kısmı 
“Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 
Yatırımlar”dan oluşmaktadır.  

Şirket'in %16,84 oranında iştirak etmiş olduğu 
Dagi Giyim Sanayi ve Tic.A.Ş.özkaynaktan pay 
alma yöntemi ile değerlenmektedir. Cari yılda 
yapılan değerleme işlemi sonucu iştirakin değeri, 
1.356.327 TL azalmış olup; azalan bu tutar  Kar 
Veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda 
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 
Karlarından (Zararlarından) Paylar satırında 
gösterilmiştir. 

İştiraklerdeki payların defter değerinin finansal 
tabloların bütünü içinde  önemli  bir paya sahip 
olması nedeniyle özkaynak yöntemiyle yapılan 
değerleme işleminin doğrulanması kilit denetim 
konusu olarak değerlendirilmiştir. 

Mevcut denetim prosedürlerimizin yanı sıra uygulanan ilave 
denetim prosedürleri aşağıdaki gibidir: 

-Şirketin, iştiraki üzerinde önemli etkiye sahip olma durumu ve 
iştirakin özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarda 
gösterilmesine ilişkin uygulama değerlenmiştir.  

-Şirket tarafından özkaynak yönteminin uygulanmasında, 
iştirakin güncel finansal tablolarının kullanılıp kullanılmadığı 
sorgulanmıştır.  

-Şirketin finansal tabloları ile iştirakin finansal tablolarının aynı 
muhasebe standarlarına uygun olarak hazırlanma durumu 
kontrol edilmiştir. 

- Şirketin, önemli etkiye sahip iştirakinin net varlıklarından 
kendisine düşen pay ile dönem net karından ve dönem 
kapsamlı gelirinden kendisine düşen paya ilişkin yaptığı 
çalışmalar yeniden hesaplama yöntemiyle kontrol edilmiştir. 

 

 
 
4. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları 
 
Şirket yönetimi; finansal tabloların TMS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde 
sunumundan

 
ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç 

kontrolden sorumludur.  
 
Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, 
gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirketi tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti 
ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.  
 
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirketin finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.  
 
5. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları  
 
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:  
 
Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin 
makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS’lere uygun 
olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, 
var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı 
olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları 
ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.  
 
SPK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız 
denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki 
şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz.  
 
Tarafımızca ayrıca:   
 
- Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu 
risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek 
yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan 
veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı 
önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.)  
 



 

 
- Şirketin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim 
prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.  
 
- Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili 
açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.  
 
- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe 
oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin 
işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin 
mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat 
çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz 
gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına 
dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirketin sürekliliğini sona erdirebilir.  
 
- Finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini 
oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı 
değerlendirilmektedir.  
 
Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, 
bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu 
olanlara bildirmekteyiz.  
 
Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş 
bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususları ve varsa 
ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.  
 
Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız 
denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun 
kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz 
sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai 
durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.  
 
B. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler  
 
1. Türk Ticaret Kanunu’nun 398. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hazırladığımız, şirketin riskin erken 
saptanması sistemi ve komitesinin uygulamaları hakkındaki 26.02.2019 tarihli rapor, Şirket yönetim kuruluna 
sunulmuştur.  
 
2. Türk Ticaret Kanunu’nun 402. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca şirketin 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 
hesap döneminde defter tutma düzeni ve finansal tablolarının kanun ile esas sözleşmenin finansal raporlamaya 
ilişkin hükümlerine uygun olmadığına ilişkin önemli bir hususa rastlanılmamıştır.  
 
3. Türk Ticaret Kanunu’nun 398. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim 
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep ettiğimiz belgeleri vermiştir.  
 
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu ortak başdenetçi AYŞE KARAUSTA’dır. 
 

İstanbul, 26.02.2019 

 

AYŞE KARAUSTA 

Sorumlu Ortak Başdenetçi 

 

KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. 

Member Crowe Global  
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DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 
31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU  
(Tüm tutarlar  "TL" olarak gösterilmiştir.) 
 

    

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

  Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem 

  Ref. 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

        

VARLIKLAR       

Dönen Varlıklar       

Nakit ve Nakit Benzerleri 7               18.981                  50.609 

Finansal Yatırımlar 8               65.333                157.502 

-Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar                 65.333                157.502 

 --Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar                           -                            - 

 --Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer 
Finansal Varlıklar                  65.333                157.502 

Diğer Alacaklar 6-12               21.763                    7.435 

-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar  6             14.160                            - 

-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar  12              7.603                    7.435 

Peşin Ödenmiş Giderler 17                      16                         21 

-İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler                         -                            - 

-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler  17                     16                         21 

Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri                         -                            - 

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar  20                  257                       168 

Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar                          -                            - 

Diğer Dönen Varlıklar 21             122.087                  70.212 

-İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar                    -                            - 

-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 21             122.087                  70.212 

Ara Toplam   228.437 285.947 

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar     -                     - 

Toplam Dönen Varlıklar             228.437                285.947 

Ticari Alacaklar 10                 -                           - 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 25        16.067.221          17.423.548 

Canlı Varlıklar                         -                           - 

Maddi Duran Varlıklar 27                   147                    1.089 

-Mobilya ve Demirbaşlar                      147                    1.089 

Toplam Duran Varlıklar          16.067.368          17.424.637 

Toplam Varlıklar          16.295.805          17.710.584 

 
İlişikteki Notlar Bu Mali Tabloların Tamamlayıcısıdır. 
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DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 
31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU  
(Tüm tutarlar  "TL" olarak gösterilmiştir.) 
 
 

    

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

  Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem 

  Ref. 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

KAYNAKLAR       

Kısa Vadeli Yükümlülükler       

Ticari Borçlar 6-10                  6.729                  14.472 

-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar  10                  6.729                  14.472 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar  13            15.983                  13.663 

Diğer Borçlar 6-12              796.278                421.192 

-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar  6              796.278                420.791 

-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12                          -                       401 

Kısa Vadeli Karşılıklar 29                  8.567                    4.319 

-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar  29                  8.567                    4.319 

Ara Toplam                827.557                453.646 

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler                827.557                453.646 

Uzun Vadeli Yükümlülükler       

Uzun Vadeli Karşılıklar 29                15.283                    7.834 

-Çalışanlara Sağlanan Fayd.İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 29                15.283                    7.834 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40           1.138.478             1.439.989 

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler             1.153.761             1.447.823 

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER             1.981.318             1.901.469 

ÖZKAYNAKLAR       

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar           14.314.487           15.809.115 

-Ödenmiş Sermaye 30         10.800.000           10.800.000 

-Sermaye Düzeltme Farkları 30           1.655.953             1.655.953 

-Geri Alınmış Paylar (-) 30 (2.383.134) (2.383.134) 

-Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 30                15.706                  15.706 
-Kar veya Zararda Yen.Sınıfl.mayacak Bir.Diğer Kapsamlı 
Gelirler (Giderler) 30           2.355.155             2.353.301 
 --Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan 
Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) 30           2.358.813          2.358.813 

 --Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30 (3.658) (5.512) 
    ---Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları 
(Kayıpları) 30 (3.658) (5.512) 

-Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30           3.234.401             3.234.401 

 --Yasal Yedekler 30              851.267                851.267 

 --Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler 30           2.383.134             2.383.134 

-Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 30              132.888                991.366 

-Net Dönem Karı veya Zararı 30 (1.496.482) (858.478) 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar                           -                           - 

Toplam Özkaynaklar           14.314.487           15.809.115 

Toplam Kaynaklar           16.295.805           17.710.584 

    İlişikteki Notlar Bu Mali Tabloların Tamamlayıcısıdır.  
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DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 
01 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR 
TABLOSU  
(Tüm tutarlar  "TL" olarak gösterilmiştir.) 
 

    

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

    Cari Dönem Önceki Dönem 

  

Dipnot 
Ref. 

    01 Ocak 2018-     
31 Aralık 2018 

    01 Ocak 2017-     
31 Aralık 2017 

        

Hasılat 31               2.434.683             16.509.858 
Satışların Maliyeti 31 (2.434.837) (16.508.738) 
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)   (154) 1.120 

BRÜT KAR (ZARAR)   (154) 1.120 

Genel Yönetim Giderleri 32 (262.007) (234.574) 
Pazarlama Giderleri                              -                            - 
Araştırma ve Geliştirme Giderleri                              -                            - 
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34                   57.050                   50.483 
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 34 (823) (35) 
Diğer Kazançlar (Kayıplar)                              -                            - 
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)   (205.934) (183.006) 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35                   41.900                   62.901 
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 35 (161.276) (41.900) 
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından 
(Zararlarından) Paylar 25 (1.356.327) (659.013) 
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI 
(ZARARI)   (1.681.637) (821.018) 

Finansman Gelirleri 37                     2.168                     1.116 
Finansman Giderleri 38 (119.047) (36.946) 
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI 
(ZARARI)   (1.798.516) (856.848) 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri   302.034 (1.630) 

-Dönem Vergi (Gideri) Geliri 19                            -                            - 
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40                 302.034 (1.630) 
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)   (1.496.482) (858.478) 
DÖNEM KARI (ZARARI) 41 (1.496.482) (858.478) 
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı   (1.496.482) (858.478) 

-Ana Ortaklık Payları   (1.496.482) (858.478) 
Pay Başına Kazanç 41 -0,1386 -0,0795 
-Pay Başına Kazanç (Zarar)   -0,1386 -0,0795 
 --Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)   -0,1386 -0,0795 
Diğer Kapsamlı Gelir:       

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar                       1.854                     1.513 

-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları 
(Kayıpları), Vergi Sonrası                       1.854                     1.513 
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar   - - 

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)                       1.854                     1.513 

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)   (1.494.628) (856.965) 

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı       

-Ana Ortaklık Payları   (1.494.628) (856.965) 

    İlişikteki Notlar Bu Mali Tabloların Tamamlayıcısıdır.
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DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 
01 OCAK 2018-31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU  
(Tüm tutarlar, TL olarak ifade edilmiştir) 
 

 
İlişikteki Notlar Bu Mali Tabloların Tamamlayıcısıdır.

       

Yeniden 
Değerleme 
ve Ölçüm 
Kazanç / 
Kayıpları 

 
Birikmiş Karlar 

 

 

  
Dipnot 

Ref. 
Ödenmiş 
Sermaye 

Sermaye 
Düzeltme 
Farkları 

Geri 
Alınmış 
Paylar 

Pay İhraç 
Primleri / 

İskontoları 

Özkaynağa 
Dayalı Finansal 

Araçlara 
Yatırımlardan 
Kaynaklanan 

Kazançlar 
(Kayıplar) 

Tanımlanmış 
Fayda 

Planları 
Yeniden 
Ölçüm 

Kazançları/K
ayıpları 

Kardan 
Ayrılan 

Kısıtlanmış 
Yedekler 

Geçmiş 
Yıllar Kar / 
Zararları 

Net Dönem 
Karı Zararı 

Ana 
Ortaklığa 

Ait  
Özkaynakla

r Özkaynaklar 

ÖNCEKİ DÖNEM                         
1 Ocak 2017 itibariyle bakiyeler 
(Dönem Başı) 30 10.800.000 1.655.953 (2.383.134) 15.706 2.358.813 (7.025) 3.234.401 122.549 868.817 16.666.080 16.666.080 

Dönem Başı Bakiyeler                     - - 

Transferler                 868.817 (868.817) - - 

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)   - - - - - 1.513 - - (858.478) (856.965) (856.965) 

-Dönem Karı (Zararı)                   (858.478) (858.478) (858.478) 

-Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)             1.513       1.513 1.513 

31 Aralık 2017 itibariyle bakiyeler 
(Dönem Sonu) 30 10.800.000 1.655.953 (2.383.134) 15.706 2.358.813 (5.512) 3.234.401 991.366 (858.478) 15.809.115 15.809.115 

             
ÖNCEKİ DÖNEM                         
1 Ocak 2018 itibariyle bakiyeler 
(Dönem Başı) 30 10.800.000 1.655.953 (2.383.134) 15.706 2.358.813 (5.512) 3.234.401 991.366 (858.478) 15.809.115 15.809.115 

Dönem Başı Bakiyeler                     - - 

Düzeltmelerden Sonraki Tutar                     - - 

Transferler       -   -     (858.478) 858.478 - - 

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)   - - - - - 1.854 - - (1.496.482) (1.494.628) (1.494.628) 

-Dönem Karı (Zararı)                   (1.496.482) (1.496.482) (1.496.482) 

-Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)             1.854       1.854 1.854 

31 Aralık 2018 itibariyle bakiyeler 
(Dönem Sonu) 30 10.800.000 1.655.953 (2.383.134) 15.706 2.358.813 (3.658) 3.234.401 132.888 (1.496.482) 14.314.487 14.314.487 
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DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 
01 OCAK 2018-31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU 
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) 
 

    

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

    Cari Dönem Önceki Dönem 

  Dipnot Ref. 

    01 Ocak 
2018-    31 

Aralık 2018 

    01 Ocak 
2017-    31 

Aralık 2017 

A) İşletme Faaliyetlerden Nakit Akışları   82.274 63.464 

Dönem Karı (Zararı) 41 (1.496.482) (858.478) 

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)   (1.496.482) (858.478) 

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler   1.275.380 683.543 

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 27-28 942 1.138 
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler   11.697 6.067 
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili 
Düzeltmeler 29 11.697 6.067 
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler   116.879 35.830 
-Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 37 (2.168) (1.116) 
-Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 38 119.047 36.946 
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler   92.169 (21.001) 

-Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile 
İlgili Düzeltmeler 8 92.169 (21.001) 
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış 
Karları ile İlgili Düzeltmeler   1.356.327 659.013 
-İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 8 1.356.327 659.013 
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 40 (302.034) 1.630 
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler   (600) 866 

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler   303.465 238.038 

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili 
Düzeltmeler   (14.328) 26.610 
-İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 (14.160) 27.140 
-İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki 
Azalış (Artış) 12 (168) (530) 
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 17 5 46 
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler   (7.743) 7.287 
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 10 (7.743) 7.287 
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış 
(Azalış) 13 2.320 (1.714) 
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili 
Düzeltmeler 6 375.086 219.806 

-İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 12 375.487 219.806 
-İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış 
(Azalış)   (401) - 
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili 
Düzeltmeler   (51.875) (13.997) 
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 21 (51.875) (13.997) 

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları   82.363 63.103 

Vergi İadeleri (Ödemeleri) 20 (89) 361 

C) Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları   (113.902) (34.756) 

Ödenen Faiz 36-38 (116.067) (35.872) 
Alınan Faiz 35-37 2.165 1.116 

Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit 
Benzerlerindeki Net Artış/Azalış(A+B+C)   (31.628) 28.708 

D) YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT 
BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ   

  Nakit ve Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B+C+D) 7 (31.628) 28.708 

E-DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 50.609 21.901 

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 7 18.981 50.609 

 
   İlişikteki Notlar Bu Mali Tabloların Tamamlayıcısıdır.
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NOT 1- ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. ünvanı ile 22 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul’da kurulan Şirket, 2012 yılında ünvan 
değişikliğne 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. 

 
Şirket faaliyetlerini tek bir coğrafi bölümde (Türkiye) ve tek bir endüstriyel bölümde (ortaklık portföyü 
oluşturmak) yürütmektedir. 
 
Şirket, kayıtlı sermaye tavanının yeniden belirlenmesi, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihinin güncellenmesi 
ve elektronik genel kurul yapılabilmesi için esas sözleşmede tadil  yapılmasına karar vermiş ve 16.01.2016 
tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yazılı olarak başvuruda bulunmuştur.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29833736-110.03.02-E.1659 sayılı ve 10.02.2016 tarihli yazısı ile söz konusu 
esas sözleşme tadil tasarısına onay verilmiş ve bu doğrultuda 26.04.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul 
toplantısında alınan diğer kararla birlikte kayıtlı sermaye tavanının 80.000.000 TL olarak güncellenmesi 
sağlanmıştır.  

 

Şirket hisseleri 10 Nisan 1997 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kote edilerek, işlem görmeye 
başlamıştır. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Şirket hisselerinin tamamı (%100) borsada işlem görebilir niteliktedir. 

 
31 Aralık 2018 tarihi itibariyle çalışan sayısı 2’dir. (31 Aralık 2017: 2 kişi) 

 
Şirket’in Genel Müdürlüğü, Birahane Sok.  Koç Plaza  No:3  Kat:4\5  Bomonti / Şişli / İstanbul adresindedir. 

 
Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.800.000 TL olup, ortakların detayı aşağıdaki gibidir; 
 
 

 
31 Aralık 2018 Pay Oranı (%) 31 Aralık 2017 Pay Oranı (%) 

Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 2.212.224 20,48 2.000.000 18,52 

Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 2.158.562 19,99 2.158.562 19,99 

Dagi Yatırım Holding A.Ş. 1.551.500 14,37 1.551.500 14,37 

İbrahim Yiğit Yurtseven 836.495 7,75 921.182 8,53 

Diğer 4.041.219 37,42 4.168.756 38,6 

Toplam 10.800.000 100 10.800.000 100 
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NOT 2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 
2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar 
 
2.1.1. Uygulanan Finansal Raporlama Standartları 
 

İlişikteki finansal tablolar, SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 
14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun 
olarak, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan uluslararası 
standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve 
yorumlar esas alınarak hazırlanmıştır. TFRS, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda (“UFRS”) 
meydana gelen değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla tebliğler aracılığıyla güncellenmektedir. 
 
Finansal tablolar, KGK tarafından 2 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan “TMS Taksonomisi Hakkında Duyuru” 
ile SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlara 
uygun olarak sunulmuştur. 
 
Şirket, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret 
Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap 
Planını esas almaktadır. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve 
yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Finansal tablolar, 
tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması 
amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. 
 
2.1.2. Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi 
 
SPK’ nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe 
Standartları’na (UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna 
istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No.lu “Yüksek Enflasyonlu 
Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS / TMS 29”) uygulanmamıştır. 
 
2.1.3. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki dönemle 
karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması 
açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. 
 
Şirket’in sunulan dönemlere ilişkin finansal tablolarında birbiriyle tutarlı muhasebe politikaları uygulamış olup 
cari dönem içerisinde muhasebe politika ve tahminlerinde gerçekleşen önemli değişiklikleri bulunmamaktadır. 
 

2.1.4. Netleştirme - Mahsup 
 
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak 
değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı 
olduğu durumlarda net olarak gösterilirler. 
 
2.1.5. Raporlama Para  Birimi  
 
Sirket'in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede  geçerli  olan  para birimi (fonksiyonel 
para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu, Sirket'in geçerli para birimi olan ve 
finansal tablo için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir. 
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2.1.6. Yabancı Para Cinsinden İşlemler  
 
Şirket yabancı para cinsinden yapılan işlemleri ve bakiyeleri Türk Lirası’na çevirirken işlem tarihinde geçerli 
olan ilgili kurları esas almaktadır. Yabancı para cinsinden olan parasal varlıklar ve borçlar bilanço tarihindeki 
TCMB döviz alış kurundan değerlenmektedir. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin Türk Lirası’na 
çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider ya da gelirleri ilgili dönemde 
gelir/(gider) tablosuna yansıtılmaktadır. 
 
2.1.7. İşletmenin Sürekliliği  
 
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. 
 
2.2. Muhasebe Politikaları ve Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 
 
Yeni bir standardın ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, şayet varsa, geçiş 
hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı 
değişiklikler, muhasebe politikasında isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye 
dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.  
 
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek 
dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulanır. 
 
Şirket, “TMS-8 Hasılat ve TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri” standartlarının yerini alan TFRS 15 “Müşteri 
Sözleşmelerinden Hasılat” standardı ile TMS 39 Finansal araçlar standardının yerini alan TFRS 9 Finansal 
Araçlar standardını ilk uygulama tarihi olan 1 Ocak 2018’den itibaren  uygulamaya başlamış olmakla birlikte bu 
standart değişikliklerinin Şirket’in finansal tabloları hakkında önemli bir etkisi bulunmamaktadır.  
 
31 Aralık 2018 tarihinde sona eren döneme ait finansal tabloların  hazırlanması  sırasında  kullanılan  önemli  tahminler, 
31 Aralık  2017 tarihinde  sona eren döneme ait finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan tahminlerle tutarlıdır. 
 
2.3. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
 

Finansal  tabloların  hazırlanmasında   önceki  dönemle  tutarlı  olarak  kullanılan  önemli  muhasebe politikaları aşağıda 

özetlenmiştir. 

 
2.3.1. Nakit ve Nakit Benzerleri 
 
Nakit, işletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı ifade eder. Nakit benzerleri, kısa vadeli nakit yükümlülükler için elde 
bulundurulan ve yatırım amacıyla veya diğer amaçlarla kullanılmayan varlıklardır. Bir varlığın nakit benzeri olarak kabul 
edilebilmesi için, değeri kesinlikle belirlenebilen bir nakde dönüştürülebilmesi ve değerindeki değişim riskinin ise önemsiz 
olması şarttır. 
 
Nakit ve nakit benzerleri, işletmenin nakit yönetiminin ayrılmaz parçasıdır. Nakit benzerleri kapsamına dahil edilecek 
finansal araçlar; çekler (vadesiz), likit fonlar ve kısa vadeli tahvil ve bono fonları, ters-repo işlemlerinden alacaklar, vadesi 3 
aydan kısa olan mevduat (vadesi 3 aydan uzun mevduat finansal yatırımlar arasında gösterilir), edinilme tarihinde 
vadesine 3 aydan az kalmış devlet tahvili ve hazine bonoları veya aktif bir piyasası olan likit diğer borçlanma araçları, para 
piyasalarından alacaklardan oluşmaktadır. 
 
2.3.2. Finansal varlıklar 
 
TMS 39 Finansal araçlar standardının yerini alan TFRS 9 Finansal Araçlar standardına göre finansal varlıklar 
içerisinde yer alan “ticari alacaklar” ve “nakit ve nakit benzerleri” kalemlerini itfa edilmiş maliyet  bedelinden  
muhasebeleştirilir.  Sınıflandırma,  finansal  varlıklardan faydalanma   amaçlarına   göre   belirlenen   iş   modeli   ve   
beklenen   nakit   akışları   esas   alınarak yapılmaktadır. Yönetim, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları 
tarihte yapılır. 
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Sözleşmeye  dayalı  nakit  akışlarını  tahsil  etme  iş  modeli benimsenmişse,  sözleşme şartlarının belirli tarihlerde sadece 
anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içerdiği kabul edilir ve sabit veya belirli ödemeleri olan, 
aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal varlıklar itfa edilmiş maliyet bedelinden 
muhasebeleştirilen varlıklar olarak sınıflandırılır. Vadeleri  bilanço  tarihinden  itibaren  12 aydan  kısa  ise dönen  varlıklar,  
12 aydan  uzun  ise duran varlıklar olarak sınıflandırılırlar. İtfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen varlıklar, 
finansal durum tablosunda “ticari alacaklar” ve “nakit ve nakit benzerleri” kalemlerini içerirler. 
 
Şirket, finansal tablolarda yer alan itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen ticari alacakları değer  düşüklüğü  
hesaplamaları  için  kolaylaştırılmış  uygulamayı  seçerek  karşılık  matrisi kullanabilir. Bu  uygulama ile Şirket,  ticari  
alacaklar  belirli  sebeplerle  değer  düşüklüğüne uğramadığı durumlarda, beklenen kredi zarar karşılığını ömür boyu 
beklenen kredi zararlarına eşit bir tutardan ölçmektedir. Beklenen kredi zararlarının hesaplamasında, geçmiş kredi zararı 
deneyimleri ile birlikte, Şirket’in geleceğe yönelik tahminleri de dikkate alınmaktadır. 
 
2.3.3. Türev Araçlar 
 
TMS 32 kapsamında finansal varlık ya da finansal yükümlülük tanımına uyan türev araçların TMS 39 (TFRS 9) hükümleri 
çerçevesinde muhasebeleştirilerek finansal durum tablosunda ayrıca sunulur. 
 
2.3.4. Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 
 
Finans sektörü faaliyetlerinden kaynaklanan, nakit ve nakit benzerleriyle finansal yatırımlar dışında kalan alacaklar burada 
gösterilir. 
 
2.3.5. Ticari Alacaklar 

 
Şirket tarafından bir alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar ertelenen finansman 
gelirinden netleştirilmiş olarak gösterilirler (Not 10). Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, faiz tahakkuk 
etkisinin çok büyük olmaması durumunda, orijinal fatura değerleri üzerinden gösterilmiştir 
 
Şirket  tahsil imkanının  kalmadığına  dair objektif  bir delil olduğu  takdirde  ilgili ticari alacak  için şüpheli alacak karşılığı 
ayırmaktadır. Objektif deliller, alacağın dava veya icra safhasında veya hazırlığında olması, alıcının, önemli finansal zorluk 
içine düşmesi, alıcının temerrüde düşmesi veya önemli ve süresi öngörülemeyen bir gecikme yaşanacağının muhtemel 
olması gibi durumlardır. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. 
Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar dahil olmak üzere tüm nakit 
akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Ayrıca Şirket, finansal 
tablolarda yer alan itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen ticari alacaklarının değer düşüklüğü hesaplamaları 
için kolaylaştırılmış uygulamayı seçerek karşılık matrisi kullanmaktadır.  Bu  uygulama   ile  Şirket,  ticari  alacaklar  belirli  
sebeplerle  değer  düşüklüğüne uğramadığı durumlarda, beklenen kredi zarar karşılığını ömür boyu beklenen kredi 
zararlarına eşit bir tutardan ölçmektedir. 
 
Beklenen kredi zararlarının hesaplamasında, geçmiş kredi zararı deneyimleri ile birlikte, Şirket’in geleceğe yönelik 
tahminleri de dikkate alınmaktadır. 
 
Şüpheli  alacak  tutarına  karşılık  ayrılmasını  takiben,  şüpheli  alacak  tutarının  tamamının  veya  bir kısmının tahsil 
edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek kar veya zarar tablosuna gelir olarak 
kaydedilir. 
 
Şirket’in 31.12.2018 tarihi itibarıyla herhangi bir ticari alacağı bulunmamaktadır. 
 
2.3.6. Diğer Alacaklar 
 
Ticari alacaklar ile finansal yatırımlar dışında kalan alacaklardır. Verilen depozito ve teminatlar, ilişkili taraflardan 
diğer alacaklar, cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar dışındaki kamu idarelerinden alacaklar ve diğer çeşitli 
alacaklar örnek olarak gösterilebilir. 
 
Bu alacakların, ilişkili taraflardan olan kısmı ayrı bir alt kalemde örnek formata uygun olarak gösterilir. 
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2.3.7. Stoklar 
 

Stoklar,  maliyetin  veya net gerçekleşebilir  değerin  düşük  olanı  ile değerlenir.  Net gerçekleşebilir değer,  tahmini  satış 
fiyatından  tahmini  tamamlama  maliyeti  ve satışı gerçekleştirmek  için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının 
indirilmesiyle  elde edilen tutardır. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların 
mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Şirket’in 31.12.2018 tarihi itibarıyla 
herhangi stoğu bulunmamaktadır. 
 
2.3.8. Canlı Varlıklar 
 
TMS 41 kapsamındaki canlı varlıklar ile hasat anındaki tarımsal ürünler, tarımsal faaliyetle ilgili olmaları durumda 
bu kalemde gösterilir. Bu kalem, sadece tarımsal faaliyette bulunan işletmeler tarafından kullanılır. 

 
2.3.9. Peşin ödenmiş giderler 
 
Peşin ödenmiş giderler, genellikle tedarikçilere yapılan ve daha sonraki bir dönemde veya dönemlerde gider ve maliyet 
hesaplarına aktarılacak tutarlardır. 
 
2.3.10. Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 
 
TMS 12 Gelir Vergileri Standardı çerçevesinde, peşin ödenen ve indirim konusu yapılabilecek gelir üzerinden 
ödenecek çeşitli vergi ve fonlar gibi cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar bu kalemde gösterilir.  
 
2.3.11. Diğer Dönen/Duran Varlıklar 
 
Devreden KDV, indirim KDV, diğer KDV, sayım ve tesellüm noksanları gibi yukarıdaki kalemlerde 
gösterilmeyen dönen/duran varlıklar bu kalemde gösterilir. 
 
2.3.12. Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 
 
TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardı çerçevesinde, defter 
değeri sürdürülmekte olan kullanımdan ziyade satış işlemi vasıtasıyla geri kazanılacak olması nedeniyle satış 
amaçlı olarak sınıflandırılmış duran varlıklar ile elden çıkarılacak gruplara ilişkin tüm varlıklar bu kalemde 
gösterilir. 
 
Ayrıca, TFRS 5 uyarınca ortaklara dağıtım amacıyla sınıflandırılmış duran varlıklar ile elden çıkarılacak   
gruplara   ilişkin   tüm  varlıklar   da,   bunların   ortaklara   dağıtma   yönünde   taahhütte bulunulduğu andan 
itibaren bu kalemde gösterilir. Bu durumda kalem ismi, bu varlıkları ifade edecek şekilde isimlendirebilir.  
 
2.3.13. Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 
 
TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Standardı uyarınca özkaynak yöntemiyle değerlenen 
iştirakler ile iş ortaklıkları bu kalemde gösterilir. 
 
Şirket, iştiraki durumundaki Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş’ni, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki 
Yatırımlar Standardı çerçevesinde, özkaynak yöntemiyle değerleyerek, finansal tablolarını özkaynak yolu ile 
konsolidasyona tabi tutmuştur.  
 
Şirket’in iştiraki durumunda olan Dagi Giyim A.Ş’nin  sermayesi 43.300.000 TL’dir. Şirket’teki payı 7.291.848 adet, 
maliyet bedeli ise 10.824.294 TL’dır. 
 
Özkaynak yöntemiyle yapılan değerleme işleminden sonra bu iştirakin 31 Aralık 2018 bilanço değeri 16.067.221 TL 

olmuştur. (31 Aralık 2017 – 17.423.548 TL) 

 

 

 



DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 
31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR  
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

- 11 - 
 

 

2.3.14. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı çerçevesinde, kira geliri veya değer artış kazancı ya da her 
ikisini birden elde etmek amacıyla (sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre kiracı tarafından) elde tutulan 
gayrimenkuller (arsa, bina, arsa ve bina, binanın bir kısmı) bu kalemde gösterilir. Gayrimenkulün finansal 
kiralamaya konu olması halinde TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardında belirtilen açıklamalar ilave olarak yapılır. 
 
Yatırım amaçlı gayrimenkul tanımına girmesi ve kiracının gerçeğe uygun değer yöntemini kullanması 
durumunda, faaliyet kiralaması çerçevesinde kiracı tarafından elde tutulan gayrimenkule ilişkin bir hakkın 
yatırım amaçlı gayrimenkul olarak bu kalemde gösterilmesi mümkündür. 
 
2.3.15. Maddi duran varlıklar 
 

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL’nin 31 Aralık 2004 tarihindeki  alım  
gücüyle  ifade  edilen  düzeltilmiş  elde  etme  maliyetleri  üzerinden,  1  Ocak  2005 tarihinden sonra iktisap edilen 
kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş amortisman ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi 
sonrasında oluşan değerleri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır.  Amortisman,  aşağıda  belirtilen  maddi  varlıkların  
ekonomik  faydalı  ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal amortisman metoduna göre hesaplanmaktadır. (Not 27)  
 
Maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıdaki gibidir: 
 
Maddi Duran Varlıklar                                                                Faydalı ömür 
Demirbaşlar                                                                                        4-10 yıl 
 
Maddi duran varlıkların kayıtlı değerlerinin varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksek olduğu durumlarda  duran  
varlık  geri  kazanılabilir  değerine  indirilir.  Maddi  varlık  elden  çıkarılmalarıyla oluşan kar ve zararlar, düzeltilmiş maddi 
varlık tutarları üzerinden hesaplanarak gelir/gider hesaplarına yansıtılmıştır. 
 
Maddi  duran  varlıkların  bakım  ve onarım  giderleri  normal  şartlarda  gider  yazılmaktadır.  Ancak, istisnai durumlarda, 
eğer bakım ve onarım varlıklarda genişletme veya önemli ölçüde geliştirme ile sonuçlanırsa söz konusu maliyetler 
aktifleştirilebilir ve ilişkilendirildiği maddi varlığın kalan faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulur. 
 
2.3.16. Maddi olmayan duran varlıklar 
 

Maddi olmayan duran varlıklar, elde edilmiş hakları ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Bunlar 1 Ocak 2005 tarihinden  
önce iktisap edilen kalemler  için TL’nin 31 Aralık 2004 tarihindeki  alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme 
maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, 
birikmiş itfa payları ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara 
yansıtılmaktadır.  Maddi olmayan  varlık  itfa payları  alış yılından  itibaren  dört  ve beş  yıllık  ekonomik  ömürleri  
üzerinden doğrusal itfa yöntemiyle hesaplanmıştır. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan varlıkların 
kayıtlı değeri, geri kazanılabilir tutara indirilir Şirket’in maddi olmayan varlıkları elde etme maliyetleri üzerinden 
kayda alınmıştır. Amortismanlar, varlığın faydalı ömürleri baz alınarak ayrılmış olup, önceki dönemlerde 
ekonomik ömürleri tamamlanmış olduğundan cari dönemde amortisman hesaplanmamıştır.  (Not 28) 
 
2.3.17. Ertelenmiş Vergi Varlığı 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları, indirilebilir geçici farklar, gelecek dönemlere devreden kullanılmamış mali zararlar ve 
gelecek dönemlere devreden kullanılmamış vergi avantajları nedeniyle gelir üzerinden alınan vergilere ilişkin 
gelecek dönemlerde geri kazanılacak olan tutarları ifade eder. 
 
Vergi mevzuatı açısından indirim imkanı olmayan (sürekli) tutarlara ilişkin olarak ertelenmiş vergi varlığı kalemi 
kullanılmaz. Şirketin mali tablo dönemi itibariyle ertelenmiş vergi varlığı açıklamalarına Not 40’ta yer verilmiştir. 
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2.3.18. Kısa Vadeli / Uzun Vadeli Yükümlülükler 
 
Yükümlülükler, geçmişte  meydana  gelen  olaylardan  kaynaklanan  ve  ödenmesi/ifası durumunda, ekonomik 
fayda içeren değerlerin işletmeden çıkışına neden olacak olan mevcut zorunluluklardır. Bu tanım, yükümlülüklerin 
temel özelliklerini belirtmekte, bunların Finansal Durum Tablosunda yer verilebilmesi  için  karşılamaları  gereken  
temel  kriterleri  belirlememektedir.  Bu nedenle, yükümlülük tanımı, finansal tablolara yansıtma kriterlerini 
taşımadığı için Finansal Durum Tablosunda yer verilemeyen yükümlülükleri de kapsamaktadır.  
 
TMS 1’in 69-76 ncı paragrafları çerçevesinde, aşağıdaki özelliklerden herhangi birini taşıyan yükümlülükler, kısa 
vadeli olarak sınıflandırılır: 
 
(a) Normal faaliyet döngüsü içinde ödenmesinin beklenmesi; 

 
(b) Öncelikle ticari amaçla elde tutulması; 
 
(c) Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra on iki ay içinde ödenecek olması veya 
 
(d) İşletmenin   yükümlülüğün   ödenmesini,   raporlama   döneminin   (bilanço   tarihinin) sonundan  itibaren  en  
az  on  iki  ay  süreyle  erteleyebilmesine  yönelik  koşulsuz  bir hakkının bulunmaması. Yükümlülüğün, karşı 
tarafın seçimine bağlı olarak özkaynağa dayalı finansal araç ihraç edilmesi suretiyle ödenmesine yönelik 
hükümler, sınıflandırılmasını etkilemez. 
 
Şirket, diğer bütün yükümlülüklerini uzun vadeli olarak sınıflandırır. 
 
2.3.19. Borçlanmalar 

 
TMS 32’de tanımlanan finansal yükümlülüklerden, borçlanma niteliğine sahip olan, diğer bir ifadeyle ilk 
muhasebeleştirmeden sonra etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülen banka kredileri, 
ihraç edilmiş tahvil, bono ve senetler, bunlardan uzun dönemli olanların anapara taksitleri ve faizleri, finansal 
kiralama işlemlerinden borçlar gibi finansal piyasalardan yapılan borçlanmalar bu kalemde gösterilir. 
 
Finansal borçlanmalardan kısa vadeli yükümlülüklere ilişkin yukarıda yer verilen özellikleri taşıyanlar kısa vadeli, 
diğerleri uzun vadeli olarak sınıflandırılır. 
 
Finansal borçlanmalarla ilgili olarak TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardı çerçevesinde dipnotlarda 
ilgili açıklamalar yapılır.  
 
Finansal Kiralama İşlemleri 
 
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemi, finansal kiralama olarak 
sınıflandırılır. Diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflanır. 
 
Kiralama – kiralayan durumunda Şirket 
 
Faaliyet kiralamasına ilişkin kira gelirleri, ilgili kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile muhasebeleştirilir. 
Kiralamanın gerçekleşmesi ve müzakere edilmesinde katlanılan doğrudan başlangıç maliyetleri kiralanan varlığın 
maliyetine dahil edilir ve doğrusal yöntem ile kira süresi boyunca itfa edilir. 
 
Kiralama – kiracı durumunda Şirket 
 
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar. Kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira 
ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olarak kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı yükümlülük, bilançoda 
finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. 
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Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlülüğündeki azalışı sağlayan anapara 
ödemesi olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan anapara bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz 
hesaplanmasını sağlar. Finansal giderler, Şirket’ in yukarıda ayrıntılarına yer verilen genel borçlanma politikası 
kapsamında finansman giderlerinin aktifleştirilen kısmı haricindeki bölümü kar veya zarar tablosuna kaydedilir. 
Koşullu kiralar oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir. 
 
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan veya 
alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kar veya zarar tablosuna kaydedilir), kira 
dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kar veya zarar tablosuna kaydedilir. Faaliyet kiralaması altındaki koşullu 
kiralar oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir. 
 
Satış ve geri kiralama işlemleri 
 
Bir satış ve geri kiralama işlemi, bir varlığın satışını ve yine aynı varlığın geri kiralanmasını içerir. Kira ödemeleri 
ve satış fiyatı, bunlar bir bütün olarak müzakere edildiğinden, genellikle birbirlerine bağımılıdır. Bir satış ve geri 
kiralama işleminin muhasebeleştirme yöntemi, ilgili kiralama işleminin çeşidine bağlıdır. Bir satış ve geri kiralama 
işleminin finansal kiralama ile sonuçlanması durumunda, satış gelirlerinin defter değerinin üzerindeki kısmı satıcı-
kiraya veren tarafından hemen gelir olarak muhasebeleştirilmez. Bunun yerine, sözü edilen gelir ertelenir ve 
kiralama süresi boyunca itfa edilir. Geri kiralama işlemi bir finansal kiralama ise, yapılmış olan işlem, kiralanan 
varlık işlemin teminatı olmak üzere, kiraya verenin kiracıya finansman sağladığı bir araçtır. Bu nedenle, ilgili 
varlığın defter değerini aşan satış gelirlerinin gelir olarak görülmesi doğru değildir. Bu türden fazla tutarlar ertelenir 
ve kiralama süresi boyunca itfa edilir. 
 
2.3.20. Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 
 
Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımlarının gösterildiği kalemdir. Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli 
kısımlarının önemsiz olması halinde, “Kısa Vadeli Borçlanmalar”la birlikte “Finansal Borçlar” adlı yeni ve tek bir 
kalem altında gösterilir. 
 

2.3.21. Diğer Finansal Yükümlülükler 
 
TMS 32’de tanımlanan finansal yükümlülüklerden, borçlanma niteliğine sahip olmayan, diğer bir ifadeyle ilk 
muhasebeleştirmeden sonra, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülmeyen türev 
araçlardan kaynaklanan yükümlülükler, finansal garanti sözleşmeleri gibi finansal yükümlülükler bu kalemde 
gösterilir. 
 
 
2.3.22. Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 
 
Finans sektöründe faaliyet gösteren ortaklıkların, bu faaliyetlerinden kaynaklanan borçları bu kalemde gösterilir. 
Dipnotta, her bir sektör bazında ayrıntıya yer verilir. Örneğin; bankacılık faaliyetlerinden borçlar (mevduat, katılım 
hesabı), sigortacılık faaliyetlerinden borçlar (sigortacılık ve reasürans faaliyetlerinden borçlar, depolar, emeklilik 
faaliyetlerinden borçlar vb.), finansal kiralama faaliyetlerinden borçlar vb. gibi. 
 
Şirket’in 31.12.2018 tarihi itibarıyla finans faaliyetinden borçları bulunmamaktadır. 
 
2.3.23 Ticari borçlar 

 
Üçüncü kişilere tedarikçi sıfatları dolayısıyla bulunan borçlardır. 
 
TMS  37’nin  11 inci  paragrafı  uyarınca  bir  borcun  ticari  borç  olabilmesi  için  faturasının kesilmiş veya benzer 
şekillerde tedarikçiyle tarafları bağlayıcı şekilde mutabakata varılmış olması gerekir. Raporlama tarihi itibarıyla 
finansal tablolara alınma kriterlerini sağlayan ancak henüz bu şekilde mutabakata varılmamış borçlar, aynı 
paragrafta tahakkuk olarak sınıflandırılmıştır. Bununla birlikte, finansal raporlama konusundaki ülkemiz 
uygulamalarına paralellik sağlamak amacıyla, söz konusu tahakkuklar Finansal Durum Tablosunda “Ticari Borç” 
kalemleri içinde gösterilir. 
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Alınan depozito ve teminatlar bu kalem altında değil, diğer borçlarda gösterilir. 
 
Ticari borçların varsa vade farkları,  faiz  vb.  karşılığında yapılan  tahakkuklar  da  ticari borçlarda gösterilir ve 
bunlara ilişkin açıklamalar dipnotlarda yapılır. Söz konusu faiz giderleri ve kur fakları Kâr veya Zarar ve Diğer 
Kapsamlı Gelir Tablosunda ise “Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler” içinde gösterilir. 
 
Ticari borçlar vadeleri 12 aydan daha uzun olsa dahi işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde ise bu tür borçların 
kısa vadeli yükümlülüklerde sınıflandırılması esastır. 
 
Ticari borçlar, makul değerleriyle deftere alınır ve müteakip dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak 
iskonto edilmiş tutarlardan muhasebeleştirilir.  
 
2.3.24. Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 

 
Ücretler, maaşlar ve sosyal güvenlik katkıları gibi dönem içinde çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında 
borçlanılan tutarlar bu kalemde gösterilir. İçeriğini yansıtması koşuluyla, alternatif olarak “Çalışanların Ücret 
Tahakkukları” vb. şekillerde isimlendirilebilir. Kalemin önemsiz olması durumunda, ilgili tutar “Ticari Borçlar” 
kaleminde gösterilir. 
 

2.3.25. Diğer Borçlar 

 
Ticari borçlar dışında kalan ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanmayan borçlardır. Tedarikçi veya müşteri 
sıfatı taşımayan ilişkili taraflara borçlar, alınan depozito ve teminatlar, kamu idarelerinden borçlar, diğer çeşitli 
borçlar örnek olarak gösterilebilir. 
 
İlişkili taraflardan finansman sağlama amacıyla finansal piyasalardan yapılan borçlanmalar bu kalemde değil 
vadelerine göre kısa veya uzun vadeli borçlanmalar altında gösterilir. Tutarların önemli olması durumunda, bunlar 
için ayrı kalemler açılır. 
 
2.3.26. Devlet Teşvik ve Yardımları 

 
TMS 20 kapsamında, varlıklara ilişkin teşviklerin sunumunda ilgili alternatifin seçilmesi halinde ertelenmiş 
gelir olarak gösterilen tutarlar bu kalemde yer alır. 
 
2.3.27. Ertelenmiş Gelirler 

 
Gerek satış sözleşmeleri dolayısıyla gerekse diğer nedenlerle, müşterilerden veya diğer kişilerden alınan avanslar 
gibi karşılığının tamamı veya bir kısmı, içinde bulunulan dönemde tahsil edilen veya alacak olarak tahakkuk 
ettirilen ancak gelecek dönemlere ait olan gelirlere ilişkin yükümlülüklerdir. Ertelenmiş gelirlerin önemsiz olması 
halinde, ilgili tutar diğer kısa vadeli / uzun vadeli yükümlülükler içinde gösterilir. 
 
2.3.28. Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 

 
TMS 12 kapsamındaki gelir üzerinden alınan vergilerin takip eden dönemde vergi idaresine ödenmesi beklenen 
kısmı bu kalemde gösterilir. Dönem kârının peşin ödenen vergileri bu tutardan düşülerek “Cari Dönem Vergisiyle 
İlgili Varlıklar” kaleminde gösterilir. 
 
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 
 
Dönemin kar veya zararı üzerindeki vergi yükümlülügü, cari dönem vergisi ve ertelenmis vergiyi içermektedir.  
 
Cari dönem vergisi 
 
Cari dönem vergi yükümlülügü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve finansal durum tablosu 
tarihi itibariyle geçerli olan vergi oranları ile yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca hesaplanan vergi yükümlülügü 
kayıtlarını içermektedir. 
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Ertelenmis vergi 
 
Ertelenmis vergi, varlık ve yükümlülüklerin finansal durum tablosundaki kayıtlı degerleri ile vergi degerleri 
arasında olusan geçici farklar üzerinden hesaplanır. Varlık ve yükümlülüklerin vergi degeri, vergi mevzuatı 
çerçevesinde söz konusu varlık ve yükümlülükler ile ilgili gelecek dönemlerde vergi matrahını etkileyecek 
tutarları ifade eder. Ertelenmis vergi, finansal durum tablosu tarihi itibariyle yürürlükte olan veya yürürlüge giren 
vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçeklesecegi veya yükümlülügünün ifa 
edilecegi dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.  
 
Ertelenmis vergi varlıgı veya yükümlülügü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacagı ilerideki dönemlerde 
ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artıs ve azalıs oranlarında finansal tablolara 
yansıtılmaktadırlar. Ertelenmis vergi yükümlülügü, tüm vergilendirilebilir  geçici farklar için hesaplanırken 
ertelenmis vergi varlıgı gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan 
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması sartıyla finansal tablolara alınır. Ertelenmis vergi varlıgının bir 
kısmının veya tamamının saglayacagı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin 
muhtemel olmadıgı ölçüde, ertelenmis vergi varlıgının kayıtlı degeri azaltılır.  
 
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup 
edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması sartlarıyla ertelenmis vergi varlıkları ve 
ertelenmis vergi yükümlülükleri, karsılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.  
 
Dönem cari ve ertelenmis vergisi 
 
Dogrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebelestirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere 
iliskin ertelenmis vergi de dogrudan özkaynakta muhasebelestirilir) ile iliskilendirilen ya da isletme 
birlesmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmis vergi, gelir 
tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebelestirilir. 
 
2.3.29. Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar 
 
Karşılıklar 
 

Karşılıklar ancak Şirket’in geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal ya da yapısal) 
varsa, bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma olasılığı mevcut 
ise ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır. Paranın zaman içindeki değer 
kaybı önem kazandığında karşılıklar ileride oluşması muhtemel giderlerin raporlama tarihindeki indirgenmiş 
değeriyle yansıtılır. İndirgenmiş değer kullanıldığında, zamanın ilerlemesinden dolayı karşılıklarda meydana 
gelecek artışlar faiz gideri olarak kaydedilir. 
 
Koşullu varlık ve borçlar 
 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir 
veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler 
ve varlıklar finansal tablolara alınmamakta ve koşullu borçlar ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir. 
 
Koşullu borçlar, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin uzak olduğu durumlar hariç, 
finansal tablo dipnotlarında açıklanır. Kaynak aktarımını gerektiren durumun muhtemel olması halinde ise koşullu 
yükümlülükler finansal tablolara yansıtılır. Şarta bağlı varlıklar ise finansal tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri 
yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde notlarda açıklanır. 
 
2.3.30. Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 
 
Ücretler, maaşlar ve sosyal güvenlik katkıları gibi dönem içinde çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında 
borçlanılan tutarlardır. Bu tutarlar tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır. (Not 13) 
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2.3.31. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 
 
Şirket yürürlükteki kanunlara göre, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve İş Kanunu’nda belirtilen davranışlar 
dışındaki sebeplerle istihdamı sona erdirilen çalışanlara kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.  Kıdem 
tazminatı  karşılığı,  tüm  çalışanların  emeklilikleri  dolayısıyla  ileride  doğması beklenen yükümlülük 
tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal tablolara yansıtılmıştır.  Aktüeryal  
kayıp/kazanç  ise  diğer  kapsamlı  gider  hesabı  altında muhasebeleştirilmektedir. İş Kanununa  göre,  iş 
sözleşmesinin,  herhangi  bir  nedenle  sona  ermesi halinde, işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin 
sürelerine ait ücretinin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine 
ödenmesi gerekmektedir. Kullanılmamış izin karşılığı bu çerçevede hesaplanarak finansal tablolara 
yansıtılmıştır. (Not 29) 
 
2.3.32. Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 

 
TMS 12 çerçevesinde, gelir üzerinden alınan vergilerin takip eden dönemden sonraki dönemlerde vergi idaresine 
ödenmesi beklenen kısmı bu kalemde gösterilir. 
 
2.3.33. Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 

 
Vergilendirilebilir  geçici  farklar  üzerinden  gelecek  dönemlerde  ödenecek  gelir  vergilerini ifade eder. 
 
Vergi  mevzuatı  açısından  vergilendirme  imkanı  olmayan  (sürekli)  tutarlara  ilişkin  olarak “Ertelenmiş Vergi 
Yükümlülüğü” kalemi kullanılmaz. 
 
 
2.3.34. Diğer Kısa Vadeli / Uzun Vadeli Yükümlülükler 

 
Sayım ve tesellüm fazlaları, diğer çeşitli borç ve yükümlülükler gibi yukarıdaki kalemlerde gösterilmeyen kısa 
vadeli / uzun vadeli yükümlülükler bu kalemde gösterilir. 
 

2.3.35. Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 

 
TFRS  5  çerçevesinde,  defter  değeri  sürdürülmekte  olan  kullanımdan  ziyade  satış  işlemi vasıtası  ile  geri  
kazanılacak  olan  elden  çıkarılacak  gruplara  ilişkin  yükümlülükler  bu  kalemde gösterilir. 
 
Ayrıca,  TFRS  5  uyarınca  ortaklara  dağıtım  amacıyla  sınıflandırılmış  elden  çıkarılacak gruplara ilişkin 
yükümlülükler de, ortaklara dağıtma yönünde taahhütte bulunulan tarihten itibaren bu kalemde gösterilir.  Bu 
durumda kalem ismi, bu yükümlülükleri ifade edecek şekilde isimlendirebilir. 
 
2.3.36. İlişkili taraflar 
 

a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Şirket ile ilişkili sayılır: Söz konusu 
kişinin, 
 
- Şirket üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda, (ii)  Şirket üzerinde önemli 
etkiye sahip olması durumunda, 
 
- Şirket  veya  Şirket’in  bir  ana  ortaklığının  kilit  yönetici  personelinin  bir  üyesi  olması 
durumunda. 
 
b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme Şirket ile ilişkili sayılır: (i)   İşletme ve 
Şirket’in aynı grubun üyesi olması halinde, 
 
-  İşletmenin,  diğer işletmenin  (veya diğer işletmenin  de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) 
iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde, 
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- Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde, 
 
- İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü işletmenin 
iştiraki olması halinde. 
 
- İşletmenin, Şirket’in ya da Şirket ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma  sonrasında  
sağlanan  fayda  plânlarının  olması  halinde.  Şirket’in  kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan 
işverenler de Şirket ile ilişkilidir. 
 
- İşletmenin a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol 
edilmesi halinde. 
 
- a)  maddesinde  tanımlanan  bir  kişinin  işletme  üzerinde  önemli  etkisinin bulunması veya söz konusu 
işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması halinde. 
 
Bu finansal  tabloların  amacı  doğrultusunda  ortaklar,  önemli  yönetim  personeli  ve Yönetim  Kurulu üyeleri, 
aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar  olarak  
kabul  ve  ifade  edilmişlerdir.  Olağan  faaliyetler  nedeniyle  ilişkili  taraflarla  bazı  iş ilişkilerine girilebilir. 
 
2.3.37. Özkaynaklar 
 
Özkaynaklar, işletmeye ait tüm yükümlülüklerin işletme varlıklarından indirilmesi durumunda geriye kalan varlıklar 
üzerindeki paylardır. 
 
Ödenmiş  sermaye,  hisse  senedi  ihraç  primleri,  sermaye  düzeltmesi  olumlu  farkları,  kardan kısıtlanmış 
yedekler, geçmiş yıl kar ve zararları ile dönem kar zararı burada gösterilir. 
 
Şirketin mali tablo dönemi itibariyle özkaynak açıklamalarına  Not 30’da yer verilmiştir. 
 
2.3.38. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 
 
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden finansal tablolar,en son 31 Aralık 2004 tarihi 
itibariyle TMS 29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) enflasyon  muhasebesine  
tabi  tutulmuştur. Dolayısıyla, 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017  tarihli  bilançoda  yer  alan özkaynaklar içindeki 
sermaye düzeltme farkları kalemi, sermayenin 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan enflasyon düzeltmelerini 
yansıtmaktadır. 
 
2.3.39. Geri Alınmış Paylar (-) 
 
TMS 32’nin 33 üncü paragrafı kapsamında işletmenin kendi paylarını alması durumunda, bu paylara ilişkin alım 
bedelleri özkaynaktan düşülerek “Geri Alınmış Paylar (-)” kaleminde gösterilir. Payların konsolidasyona dahil 
olan diğer taraflarca satın alınması halinde de alınan paylar bu kapsama girmekle birlikte, bu tutarlar TMS 32 
kapsamında “Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi” kaleminde gösterilir, geri alınmış payların alımı ve satımı 
neticesinde doğan farklar kâr veya zararda gösterilmez.  
 
2.3.40. Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 

 
Bu kalem, işletmenin paylarının konsolidasyona dahil olan diğer taraflarca satın alınması halinde ödenmiş 
sermayesinin yasal kayıtlardaki tutarıyla gösterimini teminen, ödenmiş sermaye tutarının, ödenmiş sermaye 
dışındaki bir kalemle düzeltilmesini sağlamak için kullanılır. 
 
2.3.41. Paylara İlişkin Primler/İskontolar 

 
Pay ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları, kontrol gücü devam eden ortaklıkların pay satış kârları gibi sermaye 
hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve sermayenin bir parçası sayılan tutarların izlendiği kalemdir. 
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Nominal değerin altında bir fiyatla ihraç edilen paylara ilişkin nominal değer ile ihraç fiyatı arasındaki fark nedeniyle 
oluşan negatif farklar dipnotlarda ayrıca gösterilir. 
 

2.3.42. Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 

 
Bu kalemde, diğer kapsamlı gelir unsuru olarak tanımlanan ve ortaya çıktıkları dönemde doğrudan özkaynak 
unsuru olarak raporlanan ve hiçbir durumda kâr veya zarara aktarılamayacak yeniden değerleme ve ölçüm 
kazanç/kayıpları (maddi duran varlıklar yeniden değerleme artış/azalışları, maddi olmayan duran varlıklar yeniden 
değerleme artış/azalışları, tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları) ile diğer kazanç ve 
kayıplar gibi gelir unsurları izlenir. 
 
Şirketin mali tablo dönemi itibariyle “Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı 
Gelirler veya Giderler” hesap grubunda, kıdem tazminatı aktüeryal kazanç ve kayıptan kaynaklanan birikmiş 
gelirler veya giderleri mevcuttur. 
 
2.3.43. Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 

 
Bu  kalemde,  diğer  kapsamlı  gelir  (gider)  unsuru  olarak  tanımlanan  ve  ortaya  çıktıkları dönemde doğrudan 
özkaynak unsuru olarak kaydedilen ve sonradan kâr veya zarara aktarılabilen Yabancı para çevirim farkları, 
Yeniden değerleme ve sınıflandırma kazanç/kayıpları (Satılmaya hazır finansal varlıkların   yeniden   değerleme   
ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden 
kâr/zararda sınıflandırılacak paylar), Riskten korunma kazanç/kayıpları (Nakit akış riskinden korunma 
kazançları/kayıpları, Yurtdışındaki işletmeye ilişkin yatırım riskinden korunma kazançları/kayıpları) ile Diğer 
kazanç/kayıplar  gibi kapsamlı gelir (gider) unsurları izlenir. 
 
2.3.44. Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler (Kar dağıtım amacı dışında ayrılmış yedekler) 
 
Önceki dönemlerin karından, kanun veya sözleşme kaynaklı zorunluluklar nedeniyle veya kar dağıtımı dışındaki 
belli amaçlar (örneğin iştirak satış kazançlarından vergi avantajı elde edebilmek) için ayrılmış yedeklerdir. Bu 
yedekler, yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilecek olup, TMS çerçevesinde yapılan değerlemelerde ortaya 
çıkan farklılıklar geçmiş yıllar kar/zararıyla ilişkilendirilir. 
 
Şirketin mali tablo dönemi itibariyle yedekler açıklamalarına  Not 30’da yer verilmiştir. 
 
2.3.45. Geçmiş Yıllar Kar / Zararları 
 
Net dönem kârı dışındaki birikmiş kâr/zararlar bu kalemde netleştirilerek gösterilir. Özleri itibarıyla birikmiş 
kâr/zarar niteliğinde olan -dolayısıyla kısıtlanmamış olan- olağan üstü yedekler de birikmiş  kâr  sayılır  ve  bu 
kalemde  gösterilir. 
 
Şirketin mali tablo dönemi itibariyle geçmiş yıllar kar/zararları  açıklamalarına  Not 30’da yer verilmiştir. 
 
2.3.46. Nakit Akım Tablosu 
 
Şirket net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını değişen şartlara 
göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, nakit akım tablolarını 
düzenlemektedir. Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine 
dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 
 
İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını 
gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal 
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansal faaliyetlere ilişkin nakit akımları, Şirket’in 
finansal faaliyetlerde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri 
değerler, nakit ve vadesiz banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye 
sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. 
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2.3.47. Esas Faaliyetler 

 
Esas faaliyetler, bir işletmenin ana hasılatını sağladığı faaliyetleridir. Aşağıda tanımı yapılan yatırım ve finansman 
faaliyeti kapsamına girmeyen diğer faaliyetler de esas faaliyetler kapsamında değerlendirilir. 
 
Hasılat/Gelir Kaydedilmesi 
 
Şirket, "TMS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat" standardı kapsamında  taahhüt edilmiş bir mal veya hizmeti 
müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde  veya getirdikçe hasılatı finansal tablolarına gelir olarak 
kaydeder. Bir varlığın kontrolü müşterinin eline geçtiğinde (veya geçtikçe) varlık devredilmiş olur. 
 
Şirket aşağıda yer alan temel prensipler doğrultusunda hasılatı finansal tablolarına kaydetmektedir:  
 
(a) Müşteriler ile sözleşmeleri belirlenmesi 
(b) Sözleşmedeki performans yükümlülüklerini belirlenmesi 
(c) Sözleşmedeki işlem fiyatını saptanması 
(d) İşlem fiyatını sözleşmedeki performans yükümlülüklerine bölüştürülmesi 
(e) Her performans yükümlülüğü yerine getirildiğinde hasılatın muhasebeleştirilmesi 
 
Şirket  aşağıdaki  şartların  tamamının  karşılanması  durumunda  müşterisi  ile yaptığı  bir sözleşmeyi hasılat olarak 
muhasebeleştirir: 
 
(a) Sözleşmenin tarafları sözleşmeyi (yazılı, sözlü ya da diğer ticari teamüllere uyarınca) onaylamış 
ve kendi edimlerini ifa etmeyi taahhüt etmektedir, 
(b) Şirket her bir tarafın devredeceği mal veya hizmetlerle ilgili hakları tanımlayabilmektedir, (c) Şirket devredilecek mal 
veya hizmetlerle ilgili ödeme koşulları tanımlayabilmektedir, 
(d) Sözleşme özü itibarıyla ticari niteliktedir, 
(e)  Şirket’in  müşteriye  devredilecek   mal  veya  hizmetler  karşılığı  bedel  tahsil  edecek  olması 
muhtemeldir. 
 
Bir  bedelin  tahsil  edilebilirliğinin   muhtemel   olup  olmadığını   değerlendirirken   işletme,  sadece müşterinin bu bedeli 
vadesinde ödeyebilmesini ve buna ilişkin niyetini dikkate alır. 
 
Sözleşme değişiklikleri 
 

Şirket, ek bir mal veya hizmet sunma taahhüdü verdiği takdirde, sözleşme değişikliğini ayrı bir sözleşme olarak kabul 
eder. Mevcut sözleşmenin feshi ve yeni bir sözleşmenin oluşturulması durumunda, sunulan mal veya hizmetler farklıysa 
ilgili değişiklikler muhasebeleştirir. Sözleşmede yapılan  değişiklik, ayrı mal veya hizmet oluşturmazsa, işletme, ilk 
sözleşme ile birlikte, ek mallar veya hizmetler ilk sözleşmenin bir parçasıymış gibi birleştirerek muhasebeleştirir. 
 

Malların 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. 
 
2.3.48. Genel Yönetim Giderleri, Pazarlama Giderleri, Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

 
Genel yönetim giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
Standardı çerçevesinde doğrudan kâr veya zararla ilişkilendirilen araştırma ve geliştirme giderleri ayrı ayrı 
gösterilir. Söz konusu giderlere bunlara ilişkin amortisman ve itfa giderleriyle, çalışanlara sağlanan faydalar da 
dahildir. 
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2.3.49. Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/Giderler 

  
Esas faaliyetlerden kaynaklanmakla birlikte, esas faaliyetlere ilişkin gelir ve giderlerin haricinde, hasılat tanımını 
karşılamayan kazançlar, satışların maliyetine girmeyen kayıplar, yatırım ve finansman faaliyeti kapsamına 
girmediği için esas faaliyet kapsamında değerlendirilen faaliyetlere ilişkin gelir ve giderlerdir.  
 

2.3.50. Yatırım Faaliyetleri 
 
Yatırım faaliyetleri, uzun vadeli varlıklar ile nakit benzerleri içerisinde yer almayan diğer yatırımların elde edilmesi 
ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetlerdir. Hangi faaliyetlerin yatırım faaliyetleri kapsamına girdiği TMS 7 
çerçevesinde değerlendirilir.  
 
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve bunlara ilişkin giderler düşülmek suretiyle yatırım faaliyeti kâr/zararı 
bulunur. Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımların varsa kâr veya zarar payları ilgili kaleme eklenir ya da 
çıkarılır. 
 
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların, raporlayan işletmenin esas faaliyetinin parçası olması durumunda, 
bu kalem “Esas Faaliyetler Bölümü”nde raporlanır. 
 
2.3.51. Finansal Gelirler/Finansal Giderler 
 
Finansman faaliyetleri, özkaynaklar ile yabancı kaynakların yapısında ve tutarında değişiklik meydana getiren 
faaliyetlerdir. Hangi faaliyetlerin finansman faaliyetleri kapsamına girdiği TMS 7 çerçevesinde değerlendirilir. 
 
Faiz  içeren  bir  menkul  kıymetin  ediniminden  önce  ödenmemiş  faizin  tahakkuku  durumunda; sonradan tahsil 
edilen faiz, edinim öncesi ve edinim sonrası dönemlere ayrılır ve yalnızca edinim sonrasına ait gelir olarak 
finansal tablolara yansıtılır. 
 
Kredili mevduat hesabı ile kısa ve uzun vadeli borçlanmalara uygulanan faizler, yabancı para ile borçlanmalarda,  
faiz  maliyetlerine  yönelik  düzeltme  olarak  dikkate  alındıkları  ölçüde  olmak üzere, kur farkları finansal 
giderlerde gösterilmektedir. (Not:37-38) 
 
2.3.52. Hisse Başına Kazanç 
 
Adi hisse başına kazanç, ana ortaklığın adi hisse senedi sahiplerinin payına düşen kazanç veya zararının (pay), 
dönemin adi hisse senedi sayısının ağırlıklı ortalamasına (payda) bölünmesiyle hesaplanır. Sulandırılmış hisse 
başına kazancın hesaplanmasında, Şirket, ana ortaklığın adi hisse senedi  sahiplerinin  payına  düşen  kâr  veya 
zarar   ile  ağırlıklı   ortalama   hisse   senedi   sayısını, sulandırma etkisi olan potansiyel adi hisse senetlerinin 
etkilerine göre düzeltir. (Not 41) 
 
2.3.53. Kur Değişiminin Etkileri 
 
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlem tarihindeki yabancı para kuru ile TL’ye çevrilmektedir. Yabancı para 
parasal varlıklar ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli kur üzerinden dönem sonunda TL’ye çevrilmektedir. Bu tip 
işlemlerden kaynaklanan kur farkları, gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 
 
Şirket tarafından kullanılan 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihli kur bilgileri aşağıdaki gibidir; 
 

  31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Amerikan Doları 5,2609 3,7719 

Avro 6,0280 4,5155 
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2.3.54. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir  duyuru veya diğer  seçilmiş finansal bilgilerin kamuya 
açıklanmasından  sonra  ortaya  çıkmış  olsalar  bile,  bilanço  tarihi  ile  bilançonun  yayımı  için  yetkilendirilme  tarihi 
arasındaki tüm olayları kapsar. Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması 
durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.   Bilanço  tarihinden  sonraki 
olaylara Not 44’te yer verilmiştir. 
 
2.4. Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 
 
Finansal tabloların hazırlanması, finansal durum tablosu tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin 
tutarlarını, sarta baglı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve 
giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve 
varsayımlar, Sirket yönetiminin mevcut olaylar ve islemlere iliskin en iyi bilgilerine dayanmasına ragmen, fiili sonuçlar 
varsayımlardan farklılık gösterebilir. 
 
2.5. TFRS’deki değişiklikler 

 
Şirket’in  finansal  durumu,  performansı  veya  nakit  akımları  üzerindeki  işlemlerin  ve  olayların etkilerinin  finansal  
tablolarda  daha  uygun  ve güvenilir  bir sunumu  sonucunu  doğuracak  nitelikte olması durumunda muhasebe 
politikalarında değişiklik yapılır. İsteğe bağlı olarak muhasebe politikalarında  yapılan değişikliklerin  önceki dönemleri 
etkilemesi durumunda,  söz konusu politika hep kullanımdaymış gibi finansal tablolarda geriye dönük olarak uygulanır. 
Yeni bir standardın uygulanmasından  kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz konusu standardın şayet varsa 
geçiş hükümlerine uygun olarak geriye ya da ileriye dönük olarak uygulanır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı 
değişiklikler geriye dönük olarak uygulanır. 

 
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan  muhasebe  
politikaları   aşağıda  özetlenen  1  Ocak  2018  tarihi  itibarıyla  geçerli  yeni  ve değiştirilmiş  TFRS standartları  ve TFRYK  
yorumları  dışında  önceki  yılda kullanılanlar  ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali 
durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 
 
2.5.1.  31  Aralık  2018  tarihi  itibarıyla   yürürlükte   olan  yeni  standartlar   ile  mevcut   önceki standartlara 
getirilen değişiklikler ve yorumlar: 
 
- TFRS 9, “Finansal  araçlar”;  1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 
geçerlidir. Bu standart TMS 39’un yerini almaktadır. Finansal varlıklar ve yükümlülüklerin  sınıflandırması  ve ölçülmesi ile 
ilgili zorunlulukları  ve aynı zamanda şu anda  kullanılmakta  olan,  gerçekleşen  değer  düşüklüğü  zararı  modelinin  yerini  
alacak  olan beklenen kredi riski modelini de içermektedir. 
 
Sınıflandırma ve Ölçüm 
 
Şirket, finansal varlıklarını itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen finansal varlıklar olarak sınıflandırmaktadır.  
Sınıflandırma,  finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş modeli ve finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit 
akışlarının özellikleri esas alınarak yapılmaktadır. Şirket, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte 
yapmaktadır. 
 
“İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal varlıklar”, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir 
iş modeli kapsamında elde tutulan ve sözleşme şartlarında belirli tarihlerde sadece  anapara  ve  anapara  bakiyesinden  
kaynaklanan  faiz  ödemelerini  içeren  nakit  akışlarının bulunduğu, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç 
olmayan finansal varlıklardır. Şirket’in itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen  finansal varlıkları, “nakit ve nakit 
benzerleri” ve “ticari alacaklar” kalemlerini içermektedir. İlgili varlıklar, finansal tablolara ilk kayda alımlarında gerçeğe 
uygun değerleri ile; sonraki muhasebeleştirmelerde  ise etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri 
üzerinden ölçülmektedir. İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen ve türev olmayan finansal varlıkların değerlemesi sonucu 
oluşan kazanç ve kayıplar gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir. 
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TFRS 9 kapsamında finansal varlık ve yükümlülüklerin sınıflandırmasına ilişkin değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.  Söz 
konusu  sınıflama  farklılıklarının, finansal  varlık ve yükümlülüklerin  ölçümüne ilişkin bir etkisi bulunmamaktadır: 
 
 

Finansal varlıklar TMS 39’a göre önceki sınıflama TFRS 9’a göre yeni sınıflama 

Nakit ve nakit benzerleri Kredi ve alacaklar İtfa edilmiş maliyet 

Ticari alacaklar  Kredi ve alacaklar  İtfa edilmiş maliyet  
 
 
 
 

Finansal yükümlülükler TMS 39’a göre önceki sınıflama TFRS 9’a göre yeni sınıflama 

Borçlanmalar İtfa edilmiş maliyet İtfa edilmiş maliyet 

Ticari borçlar  İtfa edilmiş maliyet  İtfa edilmiş maliyet  
 
 
Değer Düşüklüğü 
 
1 Ocak 2018 tarihinden önce yürürlükte olan TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardında yer 
alan “gerçekleşen kredi zararları modeli” yerine TFRS 9 “Finansal Araçlar” standardında “beklenen kredi zararları modeli” 
tanımlanmıştır.  Beklenen kredi zararları, bir finansal aracın beklenen ömrü boyunca kredi zararlarının olasılıklarına göre 
ağırlıklandırılmış  bir tahminidir. Beklenen kredi zararlarının hesaplamasında, geçmiş kredi zararı deneyimleri ile birlikte, 
Şirket’in geleceğe yönelik tahminleri de dikkate alınmaktadır. 
 
Ticari Alacaklar 
 
Şirket,  finansal  tablolarında   itfa  edilmiş  maliyet  bedelinden   muhasebeleştirilen   ve  önemli  bir finansman bileşeni 
içermeyen (1 yıldan kısa vadeli olan) ticari alacaklarının değer düşüklüğü hesaplamaları kapsamında TFRS 9 
standardında tanımlanan “basitleştirilmiş  yaklaşımı” uygulamayı tercih etmiştir. Söz konusu yaklaşım ile Şirket, ticari 
alacakların belirli sebeplerle değer düşüklüğüne uğramadığı  durumlarda  (gerçekleşmiş  değer düşüklüğü zararları 
haricinde), ticari alacaklara ilişkin zarar karşılıklarını “ömür boyu beklenen kredi zararlarına” eşit bir tutardan ölçmektedir. 
 
Şirket, ticari alacaklara  ilişkin  beklenen  kredi zararlarının  ölçümünde  bir karşılık  matrisi kullanmaktadır. İlgili matriste 
ticari alacakların vadelerinin aşıldığı gün sayısına bağlı olarak belirli karşılık oranları hesaplanmakta ve söz konusu oranlar 
her raporlama döneminde gözden geçirilerek, gerektiği  durumlarda,  revize  edilmektedir.  Beklenen  kredi  zarar  
karşılıklarındaki   değişim  gelir tablosunda “esas faaliyetlerden diğer gelirler/giderler” hesabında muhasebeleştirilmektedir. 
 
Değişikliklerin, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Şirket’in finansal tablolarında herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 
 
- TFRS 15, “Müşteri sözleşmelerinden hasılat”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Amerika’da Kabul Görmüş Muhasebe Standartları ile yapılan uyum çalışması sonucu ortaya 
çıkan yeni standart hasılatın finansal raporlamasını ve finansal tabloların toplam gelirlerinin dünya çapında 
karşılaştırılabilir olmasını sağlamayı amaçlamıştır. 
 
- TFRS 15, “Müşteri sözleşmelerinden  hasılat” standardındaki  değişiklikler;  1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişikliklerle edim (performans) yükümlülüklerini belirleyen 
uygulama rehberliğine, fikri mülkiyet  lisanslarının  muhasebesine  ve  işletmenin  asil  midir  yoksa  aracı  mıdır 
değerlendirmesine (net hasılat sunumuna karşın brüt hasılat sunumu) ilişkin açıklamaları içermektedir. Uygulama 
rehberliğindeki bu alanların her biri için yeni ve değiştirilmiş açıklayıcı örnekler eklenmiştir. UMSK, aynı zamanda yeni 
hasılat standardına geçiş ile ilgili ek pratik tedbirler dahil etmiştir. 
 
Değişikliklerin, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Şirket’in finansal tablolarında herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 
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- TMS  40,  “Yatırım  amaçlı  gayrimenkuller”  standardındaki  değişiklikler;  1 Ocak  2018 tarihinde  veya bu tarihten 
sonra başlayan  yıllık raporlama  dönemlerinde  geçerlidir.  Yatırım amaçlı gayrimenkullerin sınıflandırılmasına ilişkin 
yapılan bu değişiklikler, kullanım amacında değişiklik olması durumunda yatırım amaçlı gayrimenkullere ya da 
gayrimenkullerden yapılan sınıflandırmalarla ilgili netleştirme yapmaktadır. Bir gayrimenkulün kullanımının değişmesi 
durumunda bu gayrimenkulün ‘yatırım amaçlı gayrimenkul’ tanımlarına uyup uymadığının değerlendirilmesinin  yapılması  
gerekmektedir.  Bu  değişim  kanıtlarla  desteklenmelidir.  Şirket’in 31.12.2018 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulü 
bulunmamaktadır.  
 
- TFRS 2 ‘‘Hisse bazlı ödemeler’’ standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde  geçerlidir. Değişiklik nakde dayalı hisse  bazlı  ödemelerin  ölçüm  esaslarını  ve bir  
ödüllendirmeyi  nakde  dayalıdan  özkaynağa dayalıya  çeviren  değişikliklerin  nasıl muhasebeleştirileceğini  
açıklamaktadır.    Bu değişiklik aynı zamanda bir işverenin çalışanının hisse bazlı ödemesine ilişkin bir miktarı kesmek ve 
bunu vergi  dairesine  ödemekle  yükümlü  olduğu  durumlarda,  TFRS  2’nin  esaslarına  bir  istisna getirerek,  bu  ödül  
sanki  tamamen  özkaynağa  dayalıymışçasına  işlem  görmesini gerektirmektedir.  Söz konusu değişikliğin Şirket’in 
finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. 
 
2014  - 2016  dönemi  yıllık  iyileştirmeler;  1 Ocak  2018  tarihinde  veya  bu  tarihten  sonar başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. 
 
- TFRS 1, “Türkiye finansal raporlama standartlarının ilk uygulaması” ; TFRS 7, TMS 19 ve TFRS 10 standartlarının ilk 
kez uygulama aşamasında kısa dönemli istisnalarını kaldırılmıştır. 
 
- TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”; bir iştirak ya da iş ortaklığının gerçeğe uygun değerden 
ölçülmesine ilişkin açıklık getirmiştir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir 
etkisi bulunmamaktadır. 
 
-  TFRS  Yorum  22,  “Yabancı  para  cinsinden  yapılan  işlemler  ve  avanslar  ödemeleri”;1 Ocak 2018 tarihinde 
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum yabancı para cinsinden yapılan 
işlemler ya da bu tür işlemlerin  bir parçası olarak yapılan ödemelerin yabancı bir para cinsinden yapılması ya da 
fiyatlanması konusunu ele almaktadır.  Bu  yorum  tek  bir  ödemenin  yapılması/alınması   durumunda  ve  birden  fazla 
ödemenin  yapıldığı/alındığı  durumlara  rehberlik  etmektedir.  Bu  rehberliğin  amacı uygulamadaki çeşitliliği 
azaltmaktadır. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi 
bulunmamaktadır. 
 
2.5.2. 31  Aralık  2018  tarihi  itibarıyla   yayımlanmış   ancak  henüz  yürürlüğe   girmemiş   olan standartlar ve 
değişiklikler: 
 
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış 
fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından  erken  uygulanmaya  başlanmamış  yeni  
standartlar,  yorumlar  ve değişiklikler  aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe 
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır. 
 
- TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, itfa edilmiş maliyet ile ölçülen finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo dışı 
bırakılma sonucu doğurmadan değiştirildiğinde, ortaya çıkan kazanç veya kaybın doğrudan kar veya zararda 
muhasebeleştirilmesi konusunu doğrulamaktadır. Kazanç veya kayıp, orijinal sözleşmeye dayalı nakit akışları ile orijinal 
etkin faiz oranından iskonto edilmiş değiştirilmiş nakit akışları arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu,farkın IAS 39’dan farklı 
olarak enstrümanın kalan ömrü boyunca yayılarak muhasebeleştirilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Söz 
konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
 
- TFRS 16, “Kiralama işlemleri”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 

geçerlidir. TFRS 15, ‘Müşteri sözleşmelerinden  hasılat’ standardı ile birlikte erken uygulamaya  izin verilmektedir.  Bu 

yeni standart mevcut TMS 17 rehberliğinin yerini alır ve özellikli kiralayanlar açısından muhasebesinde geniş kapsamlı bir 

değişiklik yapar. Şu anki TMS 17 kurallarına göre kiralayanlar bir kiralama işlemine taraf olduklarında bu işlem için 

finansal kiralama (bilanço içi) ya da faaliyet kiralaması (bilanço dışı) ayrımı yapmak zorundalar. Fakat TFRS 16’ya göre 

artık kiralayanlar neredeyse tüm kiralama sözleşmeleri için gelecekte ödeyecekleri kiralama yükümlülüklerini ve buna 
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karşılık olarak da bir varlık kullanım hakkını bilançolarına yazmak zorunda olacaklardır. UMSK kısa dönemli kiralama 

işlemleri ve düşük değerli varlıklar için bir istisna öngörmüştür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler açısından 

uygulanabilir. Kiraya verenler için muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. Ancak UMSK’nın kiralama işlemlerinin tanımını 

değiştirmesinden  ötürü (sözleşmelerdeki  içeriklerin birleştirilmesi ya da ayrıştırılmasındaki  rehberliği değiştirdiği gibi) 

kiraya verenler de bu yeni standarttan   etkileneceklerdir.   En  azından   yeni  muhasebe   modelinin   kiraya   verenler   

ve kiralayanlar arasında pazarlıklara neden olacağı beklenmektedir. TFRS 16’ya göre biz sözleşme belirli bir süre için 

belirli bir tutar karşılığında bir varlığın kullanım hakkını ve o varlığı kontrol etme  hakkını   içeriyorsa   o  sözleşme   bir  

kiralama   sözleşmesidir   ya  da  kiralama   işlemi içermektedir. Söz konusu  değişikliğin  Şirket’in  finansal  durumu  ve 

performansı  üzerindeki  etkileri değerlendirilmektedir. 

 
-  TFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler’’; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten     sonra     
başlayan     yıllık     raporlama     dönemlerinde     geçerlidir.     Bu     yorum TMS 12, ‘Gelir Vergileri’ standardının 
uygulamalarındaki bazı belirsizliklere açıklık getirmektedir. UFRS Yorum Komitesi daha önce vergi uygulamalarında bir 
belirsizlik olduğu zaman bu belirsizliğin TMS 12’ye göre değil TMS 37, ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ 
standardının  uygulanması  gerektiğini açıklığa kavuşturmuştu.  TFRS Yorum 23 ise gelir  vergilerinde  belirsizlikler   
olduğu  durumlarda  ertelenmiş  vergi  hesaplamasının   nasıl ölçüleceği ve muhasebeleştirileceği  ile ilgili açıklama 
getirmektedir. 
 
Vergi uygulaması belirsizliği, bir şirket tarafından yapılan bir vergi uygulamasının vergi otoritesince kabul  edilir  olup 

olmadığının  bilinmediği  durumlarda  ortaya  çıkar.  Örneğin,  özellikle  bir giderin indirim olarak kabul edilmesi ya da iade 

alınabilir vergi hesaplamasına belirli bir kalemin dahil edilip edilmemesiyle ilgili vergi kanunda belirsiz olması gibi. TFRS 

Yorum 23 bir kalemin vergi uygulamalarının  belirsiz olduğu; vergilendirilebilir  gelir, gider, varlık ya da yükümlülüğün  

vergiye esas tutarları, vergi gideri, alacağı ve vergi oranları da dahil olmak üzere her durumda geçerlidir. Söz konusu  

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

 
2015 - 2017 yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrası yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Bu iyileştirmeler 

aşağıdaki değişiklikleri içermektedir: 

 

- TFRS  3  ‘İşletme  Birleşmeleri’,  kontrolü  sağlayan  işletme,  müşterek  faaliyette  daha  önce edindiği payı yeniden 

ölçer. 

- TFRS 11 ‘Müşterek Anlaşmalar’, müşterek kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha önce edindiği payı 

yeniden ölçmez. 

 

- TMS   12   ‘Gelir   Vergileri’,   işletme,   temettülerin   gelir   vergisi   etkilerini   aynı   şekilde muhasebeleştirir. 

- TMS 23 ‘Borçlanma Maliyetleri’, bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır hale gelmesi için yapılan her 

borçlanmayı, genel borçlanmanın bir parçası olarak değerlendirir. 

 

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

 
TMS  19 ‘‘Çalışanlara  Sağlanan  Faydalar’’planda  yapılan  değişiklik,  küçülme  veya  yerine getirme ile ilgili 

iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrasında olan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki 

değişiklikleri gerektirir: 

 

- Planda yapılan değişiklik, küçülme ve yerine getirme sonrası dönem için; cari hizmet maliyeti ve net faizi belirlemek için 

güncel varsayımların kullanılması, 

- Geçmiş dönem hizmet maliyetinin bir parçası olarak kar veya zararda muhasebeleştirme, ya da varlık tavanından 

kaynaklanan etkiyle daha önce finansal tablolara alınmamış olsa bile, fazla değerdeki herhangi bir azalmanın, yerine 

getirmedeki bir kazanç ya da zararın finansal tablolara alınması. 

 

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

 

TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan  yıllık  

raporlama  dönemlerinde  geçerlidir.  TMS  1  “Finansal  Tabloların  Sunuluşu”  ve TMS 8 “Muhasebe  Politikaları,  

Muhasebe  Politikalarındaki  Değişiklikler  ve Hatalar”  daki değişiklikler ile bu değişikliklere bağlı olarak diğer 

TFRS’lerdeki değişiklikler aşağıdaki gibidir: 
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- TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı, 

- önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi ve 

- önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1 ‘deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi. 

 
Söz konusu değişikliğin  şirketin  finansal  durumu  ve performansı  üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 

 
NOT 3- İŞLETME BİRLEŞMELERİ 
 
İşletme birleşmesiyle ilgili herhangi bir işlem bulunmamaktadır.  
 
(31 Aralık 2017- Yoktur.) 
 
NOT 4- DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI 
 
Şirket’in iş ortaklıkları ve diğer işletmelerdeki payları bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017- Yoktur) 
 
NOT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
Bölümlere gore raporlama bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017- Bölümlere gore raporlama bulunmamaktadır.) 
 
NOT 6 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

 
Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve  
onlar  tarafından  kontrol  edilen  veya  onlara  bağlı  şirketler  ve  iştirakler  ilişkili  taraflar olarak kabul 
edilmişlerdir. 
 
a) İlişkili taraflardan ticari alacaklar yoktur. (31 Aralık 2017- Yoktur) 
 
b) İlişkili taraflardan diğer alacaklar; 

 

 
01 Ocak- 01 Ocak- 

  31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Koç Yapı Paz. Ve Tic. A. Ş. 14.160 -- 

Koç Metalurji A.Ş. (Eski Unvanı: Koç Haddecilik Teks.İnş.San.ve 
Tic.A.Ş.) 

-- -- 

Toplam 14.160 -- 

 

(Şirket’in sermayesine doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak etmiş olan Koç Yapı Pazarlama Ve Tic. A.Ş. ve Koç 
Metalurji A.Ş’ne danışmanlık hizmeti verilmekte ve bu hizmetler karşılığında da her üç ayda bir fatura 
düzenlenmektedir.)  

 
c) İlişkili taraflara ticari borçlar yoktur.(31 Aralık 2017- Yoktur.) 

d) İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar 
 

 
01 Ocak- 01 Ocak- 

  31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 796.278 420.791 
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e) İlişkili taraflara verilen hizmetler: 

 

  
01 Ocak- 

 
01 Ocak- 

İlişkili taraflara verilen hizmetler   31 Aralık 2018   31 Aralık 2017 

Danışmanlık Gelirleri  48.000 
 

48.000 

- Dagi Giyim A.Ş.                               24.000  24.000 
 

- Koç Yapı Paz. Ve Tic. A. Ş.            12.000  12.000 
 

- Koç Metalurji A.Ş.                            12.000  12.000 
 

Toplam  48.000   48.000 

 
f) İlişkili taraflardan alınan hizmetler: 

  
01 Ocak- 

 
01 Ocak- 

İlişkili taraflardan alınan hizmetler   31 Aralık 2018   31 Aralık 2017 

Kira gideri ve ortak kullanım gideri  
 

131.555 
 

50.334 

-Dagi Giyim A.Ş. 19.212 
 

19.212 
 

Adat faiz gideri 
    

-Dagi Giyim A.Ş. 112.343   31.122   

Toplam   131.555   50.334 

 

g) Üst düzey yöneticilere ödenen maaş ve ücretler: 

 

 
01 Ocak- 01 Ocak- 

Üst düzey yöneticilere ödenen maaş ve ücretler: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Huzur hakkı   14.245 28.647 

Ücretler – ( Genel Müdüre yapılan ödemeler) 49.247 40.814 

Toplam 63.492 69.461 

 
NOT 7 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 

  31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Kasa  3.779 3.779 

Bankalar (Vadesiz Mevduat ve Yatırım) 15.202 46.830 

Toplam 18.981 50.609 

 
NOT 8 – İŞTIRAKLER, İŞ ORTAKLIKLARI VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAKI YATIRIMLAR 

 

a) Şirket’in dönen varlıklarda yer alan finansal yatırımları aşağıdadır: 

 

 
31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Hisse senetleri 226.609 199.402 

Hisse senedi değer artışı -- -- 

Hisse senedi değer düşüklüğü (161.276) (41.900) 

Toplam 65.333 157.502 
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31 Aralık 2018 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 31 Aralık 2017 

 

Maliyet Değeri Piyasa Değeri Maliyet Değeri Piyasa Değeri 

Hisse senetleri 226.610 65.333 199.402 157.502 

 

31 Aralık 2018 

Yerli Hisse senetleri Adet Maliyet Piyasa Değeri 

Yeşil Yapı  150.000 199.400 40.500 

İzmir Demir Çelik  0,5 2 1 

Pegasus 1.075 27.208 24.832 

Toplam 151.076 226.610 65.333 

 

31 Aralık 2017 

Yerli Hisse senetleri Adet Maliyet Piyasa Değeri 

* Yeşil Yapı  150.000 199.400 157.500 

İzmir Demir Çelik  0,5 2 2 

Toplam 150.001 199.402 157.502 

 
(*) Eski ünvanı Borova Yapı’dır. 

 
b) Şirketin duran varlıklarda yer alan finansal yatırımları bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017- Yoktur.) 
 
NOT 9- FİNANSAL BORÇLAR 
 
a) Kısa Vadeli Borçlanmalar 
 
Şirketin kısa vadeli finansal borcu bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017- Yoktur.)   
 
b) Uzun Vadeli Borçlanmalar 
 
Şirketin uzun vadeli finansal borcu bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017- Yoktur.)   

 
c) Diğer Finansal Yükümlülükler 
 
Kısa vadeli diğer finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017- Yoktur.)   
 
Uzun vadeli diğer finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017- Yoktur.)   
 
NOT 10 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 
 

Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle kısa vadeli ticari alacakları yoktur. (31 Aralık 2017- Yoktur.)   

 

Kısa vadeli ticari borçlar aşağıdaki gibidir. 
 

Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle ilişkili taraflara kısa vadeli ticari borcu yoktur. (31 Aralık 2017- Yoktur.) 

 
 
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 

31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Satıcılar 6.729 14.472 

Toplam 6.729 14.472 
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Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle uzun vadeli ticari borcu yoktur. (31 Aralık 2017- Yoktur.) 
 

NOT 11 – FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR 
 
Şirketin finans sektörü faaliyetlerinden alacak ve borçları bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017- Yoktur.) 
 

NOT 12 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR 

 

a) Kısa Vadeli Diğer Alacaklar  

 

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar  14.160 
 

-- 

- Koç Yapı Paz. Ve Tic. A. Ş. 14.160  --  

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar  7.603 

 

7.435 

- 2015 Yılı Kurum. Vergisi Alacağı (Peşin Öden. Verg. ve Fonlar) 6.905  6.905 

 - 2016 Yılı Kurum. Vergisi Alacağı (Peşin Öden. Verg. ve Fonlar) 530  530  

- 2017 Yılı Kurum. Vergisi Alacağı (peşin Öden. Verg.ve Fonlar) 168  --  

Toplam  21.763 
 

7.435 

 

Şirket’in sermayesine doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak etmiş olan Koç Yapı Pazarlama Ve Tic. A.Ş. ve Koç 
Metalurji A.Ş’ne danışmanlık hizmeti verilmekte ve bu hizmetler karşılığında da her üç ayda bir fatura 
düzenlenmektedir.  
 
b) Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 

 

Uzun vadeli diğer alacaklar yoktur (31 Aralık 2017- Yoktur.) 

 

c) Kısa Vadeli Diğer Borçlar 

 

Kısa Vadeli Diğer Borçlar 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 
 

796.278 
 

420.791 

Dagi Giyim A.Ş. 796.278  420.791  

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 

 

-- 

 

401 

Toplam   796.278   421.192 

 

d) Uzun Vadeli Diğer Borçlar 
 

Uzun vadeli diğer borçlar yoktur. (31 Aralık 2017- Yoktur.) 
 
NOT 13 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR 
 

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle çalışanlara fağlanan faydalar kapsamındaki borçların detayı aşağıdaki gibidir. 

 

  31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Personele Borçlar 5.590  4.783  
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 7.585  6.568  
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.808  2.312  

Toplam 15.983 13.663 
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NOT 14 – TÜREV ARAÇLAR 
 
Şirketin türev araçları bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017- Yoktur.) 
 
NOT 15 – STOKLAR 
 

Şirketin stokları bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017- Yoktur.) 
 
NOT 16 - CANLI VARLIKLAR 
 
Şirket’in esas faaliyet konusu içerisinde canlı varlıklar yer almamaktadır. (31 Aralık 2017- Yoktur.) 
 
NOT 17 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER ve ERTELENMİŞ GELİRLER 
 
a) Peşin Ödenmiş Giderler 

 
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 
 
Şirket’in kısa vadeli peşin ödenmiş giderleri 16 TL olup, bu tutar gelecek aylara ait sigorta giderlerinden 
oluşmaktadır. 
 
(31 Aralık 2017- Şirket’in kısa vadeli peşin ödenmiş giderleri 21 TL olup, bu tutar gelecek aylara ait sigorta 
giderlerinden oluşmaktadır.)  
 
Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 
 
Şirket’in cari yılda uzun vadeli peşin ödenmiş giderleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017- Yoktur.) 
 
b) Ertelenmiş Gelirler 
 
Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler 
 
Şirket’in kısa vadeli ertelenmiş geliri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017- Yoktur.) 
 
Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelirler 
 
Şirket’in uzun vadeli ertelenmiş geliri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017- Yoktur.) 
 
NOT 18 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 
 
Devlet teşvik ve yardımları yoktur. (31 Aralık 2017- Yoktur.) 
 
NOT 19 – DÖNEM KARI VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 
Yasal mevzuata göre cari dönem zararla sonuçlandığından vergi karşılığı hesaplanmamıştır. (31 Aralık 2017- 
Yoktur.) 
 
NOT 20 -CARİ DÖNEM VERGİSİYLE İLGİLİ VARLIKLAR 
 
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyle cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar satırında görünen 257 TL tutar cari dönemde 
vadeli mevduat işlemlerinde bankalar tarafından tevkif suretiyle kesilen vergilerden oluşmaktadır.  
 
(31 Aralık 2017 tarihi itibarıyle cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar satırında görünen 168 TL tutar cari dönemde 
vadeli mevduat işlemlerinde bankalar tarafından tevkif suretiyle kesilen vergilerden oluşmaktadır.)  
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NOT 21- DİĞER DÖNEN/DİĞER DURAN VARLIKLAR 
 

Diğer Dönen Varlıklar 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Devreden KDV 122.087 70.212 

Toplam 122.087 70.212 

 
Şirket’in diğer duran varlıkları bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017– Yoktur.) 
 
NOT 22- DİĞER KISA/UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Şirket’in diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüğü bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017– Yoktur.) 

 
NOT 23 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR 

 
Şirketin finansal tablolara yansıtılan koşullu varlık ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017– 
Yoktur.) 
 
Finansal Tablolara Yansıtılamayan Koşullu Varlık ve Yükümlülükler 
 
a)Şirketi konu eden dava ve ihtilaflar hakkında açıklama aşağıdaki gibidir: 
 
M enkul kıymet yatırım ortaklığı sektöründeki firmalar, 2003 - 2007 yılları arasındaki işlemleri üzerinden, faaliyet 
konularının BSMV yaratan işlemler ihtiva etmediği yönündeki görüşlerinden hareketle, BSMV hesaplamamış ve 
ödememiştir. 
 
T.C.  Maliye  Bakanlığı  Gelir  İdaresi  Başkanlığı,  menkul kıymet yatırım ortaklıkları sektöründe, Banka ve 
Sigorta Muameleleri Vergisine (BSMV) y ö n e l i k  o l a r a k  2003-2007  hesap dönemleri için inceleme 
başlatmıştır. 
 
Bu doğrultuda Mali İdare’nin Dagi Yatırım Holding A.Ş’de (eski ünvanı Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.) 2003-2007 
hesap  dönemleri  için yapmış olduğu  inceleme  sonucunda,  447.214  TL  vergi  aslı  ve  447.324  TL  
usulsüzlük, vergi ziyaı cezası, 391.590 TL gecikme faizi kesilmiş olup, Şirket’e 6, 8 ve 12 Ağustos 2008 
tarihlerinde tebliğ edilmiştir. Tebligat sonrası İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma komisyonu ile yapılan 
uzlaşma görüşmesi sonucunda BSMV vergi aslının %70 oranında  indirilmesi  ve  vergi  zıyaı  cezasının  da  
tamamen  kaldırılması  karara  bağlanmıştır.  Bu  karar sonucunda  Şirket,  vergi  dairelerine  18  Aralık  2008  
ve  26  Aralık 2008 tarihlerinde vergi aslı ve faiziyle birlikte toplam 260.811 TL tutarında ödeme yapmış ve 
Şirket’in söz konusu yükümlülüğü ortadan kalkmıştır. 
 
28 Şubat  2009 Tarihli ve 27155 sayılı T.C. Resmî Gazetesinde yayımlanan, Madde 32–(8) bendinde yapılan 
değişiklik üzerine, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29’uncu maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde yer 
alan hususlara ilişkin olarak Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler 
nedeniyle elde ettikleri kazançlar üzerinden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden (BSMV) müstesna olduğu 
belirtilmiştir. 

 
Portföy  işletmeciliği  kazançlarının  Banka  ve  Sigorta  Muameleleri  Vergisine  tabi  olmaması nedeniyle, Şirket 
tarafından 2008 ve 2010 yılları arasında Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne karşı açılmış olup, henüz 
sonuçlanmayan toplam 11 tane dava bulunmaktadır. Açılmış olan bu davalardan bir tanesi Danıştay’a intikal 
etmiştir. Dava konusu Banka ve Sigorta Muameleleri Vergileri için Şirket, beyan dönemlerinde ihtirazi kayıtla 
ödemede bulunduğundan karşılık ayrılmamıştır. 
 
b) Şirket tarafından Alınan Teminat, Rehin ve İpotekler 

 
31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Şirket tarafından alınan teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.  
  
(31 Aralık 2017 – Yoktur.) 
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c) Şirket tarafından Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler 
 
31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Şirket tarafından verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.  
   
(31 Aralık 2017 – Yoktur.) 
 
NOT 24- TAAHHÜTLER 
 
Şirket’in taahhütleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017 – Yoktur.) 
 
NOT 25– ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR 
 

Şirket, iştiraki durumunda olan Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin finansal tablolarını özkaynak yöntemi ile 

konsolidasyona tabi tutmaktadır.  

43.300.000 TL sermayesi olan Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Dagi Yatırım Holding’teki hisse adedi 

7.291.848; maliyet bedeli 10.824.294 TL; iştirak oranı ise %16,84’tür. Özkaynak yöntemiyle yapılan değerleme 

işleminden sonra Şirket’teki bu iştirakin 31 Aralık 2018 tarihli bilanço değeri 16.067.221 TL olmuştur.  

(31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla özkaynak yöntemiyle yapılan değerleme işlemi sonucunda Şirket’teki Dagi Giyim 

Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin bilanço değeri 17.423.548 TL’dir.) 

Özkaynak yöntemiyle yapılan değerleme işleminden sonra iştirakin dönem başı ve dönem sonu arasındaki azalış 
farkı ( 16.067.221 - 17.423.548 TL=) (-) 1.356.327 TL olup, bu tutar Kar Veya Zarar Ve Diğer Kapsamli Gelir 
Tablosunda “Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararındaki Paylar” satırında (-) olarak 
gösterilmiştir.  
 
(31 Aralık 2017- Özkaynak yöntemiyle yapılan değerleme işleminden sonra iştirakin dönem başı ve dönem sonu 
arasındaki azalış farkı (17.423.548 TL – 18.082.561 TL=) (-) 659.013 TL olup, bu tutar Kar Veya Zarar Ve Diğer 
Kapsamli Gelir Tablosunda “Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararındaki Paylar” satırında (-) 
olarak gösterilmiştir.)  
 
31.12.2018 tarihi itibarıyla özkaynak yöntemiyle değerlemeye ilişkin özet finansal bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

 

31 Aralık 2018 

 
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Toplam Varlıkları 159.794.936 

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Toplam Yükümlülükleri (64.385.552) 

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Net Varlıkları 95.409.384 

Dagi Yat.Holding A.Ş.ndeki İştirakin Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenmiş Değeri  16.067.221 

Dagi Yatırım Holding A.Ş.deki İştirakin Kayıtlı Değeri 10.824.294 

Özkaynak Yöntemine Göre Oluşan Değerleme Farkı 5.242.927 

 
 
 

31 Aralık 2017 

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Toplam Varlıkları 157.884.396 

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Toplam Yükümlülükleri (54.420.955) 

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Net Varlıkları 103.463.441 

Dagi Yat.Holding A.Ş.ndeki İştirakin Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenmiş Değeri  17.423.548 

Dagi Yatırım Holding A.Ş.deki İştirakin Kayıtlı Değeri 10.824.294 

Özkaynak Yöntemine Göre Oluşan Değerleme Farkı 6.599.254 
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NOT 26 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 
 
Şirketin kısa ve uzun vadeli yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017– Yoktur). 
 
NOT 27 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 
Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar hareket dökümü aşağıdadır: 
 

Maddi duran varlıklar 1 Ocak 2018 Giriş Çıkış 31 Aralık 2018 

Demirbaşlar 131.913 --- --- 131.913 

Toplam 131.913 --- --- 131.913 

Birikmiş amortismanlar (-)       

Demirbaşlar amortismanı (-) (130.824) (942) --- (131.766) 

Toplam (130.824) (942) --- (131.766) 

Net Tutar 1.089 (942) --- 147 

 
Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar hareket dökümü aşağıdadır: 
 

Maddi duran varlıklar 1 Ocak 2017 Giriş Çıkış 31 Aralık 2017 

Demirbaşlar 131.913 --- --- 131.913 

Toplam 131.913 --- --- 131.913 

Birikmiş amortismanlar (-)       

Demirbaşlar amortismanı (-) (129.686) (1.138) --- (130.824) 

Toplam (129.686) (1.138) --- (130.824) 

Net Tutar 2.227 (1.138) --- 1.089 

 

Şirket’in maddi duran varlıkları üzerinde sigorta poliçesi bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017 – Yoktur.)  

 

Şirket’in maddi duran varlıkları üzerinde ipotek ve rehin bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017 – Yoktur.)  

 
NOT 28- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 
a) Şerefiye 

 

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle şerefiye hesabı bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017- Yoktur.) 
 
b) Maddi Olmayan Duran Varliklar 
 
Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıklar hareket dökümü aşağıdadır: 
 

Maddi olmayan duran varlıklar 1 Ocak 2018 Giriş Çıkış 31 Aralık 2018 

Diğer maddi olmayan duran varlıklar 7.494 --- --- 7.494 

Toplam 7.494 --- --- 7.494 

Birikmiş amortismanlar (-)         

Diğer maddi olmayan duran varlıklar amort.(-) (7.494) --- --- (7.494) 

Toplam (7.494) --- --- (7.494) 

Net Tutar --- --- --- --- 
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Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıklar hareket dökümü aşağıdadır: 
 

Maddi olmayan duran varlıklar 1 Ocak 2017 Giriş Çıkış 31 Aralık 2017 

Diğer maddi olmayan duran varlıklar 7.494 --- --- 7.494 

Toplam 7.494 --- --- 7.494 

Birikmiş amortismanlar (-)         

Diğer maddi olmayan duran varlıklar amort.(-) (7.494) --- --- (7.494) 

Toplam (7.494) --- --- (7.494) 

Net Tutar --- --- --- --- 

 
NOT 29 – KISA / UZUN VADELİ KARŞILIKLAR 
 
a) Kısa vadeli karşılık detayı aşağıdaki gibidir. 
 

  31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Yıllık İzin Yükümlülüğü 8.567 4.319 

Toplam 8.567 4.319 

 

Şirket, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla izin kullanmayı hak etmiş personelinin henüz kullanmadığı izin gün sayısına 

gore, 8.567 TL tutarında izin yükümlülüğü karşılığı hesaplamıştır. 

 

(31 Aralık 2017- Şirket, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla izin kullanmayı hak etmiş personelinin henüz kullanmadığı 

izin gün sayısına gore, 4.319 TL tutarında izin yükümlülüğü karşılığı hesaplamıştır.) 

 

b) Uzun vadeli karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir. 

 

  31 Aralık 2018   31 Aralık 2017 

Kıdem Tazminatı Karşılığı (*) 15.283 

 

7.834 

Toplam 15.283   7.834 

 
(*) Kıdem Tazminatı Karşılığı 
 
Yürürlükteki İş Yasası hükümleri uyarınca, çalısanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak sekilde iş sözleşmesi 
sona erenlere hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen 
yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 
tarih, 4447 sayılı Yasalar ile Değisik 60’ıncı Maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak isten ayrılma 
hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 
 
Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için bir aylık maaş üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili bilanço tarihi 
itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, 5.434 TL (31 Aralık 2017 – 4.732 TL) tavanına tabidir. 
 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, şirketin çalısanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün 

bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. Yeniden düzenlenmis UMS 19 “Çalısanlara Sağlanan Haklar”, 

isletmenin yükümlülüklerini tanımlanmıs fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak 

hesaplanmasını öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal 

varsayımlar asağıda belirtilmistir. 
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Esas 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. 

 

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla  ekli finansal tablolarda yükümlülükler, çalışanların 

emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 

 

Bilanço tarihindeki karşılıklar, yıllık % 15,52 enflasyon ve % 19,50 faiz oranı varsayımlarına göre yaklasık % 3,45 
olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıstır.  

 

(31 Aralık 2017- Bilanço tarihindeki karşılıklar, yıllık % 10,50 enflasyon ve % 13,71 faiz oranı varsayımlarına göre 

yaklasık % 2,90 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıstır.)  

 
1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında kıdem tazminatı karşılığı hesabının hareketi aşağıda 
sunulmuştur: 
 

 
01 Ocak- 01 Ocak- 

 
31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

1 Ocak itibariyle karşılık 7.834 3.506 
Cari Hizmet Maliyeti 6.846 5.193 
Faiz maliyeti 2.980 1.074 
Aktüeryal Kazanç/Kayıp (2.377) (1.939) 
Ödenen tazminat -- -- 

Dönem sonu itibariyle karşılık 15.283 7.834 

 

NOT 30 – ÖZKAYNAKLAR 

 
a) Ödenmiş Sermaye 
 

 
31 Aralık 2018 Pay Oranı (%) 31 Aralık 2017 Pay Oranı (%) 

Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 2.212.224 20,48 2.000.000 18,52 

Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 2.158.562 19,99 2.158.562 19,99 

Dagi Yatırım Holding A.Ş. 1.551.500 14,37 1.551.500 14,37 

İbrahim Yiğit Yurtseven 836.495 7,75 921.182 8,53 

Diğer 4.041.219 37,42 4.168.756 38,6 

Toplam 10.800.000 100 10.800.000 100 

 
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Şirket’in çıkarılmış sermayesi 10.800.000 TL’dir. (31 Aralık 2017- Şirket’in 
çıkarılmış sermayesi 10.800.000 TL’dir.) 
 
Şirket, 25.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
21.07.2016 tarihinde yapmış olduğu basın duyurusuna dayanarak herhangi bir limit söz konusu olmaksızın 
borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştiri lmesine karar verimiştir.  
 
Alınan karar doğrultusunda, 27.07.2016-17.08.2016 tarihleri arasında sermayenin % 14,37'ne isabet eden 
1.551.500 adet pay, pay başına ortalama 1,5360 TL fiyat ile toplam 2.383.134 TL alış bedeli ödenerek geri 
alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu pay alım işlemlerine ve 30.09.2016 tarihi itibarıyle pay alım 
işlemlerinin sonlandırılmasına yönelik açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) kamuoyunun 
bilgisine sunulmuştur.    
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b) Sermaye Düzeltme Farkları 

  31 Aralık 2018 
 

31 Aralık 2017 

Sermaye Düzeltmesi Farkları 1.655.953 
 

1.655.953 

 
 

c) Geri Alınmış Paylar (-)  

 
31 Aralık 2018 

 
31 Aralık 2017 

Geri Alınmış Paylar (-) (2.383.134) 
 

(2.383.134) 

 
Şirket 25.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplatısında alınan karar doğrultusunda, 27.07.2016-17.08.2016 
tarihleri arasında sermayesinin % 14,37'ne isabet eden 1.551.500 adet kendi payının, toplam 2.383.134 TL 
alış bedeli ödeyerek geri alım işlemini gerçekleştirmiştir.  
 
Şirket, 2.383.134 TL değerinde geri satın aldığı kendi hisselerini, Vergi Mevzuatına, TMS 32 Finansal 
Araçlar: Sunum Standardı’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 520'nci maddesine uygun olarak, 
finansal durum tablosunun “Özkaynaklar” bölümünde, Geri Alınmış Paylar ( -) satırında göstermiştir. 
 
Ayrıca Şirket, iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda (2.383.134 TL) yedek akçe 
ayırmış ve finansal durum tablosunun “Özkaynaklar” bölümünde, Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler 
satırında göstermiştir. 
 
d) Paylara İlişkin Primler/İskontolar 

 
31 Aralık 2018 

 
31 Aralık 2017 

Hisse Senedi İhraç primleri 15.706 
 

15.706 

 
 
e) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) 
 

 

31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara 
Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) 

2.358.813 2.358.813 

 
Dagi Yatırım Holding’in sermayesine iştirak etmiş olduğu finansal varlıkları arasında yer alan Dagi Giyim Sanayi 
ve Ticaret A.Ş,, 25.12.2015 tarihli yönetim kurulu toplantısında almış olduğu kararla 29.000.000 TL tutarındaki 
çıkarılmış sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 14.300.000 TL artırarak, 43.300.000 TL’na 
çıkartmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu 26.02.2016 tarih ve 6/202 sayılı onayıyla, artırılan 14.300.000 TL kısmın, 
807.835 TL’sı hisse senedi ihraç primlerinden, 13.492.165 TL’si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle 
tamamlanmıştır.  
 
Sermaye artırımı öncesi Dagi Yatırım Holding A.Ş’nin, Dagi Giyim A.Ş’nin sermayesindeki payı, 4.783.608 TL 
iken, bedelsiz artırımla birlikte, 7.142.422 TL’na yükselmiştir. Bedelsiz artan 2.358.813 TL kısım, Dagi Yatırım 
Holding A.Ş’nin finansal durum tablosunda, duran varlıklar bölümünde, “Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 
Yatırımlar” satırında; özkaynaklar bölümünde de “Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan 
Kazançlar (Kayıplar)” satırında gösterilmiştir.) 

Şirket, finansal varlıkları arasında yer alan Koç Haddecilik (yeni ünvanı Koç Metalurji A.Ş.) hisselerinin 
tamamını, 27/06/2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla 3.000.000 TL bedel 
karşılığında satmıştır. 31.12.2015 tarihli finansal durum tablosunun özkaynaklar bölümünde “Özkaynağa Dayalı 
Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)” satırında yer alan ve önceki dönemlerde 
yapılmış olan bedelsiz sermaye artırımlarından dolayı Dagi Yatırım Holding A.Ş’nin payına isabet eden 1.352.423 
TL değer artış fonu, satış işlemi sonucu iptal edilerek, kayıtlardan çıkartılmıştır. 
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e) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 
 
TMS 19’a yapılan değişiklikler tanımlanmış fayda planları ve işten çıkarma tazminatının muhasebesini 
değiştirmektedir. En önemli değişiklik tanımlanmış fayda yükümlülükleri ve plan varlıkların muhasebeleştirilmesi 
ile ilgilidir. Değişiklikler, tanımlanmış fayda yükümlülüklerinde ve plan varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki 
değişim olduğunda bu değişikliklerin kayıtlara alınmasını gerektirmekte ve böylece TMS 19’un önceki 
versiyonunda izin verilen ‘koridor yöntemi’ni ortadan kaldırmakta ve geçmiş hizmet maliyetlerinin kayıtlara 
alınmasını hızlandırmaktadır. Değişiklikler, finansal durum tablolarında gösterilecek net emeklilik varlığı veya 
yükümlülüğünün plan açığı ya da fazlasının tam değerini yansıtabilmesi için, tüm aktüeryal kayıp ve kazançların 
anında diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. Buna ek olarak, TMS 19’un bir 
önceki baskısında açıklanan plan varlıklarından elde edilecek tahmini getiriler ile plan varlıklarına ilişkin faiz 
gideri yerine tanımlanmış net fayda yükümlülüğüne ya da varlığına uygulanan indirim oranı sonucu hesaplanan 
‘net bir faiz’ tutarı kullanılmıştır. TMS 19’da yapılan değişiklikler geriye dönük olarak 31 Aralık 2012 dönemine 
uygulanmıştır. 
 
Şirket bu kapsamda personeli ile ilgili tanımlanmış fayda planlarında aktüeryal kar/zarar hesaplamış ve  finansal 
tablolarda da göstermiştir. 
 

 
31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Devir (5.512) (7.025) 

Aktüeryal Kazanç/Kayıp 2.377 1.939 

Ertelenen Vergi Varlığı -- -- 

Ertelenen Vergi Yükümlülüğü (523) (426) 

Net Aktüeryal Kazanç/Kayıp (3.658) (5.512) 

 
 
f) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 
 

 
31 Aralık 2018 

 
31 Aralık 2017 

Yasal yedekler 851.267 
 

851.267 

Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler (*) 2.383.134  2.383.134 

Toplam 3.234.401 
 

3.234.401 

 
(*) Şirket 27.07.2016-17.08.2016 tarihleri arasında iktisap ettiği kendi payları için, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 
520'nci maddesine uygun olarak iktisap değerini karşılayan tutarda (2.383.134 TL) yedek akçe ayırmış ve finansal durum 
tablosunun “Özkaynaklar” bölümünde, Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler satırında göstermiştir. 2.383.134 TL 
tutarındaki yedek akçe,  Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabından karşılanmıştır. 
 

Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler. 

 
Yasal  yedekler  Türk  Ticaret  Kanunu’na  göre  ayrılan  birinci  ve  ikinci  tertip  yasal  yedeklerden 
oluşmaktadır.   Birinci   tertip   yasal   yedekler,   tüm   yedekler   tarihi   ödenmiş   sermayenin   %20’sine erişene 
kadar, geçmiş dönem ticari karından yıllık %5 oranında ayrılır.  İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal 
yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır. 
 
g) Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 
 

Geçmiş Yıllar Karı / (Zararı) 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Olağanüstü yedekler 629.489 629.489 

Geçmiş yıllar karı / (zararı) (496.601) 361.877 

Toplam 132.888 991.366 
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NOT 31- SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ  
 

 

    01 Ocak 2018-     
31 Aralık 2018 

    01 Ocak 2017-     
31 Aralık 2017 

      
Hasılat             2.434.683             16.509.858 
Satışların Maliyeti (-) (2.434.837) (16.508.738) 

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar (154) 1.120 

 
 
NOT  32  -  ARAŞTIRMA  VE  GELİŞTİRME  GİDERLERİ,  PAZARLAMA  SATIŞ  VE  DAĞITIM  GİDERLERİ, 
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
 
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri  
 
Şirket’in araştırma ve geliştirme giderleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017– Yoktur.) 
 
b) Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri  
 
Şirket’in pazarlama, satış, dağıtım giderleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017– Yoktur.) 
 
c) Genel Yönetim Giderleri  
 

 

1 Ocak- 1 Ocak- 

Genel Yönetim Giderleri  31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Personel Giderleri (129.281) (123.132) 

Müşavirlik ve Danışmanlık Giderleri (49.542) (44.920) 

SPK Kurul Kayıt Ücreti (30.865) (30.080) 

Elektrik, Su, İletişim, İnternet Gideri (13.229) (7.516) 

Kira Giderleri (8.712) (10.412) 

Mesleki Teşekkül Aidat Gideri (5.648) (1.365) 

Vergi, Resim Ve Harç Giderleri (BSMV) (2.286) (2.183) 

Amortisman Giderleri (942) (1.138) 

Noter Gideri (974) (1.346) 

Kırtasiye Giderleri (195) (238) 

Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri (6.846) (4.328) 

İzin Yükümlülüğü (4.248) (1.739) 

Genel Kurul Giderleri (155) (1.041) 

Abone ve Aidat Giderleri (339) (2.971) 

Azvukatlık Ücreti (7.500)                      - 

Özel İletişim Vergileri (270) (290) 

Diğer (975) (1.875) 

Toplam (262.007) (234.574) 
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NOT 33 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

 
Şirket,   amortisman   ve   personel   giderlerinin   tamamını   genel   yönetim   giderleri   içerisinde göstermektedir. 
 

 

1 Ocak- 1 Ocak- 

Genel Yönetim Giderleri (-) 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Personel giderleri (129.281) (123.132) 

Amortisman giderleri (942) (1.138) 

Toplam (130.223) (124.270) 

 
 
NOT 34 – ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR/GİDERLER 
 
a) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 

 
1 Ocak- 1 Ocak- 

 
31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

- Danışmanlık Geliri (*) 48.000 48.000 

- Hazinece Karşılanan Sigorta Primleri 2.776 2.414 

- Mutabakat Farkları 6.274 69 

Toplam 57.050 50.483 

 
(*) Şirket, sermayesine doğrudan ya da dolaylı yoldan iştirak etmiş bulunan ortaklarına mali ve idari konularda 
danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 
 
b) Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 
 

 
1 Ocak- 1 Ocak- 

 
31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

- Mutabakat Farkları (823) (35) 

Toplam (823 (35) 

 
NOT 35-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER 

 
1 Ocak- 1 Ocak- 

 
31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

-Önceki Dönem Menkul Kıymet Değer Azalışı İptali 41.900 62.901 

Toplam 41.900 62.901 

 
NOT 36-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GİDERLER 

 
1 Ocak- 1 Ocak- 

 
31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 -Cari Dönem Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü (161.276) (41.900) 

Toplam (161.276) (41.900) 
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NOT 37- FİNANSMAN GELİRLERİ 

 

1 Ocak- 1 Ocak- 

Finansal Gelirler 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Faiz Gelirleri 2.168 1.116 

Toplam 2.168 1.116 

 

NOT 38- FİNANSMAN GİDERLERİ  

 

1 Ocak- 1 Ocak- 

Finansal Giderler 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Banka Komisyon Gid.ve Ekstre Ücretleri (3.724) (4.750) 

Kıdem Tazminatı Karşılığı Faiz Maliyeti (2.980) (1.074) 

Adat Faiz Giderleri (112.343) (31.122) 

Toplam (119.047) (36.946) 

 

NOT 39-SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURUDURULAN FAALİYETLER 

 

Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi iitibarıyle satış amacıyla elde tutulan varlıkları ve durdurulan faaliyetleri bulunmamaktadır. 
(31 Aralık 2017-Yoktur.)  

 
NOT 40- VERGİ KARŞILIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
a)Vergi karşılığı: 
 
Şirket, Türkiye'de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumlar 
vergisi ve geçici vergi oranı % 22 olarak uygulanmaktadır. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları 
gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları 
istisnası gibi) ve indirimlerin (Arge indirimi, teknopark kazancı gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına 
uygulanmaktadır. 
 
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2018 yılı kurum 
kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden 
hesaplanması gereken geçici vergi oranı %22’dir. (2017: %20). Zararlar gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir 
kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda 
oluşan karlardan düşülemez. 
 
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler 
ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini 
hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde 
incelenerek değiştirilebilir. 
 

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına 
dahil ederek beyan eden tüm mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç 
olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. 23 Temmuz 2006 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir vergisi stopaj oranı  
%10’ dan %15’ e çıkarılmıştır. 
 
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Yasal mevzuata göre Şirket’in faaliyetlerinden dolayı dönem zararı oluştuğundan 
cari dönemde vergi karşılığı hesaplanmamıştır. 
 
(31 Aralık 2017- Şirket’in faaliyetlerinden dolayı dönem zararı oluştuğundan cari dönemde vergi karşılığı 
hesaplanmamıştır.) 
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b)Ertelenmiş Vergi: 

 
Şirketin vergiye esas yasal mali tabloları ile SPK Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış mali tabloları 
arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini 
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas 
tutarları ile SPK Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından 
kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır. 
 
Zamanlama farklılıkları, muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana 
gelen farklarından kaynaklanmaktadır. Zamanlama farklılıkları, maddi duran varlıklar (arsa ve arazi hariç), 
maddi olmayan duran varlıklar, stokların ve peşin ödenen giderlerin yeniden değerlenmesi ile alacakların ve 
borçların reeskontu, kıdem tazminatı karşılığı, geçmiş yıl zararları v.b. üzerinden hesaplanmaktadır. Her 
bilanço   döneminde  Şirket,   ertelenmiş   vergi   alacaklarını   gözden   geçirmekte   ve   ileriki   yıllarda 
vergilendirilebilir gelirlerden düşülemeyeceği tespit edilen ertelenmiş vergi alacaklarını geri çekmektedir. 
Ertelenmiş vergi hesabında kurumlar vergisi oranı baz alınmaktadır. 
 
5 Aralık 2017 tarihli ve ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 Sayılı “Bazı Vergi 
Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununa eklenen Geçici 10 uncu madde uyarınca Kurumlar Vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılı 
vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacaktır. Bu nedenle Şirketin 
2018,2019 ve 2020 yıllarında realize olacak olan 31.12.2017 tarihli yasal finansal tablolar ile TFRS’ye göre 
düzenlenen finansal tablolar arasındaki birikmiş geçici farklarına ilişkin ertelenmiş vergi oranı % 22 olarak 
uygulanmıştır. 
 
Şirket’in 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle ertelenen vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 

      31 Aralık 2018 
 

        31 Aralık 2017 

 

Geçici  Ert.Vergi  
 

Geçici  Ert.Vergi  

ERTELENMİŞ VERGİ Farklar 
Varlık ve 

Yük.  
Farklar 

Varlık ve 
Yük. 

a- Kıdem Tazminatı Karşılığı 15.283 3.362 
 

7.834 1.723 

b -Kıdem Teşvik ve İzin Karş. 8.567 1.885 
 

4.319 950 

c- Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Finansal 
Yatırımlar 

161.276 35.480 
 

41.900 9.218 

d- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar -- -- 
 

-- -- 

Ertelenen Vergi Varlıkları 185.126 40.727 
 

54.053 11.892 

      
a- Maddi duran Varlıklar (147) (32) 

 
(204) (45) 

b- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar (5.242.927) (1.153.444) 
 

(6.599.254) (1.451.836) 

c- Diğer Düzeltmeler (116.950) (25.729) 
 

--  --  

Ertelenen Vergi Yükümlülükleri (5.360.024) (1.179.205) 
 

(6.599.458) (1.451.881) 

 
  

 
  

Net Ertelenen Vergi Varlığı/Yükümlülüğü (5.174.898) (1.138.478)  (6.545.405) (1.439.989) 
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-Gelir tablosuna yansıtılan net ertelenmiş vergi hareket tablosu ise aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2018 
31 Aralık 

2017 

Ertelenen Vergi Varlıkları                              40.727 11.892 

Ertelenen Vergi Yükümlülükleri                         (1.179.205) (1.451.881) 

Net Ertelenen Vergi Yükümlülüğü (1.138.478) (1.439.989) 

 
  

Önceki Dönem Bakiyesi (1.439.989) (1.437.932) 

Dönemin Ertelenen Vergi Gelir/Gideri 302.034 (1.630) 

Kapsamlı Gelire Yansıyan (523) (427) 

Cari Dönem Bakiyesi (1.138.478) (1.439.989) 

 

   
Sonuç Olarak; 

1 Ocak- 1 Ocak- 

31 Aralık 2018 
31 Aralık 

2017 

Cari Yıl Kurumlar Vergisi -- -- 

Ertelenen Vergi Gid.(-)/Gel.(+) 302.034 (1.630) 

Toplam Vergi Gideri / Geliri 302.034 (1.630) 

 

 

NOT 41 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ 

 

 

1 Ocak- 1 Ocak- 

  31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Net dönem karı(zararı) (TL) (1.496.482) (858.478) 

Çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ort.adedi 1.080.000.000 1.080.000.000 

Hisse başına kazanç / (kayıp) (0,139) (0,079) 

 

NOT 42 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

Şirket, finansal araçlarından kaynaklanan en önemli riskleri faiz oranı riski ve likidite riskidir.  

Faiz oranı riski 
 
Faiz  riski,  faiz  oranlarındaki  değişimlerin  finansal  tabloları  etkileme  olasılığından kaynaklanmaktadır. Hali 
hazırda Şirket genelinde tanımlanmış bir risk yönetimi modeli ve aktif uygulaması bulunmamaktadır. 
Tanımlanmış bir risk yönetimi modeli bulunmamakla beraber Şirket yönetimi aldığı kararlar ve uygulamaları ile 
riski yönetmektedir. 
 

Likidite risk yönetimi 
 

Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kuruluşlarının 

vermiş olduğu kredilerin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle düşürülmektedir. 
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Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin 
vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini 
yönetmektedir. 
 

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle Şirket’in likidite yükümlülüğü aşağıdaki gibidir. 

 

  31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

Dönen Varlıklar 228.437 285.947 

Kısa Vadeli Borçlar 827.557 453.646 

Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Borçlar 0,28 0,63 

 

Kredi riski 
 
Şirket’in  kullandırılan  kredileri  bulunmadığından  dolayı  karşı  tarafın  anlaşma  yükümlülüklerini yerine 
getirememesinden kaynaklanan bir risk mevcut değildir. Şirket’in finansal araçlardan dolayı maruz kaldığı kredi 
riskine ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki tablolarda verilmiştir.



DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 
31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR  
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

- 43 - 
 

Finansal Araç Türleri İtibariyle Maruz Kalınan Kredi Riskleri 

 
 
 
31 Aralık 2018 
Cari Dönem 

  
Alacaklar 

  
 
 
 

Finansal 
Yatırımlar 

Nakit ve Nakit 

Benzerleri 

 Ticari Alacaklar  Diğer Alacaklar   
Ters 
Repo 

 
 
 
 

Diğer  İlişkili 

Taraflar 

 Diğer 

Taraf 

 İlişkili 

Taraf 

 Diğer 

Taraf 

  

              

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski  -  -  14.160  7.603 

 

 16.132.554   18.981 

 
              

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

A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış 

finansal  varlıkların net defter değeri 

varlıkların net defter değeri 

  
- 

    
14.160 

  
7.603 

- 

 

  
16.067.221 

 
 

  
18.981 

 
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 

varlıkların net defter değeri 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

 

 

- 

  

 

- 

C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  -  -  -  -  65.333 -  - 

-Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri)  -  -  -  -  - -  - 

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

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

-Vadesi geçmemiş (Brüt defter değeri)  -  -  -  -  65.333 -  - 

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

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

D. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar  -  -  -  -  - -  - 
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Finansal Araç Türleri İtibariyle Maruz Kalınan Kredi Riskleri 

 
 
 
 
31 Aralık 2017 
Önceki Dönem 

  
Alacaklar 

  
 
 
 

Finansal 
Yatırımlar 

Nakit ve Nakit 

Benzerleri 

 Ticari Alacaklar  Diğer Alacaklar   
Ters 
Repo 

 
 
 
 

Diğer 

 İlişkili 
Taraflar 

 Diğer 
Taraf 

 İlişkili 
Taraf 

 Diğer 
Taraf 

  

              

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski  -  -  -  7.435 

 

 17.581.050   50.609 

 
              

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

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış 

finansal varlıkların net defter değeri 

  
- 

    
- 

  
7.435 

- 

 

  
17.423.548 

 
 

  
50.609 

 
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 

varlıkların net defter değeri 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

 

 

- 

  

 

- 

C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  -  -  -  -  157.502 -  - 

-Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri)  -  -  -  -  - -  - 

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

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

-Vadesi geçmemiş (Brüt defter değeri)  -  -  -  -  157.502 -  - 

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

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

D. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar  -  -  -  -  - -  - 
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Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri  

 
Şirket’in vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkları bulunmamaktadır.  
(31 Aralık 2017 -Yoktur.) 

 
Likidite riskine ilişkin açıklamalar 

 

31 Aralık 2018 

 

  Defter Beklenen nakit  3 aydan  3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan 

Beklenen Vadeler Değeri çıkışlar toplamı   kısa  arası  arası  uzun 

              

Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 803.007 803.007 803.007 --- -- --- 

Ticari borçlar 6.729 6.729 6.729 -- -- -- 

Diğer borçlar 796.278 796.278 796.278 -- -- -- 

 

31 Aralık 2017 

 

  Defter Beklenen nakit  3 aydan  3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan 

Beklenen Vadeler Değeri çıkışlar toplamı   kısa  arası  arası  uzun 

              

Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 435.664 435.664 435.664 --- -- --- 

Ticari borçlar 14.472 14.472 14.472 -- -- -- 

Diğer borçlar 421.192 421.192 421.192 -- -- -- 

 

Kur riski 

 

Yabancı para  varlıklar,  yükümlülükler  ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip  olma  durumunda ortaya 

çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. 
 
Şirket’in  31 Aralık 2018 tarihi  itibariyle yabancı para cinsinden  varlıkları  ve yükümlülükleri yoktur. 
 
(Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle yabancı para cinsinden varlıkları ve yükümlülükleri yoktur.) 

 

Piyasa riski 
 
Piyasa riski,piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun 
değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir. 
Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir. Şirket 
faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve hisse 
senedi fiyat riski) maruz kalmaktadır. Şirket menkul kıymetlerini gerçeğe uygun fiyatlar ile değerleyerek 
önceki yılda olduğu gibi, maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski ayrımında 
günlük olarak takip  etmektedir.   Şirket Yönetim   Kurulu’nca,    belirli  dönemlerde portföyün  yönetimine  
ilişkin stratejiler  ve  limitler  belirlenmekte, menkul kıymet portföyü, portföy yöneticileri tarafından bu 
çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu limit ve politikalar 
değişim göstermekte, belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine 
çalışılmaktadır. 
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Sermaye Yönetimi 
 
Sermayeyi yönetirken şirketin hedefleri ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye 
maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için şirketin faliyetlerinin devamını 
sağlayabilmektir. Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst 
yönetim tarafından değerlendirilir. Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını  korumak 
ve yeniden düzenlemek için yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar 
yeni hisse ihracı yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır. Ayrıca sermaye yönetiminde faaliyetlerinin 
sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde 
kullanarak kârlılığını artırmayı hedeflemektedir. 
 
 

  31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 

 
  

Toplam Borç  1.981.318 1.901.469 

Nakit ve Nakit Benzerleri (-) 18.981 50.609 

Net Borç 2.000.299 1.952.078 

Özkaynaklar  14.314.487 15.809.115 

Borç / Özsermaye Oranı 0,14 0,12 

 
NOT 43- FİNANSAL ARAÇLAR 

 
Şirket, finansal araçların tahmini rayiç değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. 
 
Şirket’in finansal riskten korunma muhasebesi çerçevesindeki uygulaması bulunmamaktadır. 
 
NOT 44 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 
Bilanço tarihinden sonra herhangi bir gelişme olmamıştır. 
 
NOT 45 - DİĞER HUSUSLAR 
  
SPK 10.01.2017 tarih ve 2/51  sayılı kararı ile  2019 Yılı İçin Borsa Şirketlerinin II-17.1 sayılı “Kurumsal 
Yönetim Tebliği” uyarınca dahil oldukları gruplar hakkında duyuruda bulunmuştur. Söz konusu duyuruya 
göre; 
  
Kurulun  II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin (Tebliğ) uygulanmasına yönelik olarak yapılan 
değerlendirme sonucunda; Tebliğ kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak 
olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Kollektif 
Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem gören halka açık ortaklıkların, sistemik 
önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri dikkate alınarak 2019 yılı için 
dahil oldukları gruplar belirlenmiş olup, buna göre  şirket  3.grupta yer almaktadır. 
 
 
 
 

 

 


