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DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ.
31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE
KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

Bağımsız
denetimden
geçmemiş
31 Mart 2012

Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2011

90.410.020

93.750.032

4

5.359.186

340.102

28
7
8
9
17

6.690.651
46.466.794
26.388.099
2.149.064
3.356.226

4.953.877
54.652.942
29.915.600
1.782.721
2.104.790

169.240.499

178.325.985

52.870.518
17.995
16.604.300
18.694.980
13.114.462
60.428.513
4.960.342
2.549.389

63.967.624
17.995
16.616.641
17.139.595
13.444.532
60.428.513
4.123.252
2.587.833

259.650.519

272.076.017

Dipnot
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- ĠliĢkili taraflardan alacaklar
- Diğer ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Duran Varlıklar
Diğer alacaklar
Finansal yatırımlar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
ġerefiye
ErtelenmiĢ vergi varlığı
Diğer duran varlıklar

8
5
10
11
12
13
26
17

Toplam varlıklar

31 Mart 2012 tarihi itibariyle ve bu tarihte sona eren ara hesap dönemine ait konsolide finansal
tablolar 14 Mayıs 2012 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıĢtır.

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ.
31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE
KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

Bağımsız
denetimden
geçmemiş
31 Mart 2012

Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2011

37.983.762

47.273.386

28
6

-

5.165.940
-

28
7
8
26
14
17

17.529.559
8.473.233
2.358.197
6.943
5.012.026
4.603.804

20.940.091
8.009.460
4.666.678
553.115
4.014.944
3.923.158

7.277.617

7.797.416

Dipnot
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal borçlar
- ĠliĢkili taraflara finansal borçlar
- Diğer finansal borçlar
Ticari borçlar
- ĠliĢkili taraflara borçlar
- Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Borç karĢılıkları
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kıdem tazminatı karĢılığı

16

7.277.617

7.797.416

ÖZKAYNAKLAR

18

214.389.140

217.005.215

Ana Ortaklığa Ait Özkaynak

18

213.983.692

216.600.823

ÇıkarılmıĢ sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Hisse senedi ihraç primleri
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler
GeçmiĢ yıllar zararı
Net dönem karı/(zararı)

18
18
18
18

105.000.000
45.910.057
82.060.000
2.085.963
(18.455.197)
(2.617.131)

105.000.000
45.910.057
82.060.000
2.085.963
(27.345.921)
8.890.724

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak ve Yükümlülükler
KarĢılıklar, koĢullu varlık ve yükümlülükler

405.448

404.392

259.650.519

272.076.017

14

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ.
31 MART 2012 VE 2011 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT
KAPSAMLI KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir).

Dipnot
Sürdürülen Faaliyetler
SatıĢ gelirleri
SatıĢların maliyeti (-)

19
19

Brüt Esas Faaliyet Karı
Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)

20
20
22
22

Faaliyet Karı / (zararı)
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

23
24

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zararı
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri
- Dönem vergi gideri
- ErtelenmiĢ vergi geliri

26
26

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Zararı
Durdurulan Faaliyetler
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem (zararı)(1) 25
Dönem Zararı
Dönem Zararının Dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları

Bağımsız
denetimden
geçmemiş
31 Mart 2012
46.982.211
(33.237.934)

Bağımsız
denetimden
geçmemiş
31 Mart 2011
43.726.747
(28.977.675)

13.744.277

14.749.072

(9.291.765)
(3.964.410)
2.523.794
(1.160.263)

(9.298.906)
(1.783.753)
829.955
(8.158.906)

1.851.633

(3.662.538)

2.346.748
(7.644.604)

703.603
(850.228)

(3.446.222)

(3.809.163)

830.147
(6.943)
837.090

188.400
(258.331)
446.731

(2.616.075)

(3.620.763)

-

(15.795.551)

(2.616.075)

(19.416.314)

1.056
(2.617.131)

(36.485)
(19.379.829)

Ana ortaklık paya ait hisse baĢına kayıp

27

(2,5)

(18,5)

Sürdürülen Faaliyetlerden Ana Ortaklık
Paylara Ait Hisse BaĢına Kayıp

27

(2,5)

(5,0)

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

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ.
31 MART 2012 VE 2011 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT
KAPSAMLI KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir).

Bağımsız
denetimden
geçmemiş
31 Mart 2012

Bağımsız
denetimden
geçmemiş
31 Mart 2011

Dönem Zararı

(2.616.075)

(19.416.314)

Toplam kapsamlı gider

(2.616.075)

(19.416.314)

Toplam kapsamlı gider / (gelirin) dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları

1.056
(2.617.131)

(36.485)
(19.379.829)

Dipnot

(1)

Grup, bağlı ortaklıklarından Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.ġ.‟yi ve Doğan Gazetecilik A.ġ. bünyesinde
yayınlanmakta olan Milliyet Gazetesi‟ne ait tüm marka ve isim hakları ile internet sitesi alan adlarının (“Milliyet
markası satıĢı”) DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.ġ.‟ye devir iĢlemlerini 2 Mayıs 2011 tarihinde tamamlamıĢtır.
Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.ġ. ve Milliyet gazetesine ait 1 Ocak - 31 Mart 2011 hesap dönemine ait üç
aylık gelir tablosunda yer alan tutarlar durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem zararı olarak gösterilmiĢtir.

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

4

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ.
31 MART 2012 VE 2011 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT
KONSOLĠDE ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

1 Ocak 2011
itibariyle bakiyeler

Dipnot

ÖdenmiĢ
sermaye

Sermaye
düzeltmesi
farkları

Hisse
senedi
ihraç
primleri

Kardan
ayrılan
kısıtlanmıĢ
yedekler

18

105.000.000

45.910.057

82.060.000

1.619.190

-

-

-

-

-

-

-

Transferler
Konsolidasyon yapısındaki oran değiĢim etkisi
Toplam kapsamlı gider

GeçmiĢ
yıllar kar/
(zararları)

Net dönem
karı/(zararı)

Ana
ortaklığa ait
özkaynak

Kontrol
gücü olmayan
payları

Toplam
özkaynak

(10.350.341)

(16.528.807)

207.710.099

285.000

207.995.099

(16.528.807)

16.528.807

-

-

-

(19.379.829)

(19.379.829)

(36.485)

(19.416.314)

(26.879.148)

(19.379.829)

188.330.270

248.515

188.578.785

(27.345.921)

8.890.724

216.600.823

404.392

217.005.215

31Mart 2011
itibariyle bakiyeler

18

105.000.000

45.910.057

82.060.000

1.619.190

1 Ocak 2012
itibariyle bakiyeler

18

105.000.000

45.910.057

82.060.000

2.085.963

-

-

-

-

8.890.724

(8.890.724)

-

-

-

-

-

(2.617.131)

105.000.000

45.910.057

82.060.000

2.085.963

Transferler
Konsolidasyon yapısındaki oran değiĢim etkisi
Toplam kapsamlı gelir
31 Mart 2012
itibariyle bakiyeler

18

(18.455.197)

(2.617.131)

(2.617.131)

213.983.692

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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1.056

(2.616.075)

405.448

214.389.140

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ.
31 MART 2012 VE 2011 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT
KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

Dipnot
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi zarar
Düzeltmeler:
Amortisman gideri
Ġtfa payları
Sabit kıymet ve yatırım amaçlı gayrimenkul
satıĢ (karı)/zararı, net
Vadeli alımlardan kaynaklanan finansman gideri
Vadeli satıĢlardan kaynaklanan finansman geliri
Takas (barter) iĢlemlerinden kaynaklanan karlar
Faiz gideri
Faiz geliri
ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı
Ġzin hakları karĢılığı
Kıdem tazminatı karĢılığı
Ciro primi yükümlülüğü
Stok değer düĢüklüğü karĢılığı
Matrah artırımı karĢılık gideri
Ġhtilafli vergi borcu karĢılık gideri
Varlık ve yükümlülüklerdeki değiĢimler öncesi
faaliyetlerden (kullanılan) / elde edilen net nakit

31 Mart 2012
(3.446.222)
-

(3.809.165)
(15.659.085)

10, 11
12

556.636
330.250

22
28
7

2.260
(135.928)
292.495
(580.027)
34.109
(31.051)
371.514
236.663
(260.234)
801.030
(53.613)
-

277.589
(162.993)
451.392
(227.027)
433.448
(150.803)
1.424.033
896.407
3.462.417
1.959.673
(1.627.742)
5.648.285
461.037

(1.882.118)

(4.890.879)

24
23
7
17
16
9

Ticari alacaklardaki azalıĢ/(artıĢ)
ĠliĢkili Ģirketlerden alacaklardaki azalıĢ
Stoklardaki azalıĢ/(artıĢ)
Kısa vadeli diğer alacaklardaki (artıĢ)/ azalıĢ
Diğer dönen ve duran varlıklardaki azalıĢ
Ticari borçlardaki artıĢ
ĠliĢkili Ģirketlere olan borçlardaki azalıĢ
Diğer uzun vadeli alacaklardaki artıĢ
Diğer borçlardaki artıĢ
Borç karĢılıklarındaki azalıĢ
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artıĢ
Ödenen vergiler
Ödenen kıdem tazminatları
Faaliyetlerden (kullanılan) / elde edilen
net nakit
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımı
Maddi olmayan duran varlık alımı
Maddi ve maddi olmayan varlık ve yatırım
amaçlı gayrimenkul satıĢından elde edilen nakit
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit
Finansman faaliyetleri :
Finansal borçlardaki azalıĢ
Ödenen faiz
Alınan faiz
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değiĢim
Dönem baĢı nakit ve nakit benzeri değerler
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler

31 Mart 2011

16

11
12

4
4

796.638
935.017

7.522.139
(1.736.774)
(312.728)
3.527.501
(1.253.133)
123.612
(3.274.604)
11.135.550
(2.308.481)
997.082
(927.440)
18.326
(259.565)

(345.015)
745.230
5.150.205
(11.997)
1.596.780
(1.005.505)
1.882.181

11.369.367

6.238.714

(1.550.523)
1.430.589
3.648.057
(2.139)
(408.270)

(2.021.628)
(180)

(298.064)
(31.753)

839.876
(1.181.932)

866.134
536.317

(5.165.940)
(34.109)
31.051
(5.168.998)
5.018.437
340.102
5.358.539

(6.717.010)
(414.599)
150.803
(6.980.806)
(205.775)
5.315.998
5.110.223

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ.
31 MART 2012 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

DĠPNOT 1 - ORGANĠZASYON VE FAALĠYET KONUSU
Doğan Gazetecilik A.ġ. (“ġirket”), bağlı ortaklıkları ve müĢterek yönetime tabi ortaklığının (hep
birlikte “Grup”) fiili faaliyet konusu; her türlü gazete, günlük, haftalık, aylık veya periyodik
devrelerde münteĢir mecmua neĢretmek; gazetecilik ile ilgili her türlü ilancılık konularıyla iĢtigal
etmek ve her türlü gazete, dergi, kitap vesair yayınların dağıtım ve satıĢ iĢleriyle meĢgul olmaktır.
ġirket‟in ana ortağı Doğan Yayın Holding A.ġ., (“Doğan Yayın Holding”), nihai ana ortak pay sahibi
Aydın Doğan ve Doğan Ailesi‟dir.
ġirket‟in kayıtlı olduğu adresi aĢağıdaki gibidir:
Doğan Gazetecilik A.ġ.
KuĢtepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Trump Towers Kule 2 Kat: 7-8-9 No : 12 Mecidiyeköy/Ġstanbul
Türkiye
ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu‟na (“SPK”) kayıtlı olup 1993 yılından itibaren hisseleri Ġstanbul
Menkul Kıymetler Borsası‟nda (“ĠMKB”) iĢlem görmektedir. SPK‟nın 23 Temmuz 2011 tarih ve
21/655 sayılı Ġlke kararı çerçevesinde; Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. kayıtlarına göre; 31 Mart 2012
tarihi itibariyle Doğan Gazetecilik sermayesinin %5,10‟ una (31 Aralık 2011: %5,23) karĢılık gelen
hisselerinin “dolaĢımda” olduğu kabul edilmektedir. Doğan Gazetecilik sermayesinin %41,39‟una
karĢılık gelen hisseler “açık” statüdedir (Dipnot 18).
Bağlı Ortaklıklar
31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar ile ilgili
bilgiler aĢağıda gösterilmiĢtir:
Tescil
Bağlı ortaklıklar
edildiği ülke
Faaliyet konusu
Posta Haber Ajansı A.ġ. (“Posta Haber”) (1)
Doğan Gazetecilik Ġnternet Hizmetleri ve Ticaret A.ġ. (1)
(“Doğan Gazetecilik Ġnternet”)

Türkiye
Türkiye

Haber ajansı
Ġnternet yayıncılığı

Grup bünyesinde yayınlanmakta olan Milliyet Gazetesi'ne ait tüm marka ve isim hakları ile Ġnternet
Sitesi alan adlarının (milliyet.com.tr; milliyet.com; milliyetemlak.com.tr vd.) KDV dahil 47.960.000
ABD Doları bedel üzerinden; 129.000.000 TL sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğu ve
bünyesinde Vatan Gazetesi'nin tüm marka ve isim hakları ile Ġnternet Sitesi alan adlarını barındıran
Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.ġ.'de sahip olduğu beheri 100 TL nominal değerli 1.289.996 adet
hisse senetlerinin tamamının 26.000.000 ABD Doları bedel üzerinden, DK Gazetecilik ve Yayıncılık
A.ġ.'ye devri ile ilgili baĢvuru Rekabet Kurulu tarafından 28 Nisan 2011 tarihinde onaylanmıĢ ve 2
Mayıs 2011 tarihi itibariyle kapanıĢ koĢullarının sağlandığı görülerek devir iĢlemi tamamlanmıĢtır.
(1)

Milliyet Haber Ajansı A.ġ.‟nin ticari unvanı 7 Temmuz 2011 tarihinde Posta Haber Ajansı A.ġ. ve
Milliyet Ġnternet Hizmetleri ve Ticaret A.ġ.‟nin ticari unvanı 4 Temmuz 2011 tarihinde Doğan
Gazetecilik Ġnternet Hizmetleri ve Ticaret A.ġ. olarak tescil edilmiĢtir.
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DĠPNOT 1 - ORGANĠZASYON VE FAALĠYET KONUSU (Devamı)
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle oransal konsolidasyona tabi tutulan müĢterek
yönetime tabi ortaklık ile ilgili bilgiler aĢağıda gösterilmiĢtir:
Tescil
edildiği ülke
Birey Seçme ve Değerlendirme
DanıĢmanlık Ltd. ġti.

Türkiye

Faaliyet konusu

Ortak GiriĢimci

Doğan Portal ve
Ġnternet hizmetleri Elektronik Ticaret A.ġ.

DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
2.1

Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar

2.1.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartları
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliğ”i (“Seri: XI, No:29 sayılı Tebliğ”) ile iĢletmeler tarafından
düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliĢkin ilke, usul ve
esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemlerine ait ilk
ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiĢ olup, SPK‟nın Seri: XI, No:25
sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”i yürürlükten kaldırılmıĢtır. Bu
tebliğe istinaden, iĢletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları‟nı (“UMS/UFRS”)‟na göre hazırlamaları gerekmektedir.
Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları ilgili otorite tarafından ilan edilinceye kadar
UMS/UFRS‟ler uygulanacaktır. Bu kapsamda benimsenen standartlara aykırı olmayan, ilgili otorite
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas
alınacaktır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıĢ olduğu bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK
tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”)
uygun olarak finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiĢtir. Dolayısıyla finansal
tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baĢlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmıĢ 29 No‟lu
“Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS 29”) uygulanmamıĢtır.”
Finansal tabloların hazırlanıĢ tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin
UMSK tarafından yayımlananlardan farkları ilgili otorite tarafından henüz ilan edilmediğinden,
finansal tablolar SPK‟nın Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ‟i ve bu Tebliğ‟e açıklama getiren duyuruları
çerçevesinde, UMS/UFRS‟nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları‟na uygun olarak
hazırlanmıĢtır. Finansal tablolar ve bunlara iliĢkin dipnotlar Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ ile SPK‟nın
finansal tabloların hazırlanmasına iliĢkin düzenlemelerine uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler
dahil edilerek sunulmuĢtur. ġirket, kanuni mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu‟na (“TTK”), vergi
mevzuatına ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı‟na uygun olarak
tutmakta ve hazırlamaktadır.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.1

Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (devamı)

Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıĢ kanuni kayıtlara SPK Finansal
Raporlama Standartları‟na uygun sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar
yansıtılarak düzenlenmiĢtir.
2.1.2 Konsolidasyon Esasları
Konsolide finansal tablolar, aĢağıda (a)‟dan (d)‟ye kadar olan bölümlerde beyan edilen esaslar
çerçevesindeki ana Ģirket Doğan Gazetecilik, Bağlı Ortaklıklar‟ı, ĠĢtirakler‟i ve MüĢterek Yönetime
Tabi TeĢebbüsler‟ine (tümü „Grup‟ olarak ifade edilmiĢtir) ait hesapları içerir. Konsolidasyon
kapsamına dahil edilen Ģirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, tarihsel maliyet
esaslarına göre tutulan kayıtlarına Dipnot 2.1.1‟de belirtilen finansal tabloların hazırlanma ilkelerine
uygunluk ve Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk
açısından, gerekli düzeltme ve sınıflamalar yapılmıĢtır. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında
uygulanan konsolidasyon esasları aĢağıda özetlenmiĢtir;
(a)

Bağlı Ortaklıklar

Bağlı ortaklıklar, ġirket‟in (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde
Ģirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50‟den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla veya
(b) oy kullanma hakkının %50‟den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte finansal ve
iĢletme politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle finansal ve iĢletme
politikalarını ġirket‟in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu
Ģirketleri ifade eder. Bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçları, operasyon üzerindeki kontrolün ġirket‟e
transfer edildiği tarihten itibaren konsolide finansal tablolara dahil edilmiĢtir.
Bağlı ortaklıkların bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide
edilmiĢ ve ġirket‟in sahip olduğu bağlı ortaklıkların kayıtlı değeri ile bağlı ortaklıkların sermayeleri
karĢılıklı olarak netleĢtirilmiĢtir. ġirket ile bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi iĢlemler ve bakiyeler
konsolidasyon sırasında mahsup edilmiĢtir.

31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar ve
ortaklık oranları aĢağıda gösterilmiĢtir:

Dogan Gazetecilik Ġnternet (1)
Posta Haber (1)
(1)

Etkin ortaklık
oranları (%)
31 Mart 2012

Etkin ortaklık
oranları (%)
31 Aralık 2011

98,19
86,85

98,19
86,85

Milliyet Haber Ajansı A.ġ. ve Milliyet Ġnternet Hizmetleri ve Ticaret A.ġ.‟nin ticari unvanları 7 Temmuz 2011 ve 4
Temmuz 2011 tarihlerinde sırasıyla Posta Haber Ajansı A.ġ ve Doğan Gazetecilik Ġnternet Hizmetleri ve Ticaret A.ġ.
unvan değiĢiklikleri tescil edilmiĢtir.

9

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ.
31 MART 2012 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.1.2 Konsolidasyon Esasları (devamı)
(b)

Satılmaya hazır finansal varlıklar

Grup‟un doğrudan ve dolaylı pay toplamı %20‟nin altında olan veya %20‟nin üzerinde olmakla
birlikte Grup‟un önemli bir etkiye sahip olmadığı veya konsolide finansal tablolar açısından önemlilik
teĢkil etmeyen; teĢkilatlanmıĢ piyasalarda iĢlem görmeyen ve makul değerleri güvenilir bir Ģekilde
belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, varsa değer kaybı ile ilgili karĢılık düĢüldükten
sonra, maliyet bedelleri ile konsolide finansal tablolara yansıtılmıĢtır (Dipnot 5).
(c)

Müşterek yönetime tabi ortaklık

MüĢterek yönetime tabi ortaklık, ġirket ve bir veya daha fazla müteĢebbis ortak tarafından müĢtereken
yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleĢme dahilinde oluĢturulmuĢtur.
MüĢterek yönetime tabi ortaklık oransal konsolidasyon yöntemi kullanılmak suretiyle konsolidasyon
kapsamına alınır. Oransal konsolidasyon yönteminde, müĢterek yönetime tabi ortaklığa ait finansal
tablolarda yer alan varlık, yükümlülük, özkaynaklar, gelir ve giderler Grup‟un sahip olduğu ortaklık
oranı ile konsolidasyona tabi tutulmaktadır.
31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle oransal konsolidasyona tabi tutulan müĢterek
yönetime tabi ortaklık ve ortaklık oranı aĢağıda gösterilmiĢtir:
Ortaklık payı (%)
31 Mart 2012

Ortaklık payı (%)
31 Aralık 2011

50

50

Birey Seçme ve Değerlendirme
DanıĢmanlık Ltd. ġti.
(d)

Ortak giriĢimci
Doğan Portal
ve Elektronik Ticaret A.ġ.

Kontrol gücü olmayan paylar

Bağlı ortaklıkların net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında kontrol gücü olmayan paylara sahip
hissedarların payları, konsolide bilanço ve gelir tablosunda kontrol gücü olmayan paylar olarak
gösterilmektedir.
2.1.3 NetleĢtirme/mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
olarak değerlendirme amacı olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin eĢ zamanlı olması durumlarında net olarak gösterilirler.
2.1.4 KarĢılaĢtırmalı bilgiler
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup'un konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karĢılaĢtırmalı hazırlanmaktadır. Grup, 31 Mart 2012 tarihli konsolide
bilançosunu 31 Aralık 2011 tarihli konsolide bilançosu ile, 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara hesap dönemine
ait kapsamlı konsolide gelir tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve konsolide özkaynak değiĢim
tablolarını da 1 Ocak - 31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait kapsamlı konsolide gelir tablosu,
konsolide nakit akım tablosu ve konsolide özkaynak değiĢim tabloları ile karĢılaĢtırmalı olarak
düzenlemiĢtir. GeçmiĢ döneme iliĢkin konsolide gelir tablosu karĢılaĢtırma prensibi uyarınca yeniden
düzenlenmiĢ ve durdurulan faaliyetlerin 31 Mart 2011 tarihinde sona eren ara hesap dönemine iliĢkin
faaliyet sonuçları “durdurulan faaliyetler” olarak sınıflandırılmıĢtır.(Dipnot 25)
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.1

Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (devamı)

2.1.5 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
AĢağıdaki yeni ve güncellenmiĢ standartlar ve yorumlar Grup tarafından uygulanmıĢ ve bu finansal
tablolarda raporlanan tutarlara ve yapılan açıklamalara etkisi olmuĢtur. Bu finansal tablolarda
uygulanmıĢ fakat raporlanan tutarlar üzerinde etkisi olmayan diğer standart ve yorumların detayları da
ayrıca bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanmıĢtır.
(a) 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan ve ġirket’in finansal tabloları üzerinde etkisi
olan ve uygulanan UMS/UFRS’lerdeki değiĢiklikler;
Bulunmamaktadır.
(b) 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan ve ġirket’in finansal tablolarına etkisi olmayan
standartlar
UFRS 7 (DeğiĢiklikler) Sunum – Finansal Varlıkların Transferi
UMS 12 (DeğiĢiklikler) ErtelenmiĢ Vergi–Mevcut Aktiflerin Geri Kazanımı
(c) Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve ġirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiĢ
standartlar ve yorumlar
ġirket henüz yürürlüğe girmemiĢ aĢağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
aĢağıdaki değiĢiklik ve yorumları henüz uygulamamıĢtır:
UFRS 7 (DeğiĢiklikler) Sunum – Finansal varlık ve finansal borçların netleĢtirilmesi
UFRS 9 Finansal Araçlar
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
UFRS 11 MüĢterek AnlaĢmalar
UFRS 12 Diğer ĠĢletmelerdeki Paylara iliĢkin Açıklamalar
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri
UMS 1 (DeğiĢiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu
UMS 19 (2011) ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar
UMS 27 (2011) Bireysel Finansal Tablolar
UMS 28 (2011) ĠĢtiraklerdeki ve ĠĢ Ortaklıklarındaki Yatırımlar
UFRYK 20 Yerüstü Maden ĠĢletmelerinde Üretim AĢamasındaki Hafriya
(Dekapaj) Maliyetleri
UMS 32 (DeğiĢiklikler) Finansal Araçlar: Sunum - Finansal varlık ve finansal borçların
NetleĢtirilmesi
Yukarıda belirtilen standartlar 2013 ve takip eden yıllarda yürürlüğe girecek olup, ġirket, söz konusu
standartların uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz
değerlendirmemiĢtir. Grup‟un bu standart değiĢiklikleri içersinde en çok “UFRS 11 MüĢterek
AnlaĢmalar” standardından etkilenmesi beklenmektedir. “UFRS 11 Müterek AnlaĢmalar” standardının
yürürlüğe girmesiyle birlikte; iĢ ortaklıklar oranda konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmeyecek,
sadece özkaynak yöntem ile konsolide edilecektir. Bu Standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul
edilmemiĢtir.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.2

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aĢağıda
özetlenmiĢtir:
ĠliĢkili taraflar
Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda, ġirket üzerinde tek baĢına veya müĢterek
kontrol gücüne sahip ortaklar; söz konusu ortaklarda doğrudan veya dolaylı olarak yönetim
hakimiyetine sahip kiĢiler; bu kiĢiler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen diğer grup
Ģirketleri ile; ġirketin kilit yönetici personeli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bunların yakın aile üyeleri
ve kendileri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen Ģirket ve kuruluĢlar iliĢkili taraflar
olarak kabul edilmiĢtir (Dipnot 28).
Bölümlere göre raporlama
Grup bir iĢ kolunda ve bir coğrafi bölgede faaliyet gösterdiği için bölümlere göre raporlama
yapmamaktadır.
Ticari alacaklar ve Ģüpheli alacak karĢılıkları
Grup tarafından bir alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluĢan ticari alacaklar tahakkuk
etmemiĢ finansman gelirlerinden netleĢtirilmiĢ olarak gösterilirler. Tahakkuk etmemiĢ finansman
gelirleri sonrası ticari alacaklar, orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde
elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. BelirlenmiĢ faiz oranı
olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda,
maliyet değerleri üzerinden gösterilmiĢtir (Dipnot 7).
Grup, alacaklarını tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari
alacaklar için Ģüpheli alacak karĢılığı ayırmaktadır. Grup, ayrıca özel bir anlaĢma veya teminatı olmayan
ve 1 yılı aĢan alacaklarına karĢılık ayırmaktadır. Söz konusu bu karĢılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri
ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil
edilebilecek tutarlar da dahil olmak üzere beklenen nakit giriĢlerinin, baĢlangıçta oluĢan alacağın orijinal
etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen cari değeridir. ġüpheli alacak tutarına karĢılık ayrılmasını
takiben, Ģüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen
tutar ayrılan Ģüpheli alacak karĢılığından düĢülerek diğer faaliyet gelirlerine kaydedilir.
Finansal varlıklar
Likidite ihtiyacının karĢılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değiĢimler nedeniyle
satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, satılmaya hazır finansal
varlıklar olarak sınıflandırılmıĢtır. Grup, bu finansal araçların sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte
uygun bir Ģekilde yapmakta olup düzenli olarak bu sınıflandırmayı gözden geçirmektedir.
Tüm finansal varlıklar, ilk olarak bedelin makul değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma masrafları da
dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Finansal tablolara yansıtılmasından
sonra satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal araçlar, makul değerlerinin
güvenilir bir Ģekilde hesaplanması mümkün olduğu sürece makul değerleri üzerinden değerlendirilmiĢtir.
Grup‟un %20‟nin altında sermaye payına sahip olduğu finansal varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir
makul değerinin olmadığı, makul değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin tatbik edilebilir
olmaması veya iĢlememesi nedeniyle makul bir değer tahmininin yapılamadığı ve makul değerin
güvenilir bir Ģekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlığın kayıtlı değeri elde etme maliyeti
tutarından Ģayet mevcutsa değer düĢüklüğü karĢılığının çıkarılması suretiyle değerlenmiĢtir.
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2.2
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Finansal varlıklar (devamı)
Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değer değiĢiklikleri sebebiyle oluĢan gerçekleĢmemiĢ
kazançlar ve zararlar, finansal varlık finansal tablolardan çıkarıldığı tarihe kadar özkaynaklarda makul
değer yedeğinde takip edilmektedirler. Satılmaya hazır finansal varlıklar finansal tablolardan
çıkarıldıklarında, özkaynaklarda makul değer yedeğinde takip edilen ilgili kazanç veya zararlar gelir
tablosuna transfer edilir. ġirket yönetimi bilanço tarihleri itibariyle finansal varlıklarda değer
düĢüklüğü olup olmadığına ve varsa tutarına iliĢkin değerlendirme yapmaktadır (Dipnot 5).
Stoklar
Stoklar, net gerçekleĢebilir değer ya da maliyet bedelinden düĢük olanı ile değerlenir. Stoklara dahil
edilen maliyeti oluĢturan unsurlar malzeme, iĢçilik ve genel üretim giderleridir. Maliyet, aylık hareketli
ağırlıklı ortalama metodu ile hesaplanmaktadır. Net gerçekleĢebilir değer, olağan ticari faaliyet
içerisinde oluĢan tahmini satıĢ fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satıĢı gerçekleĢtirmek için
gerekli tahmini satıĢ masrafları düĢüldükten sonraki değeridir. ġirket yönetimi bilanço tarihleri itibariyle
stoklarda değer düĢüklüğü olup olmadığına ve varsa tutarına iliĢkin değerlendirme yapmaktadır
(Dipnot 9).
Promosyon stokları
Promosyon stoklarının değer düĢüklüğüne uğrayıp uğramadığının tespiti ve değer düĢüklüğüne
uğradıysa, tutarına iliĢkin değerlendirme, grup yönetimi tarafından yapılmaktadır. Bu çerçevede,
stokların satın alma tarihleri ve mevcut durumları dikkate alınarak, yönetim tarafından belirlenen oranlar
dahilinde stok değer düĢüklüğü karĢılığı ayrılmaktadır.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve ilgili amortisman
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya iĢlerin normal seyri esnasında
satılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için tutulan araziler ve
binalar yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller, elde etme
maliyetinden birikmiĢ amortismanın düĢülmesi suretiyle gösterilmektedir. Yatırım amaçlı
gayrimenkuller (araziler hariç) doğrusal amortisman metoduyla amortismana tabi tutulmuĢtur.
Amortisman, yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerleri üzerinden hesaplanır. Yatırım amaçlı
gayrimenkullerin amortisman dönemleri, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak, 50 yıl olarak
belirlenmiĢtir.
Binalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Bina ile ilgili makina ve teçhizatlar
Mobilya ve mefruĢat

50
10-15 yıl
5-15 yıl
5-15 yıl

Grup, her bir bilanço tarihinde yatırım amaçlı gayrimenkullerde değer düĢüklüğüne dair herhangi bir
gösterge olup olmadığını değerlendirir. Gösterge olması halinde, yatırım amaçlı gayrimenkullerin
kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karĢılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili yatırım amaçlı gayrimenkulün mevcut
kullanılıĢından gelecek net nakit akımları ile net satıĢ fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir
(Dipnot 10).
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Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar elde etme maliyetinden birikmiĢ amortismanın düĢülmesi suretiyle
gösterilmektedir. Maddi varlıklar duran doğrusal amortisman metoduyla amortismana tabi tutulmuĢtur.
Amortisman, maddi duran varlıkların, bilanço tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilen değerleri
üzerinden hesaplanır.
Maddi duran varlıkların amortisman dönemleri, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak, aĢağıda
belirtilmiĢtir:
Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri
Makina ve teçhizatlar
Mobilya ve demirbaĢlar
Motorlu araçlar
Özel maliyetler

50 yıl
5-15 yıl
4-15 yıl
5 yıl
5 yıl

Faydalı ömür ve amortisman yöntemi düzenli olarak gözden geçirilmekte ve uygulanan amortisman
yöntemi ile ekonomik ömrün ilgili varlıklardan elde edilecek ekonomik fayda ile tutarlı olup olmadığı
kontrol edilmektedir.
Bir varlığın kayıtlı değeri varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer derhal
geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer ilgili varlığın net satıĢ fiyatı ya da
kullanımdaki değerinin yüksek olanıdır. Net satıĢ fiyatı, varlığın makul değerinden satıĢı
gerçekleĢtirmek için katlanılacak maliyetlerin düĢülmesi suretiyle tespit edilir. Kullanımdaki değer ise
ilgili varlığın kullanılmasına devam edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit
akımlarının bilanço tarihi itibarıyla indirgenmiĢ tutarlarına artık değerlerinin eklenmesi ile tespit edilir.
Maddi duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak
muhasebeleĢtirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini geniĢleterek kendisinden gelecekte elde
edilen faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi varlığın maliyetine eklenmektedir.
Maddi duran varlıkların elden çıkartılması veya hizmetten alınması sonucu oluĢan kar /(zarar), kayıtlı
değer ile tahsil olunan tutarların karĢılaĢtırılması ile belirlenir. Maddi duran varlıkların satıĢı
dolayısıyla oluĢan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler.
Bakım ve onarım giderleri gerçekleĢtiği tarihte gider yazılır. Eğer bakım ve onarım giderleri ilgili
aktifte geniĢleme veya gözle görülür bir geliĢme sağlıyorsa aktifleĢtirilir (Dipnot 11).
ġerefiye
Satın alım iĢleminde oluĢan Ģerefiye tutarı, varsa, değer düĢüklüğü karĢılıkları düĢüldükten sonra satın
alım tarihindeki maliyet değeriyle değerlenir.
Değer düĢüklüğü testi için, Ģerefiye Grup‟un birleĢmenin getirdiği sinerjiden fayda sağlamayı
bekleyen nakit üreten birimlerine (ya da nakit üreten birim gruplarına) dağıtılır.
ġerefiyenin tahsis edildiği nakit üreten birimi, her yıl değer düĢüklüğü testine tabi tutulur. Birimin
değer düĢüklüğüne uğradığını gösteren belirtilerin olması durumunda ise değer düĢüklüğü testi daha
sık yapılır. Nakit üreten birimin geri kazanılabilir tutarı defter değerinden düĢük ise, değer düĢüklüğü
karĢılığı ilk olarak birime tahsis edilen Ģerefiyeden ayrılır, ardından birim içindeki varlıkların defter
değeri düĢürülür. ġerefiye için ayrılan değer düĢüklüğü karĢılığı, doğrudan konsolide kapsamlı gelir
tablosundaki kar/zarar içinde muhasebeleĢtirilir. ġerefiye değer düĢüklüğü karĢılığı sonraki
dönemlerde iptal edilmez (Dipnot 13).
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Maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili itfa payı
Maddi olmayan duran varlıklar, ticari marka, bilgi sistemleri, imtiyaz hakları, bilgisayar yazılımlarını
ve diğer hakları içermektedir.
Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten
sonra tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur.
Değer düĢüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri
kazanılabilir değerine getirilir (Dipnot 12).
Grup, her bir bilanço tarihinde maddi olmayan duran varlıklarda değer düĢüklüğüne dair herhangi bir
gösterge olup olmadığını değerlendirir. Gösterge olması halinde, maddi olmayan duran varlıklar olası
bir değer düĢüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi olmayan duran
varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karĢılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri
geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut
kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satıĢ fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir.
Maddi olmayan duran varlıkların satıĢı dolayısıyla oluĢan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve
giderleri hesaplarına dahil edilirler.
Maddi olmayan duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aĢağıdadır:
5-10 yıl
3-5 yıl

Haklar
Yazılım
Web sayfası geliĢtirme maliyetleri

Web sayfası geliĢtirme safhasındaki tüm doğrudan giderler aktifleĢtirilmektedir ve faydalı ömürleri
süresince doğrusal olarak itfa edilirler. Planlama safhasındaki ve faaliyete geçtikten sonraki tüm
harcamalar giderleĢtirilmektedir. Web sayfalarının bakım ve onarımı ile ilgili giderler faaliyet giderleri
altında muhasebeleĢtirilir (Dipnot 12).
Vergiler
Dönemin kar veya zararı üzerindeki vergi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi
içermektedir. Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve
bilanço tarihi itibariyle geçerli olan vergi oranları ile yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca hesaplanan
vergi yükümlülüğünü ve geçmiĢ yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını
içermektedir. Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan Ģirketin bağlı ortaklıkları ve müĢterek yönetime
tabi teĢebbüsleri konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak
tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karĢılıkları, konsolidasyon
kapsamına alınan Ģirketler için ayrı ayrı hesaplanmıĢtır.
Ertelenen vergi, yükümlülük metodu kullanılarak, varlıkların ve yükümlülüklerin konsolide finansal
tablolarda yeralan kayıtlı değeri ile vergi değeri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır.
Ertelenen vergi hesaplamasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle geçerli
olan vergi oranları kullanılır.
Önemli geçici farklar, indirilebilir mali zararlar, karĢılıklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan
duran varlıklar, ve kıdem tazminatı karĢılığının kayıtlı değerleri ile vergi matrahları arasındaki
farklardan doğmaktadır.
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Vergiler (devamı)
Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir
geçici farklardan oluĢan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır (Dipnot 26). Bahse
konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen iĢleme iliĢkin geçici fark,
Ģerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (iĢletme
birleĢmeleri dıĢında) kaynaklanıyorsa muhasebeleĢtirilmez Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç
olarak muhasebeleĢtirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere iliĢkin ertelenmiĢ vergi de
doğrudan özkaynakta muhasebeleĢtirilir) ile iliĢkilendirilen ya da iĢletme birleĢmelerinin ilk kayda
alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiĢ vergi, gelir tablosunda gider
ya da gelir olarak muhasebeleĢtirilir.
Grup yönetimi en iyi tahminlerini kullanarak yapmıĢ olduğu projeksiyonlar sonucu finansal tablolarda
kullanılabilir mali zararlar tutarı üzerinden ertelenmiĢ vergi varlığı hesaplamaktadır (Dipnot 26).
Finansal borçlar
Finansal borçlar, alındıkları tarihlerde, alınan borç tutarından iĢlem giderleri çıkartıldıktan sonraki
değerleriyle kaydedilir. Finansal borçlar, müteakip tarihlerde, etkin faiz yöntemiyle hesaplanmıĢ
iskonto edilmiĢ değerleri ile konsolide finansal tablolarda takip edilirler. Finansal borç tutarı (iĢlem
giderleri hariç) ile geri ödeme değeri arasındaki fark, konsolide gelir tablosuna finansman maliyeti
olarak yansıtılır (Dipnot 6).
Kıdem tazminatı karĢılığı
Grup, yürürlükteki Basın Mesleğinde ÇalıĢanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki
Kanun (medya sektörü çalıĢanları için) ve diğer kanunlara göre emeklilik dolayısıyla veya istifa ve ĠĢ
Kanunu‟nda belirtilen davranıĢlar dıĢındaki sebeplerle istihdamı sona erdirilen çalıĢanlara kıdem
tazminatı ödemekle yükümlüdür. Kıdem tazminatı karĢılığı, Grup‟un çalıĢanlarının ĠĢ Kanunu
uyarınca emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam
karĢılığının aktüeryal varsayımlar uyarınca Ģimdiki zamana indirgenmiĢ değerini ifade eder
(Dipnot 16).
KarĢılıklar, koĢullu varlık ve yükümlülükler
Grup‟un geçmiĢ olaylardan kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması, bu yükümlülüğün yerine
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz
konusu yükümlülük tutarının güvenilir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda ilgili yükümlülük
karĢılık olarak finansal tablolara alınır. KoĢullu yükümlülükler ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak
değerlendirmeye tabi tutulur. KoĢullu yükümlülük olarak iĢleme tabi tutuĢan kalemler için gelecekte
ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu
koĢullu yükümlülük, güvenilir tahmin yapılamadığı durumlar hariç, olasılıktaki değiĢikliğin meydana
geldiği dönemin finansal tablolarında karĢılık olarak kayıtlara alınır.
Grup koĢullu yükümlülüklerin muhtemel hale geldiği ancak ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı
hakkında güvenilir tahminin yapılamaması durumunda ilgili yükümlülüğü notlarında göstermektedir.
GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iĢletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir veya
daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleĢip gerçekleĢmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün olan varlık
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KarĢılıklar, koĢullu varlık ve yükümlülükler (devamı)
Ģarta bağlı varlık olarak değerlendirilir. Ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye girme ihtimalinin
yüksek bulunması durumunda Ģarta bağlı varlıklar finansal tablo notlarında açıklanır.
KarĢılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü
taraflarca karĢılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödemesinin
kesin olması ve tutarın güvenilir bir biçimde hesaplanması durumunda bir varlık olarak
muhasebeleĢtirilir.
KoĢullu varlıklar, genellikle, ekonomik yararların iĢletmeye giriĢi olasılığını doğuran, planlanmamıĢ
veya diğer beklenmeyen olaylardan oluĢmaktadır. KoĢullu varlıkların finansal tablolarda gösterilmeleri,
hiçbir zaman elde edilemeyecek bir gelirin muhasebeleĢtirilmesi sonucunu doğurabileceğinden, sözü
edilen varlıklar finansal tablolarda yer almamaktadır. KoĢullu varlıklar, ekonomik faydaların iĢletmeye
giriĢleri olası ise finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır. KoĢullu varlıklar ilgili geliĢmelerin
finansal tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur.
Ekonomik faydanın Grup‟a girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili varlık ve buna
iliĢkin gelir, değiĢikliğin oluĢtuğu dönemin finansal tablolarına yansıtılır. Grup yönetimi finansal
tablolara alınan karĢılıklar ile ilgili olarak en iyi tahminlerini kullanarak hesaplamalar yapmaktadır.
Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Grup temettü gelirlerini ilgili temettüü alma hakkı
oluĢtuğu tarihte konsolide finansal tablolara yansıtmaktadır. Temettü borçları, kar dağıtımının bir
unsuru olarak Genel Kurul tarafından onaylandığı dönemde yükümlülük olarak konsolide finansal
tablolara yansıtılır.
Yabancı para cinsinden iĢlemler
Dönem içinde gerçekleĢen yabancı para cinsinden iĢlemler, iĢlem tarihlerinde geçerli olan Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası alıĢ kurları üzerinden çevrilmiĢtir. Yabancı para ile ifade edilen parasal
varlık ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiĢtir. Yabancı
para ile ifade edilen parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur farkı gelir ve
giderleri, konsolide gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.
Gelirlerin kaydedilmesi
Gazete satıĢ gelirleri dağıtım Ģirketi tarafından gazetelerin bayilere sevk edildiği tarihte faturalanmıĢ
değerler üzerinden tahakkuk esasına göre kaydedilir. Reklam gelirleri ise reklamların yayınlandığı
tarihte faturalanmıĢ değerler üzerinden tahakkuk esasına göre kaydedilir. Yayınlanmayan kısmı
ertelenmiĢ gelir olarak bilançoda muhasebeleĢtirilir. Kaydedilecek gelirin miktarı güvenilir olarak
ölçülebildiğinde ve iĢlemlerden kaynaklanan ekonomik faydalar oluĢtuğunda, gelirler ilk olarak elde
edilecek ya da elde edilebilir tutarın makul değeriyle kaydedilmektedir. SatıĢ iĢlemi bir finansman
iĢlemini de içeriyorsa, satıĢ bedelinin makul değeri, alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek
tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesiyle hesaplanır. Ġskonto iĢleminde kullanılan faiz
oranı, alacağın nominal değerini ilgili mal veya hizmetin peĢin satıĢ fiyatına indirgeyen faiz oranıdır.
SatıĢ bedelinin nominal değeri ile makul değer arasındaki fark, finansman geliri olarak ilgili
dönemlere kaydedilir. Net satıĢlar, malların fatura edilmiĢ bedelinin, iskonto, indirim, komisyon ve
reklam gelirleri neticesinde reklam ajanslarına verilen ciro primlerinin düĢülmesi suretiyle hesaplanır.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.2

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Gelirlerin kaydedilmesi (devamı)
Gazete satıĢ iadeleri geçmiĢ deneyimler ve diğer ilgili veriler çerçevesinde karĢılık ayrılmasıyla satıĢın
gerçekleĢtiği tarih itibariyle kaydedilir.
Faiz geliri:
Faiz geliri etkin faiz getirisi yöntemi üzerinden hesaplanan tahakkuk esasına göre kaydedilir.
Kira geliri:
Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira geliri tahakkuk esasına göre kaydedilir.
Verilen hizmet gelirleri:
Verilen hizmet gelirleri, bina ortak katılım payları, elektrik, ısıtma gibi hizmet gelirlerinden oluĢur ve
hizmetin gerçekleĢtirildiği tarihte faturalanmıĢ değerler üzerinden tahakkuk esasına göre kaydedilir.
Durdurulan faaliyetler
Durdurulan faaliyetler, Grup‟un elden çıkardığı ve faaliyetleri ile nakit akımları, Grup‟un bütününden
ayrı tutulabilen önemli bir bölümüdür. GeçmiĢ döneme iliĢkin konsolide gelir tablosu karĢılaĢtırma
prensibi uyarınca yeniden düzenlenmiĢ ve durdurulan faaliyetlerin 31 Mart 2011 tarihinde sona eren
ara hesap dönemine iliĢkin faaliyet sonuçları
“durdurulan faaliyetler” olarak
sınıflandırılmıĢtır.(Dipnot 25)
Takas (“Barter”) anlaĢmaları
Grup, reklam ile diğer ürün ve hizmetler karĢılığında reklam hizmetleri sunmaktadır. Benzer özellikler
ve değere sahip hizmet veya malların takas edilmesi, gelir doğuran iĢlemler olarak tanımlanmaz iken
farklı özellikler ve değere sahip hizmet veya malların takas edilmesi gelir doğuran iĢlemler olarak
tanımlanır. Gelir, transfer edilen nakit ve nakit benzerlerini de hesaba katmak suretiyle, elde edilen
mal veya hizmetin makul değeri olarak değerlenir. Elde edilen mal veya hizmetin makul değerinin
güvenilir bir Ģekilde belirlenemediği durumlarda gelir, transfer edilen nakit ve nakit benzerlerini de
hesaba katmak suretiyle verilen mal veya hizmetlerin makul değeri olarak değerlenir (Dipnot 15).
Hisse baĢına kayıp
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse baĢına zarar, dönem net zararının, dönemde mevcut
bulunan hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile bulunur. Türkiye‟de Ģirketler,
sermayelerini hissedarlarına geçmiĢ yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile
arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse baĢına kazanç hesaplamalarında, ihraç
edilmiĢ hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse
adedi, hisse senedi dağıtımlarının geçmiĢe dönük etkilerini de hesaplayarak bulunmuĢtur (Dipnot 27).
Nakit ve nakit benzeri değerler
Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit, banka mevduatları ve tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen
kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değiĢim riski önemsiz olan vadesi 3 ay veya daha
kısa olan yatırımları içermektedir (Dipnot 4).
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.2

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Muhasebe politikaları, önemli muhasebe tahminleri ile bu tahminlerde değiĢiklik ve hatalar
Yeni bir UMS/UFRS‟nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değiĢiklikleri, söz
konusu UMS/UFRS‟nin varsa, geçiĢ hükümlerinde uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak
uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiĢ hükmünün yer almadığı değiĢiklikler, muhasebe politikasında
isteğe bağlı yapılan önemli değiĢiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak
uygulamakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Cari dönemde kullanılan
muhasebe politikaları Not 2.1.4‟te açıklanan sınıflamalar haricinde 31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2011
tarihinde sona eren dönemlere ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe
politikaları ile aynıdır.
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve
yükümlülüklerin tutarlarını, Ģarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi
boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını
gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, mevcut olaylar ve iĢlemlere iliĢkin ulaĢılabilen en iyi
bilgilere dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Muhasebe
tahminlerindeki değiĢiklikler yalnızca bir döneme iliĢkin ise, değiĢikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere iliĢkin ise, hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak
uygulanır. Cari dönemde kullanılan önemli muhasebe tahminleri 31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2011
tarihinde sona eren dönemlere ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe
tahminleri ile tutarlıdır.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara iliĢkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiĢ finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmıĢ olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun
yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan
hususların düzeltme gerektirmeyen hususlar olması halinde konsolide finansal tablo dipnotlarında
açıklama yapılır.
Nakit akımlarının raporlanması
Nakit akım tablosunda, döneme iliĢkin konsolide nakit akımları iĢletme, yatırım ve finansman
faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
ĠĢletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Grup‟un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup‟un yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve
finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine iliĢkin nakit akımları, Grup‟un finansman faaliyetlerinde kullandığı
kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen
kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir
(Dipnot 4).
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DĠPNOT 3 - Ġġ ORTAKLIKLARI
31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle oransal konsolidasyona tabi tutulan MüĢterek
Yönetime Tabi Ortaklık ve ortaklık oranı aĢağıda gösterilmiĢtir:
Ortaklık payı (%)
31 Mart 2012
Birey Seçme ve Değerlendirme
DanıĢmanlık Ltd. ġti.

50

Ortaklık payı (%)
31 Aralık 2012

Ortak giriĢimci

50

Doğan Portal
ve Elektronik Ticaret A.ġ.

31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolarda oransal
konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilen ve detayları Dipnot 2‟de sunulan müĢterek yönetime tabi
ortaklığa ait dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yükümlülükler, uzun vadeli yükümlülükler ve
özkaynaklar aĢağıda sunulmuĢtur.
Bilançolar:
31 Mart 2012
31 Aralık 2011
Dönen varlıklar
Duran varlıklar

80.601
3.081

75.918
3.081

Toplam varlıklar

83.682

78.999

Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler

780.441
-

754.373
-

Toplam yükümlülükler

780.441

754.373

(696.759)

(675.374)

83.682

78.999

Özkaynak
Toplam yükümlülükler ve özkaynak

MüĢterek yönetime tabi ortaklığın 31 Mart 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine
ait özet gelir tabloları aĢağıda sunulmuĢtur.
Gelir tabloları:
1 Ocak 31 Mart 2012

1 Ocak 31 Mart 2011

(668)
1.372

(2.516)
(1.207)
-

704

(3.723)

Finansman giderleri

(22.089)

(15.762)

Vergi öncesi zarar

(21.835)

(19.485)

-

71

(21.835)

(19.414)

Brüt esas faaliyet zararı
Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Diğer faaliyet (giderleri)/gelirleri
Faaliyet zararı

Dönem vergi gideri
ErtelenmiĢ vergi gideri
Net dönem zararı
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DĠPNOT 4 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin detayları aĢağıda
sunulmuĢtur:

Kasa
Bankalar
- Vadesiz mevduat
- TL vadeli mevduat
Diğer hazır değerler

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

34.264

30.464

430.024
4.872.141
22.757

246.643
62.995

5.359.186

340.102

31 Mart 2012, 31 Aralık 2011, 31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle vadeli mevduatın
vade analizi aĢağıda sunulmuĢtur:
31 Mart 2012

31 Aralık 2011

31 Mart 2011

31 Aralık 2010

487.045
4.872.141
5.359.186

340.102
340.102

4.686.298
423.965
5.110.263

2.036.558
3.279.440
5.315.998

Vadesiz
3 aya kadar
Toplam

31 Mart 2012 ,31 Aralık 2011 ,31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle konsolide nakit akım
tablolarında gösterilen nakit ve nakit benzeri değerler aĢağıda gösterilmiĢtir.

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

31 Mart 2011

31 Aralık 2010

Hazır Değerler
Eksi: faiz tahakkukları

5.359.186
(647)

340.102
-

5.110.263
(40)

5.315.998
(585)

Nakit ve nakit benzerleri

5.358.539

340.102

5.110.223

5.315.413

Grup‟un 31 Mart 2012 tarihi itibariyle yabancı para ve Türk Lirası olmak üzere vadeli mevduatı
bulunmaktadır (31 Aralık 2011: Türk Lirası ve yabancı para cinsinden vadeli mevduatı
bulunmamaktadır). Yabancı para cinsinden vadeli mevduat için faiz oranı %0,5 iken, Türk Lirası için
ortalama %8-%10,50 arasındadır.
31 Mart 2012 tarihi itibariyle diğer hazır değerlerin 17.444 TL tutarındaki bölümü kredi kartı slip
alacaklarından oluĢmaktadır (31 Aralık 2011: 54.962 TL).
31 Mart 2012 tarihi itibariyle Grup‟un bloke mevduatı bulunmamaktadır (31 Aralık 2011:
Bulunmamaktadır).
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DĠPNOT 5 - FĠNANSAL YATIRIMLAR
31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle finansal yatırımların detayları aĢağıda sunulmuĢtur:

Satılmaya hazır finansal varlıklar
Milliyet Verlags Und Handels GMBH. (1)
Ak Enerji Elektrik Enerjisi A.ġ.
Doğan Dağıtım SatıĢ ve Pazarlama A.ġ.
Doğan DıĢ Ticaret Mümessillik A.ġ.
Doğan Müzik Kitap Mağ. Paz. A.ġ.
Doğan Haber Ajansı A.ġ. (2)
Diğer
Değer düĢüklüğü karĢılığı
Toplam

31 Aralık 2011
Sermaye
TL
(%)

31 Mart 2012
Sermaye
TL
(%)
860.267
477
275
4
3
649.737
(1.492.768)
17.995

17,42
<1,00
-

860.267
477
275
4
3
649.737

17,42
<1,00
-

(1.492.768)
17.995

(1) Grup‟ un sermayesine % 17,42 oranında iĢtirak ettiği Milliyet Verlags und Handels GMBH 27
Aralık 2010 tarihi itibariyle tasfiye sürecine girmiĢtir. Grup, 13 Haziran 2008 tarihinden itibaren
Milliyet Verlags‟ı konsolide etmeyi durdurmuĢ ve Milliyet Verlags hisselerini satılmaya hazır
finansal varlık olarak kabul ettiğinden durdurulan faaliyetler içinde sınıflandırmamıĢtır. 2010 yılı
içinde Milliyet Verlags‟ın tasfiye sürecine girmiĢ olması ve tasfiye sonunda yeterli varlığının
kalmayacağı varsayımı ile konsolide finansal tablolarda 843.031 TL iĢtirak değer düĢüklüğü
karĢılığı ayrılmıĢtır. 31 Mart 2012 tarihi itibariyle satılmaya hazır finansal varlıklardaki değer
düĢüklüğü Grup yönetimi tarafından gözden geçirilmiĢ ve ilave değer düĢüklüğü saptanmamıĢtır.
(2) Grup‟un satılmaya hazır finansal varlıklar içerisinde gösterdiği Doğan Haber Ajansı A.ġ.‟ye ait
hisselerini 17.06.2011 tarihinde 19.515 TL bedelle Doğan Yayın Holding‟e satmıĢ ve bu satıĢ
neticesinde 32.075 TL tutarındaki iĢtirak satıĢ zararı oluĢmuĢtur (Dipnot 22).
31 Mart 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle finansal yatırımlar değer düĢüklüğü karĢılığının hareket
tablosu aĢağıda belirtilmiĢtir:
2012

2011

1 Ocak
Dönem içerisindeki artıĢ/ (azalıĢ)

1.492.768
-

1.492.768
-

31 Mart

1.492.768

1.492.768
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DĠPNOT 6 - FĠNANSAL BORÇLAR
Bulunmamaktadır.
DĠPNOT 7 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR
31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle ticari alacaklar ve borçların detayları aĢağıda
sunulmuĢtur:
Kısa vadeli ticari alacaklar

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

Ticari alacaklar
Alacak senetleri ve çekler

58.373.505
1.759.763

65.918.214
2.767.481

Ara toplam

60.133.268

68.685.695

(292.495)
(13.373.979)

(345.370)
(13.687.383)

46.466.794

54.652.942

Eksi: Vadeli satıĢlardan kaynaklanan
kazanılmamıĢ finansman geliri
Eksi: ġüpheli alacak karĢılığı
Toplam

Grup‟un 31 Mart 2012 tarihi itibariyle son bir yıl içindeki ticari alacaklarının ortalama tahsilat süresi
71 gündür (31 Aralık 2011: 70 gün). Grup‟un Doğan Faktoring Hizmetleri A.ġ. ile imzaladığı
faktoring anlaĢması uyarınca, Grup‟a ait reklam satıĢlarıyla ilgili 36.720.744 TL (31 Aralık 2011:
45.517.157 TL) tutarındaki ticari alacak Doğan Faktoring Hizmetleri A.ġ. (“Doğan Faktoring”)
tarafından takip edilmektedir. Grup‟un Doğan Faktoring tarafından takip edilen ticari alacaklarının
vadesi 67 gündür (31 Aralık 2011: 67 gün). Grup‟un Doğan Faktoring‟e temlik edilen alacakları için
vadeli satıĢlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiĢ finansman geliri tutarı 292.495 TL (31 Aralık 2011:
345.370 TL) ve bileĢik olarak uygulanan yıllık faiz oranı %14,4‟dür. (31 Aralık 2011:%14,4).
31 Mart itibariyle Ģüpheli alacak karĢılığının hareket tablosu aĢağıda belirtilmiĢtir:

1 Ocak
Dönem içinde ayrılan karĢılıklar (Dipnot 22)
Durdurulan faaliyetlere iliĢkin dönem içinde ayrılan karĢılık
Dönem içinde yapılan tahsilatlar ve geçmiĢ dönem iptaller
Durdurulan faaliyetlere iliĢkin iptal edilen karĢılık
Durdurulan faaliyet hariç geçmiĢ yıllarda ayrılan karĢılık
31 Mart
Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
Ödenecek çek ve senetler (1)

(1)

2012

2011

13.689.383
371.514
(686.918)
13.373.979

19.522.869
296.564
(73.136)
(7.553.200)
572.962
12.766.059

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

8.473.233
8.473.233

6.509.460
1.500.000
8.009.460

IĢıl Ġthalat ve Ġhracat Mümessillik A.ġ.‟ye verilen 1.500.000 TL tutarındaki çek 5 Ocak 2012 itibarıyla
ödenmiĢtir.

31 Mart 2012 itibariyle ticari borçların ortalama vadesi 52 gündür (31 Aralık 2011: 52 gün).
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DĠPNOT 8 - DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR
31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle diğer alacak ve borçların detayları aĢağıda
sunulmuĢtur:
Kısa vadeli diğer alacaklar
Alacak senetleri (1)
Diğer

Uzun vadeli diğer alacaklar
Alacak senetleri (1)
Verilen depozito ve teminatlar

(1)

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

26.388.099
-

29.915.600
-

26.388.099

29.915.600

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

52.810.748
59.770

63.907.854
59.770

52.870.518

63.967.624

Kısa vadeli alacak senetleri ve uzun vadeli alacak senetleri 2 Mayıs 2011 tarihindeki Bağımsız Gazeteciler
hisseleri ve Milliyet Gazetesi‟ne ait tüm marka ve isim hakları ile internet sitesi alan adlarının DK
Gazetecilik ve Yayıncılık A.ġ.‟ye satıĢı dolayısıyla alınan alacak senetlerinden oluĢmaktadır.

Kısa vadeli diğer borçlar
Ödenecek vergi ve fonlar
Personele borçlar
Satın alım iĢlemi ile ilgili borçlar
Diğer çeĢitli borçlar
Diğer
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31 Mart 2012

31 Aralık 2011

1.471.744
437.160
85.724
363.165
404

2.498.975
1.712.801
91.333
363.165
405

2.358.197

4.666.678
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DĠPNOT 9 - STOKLAR
31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle stokların detayları aĢağıda sunulmuĢtur:

Promosyon stokları
Mamül mallar ve ticari emtia
Hammadde ve malzeme
Verilen sipariĢ avansı

Eksi: Stok değer düĢüklüğü karĢılığı

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

1.968.642
368.245
189.114
443.023

1.629.040
777.585
249.669
-

2.969.024

2.656.294

(819.960)
2.149.064

(873.573)
1.782.721

Promosyon stokları gazeteler ile beraber verilen malzeme stoklarından oluĢmaktadır. Stok değer
düĢüklüğü karĢılığının tamamı promosyon stokları ile ilgilidir.
Stok değer düĢüklüğü karĢılığının dönem içindeki hareketleri aĢağıdaki gibidir:
2012

2011

1 Ocak
Dönem içinde iptal edilen karĢılık
Durdurulan faaliyetler dönem içinde iptal edilen karĢılık
Dönem içerisindeki artıĢ

873.573
(53.613)
-

2.926.796
(760.387)
(867.355)
-

31 Mart

819.960

1.299.054
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DĠPNOT 10 - YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 31 Mart 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait hareketleri aĢağıdaki gibidir:
1 Ocak
2012
Maliyet
BirikmiĢ amortisman
Net kayıtlı değer

27.489.524
(10.872.883)

GiriĢler
920.188
(110.115)

ÇıkıĢlar

31 Mart
2012

(829.552)
7.138

27.580.160
(10.975.860)

16.616.641
1 Ocak
2011

Maliyet
BirikmiĢ amortisman

23.140.370
(8.909.840)

Net kayıtlı değer

14.230.530

16.604.300

GiriĢler
1.263.725
(92.910)

ÇıkıĢlar

31 Mart
2011

(1.151.495)
29.578

23.252.600
(8.973.172)
14.279.428

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 5.125.184 TL (31 Mart 2011: 5.033.023 TL) tutarındaki kısmı Grup‟un barter anlaĢmaları çerçevesinde iktisap ettiği
gayrimenkullerden, 11.479.116 TL (31 Mart 2011: 9.246.405TL ) tutarındaki kısmı kiraya verilen bina bölümlerinden oluĢmaktadır.
31 Mart 2012 tarihi itibarıyla, Grup yönetiminin yaptığı değerlendirme sonucu 2012 yılı için yatırım amaçlı gayrimenkulün makul değerinin değiĢmediği
sonucuna varılmıĢtır. 31 Mart 2012 tarihinde sona eren hesap döneminde binanın kiraya verilen bölümlerinden elde edilen kira geliri 1.464.396 TL‟dir (31
Mart 2011: 678.153 TL) (Dipnot 22). 31 Mart 2012 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin üzerinde rehin ya da ipotek bulunmamaktadır. Dönem
içinde yatırım amaçlı gayrimenkullerden kaynaklanan doğrudan iĢletme gideri bulunmamaktadır (31 Mart 2011: Bulunmamaktadır).

26

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2012 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

DĠPNOT 11 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR
Maddi duran varlıkların 31 Mart 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait hareketleri aĢağıdaki gibidir:

Maliyet
Arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine ve teçhizatlar
TaĢıtlar
DöĢeme ve demirbaĢlar
Özel maliyetler
BirikmiĢ amortisman
Arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine ve teçhizatlar
TaĢıtlar
DöĢeme ve demirbaĢlar
Özel maliyetler
Net kayıtlı değeri

ÇıkıĢlar

1 Ocak 2012

GiriĢler

1.812.691
21.304.092
18.812.002
343.764
19.097.736
79.237
61.449.522

2.475
184.961
1.834.192
2.021.628

(268.290)
(1.341)
(269.631)

1.812.691
21.304.092
18.546.187
343.764
19.281.356
1.913.429
63.201.519

(1.407.995)
(7.734.877)
(17.799.992)
(57.235)
(17.285.355)
(24.473)
(44.309.927)

(9.936)
(108.084)
(60.962)
(30.002)
(195.046)
(42.491)
(446.521)

248.871
1.038
249.909

(1.417.931)
(7.842.961)
(17.612.083)
(87.237)
(17.479.363)
(66.964)
(44.506.539)

17.139.595

31 Mart 2012

18.694.980

31 Mart 2012 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerinde rehin veya ipotek yoktur. Sürdürülen faaliyetlere ait cari dönem amortisman gideri ve itfa payının 385.457 TL‟si (31
Mart 2011: 286.585 TL) üretim maliyetlerine (Dipnot 19), 480.511 TL‟si (31 Mart 2011: 159.233 TL) genel yönetim giderlerine (Dipnot 20), 20.876 TL‟si (31 Mart 2011: 15.047
TL) pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderlerine (Dipnot 20); 31 Mart 2011 itibarıyla durdurulan faaliyetlere ait amortisman gideri ve itfa payının 634.497 TL‟si üretim maliyetlerine,
603.628 TL‟si genel yönetim giderlerine, 32.665 TL‟si pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderlerine yansıtılmıĢtır. ġirketin finansal kiralama yoluyla edinilen varlığı
bulunmamaktadır.
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DĠPNOT 11 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Devamı)

Maliyet
Arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine ve teçhizatlar
Motorlu araçlar
DöĢeme ve demirbaĢlar
Özel maliyetler

1 Ocak 2011

GiriĢler

ÇıkıĢlar

1.747.382
26.125.560
20.419.078
766.309
26.041.513
1.683.692

16.183
11.878
270.003
-

(906.047)
(2.311.013)
-

1.763.565
26.125.560
19.524.909
766.309
24.000.503
1.683.692

76.783.534

298.064

(3.217.060)

73.864.538

(1.370.026)
(8.899.328)
(18.766.090)
(290.313)
(23.301.839)
(1.367.609)

(8.974)
(132.480)
(86.422)
(50.815)
(377.139)
(47.898)

906.045
2.289.016
-

(1.379.000)
(9.031.808)
(17.946.467)
(341.128)
(21.389.962)
(1.415.507)

(53.995.205)

(703.728)

3.195.061

(51.503.872)

31 Mart 2011

BirikmiĢ amortisman
Arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine ve teçhizatlar
Motorlu araçlar
DöĢeme ve demirbaĢlar
Özel maliyetler

Net kayıtlı değeri

22.788.329

22.360.666
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DĠPNOT 12 - MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Maddi olmayan duran varlıkların 31 Mart 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine
ait hareketleri aĢağıdaki gibidir:

Maliyet
Haklar
Diğer

BirikmiĢ itfa payı
Haklar
Diğer

Net kayıtlı değer

Maliyet
Ticari marka
Haklar
Diğer

BirikmiĢ itfa payı
Ticari marka
Haklar
Diğer

Net kayıtlı değeri

1 Ocak
2012

GiriĢler

ÇıkıĢlar

31 Mart
2012

20.621.920
2.318.918

180
-

-

20.622.100
2.318.918

22.940.838

180

-

22.941.018

(7.324.120)
(2.172.186)

(307.584)
(22.666)

-

(7.631.704)
(2.194.852)

(9.496.306)

(330.250)

-

(9.826.556)

13.444.532

13.114.462

1 Ocak
2011

GiriĢler

ÇıkıĢlar

31 Mart
2011

57.781.640
22.343.361
2.893.955

9.391
22.363

-

57.781.640
22.352.752
2.916.318

83.018.956

31.754

-

83.050.710

(6.616.585)
(6.244.671)
(2.729.383)

(586.314)
(317.109)
(31.594)

-

(7.202.899)
(6.561.780)
(2.760.977)

(15.590.639)

(935.017)

-

67.428.317

(16.525.656)
66.525.054
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DĠPNOT 13 - ġEREFĠYE
ġerefiyenin 31 Mart 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren üç aylık ara hesap dönemlerine ait hareketleri
aĢağıdaki gibidir:
2012

2011

1 Ocak

60.428.513

108.185.623

31 Mart

60.428.513

108.185.623

Grup, Simge Yayıncılık A.ġ.‟nin 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle mevcut tüm aktif ve pasiflerinin devir
alınması neticesinde oluĢmuĢ 60.428.513 TL tutarında birleĢme primini pozitif Ģerefiye olarak
kaydetmiĢtir. Makul değerin tespitine yönelik olarak 2011-2015 yıllarını kapsayan nakit akım
projeksiyonları hazırlanmıĢ ve söz konusu nakit akım tabloları iskonto edilerek makul değer
hesaplanmıĢtır.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle kullanım değeri hesaplamalarında kullanılan varsayımlar aĢağıdaki
gibidir:
Simge Yayıncılık A.ġ.

FAVÖK marjı (1)

Ġskonto oranı (2)

%10,36

%14,6

(1) Projeksiyon dönemine ait bütçelenmiĢ ortalama FAVÖK.
(2) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti oranı.

Grup, Ģerefiyenin geri kazanılabilir değerini hesaplamıĢ ve Ģerefiye tutarında 31 Mart 2012 itibariyle
değer düĢüklüğü belirlenmemiĢtir (31 Aralık 2011: BelirlenmemiĢtir).
DĠPNOT 14 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
KarĢılıkların 31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle detayları aĢağıda sunulmuĢtur:
i.

Kısa vadeli borç karĢılıkları

Hukuki dava tazminatları karĢılığı
Personel prim karĢılığı
Diğer

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

4.450.024
528.277
33.725
5.012.026

4.012.104
2.840
4.014.944

Hukuki dava tazminatları karĢılığının dönem içindeki hareketleri aĢağıdaki gibidir:

1 Ocak
Yıl içindeki ilaveler (Dipnot 22)
Durdurulan faaliyetler dönem içinde ilaveler
Cari dönem içerisinde iptal edilen karĢılık
31 Mart

30

2012

2011

4.012.104
437.920
4.450.024

4.128.751
1.049.567
5.178.318

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2012 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

DĠPNOT 14 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
ii.

Grup aleyhine açılmıĢ davalar

Grup aleyhine açılmıĢ olup 31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011
davaların nitelikleri ve dava değerleri aĢağıda belirtilmiĢtir:

Hukuki davalar
Ġdari davalar
ĠĢ davaları
Ticari davalar

tarihleri

itibariyle

devam

eden

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

12.031.669
1.428.052
2.470.297
2.349.000

15.474.010
4.409.701
2.719.984
1.929.512

18.279.018

24.533.207

Grup, 31 Mart 2012 tarihi itibariyle yukarıda belirtilen davalar ile ilgili avukatlarının görüĢleri
doğrultusunda ve geçmiĢte aynı nitelikte olup sonuçlanmıĢ davaların değerlendirilmesi neticesinde
4.450.024 TL karĢılık ayırmıĢtır (31 Aralık 2011: 4.012.104 TL).
iii.

Vergi cezası

Grup‟ta devam eden herhangi bir vergi incelemesi bulunmayıp cari dönemde ve geçmiĢ dönemde vergi
cezalarıyla ilgili konular aĢağıda özetlenmiĢtir.
31 Mart 2011
Grup‟a 26 Aralık 2008 tarihinde tebliğ edilen 1 Ocak 2003 - 31 Aralık 2003 hesap dönemine ait ve
toplam 948.012 TL tutarındaki vergi aslı ve cezası ile ilgili olarak 12 Ocak 2010 tarihinde yapılan
tarhiyat sonrası uzlaĢma görüĢmesinde uzlaĢma sağlanamamıĢtır. Sözkonusu vergi ve ceza
ihbarnamelerinin terkini amacıyla açılan davanın 222.550 TL tutarındaki kısmının Grup lehine, 280.364
TL vergi aslı ve 445.098 TL vergi cezası olmak üzere toplam 725.462 TL tutarındaki kısmının ise Grup
aleyhine sonuçlandığı Grup‟a tebliğ edilmiĢtir. Grup aleyhine neticelenen vergi dava sonuçlarına,
yürütmenin durdurulması talebini de içerecek Ģekilde, DanıĢtay nezdinde itiraz edilmiĢtir. DanıĢtay, daha
önce Grup aleyhine sonuçlandığı kamuya açıklanan, 725.462 TL‟lik vergi aslı ve cezası ile ilgili olarak
yapılan itirazı kabul ederek, yürütmenin durdurulmasına karar vermiĢtir. Diğer taraftan Grup, 25 ġubat
2011 tarih ve 27857 sayılı (I. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6111 Sayılı
"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve
Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun" (6111
sayılı Kanun)'un "matrah artırımı" ile "kesinleĢmemiĢ ve dava safhasında bulunan ihtilaflı vergi borçları"
hükümlerinden yararlanmaya karar vermiĢtir. 6111 sayılı Kanun'un, 3'üncü maddesi hükmüne uygun
olarak; Grup‟un toplam 725.462 TL tutarındaki kesinleĢmemiĢ ve dava safhasında bulunan ihtilaflı vergi
borcunun tamamının yapılandırılması hususunda gerekli baĢvurular yapılmıĢtır. Bu iĢlem sonucunda
oluĢan 461.037 TL tutarındaki yükümlülük için 31 Mart 2011 tarihi itibariyle karĢılık ayrılmıĢ olup, tutar
30 Haziran 2011 tarihi itibariyle ödenmiĢtir.
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DĠPNOT 15 - TAAHHÜTLER
i.

Verilen teminat mektupları ve teminat senetleri

31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle Grup‟un teminat/rehin/ipotek (“TRĠ”) pozisyonu
aĢağıdaki gibidir:

Kendi tüzel kiĢiliği adına vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin
toplam tutarı (1)
B.
Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar
lehine vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı
C.
Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer
3. kiĢilerin borcunu temin amacıyla vermiĢ olduğu
TRĠ‟lerin toplam tutarı
D.
Diğer verilen TRĠ‟lerin toplam tutarı
i.
Ana ortaklık lehine vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin
toplam tutarı
ii.
B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer
grup Ģirketleri lehine vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin
toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kiĢiler lehine
vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı
TOPLAM

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

8.117.405

10.362.558

2.166.796

1.953.246

-

-

-

-

-

-

10.284.201

12.315.804

A.

(1)

Tutarların tamamı teminat olup rehin veya ipotek içermemektedir. Verilen teminatlar icra müdürlüklerine,
vergi dairelerine, mahkemelere, gümrük dairelerine, Milli Piyango Ġdaresine ve diğer kuruluĢlara verilen
teminat mektuplarından oluĢmaktadır. Yabancı para teminat rehin veya ipotek bulunmamaktadır.

31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle ġirket‟in tüm TRĠ‟leri kendi tüzel kiĢiliği adına
verilmiĢtir.

ii.

Takas anlaĢmaları

Grup, takas (barter) anlaĢmaları ile, nakit ödeme veya tahsilat olmaksızın mal veya servis alım satımı yapmaktadır. 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Grup‟un barter anlaĢmaları çervesinde Grup içi
Ģirketlere 640.490 TL (31 Aralık 2011: 647.352 TL) ve Grup dıĢı Ģirketlere 1.422.447 TL (31 Aralık
2011: 1.659.402 TL) tutarında henüz kullanılmamıĢ reklam taahhütü bulunmaktadır. Grup‟un takas
(barter) anlaĢmaları kapsamında 2.403.098 TL (31 Aralık 2011: 3.025.497 TL) tutarında mal ve
hizmet alma hakkı bulunmakta, bu tutarın tamamı Grup dıĢı Ģirketlerden mal ve hizmet alma
hakkından oluĢmaktadır (31 Aralık 2011: 3.025.497 TL Grup dıĢı Ģirketlerden alacaklar). Grup‟un
dönem içerisinde oluĢan toplam takas (barter) iĢlemleri geliri 1.118.498 TL (31 Aralık 2011:
6.973.959 TL), barter (takas) iĢlemleri gideri 1.905.900 TL (31 Aralık 2011: 4.179.395 TL).
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DĠPNOT 16 - KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI

Kıdem tazminatı karĢılığı

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

7.277.617

7.797.416

Türk ĠĢ Kanunu‟na göre Grup, bir hizmet yılını doldurmak kaydıyla sebepsiz olarak iĢine son verilen,
askere çağrılan, vefat eden veya 25 yıl (kadınlar için 20 yıl) hizmetini tamamladıktan sonra emekli
olan ve emeklilik yaĢına ulaĢan (kadınlar için 58, erkekler için 60) personeline kıdem tazminatı
ödemek ile yükümlüdür. Ödenecek tutar, her hizmet yılı için bir aylık maaĢ tutarı kadardır ve bu tutar
31 Mart 2012 tarihi itibariyle 2.805,04 TL (31 Aralık 2011: 2.731,85 TL) ile sınırlandırılmıĢtır.
Diğer taraftan Basın Mesleğinde ÇalıĢanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanun‟a
göre Grup bu kanuna tabi ve gazetecilik mesleğinde en az 5 yıl çalıĢmıĢ her personeline herhangi bir
sebep dolayısıyla iĢ akdinin feshi halinde kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. Ödenecek tazminat
çalıĢılan her sene için 30 günlük ücret tutarı ile sınırlandırılmıĢtır. Kıdem tazminatı karĢılığı yasal
olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve yasal olarak herhangi bir fonlama Ģartı
bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Grup‟un çalıĢanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır.
UMSK tarafından yayınlanmıĢ 19 no‟lu “ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar” standardı (“UMS 19”),
Grup‟un kıdem tazminatı karĢılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliĢtirilmesini
öngörmektedir. Buna göre toplam karĢılığın hesaplanmasına yönelik aĢağıdaki varsayımlar yapılmıĢtır.

Ġskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığına iliĢkin sirkülasyon oranı (%)

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

4,67
87

4,67
87

Temel varsayım, enflasyon ile orantılı olarak her yıllık hizmet için 2.805,04 TL (31 Aralık 2011:
2.731,85 TL) olan tavan yükümlülüğünün artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun
beklenen etkilerinden arındırılmıĢ gerçek oranı gösterir. Grup‟un kıdem tazminatı yükümlülüğü, kıdem
tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan 2.805,04
TL (1 Ocak 2011: 2.623,23 TL) tavan tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.

31 Mart tarihinde kıdem tazminatı karĢılığının hareketleri aĢağıdaki gibidir:
2012

2011

1 Ocak
Durdurulan faaliyetler cari dönem gideri
Durdurulan faaliyetler hariç cari dönem gideri
Cari dönem iptal edilen karĢılık
Ödemeler

7.797.416
461.607
(721.841)
(259.565)

13.364.200
2.014.050
1.040.097
-

31 Mart

7.277.617

16.418.347

.
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DĠPNOT 17 - DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle diğer varlık ve yükümlülüklerin detayları aĢağıda
sunulmuĢtur.
i.

Diğer dönen varlıklar
31 Mart 2012

31 Aralık 2011

1.056.450
776.474
682.754
529.994
310.315
239

977.383
372.633
467.846
31.874
254.834
220

3.356.226

2.104.790

-

-

3.356.226

2.104.790

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

2.549.389

2.587.833

2.549.389

2.587.833

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

2.126.337
1.657.885
801.030
18.325
227

2.043.470
1.879.468
220

4.603.804

3.923.158

2012

2011

Personel avansları
Devreden KDV ve diğer vergi alacakları
PeĢin ödenen giderler
Gelir tahakkukları
ĠĢ avansları
PeĢin ödenen vergi ve fonlar

Değer düĢüklüğü karĢılığı

ii.

Diğer duran varlıklar

Devreden KDV ve diğer vergi alacakları

iii.

Diğer kısa vadeli yükümlülükler

Ġzin hakları karĢılığı
Gelecek aylara ait gelirler
Ciro primi yükümlülüğü
Ödenecek vergi ve fonlar
Diğer

Ġzin hakları karĢılığının dönem içindeki hareketleri aĢağıdaki gibidir:

1 Ocak
Durdurulan faaliyetler dönem içindeki ilaveler
Durdurulan faaliyetler dönem içinde iptal edilen karĢılık
Cari dönem gideri
Cari dönem içinde iptal edilen karĢılık

2.043.470
236.663
(153.796)

4.758.206
250.103
(27.310)
655.618
(17.176)

31 Mart

2.126.337

5.619.441
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DĠPNOT 18 - ÖZKAYNAK
ÇıkarılmıĢ Sermaye
ġirket Sermaye Piyasası Mevzuatı‟na tabi Ģirketlerin yararlandığı kayıtlı sermaye sistemini
benimsemiĢ ve nominal değeri 1 TL olan hamiline yazılı hisselerle temsil edilen kayıtlı sermayesi için
bir limit tespit etmiĢtir.
Doğan Gazetecilik‟de imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. ġirket‟in 31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011
tarihleri itibariyle sermaye tavanı ve çıkarılmıĢ sermayesi aĢağıda gösterilmiĢtir:
31 Mart 2012
150.000.000
105.000.000

Kayıtlı sermaye tavanı
ÇıkarılmıĢ sermaye

31 Aralık 2011
150.000.000
105.000.000

Doğan Gazetecilik‟in nihai ortak pay sahibi Aydın Doğan ve Doğan Ailesi olup, 31 Mart 2012 ve 31
Aralık 2011 tarihleri itibariyle Doğan Gazetecilik‟in hissedarları ve sermaye içindeki payları aĢağıda
belirtilmiĢtir:
Hissedarlar
Doğan Yayın Holding (1)
Diğer Ortaklar (ĠMKB‟de halka arz) (2)
ÇıkarılmıĢ sermaye

31 Mart 2012
Pay %

TL

74.300.205
30.699.795

74.297.743
30.702.257

70,76
29,24

100,00

105.000.000

105.000.000

100,00

45.910.057

45.910.057

150.910.057

150.910.057

Toplam

(2)

31 Aralık 2011
Pay %

70,76
29,24

Sermaye düzeltme farkları

(1)

TL

31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle, Doğan Yayın Holding‟in sahibi olduğu %70,76
oranındaki hisselerin, Doğan Gazetecilik sermayesinin %12,67‟sine karĢılık gelen kısmı ĠMKB‟de açık
statüdedir.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)‟nun 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655 sayılı Ġlke Kararı gereğince; Merkezi
Kayıt KuruluĢu A.ġ. kayıtlarına göre; 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Doğan Gazetecilik sermayesinin % 5,10‟
unun dolaĢımda olduğu kabul edilmektedir. Doğan Gazetecilik sermayesinin %41,39‟una karĢılık gelen
hisseler açık statüdedir.

Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından iletilen vergi aslı ve ceza ihbarnameleri nedeniyle Doğan
Yayın Holding‟in Doğan Gazetecilik sermayesinde sahip olduğu ve Doğan Gazetecilik sermayesinin
%70,76‟sını temsil eden, Merkezi Kayıt KuruluĢu ile Aracı Kurum ihraçcı/yatırım hesaplarında bulunan
hisseler üzerindeki ihtiyati haciz Doğan Yayın Holding‟in vergi borcunun bulunmaması sebebiyle
Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan bildirime istinaden kaldırılmıĢ ve söz konusu
hisseler serbest hale gelmiĢtir.
Sermaye düzeltme farkları ödenmiĢ sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona
göre düzeltilmiĢ toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade
eder.
Hisse senedi ihraç primi
Hisse senedi ihraç primi halka arz edilen hisselerinin nominal tutarı ile satıĢ tutarı arasındaki farkı
temsil etmektedir.
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DĠPNOT 18 – ÖZKAYNAK (Devamı)
Hisse senedi ihraç primi (devamı)
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ġirket sermayesinin %22‟sine tekabül eden 1 TL nominal değerli
22.000.000 adet hisse 19 Kasım 2007 tarihinde ĠMKB Toptan SatıĢlar Pazarı‟nda, mevcut ortakların yeni
pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 4,0 ABD Doları fiyatla (4,73 TL) alıcı Deutsche
Bank AG'ye Deutsche Securities Menkul Değerler A.ġ. tarafından tahsis edilmiĢtir. Ortaya çıkan
82.060.000 TL tutarındaki hisse senedi ihraç primi özkaynak içerisinde muhasebeleĢtirilmiĢtir.
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler, önceki dönemin karından, kanun veya sözleĢme kaynaklı
zorunluluklar nedeniyle veya kar dağıtımı dıĢındaki belli amaçlar için (örneğin iĢtirak satıĢ
kazançlarından vergi avantajı elde edebilmek) ayrılmıĢ yedeklerdir.
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu‟na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden
oluĢmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, ödenmiĢ sermayenin %20‟sine eriĢene kadar, kanuni net
karın %5‟i oranında ayrılır. Ġkinci tertip yasal yedekler, ödenmiĢ sermayenin %5‟ini aĢan, dağıtılan
karın %10‟udur. Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedekler ödenmiĢ sermayenin %50‟sini geçmediği
sürece sadece zararları netleĢtirmek için kullanılabilir, bunun dıĢında herhangi bir Ģekilde kullanılması
mümkün değildir.
31 Mart 2012 tarihi itibariyle ġirket‟in TTK ve VUK kapsamında tutulan kayıtlarına göre 2.085.963 TL
(31 Aralık 2011: 2.085.963 TL) tutarındaki kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedeği yasal yedeklerden
oluĢmaktadır.
Sermaye yedekleri ve birikmiş karlar
Enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden
“Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek”
kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiĢ değerleri
toplu halde özkaynak grubu içinde yer almaktadır. Tüm özkaynak kalemlerine iliĢkin enflasyon düzeltme
farkları sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri
ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilmektedir.
1 Ocak 2008 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan
geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK
duyurularına göre “ÖdenmiĢ Sermaye”, “Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler” ve “Hisse Senedi
Ġhraç Primleri”‟nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu
tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden
kaynaklanan farklılıklar gibi):
-

“ÖdenmiĢ Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemiĢse, “ÖdenmiĢ
Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle;

-

“Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler” ve “Hisse Senedi Ġhraç Primleri”‟nden kaynaklanmakta
ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamıĢsa “GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararıyla”,

iliĢkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları
çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.
Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dıĢında bir kullanımı yoktur.
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DĠPNOT 18 - ÖZKAYNAK (Devamı)
Kar payı dağıtımı:
Hisseleri ĠMKB‟de iĢlem gören Ģirketler, temettü dağıtımlarını SPK‟nın öngördüğü Ģekilde aĢağıdaki
gibi yaparlar:
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 27 Ocak 2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim
ortaklıkların 2010 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine iliĢkin
olarak, payları borsada iĢlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı
konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine; bu kapsamda, kar dağıtımının
SPK‟nın Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği‟nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleĢmelerinde bulunan
hükümler ve Ģirketler tarafından kamuya açıklanmıĢ olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde
gerçekleĢtirilmesine karar verilmiĢtir.
SPK tarafından Ģirketlerin yasal kayıtlarında bulunan geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden sonra kalan
dönem karı ve kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların toplam tutarına Seri:XI, No:29 sayılı
Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilecek finansal tablo dipnotlarında yer verilmesine karar
verilmiĢ olup, ġirket‟in bilanço tarihi itibariyle yasal kayıtlarında bulunan kar dağıtımına konu
edilebilecek kaynağı bulunmamaktadır.
ġirket‟in 30 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun
Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya iliĢkin
Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiĢ, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait
finansal tablolara göre; "Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı", "ErtelenmiĢ Vergi Gideri"
ve "Dönem Vergi Gideri" ile "Ana Ortaklık DıĢı Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ait Zarar" birlikte
dikkate alındığında 16.364.852,-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluĢtuğu; bu tutardan 27.345.921,-TL
tutarında "GeçmiĢ Yıllar Zararı" indirildikten ve "2011 yılında yapılan toplam 98.922,-TL tutarında
"BağıĢlar" eklendikten sonra, SPK'nın kar dağıtımına iliĢkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.201131.12.2011 hesap dönemine iliĢkin olarak "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluĢmadığı ve kar dağıtımı
yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına
sunulmasına karar verilmiĢtir.
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DĠPNOT 19 - SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ
31 Mart 2012
Yurtiçi satıĢlar, net
SatıĢların maliyeti
Brüt Kar

31 Mart 2011

46.982.211
(33.237.934)

43.726.747
(28.977.675)

13.744.277

14.749.072

31 Mart 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait satıĢ gelirleri ve satıĢların
maliyetinin detayları aĢağıda sunulmuĢtur.
Satış gelirleri

Tiraj gelirleri
Reklam gelirleri
Diğer gelirler
SatıĢ gelirleri, net

31 Mart 2012

31 Mart 2011

25.848.361
20.385.438
748.412
46.982.211

24.276.515
19.019.204
431.028
43.726.747

31 Mart 2012

31 Mart 2011

18.161.554
6.429.118
4.610.687
523.555
385.457
295.477
486.107
117.743
2.228.236
33.237.934

15.191.499
4.811.480
4.976.468
330.253
286.585
175.551
537.989
56.967
2.610.883
28.977.675

Satışların maliyeti

Hammadde maliyetleri
Baskı giderleri
Personel giderleri
Haber ve fotoğraf hizmetleri
Amortisman ve itfa payları (Dipnot 10,11 ve 12) (1)
Yol masrafları
Elektrik gideri
Ġnternet giderleri
Diğer

(1)

31 Mart 2011 itibariyle, 2 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleĢen bağlı ortaklık ve Milliyet markası satıĢına ait
olan 634.497 TL tutarındaki amortisman ve itfa payları durdurulan faaliyetler altına sınıflanmıĢtır.
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DĠPNOT 20 - PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ VE GENEL YÖNETĠM
GĠDERLERĠ
Pazarlama satıĢ ve dağıtım giderleri
Dağıtım giderleri
Personel giderleri
Reklam giderleri
Promosyon giderleri
Tanıtım-pazarlama giderleri
Yol masrafları
DanıĢmanlık giderleri
Sponsorluk giderleri
HaberleĢme giderleri
Amortisman giderleri ve itfa payları (Dipnot 10,11 ve 12) (1)
Komisyon giderleri
Ġnternet gideri
Kira Gideri
Diğer

(1)

31 Mart 2012

31 Mart 2011

4.043.204
2.231.143
1.258.484
721.799
350.280
201.950
102.329
48.660
41.670
20.876
31.548
8.548
85.609
145.665

3.299.265
2.310.081
961.065
1.445.345
710.346
124.577
49.797
85.560
22.001
15.047
14.560
16.121
43.300
201.841

9.291.765

9.298.906

31 Mart 2011 itibariyle, 2 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleĢen bağlı ortaklık ve marka satıĢına ait olan 32.665
TL tutarındaki amortisman ve itfa payları durdurulan faaliyetler altına sınıflanmıĢtır.

Genel yönetim giderleri

Personel giderleri
DanıĢmanlık giderleri
Amortisman giderleri ve itfa payları (Dipnot 10,11 ve 12) (1)
Tamir bakım onarım gideri
Yol masrafları
Elektrik gideri
Mahkeme ve icra giderleri
HaberleĢme giderleri
Kira giderleri
Temizlik giderleri
Diğer

(1)

31 Mart 2012

31 Mart 2011

1.903.279
843.463
480.553
219.271
145.691
139.410
74.591
16.236
68.847
24.003
49.066

832.447
492.836
159.233
119.894
60.512
68.151
14.660
9.345
15.669
8.340
2.666

3.964.410

1.783.753

31 Mart 2011 itibariyle, 2 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleĢen bağlı ortaklık ve marka satıĢına ait olan 603.628
TL tutarındaki amortisman ve itfa payları durdurulan faaliyetler altına sınıflanmıĢtır.
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DĠPNOT 21 - NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER
31 Mart 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle giderler fonksiyon bazında gösterilmiĢ olup detayları Dipnot
19 ve Dipnot 20‟de yer almaktadır.
DĠPNOT 22 - DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠRLER/GĠDERLER
31 Mart 2012 ve 2011tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait diğer faaliyetlerden gelir ve
giderlerin detayları aĢağıda sunulmuĢtur:
i.

Diğer faaliyet gelirleri:

Kira geliri
Konusu kalmayan karĢılıklar
Menkul kıymet satıĢ karı
Sabit kıymet satıĢ karı
Diğer

ii.

Diğer faaliyet giderleri:

ġüpheli alacak karĢılık gideri (Dipnot 7)
Dava karĢılıkları (Dipnot 14)
Sabit kıymet satıĢ zararı
Rekabet Kurulu idari para cezası(2)
6111 sayılı Kanun kapsamındaki matrah artırımı gideri (1)
Diğer (3)

31 Mart 2012

31 Mart 2011

1.792.245
686.555
19.011
9.763
16.220

749.042
54.118
2.642
24.153

2.523.794

829.955

31 Mart 2012

31 Mart 2011

(371.514)
(437.920)
(12.023)
(338.806)

(296.564)
(2.424.242)
(2.069.321)
(3.285.255)
(83.524)

(1.160.263)

(8.158.906)

(1) 19 Nisan 2011 tarihinde kamuya duyurulduğu üzere, Grup‟un 25 ġubat 2011 tarih ve 27857 sayılı

(I.Mükerrer) Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun"(6111 sayılı Kanun)'un "matrah
artırımı" ve "kesinleĢmemiĢ ve dava safhasında bulunan ihtilaflı vergi borçları" hükümlerinden,
yararlandırılmasına karar verilmesi neticesinde, 6.097.198 TL tutarındaki yükümlülük 30 Haziran 2011
itibariyle ödenmiĢ bulunmaktadır. 6111 sayılı Kanun kapsamındaki giderlerin 2.811.943 TL ‟si durdurulan
faaliyetler, 3.285.255 TL‟si sürdürülen faaliyetler ile iliĢkilidir.
(2)

Rekabet Kurumu'nun ġirket hakkında, yazılı medya (gazetecilik) alanına yönelik reklam yeri (mecra)
satıĢındaki uygulamaları ile ilgili olarak baĢlattığı soruĢturma sonucunda; 2.759.095 TL idari para cezası
verilmiĢtir. Söz konusu ceza, ġirket‟e tebliğ tarihini takiben 30 gün içerisinde ödemesi yapıldığı için, %25
iskonto sonrası, 2.069.321 TL olarak hesaplanmıĢ ve 16 Aralık 2011 tarihinde ödenmiĢtir.

(3)

Grup‟un bünyesinde yayınlanmakta olan Radikal Gazetesi'ne ait tüm marka ve isim haklarının, internet
sitesi alan adları ile birlikte, Radikal Gazetesi‟ne ve internet sitesine hizmet veren personelin Hürriyet
Gazetecilik ve Matbaacılık A.ġ.‟ye devir iĢlemleri 31 Ağustos 2010 tarihi itibariyle tamamlanmıĢtır.
Sözkonusu personelin devir tarihine kadar olan ĠĢ Kanunu‟ndan doğmuĢ tüm mali yükümlülükleri Grup‟a
aittir. 31 Mart 2012 tarihinde sona eren ara hesap dönemindeki 338.806 TL tutarındaki diğer giderler; cari
dönemde devredilen personele Grup tarafından ödenen 10.135 TL tutarındaki kıdem ve ihbar tazminatlarını
içermektedir.
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DĠPNOT 23 - FĠNANSAL GELĠRLER
31 Mart 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait finansal gelirlerin detayları
aĢağıda sunulmuĢtur:

Kur farkı gelirleri
Faiz gelirleri
Vadeli satıĢlardan kaynaklanan kazanılmamıĢ finansal gelir

31 Mart 2012

31 Mart 2011

1.252.761
31.051
1.062.936

210.697
74.859
418.047

2.346.748

703.603

DĠPNOT 24 - FĠNANSAL GĠDERLER
31 Mart 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait finansal giderlerin detayları
aĢağıda sunulmuĢtur:
31 Mart 2012
31 Mart 2011
Kur farkı giderleri
Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiĢ finansal gider
Faiz giderleri
Faktoring giderleri
Diğer finansman giderleri

DĠPNOT 25 - SATIġ AMACIYLA
DURDURULAN FAALĠYETLER

ELDE

TUTULAN

(7.295.849)
(136.738)
(34.109)
(90.048)
(87.860)

(227.986)
(74.128)
(433.448)
(114.666)

(7.644.604)

(850.228)

DURAN

VARLIKLAR

VE

Grup, bağlı ortaklıklarından Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.ġ.‟nin ve Doğan Gazetecilik A.ġ.
bünyesinde yayınlanmakta olan Milliyet Gazetesi‟ne ait tüm marka ve isim hakları ile internet sitesi
alan adlarının DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.ġ.‟ye 2 Mayıs 2011 tarihinde satmıĢtır. Bağımsız
Gazeteciler ve Milliyet‟in satıĢ tarihine kadar gerçekleĢen faaliyet sonuçları aĢağıda sunulmuĢtur.
31 Mart
2011
SatıĢ gelirleri
SatıĢların maliyeti (-)

34.838.628
(27.992.770)

Brüt kar

6.845.858

Pazarlama, satıĢ ve
dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Diğer faaliyet giderleri (net)
Finansal giderler (net)

(15.599.581)
(4.276.011)
(2.189.790)
(439.563)
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DĠPNOT 25 - SATIġ AMACIYLA ELDE
DURDURULAN FAALĠYETLER (DEVAMI)

TUTULAN

DURAN

VARLIKLA-R

Durdurulan faaliyetler
vergi öncesi zarar

VE

(15.659.087)

Durdurulan faaliyetler
vergi (gideri)
Dönem vergi gideri
ErtelenmiĢ vergi gideri (Dipnot 26)

(136.464)

Durdurulan faaliyetler
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası
net dönem zararı

(15.795.551)

Durdurulan faaliyetlerde kullanılan nakit:
1 Ocak31 Mart 2011
Faaliyetlerden (kullanılan) net nakit
Yatırım faaliyetlerinde sağlanan / (kullanılan) net nakit
Finansman faaliyetlerinden sağlanan
net nakit

1.150.945
250.889
(939.578)

Net nakit (çıkıĢı)/giriĢi

462.256

DĠPNOT 26 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
31 Mart 2012

31 Mart 2011

Ödenecek kurumlar ve gelir vergisi
Eksi: PeĢin ödenen vergi

6.943
-

258.331
(2.139)

Vergi alacağı / karĢılığı

6.943

256.192

Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan ġirket‟in bağlı ortaklıkları ve müĢterek yönetime tabi
ortaklığını konsolide ettiği mali tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak
tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide mali tablolara yansıtılan vergi karĢılıkları, tam
konsolidasyon kapsamına alınan tüm Ģirketler için ayrı ayrı hesaplanmıĢtır.
1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren, 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
uyarınca Türkiye‟de, kurumlar vergisi oranı 2012 yılı için %20‟dir (2011: %20). Kurumlar vergisi oranı
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iĢtirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.)
ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar
dağıtılmadığı takdirde baĢka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsamında
yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp
ödenen %19,8 oranındaki stopaj hariç).
Türkiye‟deki bir iĢyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
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DĠPNOT 26 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (DEVAMI)
Türkiye‟de yerleĢik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dıĢında
kalan kiĢi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye
ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.
ġirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 (31 Aralık 2011: %20) oranında geçici vergi hesaplar
ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akĢamına kadar
öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi
beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiĢ
geçici vergi tutarı kalmıĢ ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karĢı olan herhangi bir
baĢka mali borca da mahsup edilebilir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu‟nda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı
Kanun”), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali
tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden baĢlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir.
Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif enflasyon
oranının (TÜĠK TEFE artıĢ oranının) %100‟ü ve son 12 aylık enflasyon oranının (TÜĠK TEFE artıĢ
oranının) %10‟u aĢması gerekmektedir. 1 Ocak 2005‟den itibaren söz konusu Ģartlar sağlanmadığı için
enflasyon düzeltmesi yapılmamıĢtır.
Türkiye‟de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 25 inci günü akĢamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar beĢ yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı iĢlem
tespit edilirse yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle ödenecek vergi miktarları değiĢebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aĢmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiĢ yıl karlarından mahsup
edilemez. ġirket 19 Nisan 2011 tarihinde kamuya açıkladığı üzere, 6111 Sayılı “Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun”un matrah
artırımı” hükümlerinden yararlanmaya karar verdiğinden, bu haktan yararlanmasına bağlı olarak
Kurumlar vergisi mükellefi olarak matrah artırımında bulunduğu yıllara ait zararların % 50‟sini, 2010
ve izleyen yıllar karlarından mahsup edemeyecektir.
ġirket‟in SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında indirilebilir birikmiĢ mali
zararlar üzerinden hesaplanan ertelenen vergi varlığı yukarıda açıklanan esaslar dahilinde hesaplanmıĢtır.
Bunun neticesinde ġirket‟in 2015 yılında kullanabileceği birikmiĢ mali zararı toplam 2.338.582TL
tutarında olmuĢtur.
Kurumlar Vergisi Kanunu‟nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan ġirket‟e
iliĢkin olanları aĢağıda açıklanmıĢtır:
Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası
Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iĢtirak hisselerinin, gayrimenkullerinin,
rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satıĢından doğan kazançlarının %75’i kurumlar
vergisinden istisnadır. Ġstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında
tutulması ve 5 yıl süre ile iĢletmeden çekilmemesi gerekmektedir. SatıĢ bedelinin satıĢın yapıldığı yılı
izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.
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DĠPNOT 26 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (DEVAMI)
Ertelenen vergiler
Grup, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin Dipnot 2‟de belirtilen
mali tabloların hazırlama ilkeleri ve yasal mali tabloları arasındaki farklı değerlendirilmelerin
sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici
farklar genellikle gelir ve giderlerin, Dipnot 2‟de belirtilen mali tabloların hazırlanma ilkeleri ve vergi
kanunlarına göre değiĢik raporlama dönemlerinde muhasebeleĢmesine yol açar.
Ġleriki dönemlerde gerçekleĢecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan
ertelenen vergi alacağı ve yükümlülüğü için uygulanacak oran %20‟dir (31 Aralık 2011: %20).
31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle birikmiĢ geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aĢağıdaki gibidir:

Toplam geçici
farklar
31 Mart
31 Aralık
2012
2011
Kıdem tazminatı karĢılığı
Kullanılabilir mali zararlar (1)
Dava gider karĢılıkları
Ġzin yükümlülüğü
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkları
kayıtlı değeri ile vergi matrahları
arasındaki net fark
Ciro primi
ġüpheli alacak karĢılığı
Stok değer düĢüklüğü karĢılığı
Yılsonu prim karĢılığı
Tahakkuk etmemiĢ faiz geliri

7.277.617
6.205.114
4.450.024
2.126.337

7.797.416
2.338.582
4.042.646
2.043.370

1.455.523
1.241.023
890.005
425.267

1.559.483
467.716
808.529
408.674

1.553.580
801.030
883.253
819.711
528.277
292.495

1.646.387
1.671.369
873.573
345.370

310.716
160.206
176.702
163.942
105.655
58.499

329.277
334.274
174.715
69.074

4.987.538

4.151.742

Ertelenen vergi varlıkları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
kayıtlı değeri ile vergi matrahları
arasındaki net fark
Tahakkuk etmemiĢ faiz gideri

Ertelenen vergi
varlıkları/(yükümlülükleri)
31 Mart
31 Aralık
2012
2011

(49)
(135.928)

Ertelenen vergi yükümlülükleri
Ertelenen vergi varlıkları, net

(142.450)

(10)
(27.186)

(28.490)

(27.196)

(28.490)

4.960.342
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DĠPNOT 26 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (DEVAMI)
Ertelenen vergiler (devamı)
Ertelenen vergi varlıkları:

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

Bir yıldan uzun sürede yararlanılması beklenen
Bir yıldan kısa sürede yararlanılması beklenen

3.002.004
1.985.534

2.357.757
1.793.985

Toplam

4.987.538

4.151.742

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

Ertelenen vergi yükümlülükleri:
Bir yıldan uzun sürede oluĢması beklenen
Bir yıldan kısa sürede oluĢması beklenen

(10)
(27.186)

(28.490)

Toplam

(27.196)

(28.490)

Mali zararların kullanılabilecekleri yıllar aĢağıda belirtilmiĢtir:
31 Mart 2012

31 Aralık 2011

2012
2013
2014
2015
2016

1.739
36.057
674.006
1.626.780
3.866.532

1.739
36.057
674.006
1.626.780
-

Toplam

6.205.114

2.338.582

(1)

(1)

Söz konusu döneme ait birikmiĢ geçmiĢ yıl mali zararlarının en son indirilebileceği yıllara göre tutarları,
6111 sayılı kanun kapsamına uygun Ģekilde sunulmuĢtur.

31 Mart tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait ertelenen vergi hareket tabloları aĢağıdaki
gibidir:
2012

2011

1 Ocak
ErtelenmiĢ vergi gideri

4.123.252
837.090

2.127.525
310.267

31 Mart

4.960.342

2.437.792

31 Mart 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait konsolide gelir tablolarında yer
alan vergi giderleri aĢağıda özetlenmiĢtir:
31 Mart 2012

31 Mart 2011

- Cari dönem kurumlar vergisi
- Ertelenen vergi gideri

(6.943)
837.090

(258.331)
446.731

Toplam vergi gideri

830.147

188.400
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DĠPNOT 26 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (Devamı)
31 Mart 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait konsolide gelir tablolarındaki cari
dönem vergi gideri ile vergi öncesi kar üzerinden cari vergi oranı kullanılarak hesaplanacak vergi
giderinin mutabakatı aĢağıdaki gibidir:
31 Mart 2012
31 Mart 2011
Sürdürülen faaliyetler vergi ve ana ortaklık dıĢı
paylar öncesi kar
Gelir vergisi oranı %20 (2010: %20)
ErtelenmiĢ vergi varlığı hesaplanmayan mali zararların etkisi
Vergiye konu olmayan giderler
Vergiye konu olmayan gelirler
ĠĢtirak satıĢ zararı
Diğer
Toplam

(3.446.223)
689.245
244.208
(137.693)
67.789
(33.402)
-

(3.809.165)
761.833
(142.708)
(727.466)
296.741

830.147

188.400

DĠPNOT 27 - HĠSSE BAġINA KAYIP
Konsolide kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse baĢına kar/(zarar) net dönem kar / (zararının) ilgili
dönem içinde çıkarılmıĢ hisse senetlerinin ortalama adedine bölünmesiyle tespit edilir.
31 Mart 2012
Ana ortaklığa ait dönem zararı
Beheri 1 TL nominal bedelli
çıkarılmıĢ adi hisselerin ağırlıklı
ortalama adedi
Hisse baĢına kayıp

Durdurulan faaliyetlere iliĢkin
net dönem zararı
Ana ortaklığa ait sürdürülen
faaliyetlere iliĢkin net dönem zararı
Beheri 1 TL nominal bedelli
çıkarılmıĢ adi hisselerin ağırlıklı
ortalama adedi
Sürdürülen faaliyetlere iliĢkin
hisse baĢına kayıp
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31 Mart 2011

(2.617.131)

(19.379.829)

105.000.000

105.000.000

(2,5)

(18,5)

31 Mart 2012

31 Mart 2011

-

(15.795.551)

(2.617.131)

(19.379.829)

105.000.000

105.000.000

(2,5)

(3,4)
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DĠPNOT 28 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI
Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda, ġirket üzerinde tek baĢına veya müĢterek
kontrol gücüne sahip ortaklar; söz konusu ortaklarda doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ve tek
baĢına yönetim hakimiyetine sahip kiĢiler; bu kiĢiler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol
edilen Ģirket ve kuruluĢlar ile; ġirketin kilit yönetici personeli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bunların
yakın aile üyeleri ve kendileri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen Ģirket ve
kuruluĢlar iliĢkili taraflar olarak kabul edilmiĢtir. Bilanço tarihleri itibariyle iliĢkili taraflardan
alacaklar ve iliĢkili taraflara borçlar ile 31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren hesap
dönemleri itibariyle iliĢkili taraflarla yapılan iĢlemlerin özeti aĢağıda sunulmuĢtur:
a)

ĠliĢkili taraflardan alacaklar:

Doğan Dağıtım SatıĢ ve Pazarlama A.ġ. (“Doğan Dağıtım”)(1)
Doğan TV
IĢıl TV
Doğan TV Dijital
Doğan Elektronik ġans Oyunları
Doğan Portal ve Elektronik Tic. A.ġ.
Medyanet ĠletiĢim Reklam Paz. Turizm A.ġ. (“Medyanet”)(2)
Diğer
Toplam

31 Mart 2012
3.495.335
849.113
301.563
143.766
42.208
779.979
1.038.759
39.928

31 Aralık 2011
3.202.827
753.833
746.130
251.087

6.690.651

4.953.877

(1)

Grup‟un gazetelerinin günlük dağıtımı Doğan Dağıtım tarafından yapılmaktadır.

(2)

Medyanet‟e yapılan satıĢlar internet siteleri üzerinden yapılan internet reklam satıĢlarından kaynaklanan
alacaklardır.

b)

ĠliĢkili taraflara borçlar:

Kanal D (1)
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ġ. (“Hürriyet”)(2)
Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.ġ. (“Doğan Ofset”)
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.ġ. (“Milpa”)
D Yapı
IĢıl Ġthalat ve Ġhracat Mümessillik A.ġ. (“IĢıl Ġthalat Ġhracat”)
Milta Turizm ĠĢletmeleri A.ġ. (“Milta Turizm”)
Doğan DıĢ Ticaret ve Mümessillik A.ġ. (“DıĢ Ticaret”)
Doğan ĠletiĢim Elektronik Servis Hizmetleri
ve Yayıncılık A.ġ. (“Doğan Online”)
Doğan Yayın Holding
Doğan Holding
Doğan Faktoring Hizmetler A.ġ. (“Doğan Faktoring”)
Doğan Haber Ajansı
Diğer
Eksi: Vadeli alımlardan kaynaklanan
finansman gideri
(1)

(2)

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

5.500.000
7.467.804
1.495.225
640.490
607.366
268.562
362.127
31.844

9.508.335
8.222.394
766.531
647.350
628.465
416.828
382.221

172.466
311.537
329.347
108.157
370.562

135.898
319.915
40.920
13.684

17.665.487

21.082.541

(135.928)
17.529.559

(142.450)
20.940.091

Kanal D‟ye olan ticari borçlar gazete reklamlarının televizyonda gösteriminden doğan reklam borçlarından
oluĢmaktadır.
Grup gazetelerinin Hürriyet matbaalarında basımından doğan borçlardır.
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DĠPNOT 28 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI)
c)

ĠliĢkili taraflara finansal borçlar:

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

-

5.165.940

-

5.165.940

Doğan Faktoring (1)

(1)

d)

Diğer finansal yükümlülükler Doğan Faktoring‟ten alınan kısa vadeli finansal borçlardan oluĢmaktadır. Söz
konusu finansal borçlar Ocak 2012 içerisinde kapatılmıĢtır.

ĠliĢkili taraflara hizmet ve ürün satıĢları:
31 Mart 2012

Doğan Dağıtım
Medyanet A.ġ.(2)
Kanal D (3)
Doğan TV Dijital Platform ĠĢletmeciliği A.ġ.(“Doğan TV Dijital”)
Doğan Holding
Doğan Egmont
Doğan TV Radyo
Star TV
Doğan Online
Diğer
(1)

(1)

(2)
(3)

25.672.882
1.017.596
338.881
25.255
19.834
10.305
10.095
36.251
27.131.099

31 Mart 2011
37.630.273
1.823.205
1.369.270
325.497
111.415
532.977
17.304
346.648
42.156.589

Grup‟un gazetelerinin günlük dağıtımı Doğan Dağıtım tarafından yapılmaktadır. 31 Mart 2011 itibariyle
satıĢların 13.398.946 TL‟si durdurulan faaliyetlerle iliĢkilendirilmiĢtir.
Medyanet‟e yapılan satıĢlar internet siteleri üzerinden yapılan internet reklam satıĢlarıdır.
Kanal D rakamını reklam satıĢları oluĢturmaktadır.

e) ĠliĢkili taraflardan hizmet ve mamül alımları:

IĢıl Ġthalat Ġhracat(1)
Hürriyet (2)
DıĢ Ticaret(1)
Doğan Ofset
Diğer

Eksi: Vadeli alıĢlardan kaynaklanan
gerçekleĢmemiĢ finansman gideri

(1)

(2)

31 Mart 2012

31 Mart 2011

13.166.901
5.624.327
5.607.232
1.203.070
736.183

16.729.626
7.950.234
9.269.402
481.521
1.094.670

26.337.713

35.525.453

(136.738)

(122.789)

26.200.975

35.402.664

Grup kağıt, baskı malzemesi vb hammaddelerini Doğan DıĢ Ticaret ve IĢıl Ġthalat Ġhracat‟tan satın
almaktadır. 31 Mart 2011 itibariyle maliyetin 8.756.685 TL‟si durdurulan faaliyetlerle iliĢkilendirilmiĢtir.
Grup gazeteleri Hürriyet matbaalarında basılmaktadır.
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DĠPNOT 28 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI)
f)

ĠliĢkili taraflarla ilgili diğer önemli iĢlemler:

Diğer gelirler/(giderler), net
31 Mart 2012

31 Mart 2011

753.267
(7.935)
5.701

678.153
(15.571)
4.984

751.033

667.566

31 Mart 2012

31 Mart 2011

Doğan Faktoring

(85.896)

(85.192)

Finansman giderleri

(85.896)

(85.192)

31 Mart 2012

31 Mart 2011

4.196.789
322.855
111.587
55.788
33.007
2.230
22.094
4.744.350

5.549.813
589.613
51.813
2.262.779
1.115.495
491.761
327.573
10.388.847

Doğan TV(1)
Hürriyet
Diğer

(1)

Doğan TV‟den elde edilen kira gelirleridir.

Finansman (giderleri)/ gelirleri, net

Genel yönetim, satıĢ pazarlama ve dağıtım giderleri
Doğan Dağıtım (1)
D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.ġ.
Hürriyet
Kanal D
Doğan Burda
Star TV
Doğan Yayın Holding
Diğer

(1)

g)

Doğan Dağıtım‟dan nakliye ve dağıtım hizmeti almaktadır.

Kilit yönetici personele sağlanan faydalar:

Grup, kilit yönetici personel kadrosunu yönetim kurulu üyeleri ve icra kurulu üyeleri ve genel yayın
yönetmenleri olarak belirlemiĢtir. Kilit yönetici personele sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık
sigortası ve ulaĢım gibi faydalardan oluĢmakta olup sağlanan faydalar toplamı aĢağıda
açıklanmaktadır.
31 Mart 2012

31 Mart 2011

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
Diğer uzun vadeli faydalar
ĠĢten ayrılma sonrası faydalar
ĠĢten çıkarma nedeniyle sağlanan faydalar

815.806
-

698.094
-

Toplam

805.051

698.094
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DĠPNOT 29 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ
Finansal risk yönetimi
Grup faaliyetlerinden dolayı çeĢitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; kredi riski, piyasa
riski (kur riski, makul değer faiz oranı riski, fiyat riski ve nakit akım faiz oranı riskini içerir) ve likidite
riskidir. Grup‟un genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değiĢkenliğine ve muhtemel
olumsuz etkilerin Grup‟un finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye
yoğunlaĢmaktadır.
Finansal risk yönetimi, ġirket‟in belirlediği genel esaslar dahilinde kendi Yönetim Kurulları tarafından
onaylanan politikalar çerçevesinde her bir bağlı ortaklık tarafından uygulanmaktadır.
Piyasa riski
Faiz oranı riski
Grup yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluĢan
doğal tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarını kısa vadeli yatırım araçlarında
değerlendirmektedir.
Grup‟un faiz oranına duyarlı finansal araçlarını gösteren tablo aĢağıdaki gibidir:
Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
-Gerçeğe uygun değer farkı kar/
zarara yansıtılan varlıklar (1)
-Satılmaya hazır finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
DeğiĢken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
(1)

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

4.872.141

-

4.872.141

-

-

5.165.940

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

-

-

Gerçeğe uygun değer farkı kar/ zarara yansıtılan varlıklar; vadesi üç aydan kısa, sabit faizli vadeli banka
mevduatlarından oluĢmaktadır.

31 Mart 2012 tarihi itibariyle Grup'un değiĢken borçlanma oranına sahip finansal borcu
bulunmamaktadır. (31 Aralık 2011: Bulunmamaktadır).
Yabancı para (döviz) kuru riski
Grup, yabancı para iĢlemlerinden ötürü kur riskine maruz kalmaktadır. Kur riski ileride oluĢacak ticari
iĢlemler, kayda alınan aktif ve pasifler sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Grup, bu riski yabancı para varlık
ve yükümlülüklerinin netleĢtirilmesi yolu ile oluĢan doğal bir tedbir yolu ile kontrol etmektedir.
Yönetim, Grup‟un döviz pozisyonunu analiz ederek takip etmekte ve sınırlandırmaktadır.
31 Mart 2012
Varlıklar
Yükümlülükler
Net bilanço yabancı para pozisyonu

86.842.243
(85.724)
86.756.519

31 Aralık 2011
98.916.537
(91.333)
98.825.204

31 Mart 2012 tarihi itibariyle aktif ve pasifte yer alan döviz bakiyeleri Ģu kurlarla çevrilmiĢtir: 1,7729 TL = 1 ABD Doları,
2,3664 TL = 1 Avro (31 Aralık 2011: 1,8889 TL = 1 ABD Doları ve 2,4438TL = 1 Avro).
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DĠPNOT 29 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
31 Mart 2012
1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal
Varlıklar (Kasa, Banka
hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan
Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan
Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan
Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan
Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli
Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan
Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan
Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli
Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dıĢı türev araçların
net varlık/yükümlülük
pozisyonu (19a-19b)
19.a Aktif karakterli bilanço dıĢı
döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı
19b. Pasif karakterli bilanço dıĢı
döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık
yükümlülük pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para
varlık / yükümlülük pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal
araçların toplam gerçeğe uygun değeri
23. Ġhracat
24. Ġthalat

TL karĢılığı

ABD
Doları

Avro

Diğer

20.957.407

20.957.407

-

-

2.864.520

2.841.361

14.677

8.462

23.821.927
63.020.316
-

23.798.768
63.020.316
-

14.677
-

8.462
-

63.020.316
86.842.243
85.724
-

63.020.316
86.819.084
85.724
-

14.677
-

8.462
-

-

-

-

-

-

-

-

-

85.724
-

85.724
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85.724

85.724

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86.756.519

86.733.360

14.677

8.462

86.756.519

86.733.360

14.677

8.462

-

-

-

-
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DĠPNOT 29 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
31 Aralık 2011

ABD
Doları

Avro

Diğer

31.747.379

31.747.379

-

-

25.452

13.274

4.958

7.220

31.772.831
67.143.706
67.143.706
98.916.537
91.333
-

31.760.653
67.143.706
67.143.706
98.904.359
91.333

4.958
4.958
-

-

-

-

-

-

-

-

-

91.333
-

91.333
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91.333

91.333

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98.825.204

98.813.026

4.958

7.220

98.825.204

98.813.026

4.958

7.220

-

-

-

-

TL KarĢılığı

1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal
Varlıklar (Kasa, Banka
hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan
Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan
Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli
Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan
Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan
Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli
Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dıĢı türev araçların
net varlık/yükümlülük
pozisyonu (19a-19b)
19.a Aktif karakterli bilanço dıĢı
döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı
19b. Pasif karakterli bilanço dıĢı
döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık
yükümlülük pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para
varlık / yükümlülük pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal
araçların toplam gerçeğe uygun değeri
23. Ġhracat
24. Ġthalat

-
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DĠPNOT 29 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
Grup baĢlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır ve kur riski duyarlılık analizi
aĢağıda sunulmuĢtur.
Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi

31 Mart 2012
ABD Doları’nın TL karĢısında %10 değiĢmesi halinde
ABD Doları net varlığı/ (yükümlülük)
ABD Doları riskten korunan kısım
ABD Doları net etki-gelir/(gider)
Avro’nun TL karĢısında %10 değiĢmesi halinde
Avro net (yükümlülük)/varlığı
Avro riskten korunan kısım
Avro net etki-(gider)/gelir

8.673.336
8.673.336

(8.673.336)
(8.673.336)

1.468
1.468

(1.468)
(1.468)

Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi

31 Aralık 2011
ABD Doları’nın TL karĢısında %10 değiĢmesi halinde
ABD Doları net varlığı/ (yükümlülük)
ABD Doları riskten korunan kısım
ABD Doları net etki-gelir/(gider)
Avro’nun TL karĢısında %10 değiĢmesi halinde
Avro net (yükümlülük)/varlığı
Avro riskten korunan kısım
Avro net etki-(gider)/gelir

9.881.303
9.881.303

(9.881.303)
(9.881.303)

496
496

(496)
(496)

Kredi riski
Finansal aktiflerin mülkiyeti karĢı tarafın sözleĢme Ģartlarını yerine getirememe riskini beraberinde
getirir. Bu riskler her bir borçlu için kredi miktarının sınırlandırılması ile kontrol edilir. Borçlu
tarafların sayıca çok olması ve değiĢik iĢ alanlarında faaliyet göstermeleri dolayısıyla kredi riski büyük
ölçüde dağıtılmaktadır.
31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde finansal araç türleri itibariyle Grup'un maruz kaldığı
kredi risklerini gösteren tablo aĢağıdaki gibidir:
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DĠPNOT 29 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
31 Mart 2012
Raporlama tarihi itibariyle
maruz kalınan azami kredi riski

Ticari alacaklar
ĠliĢkili taraf
Diğer

Diğer alacaklar
ĠliĢkili taraf
Diğer

Bankalardaki
mevduat

Türev
araçlar

Diğer

6.690.610

45.562.723

-

82.434.698

5.359.186

-

-

-

8.868.138

-

-

-

-

-

A. Vadesi geçmemiĢ/değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
finansal varlıkların net defter değeri
5.936.602

26.957.008

-

82.434.698

5.359.186

-

-

-

-

-

-

-

-

-

754.008

18.605.715

-

-

-

-

-

-

7.315.050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Azami riskin teminat ile güvence
altına alınmış kısmı

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ
sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ varlıkların net defter değeri
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri
- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence
altına alınmıĢ kısmı

- 13.373.747
- (13.373.747)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence
altına alınmıĢ kısmı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar
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DĠPNOT 29 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
31 Aralık 2011
Raporlama tarihi itibariyle
maruz kalınan azami kredi riski

Ticari alacaklar
ĠliĢkili taraf
Diğer

Diğer alacaklar
ĠliĢkili taraf
Diğer

Bankalardaki
mevduat

Türev
araçlar

Diğer

4.953.877

54.652.942

-

93.823.454

340.102

-

-

-

11.666.219

-

-

-

-

-

A. Vadesi geçmemiĢ/değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
finansal varlıkların net defter değeri
4.226.394

30.452.087

-

93.823.454

340.102

-

-

-

-

-

-

-

-

-

727.483

24.200.855

-

-

-

-

-

-

10.049.015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Azami riskin teminat ile güvence
altına alınmış kısmı

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirdede
vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ
sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ varlıkların net defter değeri
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri
- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence
altına alınmıĢ kısmı

- 13.687.383
- (13.687.383)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence
altına alınmıĢ kısmı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar
(1)

(1)

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle diğer uzun vadeli alacaklarda bulunan 59.770 TL tutarındaki verilen depozito ve teminatlar dahil edilmiĢtir.
55

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2012 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

DĠPNOT 29 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
Grup‟un, vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıklarının yaĢlandırma tablosu
aĢağıdaki gibidir:

31 Mart 2012

Ticari alacaklar
Bankalardaki Türev
ĠliĢkili taraf Diğer taraf
mevduat araçlar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiĢ
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiĢ
175
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiĢ
89.381
Vadesi üzerinden 1 yıldan fazla geçmiĢ 664.452
Toplam

754.008

Teminat ile güvence altına alınmış kısım
31 Aralık 2011

-

Diğer

5.250.446
4.922.057
5.673.682
2.759.530

-

-

-

18.605.715

-

-

-

7.315.050

-

-

-

Ticari alacaklar
Bankalardaki Türev
ĠliĢkili taraf Diğer taraf
mevduat araçlar

Diğer

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiĢ
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiĢ
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiĢ
Vadesi üzerinden 1 yıldan fazla geçmiĢ

232
155
169.147
557.949

7.289.621
6.382.392
7.610.627
2.918.215

-

-

-

Toplam

727.483

24.200.855

-

-

-

-

10.049.015

-

-

-

Teminat ile güvence altına alınmış kısım

Grup‟un, değer düĢüklüğüne uğrayan ticari alacakların kredi kalitesine iliĢkin bilgiler aĢağıdaki gibidir:

31 Mart 2012

Ticari alacaklar
Bankalardaki Türev
ĠliĢkili taraf Diğer taraf
mevduat araçlar

Vadesi üzerinden 0-3 ay geçmiĢ
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiĢ
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiĢ
Eksi: değer düĢüklüğü karĢılığı
Toplam

-

Diğer

13.373.979

-

-

-

(13.373.979)

-

-

-

-

-

-

-

-
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DĠPNOT 29 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
31 Aralık 2011

Ticari alacaklar
Bankalardaki Türev
ĠliĢkili taraf Diğer taraf
mevduat araçlar

Diğer

Vadesi üzerinden 0-3 ay geçmiĢ
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiĢ
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiĢ

-

13.687.383

-

-

-

Eksi: değer düĢüklüğü karĢılığı

- (13.687.383)

-

-

-

Toplam

-

-

-

-

-

-

Likidite riski
Ġhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi
iĢlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade
eder. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilmesi riski, yeterli sayıda ve yüksek
kalitedeki kredi sağlayıcılarının eriĢilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
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DĠPNOT 29 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle finansal yükümlülüklerin sözleĢme vadelerine göre indirgenmemiĢ nakit akıĢları aĢağıdaki gibidir:

31 Mart 2012

SözleĢme uyarınca
nakit çıkıĢlar toplamı

3 aydan kısa

3-12 ay arası

1-5 yıl arası

5 yıldan uzun

-

-

-

-

-

16.889.069

16.889.069

-

-

-

7.050.786
2.358.197

7.050.786
2.358.197

-

-

-

SözleĢme uyarınca
Defter değeri nakit çıkıĢlar toplamı

3 aydan kısa

3-12 ay arası

1-5 yıl arası

5 yıldan uzun

5.213.395
20.292.740
6.350.058
4.666.678

-

-

-

Defter değeri

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Finansal borçlar (Dipnot 6)
(1)
ĠliĢkili taraflara finansal borçlar (Dipnot 28b) 17.529.559
Diğer ticari borçlar (2) (Dipnot 7)
8.473.233
Diğer borçlar (Dipnot 8)
2.358.197
31 Aralık 2011
Türev olmayan finansal yükümlülükler
ĠliĢkili taraflara finansal borçlar (Dipnot 28c)
ĠliĢkili taraflara borçlar (1) (Dipnot 28b)
Diğer ticari borçlar (2) (Dipnot 7)
Diğer borçlar (Dipnot 8)
(1)
(2)

5.165.940
20.940.091
8.009.460
4.666.678

5.213.395
20.292.740
6.350.058
4.666.678

SözleĢmeleri uyarınca barter kapsamındaki 640.490 TL (31 Aralık 2011: 647.351 TL) tutarındaki borç nakit çıkıĢlar toplamına dahil edilmemiĢtir.
SözleĢmeleri uyarınca barter kapsamındaki 1.422.447 TL (31 Aralık 2011: 1.659.402 TL) tutarındaki borç nakit çıkıĢlar toplamına dahil edilmemiĢtir.
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DĠPNOT 29 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
Sermaye riski yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup‟un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve
sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup‟un
faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenen temettü tutarını
değiĢtirebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.
Grup sermayeyi net yükümlülük/toplam sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Net yükümlülük,
hazır değerlerin, borç karĢılıklarının ve vergi yükümlülüklerinin toplam yükümlülük tutarından
düĢülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, konsolide bilançoda gösterildiği gibi özkaynaklar ile net
yükümlülüğün toplanmasıyla hesaplanır.
31 Mart 2012
45.261.379
(5.359.186)
39.902.193
214.389.140
254.291.333
%15,7

Toplam yükümlülük
Eksi: nakit ve nakit benzerleri (Dipnot 4)
Net yükümlülük
Özkaynak
Toplam sermaye
Net yükümlülük/toplam sermaye oranı

31 Aralık 2011
54.517.687
(340.102)
54.857.789
217.005.215
271.863.004
%20

DĠPNOT 30 - FĠNANSAL ARAÇLAR
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aĢağıdaki gibi belirlenir:





Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için
aktif piyasada iĢlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiĢtir.
Ġkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci
seviyede belirtilen borsa fiyatından baĢka direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen
fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiĢtir.
Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun
değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden
değerlenmiĢtir.

Grup‟un gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülükleri bulunmamaktadır. (31
Aralık 2011: Bulunmamaktadır.)
Makul değer, bir finansal aracın zorunlu bir satıĢ veya tasfiye iĢlemi dıĢında gönüllü taraflar arasındaki
bir cari iĢlemde, el değiĢtirebileceği tutar olup, eğer varsa oluĢan bir piyasa fiyatı ile en iyi Ģekilde
belirlenir.
Finansal araçların tahmini makul değerleri mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemleri
kullanılarak belirlenmiĢtir. Ancak, makul değer tahmininde piyasa verilerinin yorumlanmasında takdir
kullanılır. Sonuç olarak, burada sunulan tahminler, Grup‟un cari bir piyasa iĢleminde elde edebileceği
değerlerin göstergesi olmayabilir.
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DĠPNOT 30 - FĠNANSAL ARAÇLAR (Devamı)
Finansal araçların makul değerlerinin tahmininde aĢağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıĢtır:
Finansal varlıklar
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine
yaklaĢtığı kabul edilmektedir.
Kasa ve banka ve banka mevduatları dahil, maliyet bedeli ile gösterilen finansal varlıkların makul
değerlerinin, kısa vadeli olmaları ve alacak kayıplarının ihmal edilebilir olması dolayısıyla kayıtlı
değerlerine yaklaĢtığı kabul edilmektedir.
Ticari alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyetleri üzerinden değerlenmekte ve
ilgili Ģüpheli alacak karĢılıkları ile düĢüldükten sonra değerlerinin makul değerlerine yaklaĢtığı kabul
edilmektedir.
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyetleri üzerinden değerlenmekte ve bu
Ģekilde kayıtlı değerlerinin makul değerlerine yaklaĢtığı kabul edilmektedir.
Krediler ve diğer parasal borçların kısa vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerinin kayıtlı yaklaĢtığı
kabul edilmektedir.
DeğiĢik faiz oranlarına sahip yabancı para uzun vadeli krediler bilanço tarihinde döviz kuru ile Türk
lirasına çevrilmiĢ olup, makul değerleri kayıtlı değere yaklaĢmaktadır.
DĠPNOT 31 - BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR
31 Mart 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 14 Mayıs 2012
tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıĢtır. Yönetim Kurulu dıĢındaki kiĢilerin finansal
tabloları değiĢtirme yetkisi yoktur.
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