
D-Market Elektronik Hizmetler ve
Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçi
raporu











İÇİNDEKİLER SAYFA

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU............................................................................... 1-2

KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU ............................................................................... 3

KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU .................................................................... 4

KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU........................................................................... 5

KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU ........................................................................................... 6

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR............................... 7-58



D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2021 itibarıyla
konsolide finansal durum tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

(1)

Bağımsız
denetimden

geçmiş

Bağımsız
denetimden

geçmiş
Cari Dönem Önceki Dönem

Not 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 3.813.469 592.643
Ödeme Fonları Koruma Hesabı 39.998 -
Finansal Yatırımlar 4 1.158.052 -
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6, 25 2.184 3.408
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 224.691 157.107
Stoklar 8 1.639.480 770.141
Peşin Ödenmiş Giderler 9 66.164 15.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24 4.702 2.907
Müşteri Sözleşmesinden Doğan Varlıklar 10 7.351 55.737
Diğer Dönen Varlıklar 16 128.921 92.180

Toplam Dönen Varlıklar 7.085.012 1.689.831

Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar 11 90.540 56.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 202.798 89.387
Kullanım Hakkı Varlıkları 13 205.755 125.983
Peşin Ödenmiş Giderler 9 4.798 3.232
Diğer Duran Varlıklar 16 292.460 222

Toplam Duran Varlıklar 796.351 275.126

Toplam Varlıklar 7.881.363 1.964.957

Konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 18 Mayıs 2022 tarihinde onaylanmıştır. Genel
Kurul’un konsolide finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.

Ekteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2021 itibarıyla
konsolide finansal durum tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

(2)

Bağımsız
denetimden

geçmiş

Bağımsız
denetimden

geçmiş
Cari Dönem Önceki Dönem

Not 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 193.184 347.436
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler 13 109.310 51.211
Ödeme Hesabı Yükümlülükleri 40.924 -
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,2 9.047 3.930
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 4.062.149 2.024.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 48.700 22.184
Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 47.509 9.354
Ertelenmiş Gelirler 9 18.699 6.337
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 15 70.729 22.808
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 132.422 3.734
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler 10 219.241 150.698
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 48.635 13.904

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.000.549 2.656.145

Uzun Vadeli Yükümlülükler

Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler 13 101.940 92.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin uzun vadeli
karşılıklar 15 5.297 3.299
Ertelenmiş Gelirler 9 97.401 -

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 204.638 96.144

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

Ödenmiş Sermaye 17 65.200 56.866
Diğer Yedekler 15 85.270 -
Paylara İlişkin Primler 17 4.260.737 187.465
Birikmiş diğer kapsamlı giderler

- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak (10.508) (7.218)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 1.586 1.586
Geçmiş Yıllar Zararları (1.026.031) (551.515)
Dönem Net Zararı (700.078) (474.516)

Toplam Özkaynaklar 2.676.176 (787.332)

Toplam Yükümlülük ve Özkaynaklar 7.881.363 1.964.957

Ekteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

(3)

Bağımsız
denetimden geçmiş

Bağımsız
denetimden geçmiş

Cari Dönem Önceki Dönem

Not
1 Ocak-

31 Aralık 2021
1 Ocak-

31 Aralık 2020

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 18 7.558.021 6.375.727
Satışların Maliyeti (-) 18 (6.662.047) (5.389.644)

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar 895.974 986.083

Genel Yönetim Giderleri (-) 19 (685.810) (253.720)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 19 (1.963.285) (894.504)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 124.421 43.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 21 (594.314) (137.505)

Esas Faaliyet Zararı (2.223.014) (256.298)

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22 316.095 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 22 (40.250) -

Finansman (Gideri)/Geliri Öncesi
Faaliyet Zararı (1.947.169) (256.298)

Finansman Gelirleri 23 1.798.347 67.419
Finansman Giderleri (-) 23 (551.256) (285.637)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Dönem
Zararı (700.078) (474.516)

Vergi Gideri 24 - -

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Zararı (700.078) (474.516)

Dönem Net Zararının Dağılımı
Ana Ortaklık Payları (700.078) (474.516)

Dönem Net Zararı (700.078) (474.516)

Pay başına kayıp 28 (2,30) (1,67)

DİĞER KAPSAMLI (GİDERLER)/GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kazançları/(kayıpları) 15 (3.290) (1.984)

Toplam Kapsamlı Gider (703.368) (476.500)

Toplam Kapsamlı Giderin Dağılımı

- Ana Ortaklık Payları (703.368) (476.500)

Ekteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



D- D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide özkaynak değişim tablosu
(Tutarlar aksi belirtiilmedikçe bin Türk Lirası (“TL) olarak ifade edilmiştir.)

(4)

Kar veya zararda
yeniden

sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış Kardan

Paylara fayda planları Ayrılan Geçmiş Dönem
Ödenmiş Diğer İlişkin yeniden ölçüm Kısıtlanmış Yıllar Net Toplam
Sermaye Yedekler Primler kayıpları Yedekler Zararları Zararı Özkaynaklar

1 Ocak 2020 itibarıyla 56.866 - 187.465 (5.234) 1.586 (419.868) (131.647) (310.832)

Transferler - - - - - (131.647) 131.647 -
Dönem zararı - - - - - (474.516) (474.516)
Diğer kapsamlı gider - - - (1.984) - (1.984)

31 Aralık 2020 itibarıyla 56.866 - 187.465 (7.218) 1.586 (551.515) (474.516) (787.332)

1 Ocak 2021 itibarıyla 56.866 - 187.465 (7.218) 1.586 (551.515) (474.516) (787.332)

Sermaye artırımı 8.334 - 4.073.272 - - - - 4.081.606
Transferler - - - - - (474.516) 474.516 -
Hisse bazlı ödemeler (Not 15) - 85.270 - - - - - 85.270
Dönem zararı - - - - - - (700.078) (700.078)
Diğer kapsamlı gider - - - (3.290) - - - (3.290)

31 Aralık 2021 itibarıyla 65.200 85.270 4.260.737 (10.508) 1.586 (1.026.031) (700.078) 2.676.176

Ekteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait
konsolide nakit akış tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

(5)

Bağımsız
denetimden

geçmiş

Bağımsız
denetimden

geçmiş
Cari Dönem Geçmiş Dönem

1 Ocak - 1 Ocak -
Not 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

A. İşletme Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akışları 90.126 440.713

Dönem net zararı (700.078) (474.516)

Dönem Net Zararı Mutabakatıyla İlgili Düzeltmeler (248.497) 454.590

Finansman giderleriyle ilgili düzeltmeler 21, 23 632.564 348.478
Faiz gelirleriyle ilgili düzeltmeler 21, 22, 23 (75.909) (39.639)
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farklarıyla ilgili düzeltmeler (1.251.207) 12.856
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 20 140.925 93.183
Değer düşüklüğü/(iptali) ile ilgili düzeltmeler 6, 8 (1.487) 17.914
Gerçeğe uygun değer kayıpları ile ilgili düzeltmeler 4 40.250 -
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 14, 15 266.367 21.798

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.038.701 460.639

Stoklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler (864.558) (418.262)
Ticari alacaklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler (74.855) (73.263)
Ticari borçlardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler 2.037.600 1.010.927
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler (373.184) (123.548)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler 329.252 78.240

Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akışları (15.554) (13.455)

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin ödemeler 15 (18.975) (12.682)
Diğer nakit girişleri / (çıkışları) 3.421 (773)

B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları (1.096.435) (99.299)

Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları 11, 12 (214.790) (99.459)
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri 562 160
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma

araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkışları 4 (882.207) -

C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları 3.291.191 (18.887)

Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 27 1.750.046 1.619.217
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 27 (1.912.509) (1.305.405)
Kiralama yükümlülükleriyle ilgili nakit çıkışları 27 (104.829) (58.365)
Ödenen faiz (598.205) (313.932)
Alınan faiz 75.082 39.598
Pay ve diğer özkaynağa dayalı araçların ihracından kaynaklanan
nakit girişleri 17 4.081.606 -

Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C) 2.284.882 322.527

D. Yabancı para çevrim farklarının
nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi 935.442 (12.228)

Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C+D) 3.220.324 310.299

E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri 3 592.281 281.982

Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E) 3 3.812.605 592.281

Ekteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açiklayici notlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

(6)

NOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYON YAPISI VE FAALİYET KONUSU

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”, “D-Market”, “Hepsiburada” veya bağlı ortaklıklarıyla
birlikte (“Grup”) Nisan 2000’de kurulmuştur. D-Market perakende web sitesi www.hepsiburada.com üzerinden
müşterilerine elektronik ve elektronik dışı (kitap, spor, oyuncak, çocuk ve bebek ürünleri, kozmetik, mobilya
vb.) kategorilerde geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. 31 Aralık 2021 itibarıyla D-Market’in nihai ortakları
Doğan Ailesi üyeleri ve Turk Commerce B.V.’dir (Not 17).

6 Temmuz 2021 tarihinde Şirket, ABD - Nasdaq Hisse Senetleri Borsası’nda Amerikan Depo Payı (ADP)
başına 12,00 ABD Doları fiyatla 65.251.000 B Sınıfı hisseyi temsil eden 65.251.000 ADP’nin halka arzını
tamamlamıştır. Halka arz, Şirket tarafından sunulan 41.670.000 ADP ve satıcı hisse sahibi tarafından sunulan
23.581.000 ADP’yi içermektedir. Bu hisse adetlerine, çıkarılan hisse senetlerini almayı garantileyen
bankacıların fazla tahsis opsiyonlarını tam olarak kullanmaları uyarınca satıcı hisse sahibi tarafından satılan
8.511.000 ADP de dahil edilmiştir. ADP’ler, 1 Temmuz 2021'de Nasdaq Global Select Market'te "HEPS"
sembolü altında işlem görmeye başlamıştır.

31 Aralık 2021 itibarıyla Grup bünyesinde 3.789 kişi çalışmaktadır (2020: 2.433). Grup’un kayıtlı adresi
aşağıdaki gibidir:

Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi
No:12 Kule 2 Kat: 2
Şişli, İstanbul - Türkiye

Bağlı ortaklıklar

Konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar aşağıdaki gibidir:

 Evimiz Dekorasyon İnternet Hizmetleri ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (“Evimiz”)
 Altıncı Cadde Elektronik Ticaret A.Ş. (“Altıncı Cadde”)
 D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“D-Ödeme” ya da “Hepsipay”)
 D Fast Dağıtım Hizmetleri ve Lojistik A.Ş. (“D-Fast” ya da “Hepsijet”)
 Hepsi Finansal Danışmanlık A.Ş. (“Hepsi Finansal”)

Altıncı Cadde, 1 Haziran 2012 tarihinde Grup tarafından satın alınmış olup faaliyetlerini dikey
e-ticaret sitesi olarak sürdürmüştür (www.altincicadde.com). Altıncı Cadde’nin 11 Ekim 2019 tarihinde
faaliyetlerine son verilmiştir.

Evimiz, 31 Mart 2012 tarihinde satın alınmış olup “www.evmanya.com” internet sitesi aracılığı ile mobilyadan
ev tekstili ve aksesuarlarına, mutfak, banyo ve bahçe ürünlerine kadar çok çeşitli ürünler ile faaliyetlerini dikey
e-ticaret sitesi olarak sürdürmüştür. Evimiz’in 4 Eylül 2018 tarihinde faaliyetlerine son verilmiştir.

Altıncı Cadde ve Evimiz şirketleri 27 Ağustos 2021'de D-Fast bünyesinde birleşmiştir.

D-Ödeme, 4 Haziran 2015 tarihinde kurulmuş olup, ödeme aracılığı ve e-para hizmeti sağlamaktadır. D-
Ödeme, 20 Şubat 2016 tarihi itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan faaliyet lisansı
almıştır. D-Ödeme, ödeme hizmetlerine ilişkin ilk işlemini 15 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirmiştir. D-
Ödeme, Hepsiburada platformuna entegre bir dijital cüzdan ürünü olan Hepsipay Cüzdanım'ı Haziran 2021'de
müşterilerinin kullanımına açmıştır.

D-Fast, 26 Şubat 2016'da kurulmuş olup Hepsiburada ve anlaşmalı olduğu diğer e-ticaret web sitelerinin
müşterilerine son nokta teslimat hizmeti veren kargo ve lojistik firması olarak faaliyet göstermektedir. D Fast’in
31 Aralık 2021 itibarıyla Türkiye'deki kapsama alanı 81 ile ulaşmıştır.

Hepsi Finansal 1 Aralık 2021 tarihinde kurulmuş olup 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle henüz operasyonlarına
başlamamıştır. Hepsi Finansal, Grup’un finansal teknoloji operasyonları için holding şirketi olarak faaliyet
göstermeyi planlamakta ve Hepsiburada müşterilerine finansal çözümler sunmayı hedeflemektedir. Hepsi
Finansal, Şubat 2022’de satın alınan Doruk Finansman A.Ş.’nin ana ortağıdır (Not 30).



D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açiklayici notlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

(7)

NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar

İlişikteki konsolide finansal tablolar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) esas alınarak
hazırlanmıştır.

Şirket, muhasebe kayıtlarını TL cinsinden ve Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı
tarafından çıkarılan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine uygun olarak tutmaktadır. Bununla birlikte, Şirket TTK
gereğince hazırlanan konsolide finansal tablolarını yasal kayıtlara TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması
amacıyla Not 2.7’de belirtilen muhasebe politikaları çerçevesinde düzenlemiştir. Konsolide finansal tablolar,
KGK tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan “TMS Taksonomisi Hakkında Duyuru” ile belirlenmiş olan
formatlara uygun olarak sunulmuştur.

KGK tarafından 20 Ocak 2021 tarihinde yapılan açıklamada, Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre son üç
yılın genel satın alım gücündeki kümülatif değişiklik %74,41 olduğundan, 2021 yılına ait finansal tablolarda
TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı kapsamında herhangi bir düzeltme
yapılmasına gerek bulunmadığı belirtilmiştir. Bu itibarla, 31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal tablolar
hazırlanırken TMS 29’a göre enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.

Kullanılan Para Birimi

Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan
para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları,
Grup’un geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan bin TL cinsinden
ifade edilmiştir.

İşletmenin sürekliliği

Grup, 2021 yılında yaklaşık 703 milyon TL zarar etmiştir ve 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle yaklaşık 1.026 milyon
TL geçmiş yıllar zararı bulunmaktadır. Bu duruma rağmen, Grup, yıllık bazda pozitif operasyonel nakit akışı
üretmektedir ve 31 Aralık 2021 itibariyle yaklaşık 3.813 milyon TL nakit ve nakit benzerleri bulunmaktadır.
Temmuz 2021'de halka arzın tamamlanmasıyla, 2021'de kârlılık yerine büyümeye öncelik vermeye
odaklanmıştır. Söz konusu cari yıl zararı temel olarak reklam, teslimat maliyetleri ve personel ücreti gibi
operasyonel giderler ile birlikte pazar büyüme hızındaki yavaşlamaya ve yoğun rekabete karşılık olarak
uygulanan daha yüksek müşteri indirimlerinden kaynaklanmaktadır.

Grup yönetimi, mevcut iş planına göre, Grup’un nakit ve nakit benzerlerinin, bu finansal tabloların onaylandığı
tarihten itibaren en az on iki aylık sürede faaliyetlerini finanse etmek için yeterli olacağını öngörmektedir.
Yönetim, bu finansal tabloların onaylandığı tarihten itibaren en az on iki ay boyunca mevcut ve faaliyetlerden
sağlanacak nakit ve mevcut kredi limitleri ile yükümlülüklerini karşılayabileceğine inanmaktadır.

Grup, konsolide finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.

2.2 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları

Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün koşullarıyla
gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir.

Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına
rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlardan farklılık gösterebilir. Gelecek finansal raporlama döneminde varlık ve
yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda
belirtilmiştir:
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Hisse bazlı ödemelerin muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi

Hisse bazlı ödeme işlemleri için gerçeğe uygun değerin tahmin edilmesi, ödülün hüküm ve koşullarına
bağlı olarak en uygun değerleme modelinin belirlenmesini gerektirir. Bu tahmin aynı zamanda
değerleme modeline en uygun girdilerin belirlenmesini ve bunlara ilişkin varsayımların yapılmasını da
gerektirir.

Not 15'te ayrıca açıklandığı üzere, Grup, yönetim personeli, diğer çalışanlar ve yöneticileri için ödülün
verildiği tarih itibariyle uygun değerleme yöntemiyle belirlenen gerçeğe uygun değeri üzerinden Şirket
hisselerini almaya hak kazanacağı bir özkaynağa dayalı hisse bazlı ödeme planı sunmuştur. Şirketin
halka arzını tamamlamadan önce tahmini gerçeğe uygun değerinin belirlenmesi karmaşık ve subjektif
değerlendirmeler gerektirir. Hisse bazlı ödemenin kaydedilmesi amacıyla şirketin hisse değeri, iskonto
edilmiş nakit akışları (“DCF”) ve pazar yaklaşımı metodolojisi kullanılarak tahmin edilmiştir. DCF
metodolojisi için net bugünkü değer uygun iskonto oranı kullanılarak tahmin edilmiştir. Pazar
yaklaşımında ise Grup ile aynı nitelikte ve sektördeki halka açık şirketlerin hacim ve hasılat çarpanları
kullanılarak tahmin edilmiştir.

Hizmet koşuluna bağlı olarak nihai olarak elde edilecek tahmini hisse senedi sayısı tahmin ve
değerlendirme gerektirir ve gerçek sonuçların veya güncellenmiş tahminlerin mevcut tahminlerden farklı
olduğu zaman bu tutarlar dönem tahminlerinde kümülatif bir düzeltme olarak revize edilip
kaydedilecektir.

İnternet sitesi geliştirme maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi ve tahmini faydalı ömürleri

İnternet sitesinin geliştirilmesi ile doğrudan ilişkilendirilebilen ve Grup tarafından kontrol edilen
tanımlanabilir ve özgün yazılımlara ilişkin maliyetler, Not 2.7’de açıklanan kriterler temel alınarak maddi
olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilmektedir.

Grup, internet sitesinin gelir yaratma kapasitesine sahip olduğunu ve gelecekteki muhtemel ekonomik
fayda gerekliliklerini karşılayabileceğini öngörmektedir. Grup’un maddi olmayan duran varlıklarının
defter değerleri, her bir raporlama tarihinde gelecekteki kar projeksiyonları dikkate alınarak değer
düşüklüğü belirtisi olup olmadığını belirlemek için gözden geçirilmektedir.

Varlık olarak muhasebeleştirilen internet sitesi geliştirme maliyetleri 2 ile 4 yıl arasındaki tahmini faydalı
ömürleri üzerinden itfa edilmektedir. Geliştirme maliyetlerinin faydalı ömürleri, varlık aktifleştirildiği
sırada yönetim tarafından tahmin edilmekte ve her raporlama tarihinde uygunluğu gözden
geçirilmektedir. Grup varlığın faydalı ömrünü o varlığın Grup için beklenen faydasını göz önünde
bulundurarak belirlemektedir. Bu değerlendirme Grup’un benzer varlıklarla ilgili deneyimine
dayanmaktadır. Grup ayrıca bir varlığın faydalı ömrünü belirlerken, piyasadaki değişimler veya
gelişmeler sonucu varlıkların teknik ve/veya ticari olarak kullanılamaz hale gelmesi durumunu da göz
önünde bulundurmaktadır. Varlık kullanıma hazır olduğunda amortismana tabi tutulmaya başlanır.
Faydalı ömürler her raporlama tarihinde gözden geçirilir ve uygun olması halinde düzeltilmektedir (Not
12).

Grup internet sitesi geliştirme maliyetlerinin faydalı ömrünü, varlığın teknik olarak kullanılamaz hale
gelmesi durumunu da göz önünde bulundurarak 2 ile 4 yıl arasında tahmin etmektedir. Bununla birlikte,
gerçek faydalı ömür, teknik yeniliklere ve rakiplerin eylemlerine bağlı olarak tahmini faydalı ömürlerden
daha kısa veya daha uzun olabilir. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle faydalı ömürlerin bir yıl
artırılması/azaltılması durumunda internet sitesi geliştirme maliyetlerinin net defter değeri 19.958 bin TL
daha yüksek/ 23.693 bin TL daha düşük olurdu (2020: 12.419 bin TL daha yüksek/15.658 bin TL daha
düşük).
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2.2 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (Devamı)

Ertelenmiş vergi varlıkları

Grup, geçmiş yıl zararları, kullanılmamış vergi teşvikleri ve birikmiş geçici farklar ile ilgili olarak
ertelenmiş vergi varlıklarının öngörülebilir gelecekte kullanımlarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle
herhangi bir ertelenmiş vergi varlığı (vergilendirilebilir geçici farklar kapsamına girenler hariç)
muhasebeleştirmemiştir. Gerçekleşen olayların Grup’un tahminlerinden farklı olması veya bu
tahminlerin gelecekte düzeltilmesi durumunda muhasebeleştirilmemiş ertelenmiş vergi varlığı
tutarındaki değişiklikler Grup’un faaliyet sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilir.

Kiralama yükümlülüğünün ölçümünde kullanılan TFRS 16 uygulaması ve iskonto oranları

Grup, kiracı olarak, kira yükümlülüğünü kiralamanın fiilen başladığı tarihte ödenmemiş kira ödemelerinin
bugünkü değeri üzerinden ölçmektedir. Kira ödemeleri kira sözleşmesindeki zımni faiz oranının
kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda, bu oran kullanılarak iskonto edilir. Bu oranın kolaylıkla
belirlenememesi durumunda, Grup alternatif borçlanma faiz oranını kullanır.

Alternatif borçlanma oranı, Grup’un benzer bir ekonomik ortamda, kullanım hakkı varlığıyla benzer
değerdeki bir varlığı elde etmek için gerekli olan fonları, benzer bir dönem ve benzer güvence ile borç
alması halinde ödemek durumunda olacağı faiz oranıdır.

Grup alternatif borçlanma oranını benzer vade ve teminat şartlarındaki mevcut ve geçmişteki borçlanma
maliyetlerini referans alarak belirlemektedir. Ayrıca yönetim, kira sözleşmelerinin beklenen süresini
değerlendirir, bu değerlendirmeyi yaparken erken sonlandırma ve uzatma opsiyonlarını dikkate alır.

Rekabet Kurulu incelemesi karşılığının kaydedilmesi ölçülmesi

Not 2.6’da açıklandığı üzere, karşılıklar, Grup’un geçmiş olaylar sonucunda bir yükümlülüğünün mevcut
bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının muhtemel
olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır

Not 12’de daha detaylı açıklandığı üzere, Grup, Rekabet Kurulu incelemesi sebebiyle, yönetim ve hukuki
danışmanlarının en iyi tahminine göre Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanmış yasal mali tablolarındaki
yıllık net satış gelirinin %2’si oranı ve idari cezanın 30 gün içinde ödenmesi halinde %25 erken ödeme
indiriminden faydalanacağını dikkate alarak 31 Aralık 2021 itibariyle konsolide finansal tablolarında
127.525 bin TL tutarında karşılık ayırmıştır.

Rekabet Kurulu’nun kendi takdiri dahilinde hafifletici sebep uygulanmasına karar vermesi dahilinde 1/4
ile 3/5 arasında indirim uygulaması da ihtimal dahilindedir. Konsolide finansal tabloların onaylandığı tarih
itibarıyla Rekabet Kurulu tarafından nihai karar henüz verilmemiştir. Cezanın uygulanacağı oranın %1
azaltılması/artırılması durumunda karşılık tutarı 63,762 bin TL daha düşük/yüksek olabilirdi.
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.3 Konsolidasyona ilişkin esaslar

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen konsolidasyon esasları aşağıda özetlenmiştir:

a) Konsolide finansal tablolar, (a) ile (b) paragrafında yer alan hususlar kapsamında, ana şirket olan
D-Market ile bağlı ortaklıklarının hesaplarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan
şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların tarihi itibarıyla ve yeknesak muhasebe
ilke ve uygulamaları gözetilerek gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılarak TFRS’ye uygun
olarak hazırlanmıştır.

b) Bağlı ortaklıklar, D-Market tarafından kontrol edilen işletmelerdir. Bir yatırımcı, yatırım yapılan
işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kaldığında veya bu getirilere sahip
olduğunda ve yatırım yapılan işletme üzerindeki gücüyle bu getirileri etkileme imkanına sahip
olduğunda, yatırım yapılan işletmeyi kontrol eder. Kontrol, D-Market’in yatırım yaptığı işletme
üzerinde ancak ve ancak aşağıdaki göstergelerin tümü birden mevcut olduğunda sağlanır:

 yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde gücünün olması;
 yatırım yapılan şirket/varlıktan elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da bu

getirilere hakkı olması ve
 getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesi.

Sahiplik oranı, D-Market'in sahip olduğu hisseler ve Grup’un bağlı ortaklıklarının dolaylı olarak sahip
olduğu paylar yoluyla Grup’un etkin ortaklık oranını temsil etmektedir.

2.3 Konsolidasyona ilişkin esaslar (Devamı)

Aşağıdaki tablo konsolidasyona tabi tutulmuş bağlı ortaklıkları ve Grup’un 31 Aralık 2021 ve 2020
tarihleri itibarıyla sahiplik paylarını göstermektedir:

Bağlı ortaklıklar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Evimiz (*) - %100
Altıncı Cadde (*) - %100
D-Ödeme %100 %100
D-Fast %100 %100
Hepsi Finansal %100 -

(*) Evimiz’in ticari faaliyetlerine 4 Eylül 2018, Altıncı Cadde’nin ticari faaliyetlerine 11 Ekim 2019
tarihlerinde son verilmiştir. Evimiz ve Altıncı Cadde, Grup’un önemli bir ayrı ana iş kolunu temsil
etmedikleri için ilgili hesap dönemlerinde durdurulan faaliyetler olarak sınıflandırılmamıştır. Altıncı
Cadde ve Evimiz şirketleri 27 Ağustos 2021'de D-Fast bünyesinde birleşmiştir.

Bağlı ortaklıklara ait finansal durum tabloları ve kar veya zarar tabloları tam konsolidasyon yöntemi
kullanılarak konsolide edilmiş olup D-Market ve bağlı ortaklıkların sahip olduğu payların kayıtlı iştirak
değerleri, ilgili özkaynaklar ile karşılıklı olarak netleştirilmiştir. D-Market ile bağlı ortaklıklar arasındaki
grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon işlemi sırasında netleştirilmiştir. Grup’un sahip olduğu
hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve kapsamlı gelir
tablosu hesaplarından netleştirilmiştir. Bağlı ortaklıklar, kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren
konsolide edilir ve kontrolün sona erdiği tarihten itibaren konsolidasyon kapsamından çıkartılır.
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4 Netleştirme

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın halihazırda mevcut olması, söz konusu varlık ve
yükümlülükleri net esasa göre ödeme niyetinin olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin
yerine getirilmesinin eş zamanlı gerçekleştirme niyetinin olması durumunda net olarak gösterilirler.

2.5 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları

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

i) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar

Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama - TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da
Yapılan Değişiklikler

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

IBOR reformunun bir sonucu olarak sözleşmeye dayalı nakit akışlarını belirleme esasındaki
değişiklikler için kolaylaştırıcı uygulama

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

Kolaylaştırıcı uygulama, TFRS 9 Finansal Araçlar (ve bu nedenle TMS 39 Finansal Araçlar:
Sınıflandırma ve Ölçme) standardından muafiyet sağlayarak TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri Standardını
uygulayan şirketler ve IBOR Reformu kaynaklı kiralama değişikleri için TFRS 16 Kiralamalar standardı
uygulaması için zorunludur.
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2.5 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (Devamı)

Riskten korunma Muhasebesi ilişkisinin sonlandırılmasına ilişkin imtiyazlar

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

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

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

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

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

Risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması

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

İlave Açıklamalar

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

Bu değişiklikler zorunlu olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Uygulama geriye dönük olmakla
birlikte, şirketlerin geçmiş dönemleri yeniden düzenlemesi gerekli değildir. Söz konusu standardın
Grup’un konsolide finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

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

Haziran 2020 tarihinde KGK, TFRS 16 Kiralamalar standardında, COVID-19 salgını sebebiyle kiracılara
tanınan kira imtiyazlarının, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmeleri
konusunda muafiyet tanınması amacıyla değişiklik yapmıştır. 7 Nisan 2021 tarihinde KGK, muafiyetin,
vadesi 30 Haziran 2022 tarihinde veya öncesinde dolan kira ödemelerinde azalışa sebep olan imtiyazları
da kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin değişiklik yapmıştır.

Kiracılar, yapılan bu değişikliği 1 Nisan 2021 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde
uygulayacaklardır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu standardın Grup’un konsolide
finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
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ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için
henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar,
yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların
yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli
değişiklikleri yapacaktır.

TFRS 10 ve TMS 28 Değişiklikleri: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık
Satışları veya Katkıları

KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek
üzere, Aralık 2017’de TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz
olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir. Grup söz konusu değişikliklerin
etkilerini, bahsi geçen standartlar nihai halini aldıktan sonra değerlendirecektir.

TFRS 3 Değişiklikleri – Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik
KGK, Temmuz 2020’de TFRS İşletme Birleşmeleri standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklik,
TFRS 3’ün gerekliliklerini önemli şekilde değiştirmeden, Kavramsal Çerçevenin eski versiyonuna (1989
Çerçeve) yapılan atfı Mart 2018’de yayımlanan güncel versiyona (Kavramsal Çerçeve) yapılan atıfla
değiştirmek niyetiyle yapılmıştır. Bununla birlikte, iktisap tarihinde kayda alma kriterlerini karşılamayan
koşullu varlıkları tanımlamak için TFRS 3'e yeni bir paragraf eklemiştir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye yönelik olarak uygulanacaktır. Eğer işletme, aynı
zamanda veya daha erken bir tarihte, TFRS standartlarında Kavramsal Çerçeve (2018 Sürümü)’ye atıfta
bulunan değişikliklerin tümüne ait değişiklikleri uygular ise erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz
konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

TMS 16 Değişiklikleri - Kullanım amacına uygun hale getirme

KGK, Temmuz 2020’de,TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklikle
birlikte, şirketlerin bir maddi duran varlığı kullanım amacına uygun hale getirirken, üretilen ürünlerin
satışından elde ettikleri gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin maliyetinden düşülmesine izin
vermemektedir. Şirketler bu tür satış gelirlerini ve ilgili maliyetleri artık kar veya zararda
muhasebeleştirecektir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
uygulanacaktır. Değişiklikler geriye dönük olarak, yalnızca işletmenin değişikliği ilk uyguladığı hesap
dönemi ile karşılaştırmalı sunulan en erken dönemin başlangıcında veya sonrasında kullanıma sunulan
maddi duran varlık kalemleri için uygulanabilir. İlk defa TFRS uygulayacaklar için muafiyet
tanınmamıştır. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri
değerlendirilmektedir.

TMS 37 Değişiklikleri - Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme
maliyetleri

KGK, Temmuz 2020’de, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardında
değişiklikler yapmıştır. TMS 37’de yapılan ve 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için uygulanacak olan değişiklik, bir sözleşmenin ekonomik açıdan “dezavantajlı” mı yoksa
“zarar eden” mi olup olmadığının değerlendirilirken dikkate alınacak maliyetlerin belirlenmesi için
yapılmıştır ve ‘direkt ilgili maliyetlerin’ dahil edilmesi yaklaşımının uygulanmasını içermektedir.
Değişiklikler, değişikliklerin ilk kez uygulanacağı yıllık raporlama döneminin başında (ilk uygulama tarihi)
işletmenin tüm yükümlülüklerini yerine getirmediği sözleşmeler için ileriye yönelik olarak uygulanmalıdır.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.



D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

(14)

NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
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TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı

KGK Şubat 2019’da, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı
kapsayan kapsamlı yeni bir muhasebe standardı olan TFRS 17’yi yayımlamıştır. TFRS 17 hem sigorta
sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin
sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model getirmektedir TFRS 17, 1 Ocak
2023 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Standart Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde
etkisi olmayacaktır.

TMS 1 Değişiklikleri - Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması

Ocak 2021’de KGK, “TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” standardında değişiklikler yapmıştır. 1 Ocak
2023 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yapılan bu
değişiklikler yükümlülüklerin uzun ve kısa vade sınıflandırılmasına ilişkin kriterlere açıklamalar
getirmektedir. Yapılan değişiklikler TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklikler ve Hatalar”e göre geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri
değerlendirilmektedir.

TMS 8 Değişiklikleri – Muhasebe Tahminlerinin Tanımı

Ağustos 2021'de KGK, TMS 8'de "muhasebe tahminleri" için yeni bir tanım getiren değişiklikler
yayınlamıştır. TMS 8 için yayınlanan değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler, muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ile muhasebe
politikalarındaki değişiklikler ve hataların düzeltilmesi arasındaki ayrıma açıklık getirmektedir. Ayrıca,
değiştirilen standart, girdideki bir değişikliğin veya bir ölçüm tekniğindeki değişikliğin muhasebe tahmini
üzerindeki etkilerinin, önceki dönem hatalarının düzeltilmesinden kaynaklanmıyorsa, muhasebe
tahminlerindeki değişiklikler olduğuna açıklık getirmektedir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin önceki
tanımı, muhasebe tahminlerindeki değişikliklerin yeni bilgilerden veya yeni gelişmelerden
kaynaklanabileceğini belirtmekteydi. Bu nedenle, bu tür değişiklikler hataların düzeltilmesi olarak
değerlendirilmemektedir. Tanımın bu yönü KGK tarafından korunmuştur. Değişiklikler yürürlük tarihinde
veya sonrasında meydana gelen muhasebe tahmini veya muhasebe politikası değişikliklerine
uygulayacak olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklik Grup için geçerli değildir
ve finansal durumu veya performansı üzerinde bir etki bulunmamaktadır.
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TMS 1 Değişiklikleri – Muhasebe Politikalarının Açıklanması

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

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

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

Yıllık İyileştirmeler - 2018-2020 Dönemi

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

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

- TFRS 9 Finansal Araçlar- Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için '%10
testinde dikkate alınan ücretler: Değişiklik, bir işletmenin yeni veya değiştirilmiş finansal
yükümlülük şartlarının, orijinal finansal yükümlülük şartlarından önemli ölçüde farklı olup
olmadığını değerlendirirken dikkate aldığı ücretleri açıklığa kavuşturmaktadır. Bu ücretler,
tarafların birbirleri adına ödedikleri ücretler de dahil olmak üzere yalnızca borçlu ile borç veren
arasında, ödenen veya alınan ücretleri içerir.
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- TMS 41 Tarımsal Faaliyetler – Gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergilemeler: Yapılan
değişiklik ile, TMS 41 paragraf 22’deki, şirketlerin TMS 41 kapsamındaki varlıklarının gerçeğe
uygun değerinin belirlenmesinde vergilemeler için yapılan nakit akışlarının dikkate
alınmamasına yönelik hükmü kaldırmıştır.

Yapılan iyileştirmelerin tamamı, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un konsolide
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

2.6 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup’un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli
bir değişikliği olmamıştır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve
önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Grup’un cari yıl içerisinde dönem finansal tablolarını
değiştirecek önemli muhasebe hatası bulunmamaktadır.

2.7 Önemli muhasebe politikalarının özeti

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda
özetlenmiştir:

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzerleri, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve
yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan
yatırımları içermektedir.

Ödeme fonu koruma ve ödeme yükümlülüğü hesapları

Ödeme fonu koruma fonları, Grup'un dijital cüzdan ile ödeme çözümü için müşterilerden aldığı tutarları
temsil eder. Bu tutarlar düzenleyici kısıtlamalara tabidir ve bu nedenle Grup’un kullanımına açık değildir.
Ödeme fonu koruma fonları, Grup’un diğer nakit hesaplarından ayrı tutulmakta ve Grup bu hesaplardan
faiz geliri elde etmemektedir. Ödeme fonu koruma fonlarına karşılık gelen yükümlülük, konsolide
finansal tablolardaki ödeme hesabı yükümlülükleri hesabına kaydedilir. Bu tutarlar, para çekme işlemi
müşteri tarafından talep edilinceye veya kullanılıncaya kadar dijital cüzdanda saklanır. 6493 Sayılı
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları
Hakkında Kanun’a göre, Grup ödeme fonu sahiplerinin haklarını tazmin etmekle yükümlüdür. Bu şartlar
altında, Grup, konsolide finansal tablolarında ödeme fonları koruma hesabı ve buna karşılık gelen
ödeme hesabı yükümlülükleri muhasebeleştirmiştir.

Ticari alacaklar

Bir alacak, işletmenin bedeli koşulsuz olarak alma hakkıdır. Bedeli alma hakkı, bedelin tahsilinin sadece
bir vadeye bağlı olması halinde koşulsuz olur. Önemli bir finansman bileşeni içermeyen veya Grup’un
kolaylaştırıcı uygulamayı kullandığı ticari alacaklar, ilk defa finansal tablolara alınması sırasında işlem
bedelinden ve daha sonra etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetinden değer düşüklüğü karşılığı
düşülerek ölçülür.
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Sözleşme bakiyeleri

Müşteri sözleşmelerinden doğan varlıklar

Grup, müşteri bedeli ödemeden veya ödemenin vadesi gelmeden önce mal veya hizmetleri müşteriye
devrederek edimini yerine getirdiği durumlarda, sözleşmeyi, alacak olarak sunulan tutarlar hariç olmak
üzere, bir sözleşme varlığı olarak gösterir. Sözleşme varlığı, müşteriye devrettiği mal veya hizmetler
işletmenin bedeli alma hakkıdır. Sözleşme varlıkları, beklenen kredi zararı hesaplaması kapsamında
değer düşüklüğü değerlendirmesine tabi tutulur.

Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler ve tacir avansları

Grup, bir mal veya hizmeti müşteriye devretmeden önce, söz konusu müşterinin bedeli ödemesi veya
işletmenin bedeli koşulsuz olarak alma hakkının (başka bir ifadeyle, bir alacağının) bulunması
durumunda, sözleşmeyi ödemenin yapıldığı veya ödemenin vadesinin geldiği tarihte (hangisi erken ise
o esas alınmak kaydıyla) bir sözleşme yükümlülüğü olarak gösterir. Sözleşme yükümlülükleri, Grup
sözleşmeye göre edim yükümlülüklerini yerine getirdiğinde (yani ilgili mal veya hizmetlerin kontrolünü
müşteriye devrettiğinde) gelir olarak muhasebeleştirilir.

Tacir avansları, Grup'un aracılık yaptığı pazar yeri işlemleri için müşterilerden alınan avanslardan
oluşmaktadır. Grup bu işlemler için komisyon almaktadır. Tacirlere ödenecek avans tutarı, komisyonlar
düşüldükten sonra, teslimat tamamlandığında tacire borç olarak kaydedilir.

Finansal varlıklar

Grup, finansal varlıklarını “itfa edilmiş maliyet bedeli” yöntemi ile muhasebeleştirilen finansal varlıklar ile
“gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan” veya “gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelir
tablosuna yansıtılan” finansal varlıklar olarak üç sınıfta muhasebeleştirmektedir. Sınıflandırma, finansal
varlıklardan faydalanma amaçlarına göre belirlenen iş modeli ve beklenen nakit akışları esas alınarak
yapılmaktadır. Grup yönetimi, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar.
Grup’un, dönem içerisinde “gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan” finansal
varlığı bulunmamaktadır.

İtfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen varlıklar

Grup yönetiminin sözleşmeye dayalı nakit akışlarını tahsil etme iş modelini benimsediği ve sözleşme
şartlarının belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini
içerdiği, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal
varlıkları, itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen varlıklar olarak sınıflandırılır. Vadeleri
konsolide finansal durum tablosu tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklar, 12 aydan uzun ise
duran varlıklar olarak sınıflandırılırlar. İtfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen varlıklar,
konsolide finansal durum tablosunda “ticari alacaklar”, “müşteri sözleşmelerinden doğan varlıklar”,
“finansal yatırımlar” ve “nakit ve nakit benzerleri” kalemlerini içermektedir.

Değer düşüklüğü

Grup, beklenen kredi zararlarını ölçmek için, tüm ticari alacakları ve müşteri sözleşmelerinden doğan
varlıkları için ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığını kullanan kolaylaştırılmış TFRS 9 yaklaşımını
uygulamaktadır. Beklenen kredi zararlarını ölçmek için ticari alacaklar ve müşteri sözleşmelerinden doğan
varlıkları kredi riski özelliklerine ve vadesinin aşıldığı gün sayısına bağlı olarak gruplandırılmıştır. Grup
ticari alacakları için belirlediği beklenen kredi zarar karşılığı oranının müşteri sözleşmelerin doğan varlıklar
ile tutarlı olduğunu gözlemlemiştir. Beklenen zarar oranları raporlama tarihinden önceki dönemlere ait
satışların tahsilat trendlerine ve geçmiş kredi zararı deneyimlerine dayanmaktadır. Geçmişteki zarar
oranları, müşterilerin alacakları ödeme kabiliyetini etkileyen makroekonomik faktörlere ilişkin güncel ve
ileriye dönük bilgileri yansıtacak şekilde ayarlanır. Nakit ve nakit benzerleri de TFRS 9 değer düşüklüğü
hükümlerine tabi olmakla birlikte, belirlenen değer düşüklüğü zararı önemsizdir.
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.7 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı)

Finansal varlıklar (Devamı)

Gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar; konsolide finansal durum tablosunda
yer alan, piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan fayda sağlama
amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kar sağlamaya yönelik
bir portföyün parçası olan, alım satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Gerçeğe
uygun değeriyle ölçülen ve kar veya zarar tablosuyla ilişkilendirilen finansal varlıkların gerçeğe uygun
değer değişimleri konsolide kar veya zarar tablosuna kaydedilir (Not 4).

Ticari borçlar ve tacirlere borçlar

Ticari borçlar, ağırlıklı olarak stok alımlarına ilişkin olarak satıcılara olan borçlardan ve hizmet borçlarından
kaynaklanmaktadır. Ayrıca, tacirlere olan borçları da içermektedir. Ticari borçlar ve tacirlere borçlar, ilk
muhasebeleşmede gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmekte ve müteakip dönemlerde etkin faiz
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetinden ölçülmektedir.

İlişkili taraflar

Konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu
üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili
taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir.

Stoklar

Ticari mallardan oluşan stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile
değerlenmektedir. Her ürünün mevcut konumuna ve durumuna getirilmesi için katlanılan maliyetler ilk
maliyet olarak tanımlanmaktadır. Bir işletme stoklarını vadeli ödeme koşulları ile satın alabilir.
Sözleşmenin etkin olarak bir finansman unsuru içermesi durumunda, söz konusu finansman unsuru,
örneğin normal kredi koşulları kapsamında belirlenen satın alma bedeli ile ödenen tutar arasındaki fark,
finansman dönemi boyunca faiz gideri olarak muhasebeleştirilmektedir. Stokların maliyeti, ağırlıklı
ortalama maliyet yöntemi kullanılarak belirlenmektedir. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet
içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından, satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini satış
maliyetlerin indirilmesiyle elde edilen tutar olarak tanımlanmaktadır. Stoklar için ayrılan karşılıklar
satışların maliyeti içerisinde muhasebeleştirilmektedir.

Alış indirimleri

Grup, belirli satıcılardan periyodik olarak satılan ürünler için ve belirli bir sürede minimum satın alma
limitlerine ulaşılmasına bağlı olarak indirim almaktadır. Satıcılardan alınan indirimler, tutarlar güvenilir
bir biçimde ölçülebilir olduğunda stok maliyetlerinden düşülür.

Varlıklarda değer düşüklüğü

Grup, ilgili raporlama tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge
olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin
edilir. Bir varlığın defter değeri, geri kazanılabilir tutarını aştığında, varlığın değer düşüklüğüne uğramış
olduğu kabul edilir. Değer düşüklüğü kayıpları konsolide kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir.

Değer düşüklüğü kaybının iptali nedeniyle varlığın kayıtlı değerinde meydana gelen artış, önceki yıllarda
hiç değer düşüklüğü kaybının finansal tablolara alınmamış olması halinde belirlenmiş olacak kayıtlı
değeri (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşamaz.
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.7 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı)

Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile
gösterilmektedir ve amortisman, maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri baz alınarak
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Müteakip maliyetler, sadece, ilgili varlıkla ilişkili
gelecekteki ekonomik faydaların Grup'a akmasının muhtemel olması ve ilgili varlık maliyetinin güvenilir
bir şekilde ölçülebilmesi durumunda, varlığın defter değerine dahil edilir veya ayrı bir varlık olarak
muhasebeleştirilmektedir. Varlıklar üzerinde parça değişimi yapılması durumunda değiştirilen parçaların
defter değeri finansal durum tablosu dışı bırakılmaktadır. Bakım ve onarım maliyetleri, oluştukları anda
konsolide kar veya zarar tablosunda gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maliyet, varlıkların elde
edilmesiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaları içermektedir. Varlıkların kalıntı değerleri ve tahmini
faydalı ekonomik ömürleri, her raporlama döneminin sonunda gözden geçirilmekte ve gerekli olduğunda
ileriye dönük olarak düzeltilmektedir. Söz konusu varlıkların tahmin edilen ortalama faydalı ömürleri
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Demirbaşlar 5 - 10 yıl
Özel Maliyetler 5 yıl
Motorlu taşıtlar 5 yıl

Bir varlığın kayıtlı değeri varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer geri
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer ilgili varlığın net satış fiyatı ya da kullanımdaki
değerinin yüksek olanıdır.

Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, kayıtlı değer ile tahsil olunan tutarların
karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır.

Maddi olmayan duran varlıklar

Maddi olmayan varlıklar, satın alınan yazılım ve hakları içerir. Edinilen bilgisayar yazılımı lisansları ve
hakları, belirli bir yazılımı edinmek ve kullanmak için katlanılan maliyetler temelinde aktifleştirilir. Yazılım
ve haklara ilişkin maliyetler, 3 ila 5 yıl arasında değişen tahmini faydalı ömürleri üzerinden amortismana
tabi tutulur.

İnternet sitesi geliştirme maliyetleri

İnternet sitesinin geliştirilmesi ile doğrudan ilişkilendirilebilen ve Grup tarafından kontrol edilen
tanımlanabilir ve özgün yazılım maliyetleri yalnızca aşağıda belirtilen şartların tamamı karşılandığında
aktifleştirilir:

 yazılımın kullanıma hazır ya da satılmaya hazır hale getirilebilmesi için tamamlanmasının teknik
anlamda mümkün olması,

 yönetimin yazılımı tamamlama, kullanma veya satma niyetinin olması,
 yazılımın kullanılabilir veya satılabilir olması,
 yazılımın ne şekilde ileriye dönük olası bir ekonomik fayda sağlayacağının belli olması,
 yazılımın gelişimini tamamlamak, söz konusu varlığı kullanmak ya da satmak için yeterli teknik,

finansal ve diğer kaynakların mevcut olması ve
 yazılımın geliştirme maliyetinin, geliştirme sürecinde güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması.

İnternet sitesi geliştirme maliyetleri, varlığın oluşturulmasında doğrudan görev alan personelin ücretleri
ve diğer ilgili personel maliyetleri ile maddi olmayan duran varlığın oluşturulmasında kullanılan
hizmetlere ilişkin maliyetlerden oluşmaktadır.
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.7 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı)

İnternet sitesi geliştirme maliyetleri (Devamı)

Yukarıda belirtilen şartları sağlamayan geliştirme harcamaları oluştukları anda giderleştirilir. Önceki
dönemde giderleştirilmiş olan geliştirme harcamaları müteakip dönemde varlık olarak
muhasebeleştirilemez. Varlık olarak muhasebeleştirilen geliştirme maliyetleri, 2 ile 4 yıl arasında tahmini
faydalı ömürleri üzerinden itfa edilir. Varlık kullanıma hazır hale geldiğinde amortismana tabi tutulmaya
başlanır (Not 12).

Aktifleştirilen geliştirme maliyetleri, web sitesi geliştirme aşamaları ve faydalı ömürler, TMS 38 Maddi
Olmayan Varlıklar gerekliliklerine göre değerlendirilir.

Kiralamalar

Bir sözleşmenin başlangıç tarihinde Grup, sözleşmenin kiralama işlemi olup olmadığını veya kiralama
içerip içermediğini değerlendirir. Bir sözleşme, bir bedel karşılığında belirli bir süre için tanımlanmış bir
varlığın kullanımını kontrol etme hakkını devrederse, bir sözleşme bir kiralamadır veya kiralama içerir.

Grup, kiralama olan veya kiralamayı içeren bir sözleşme için, sözleşmedeki her bir kiralama bileşenini,
sözleşmenin kiralama dışı bileşenlerinden ayrı olarak kiralama olarak muhasebeleştirir.

Grup, kiralama süresini aşağıdakiler ile birlikte iptal edilemez kiralama süresi olarak belirler:

- kiracının bu opsiyonu kullanacağından makul ölçüde emin olması durumunda, kiralamayı uzatma
opsiyonunun kapsadığı süreler; ve

- kiracının bu seçeneği kullanmayacağından makul ölçüde emin olması durumunda, kiralamayı
sona erdirme seçeneğinin kapsadığı süreler.

Grup, kiracının bir kiralamayı uzatma opsiyonunu kullanacağından veya bir kiralamayı sona erdirme
opsiyonunu kullanmayacağından makul ölçüde emin olup olmadığını değerlendirirken kiracının uzatma
opsiyonunu kullanması için ekonomik bir teşvik yaratan veya kiralamayı sona erdirme seçeneğini
kullanmamak ile ilgili gerçekleri ve koşulları dikkate alır. Grup, iptal edilemeyen kiralama süresinde bir
değişiklik olması durumunda kiralama süresini revize eder.

Kiracı durumunda Grup

Bir kiralama bileşeni ve bir veya daha fazla ilave kiralama veya kiralama dışı bileşen içeren bir sözleşme
için, Grup, sözleşmedeki bedeli her bir bileşene, kiralama bileşeninin nispi bağımsız fiyatını ve kiralama
dışı bileşenlerin tek başına fiyatını değerlendirerek dağıtır.

Kiralama ve kiralama dışı bileşenlerin nispi bağımsız fiyatı, kiraya verenin veya benzer bir satıcının bu
bileşen veya benzer bir bileşen için işletmeden ayrı olarak talep edeceği fiyat temelinde belirlenir.
Gözlemlenebilir bir bağımsız fiyat hazır değilse, Grup bağımsız fiyatı tahmin ederek gözlemlenebilir
bilgilerin kullanımını maksimize eder.

Kiralama dışı bileşenler TFRS 16 kapsamında muhasebeleştirilmez.

Grup, kiralama süresinin belirlenmesi için, önemli bir olay veya koşullardaki bir değişikliğin meydana
gelmesi durumunda, bir uzatma opsiyonunun kullanılmasının veya bir fesih opsiyonunun
kullanılmamasının makul ölçüde kesin olup olmadığını yeniden değerlendirir:

- Grup’un kontrolünde olup olmadığını,
- Grup'un daha önce kiralama süresinin belirlenmesine dahil edilmemiş bir opsiyonu

kullanacağından makul ölçüde emin olup olmadığını veya kiralama süresinin belirlenmesinde
daha önce dahil ettiği bir opsiyonu kullanıp kullanmayacağını etkiler.

Sözleşmenin fiilen başladığı tarihte Grup, kiralama sözleşmesi kapsamında bir kullanım hakkı varlığı ve
bir kiralama yükümlülüğü muhasebeleştirir.
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.7 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı)

Kiralamalar (Devamı)

Kiralama yükümlülükleri

Kiralama yükümlülüğü, başlangıçta, başlangıç tarihinde ödenmeyen gelecekteki kira ödemelerinin
bugünkü değeri üzerinden muhasebeleştirilir. Kira ödemeleri, eğer bu oran kolaylıkla belirlenebiliyorsa,
kiralamada zımni olan faiz oranı kullanılarak iskonto edilir. Bu oranın kolaylıkla belirlenememesi
durumunda Grup, alternatif borçlanma faiz oranını kullanır.

İlk defa finansal tablolara alındıktan sonra, kiralama yükümlülüğü şu şekilde ölçülür:
a) kiralama yükümlülüğü üzerindeki faizi yansıtmak için defter değerinin artırılması;
b) yapılan kira ödemelerini yansıtmak için defter değerinin azaltılması; ve
c) herhangi bir yeniden değerlendirme veya kiralama değişikliğini yansıtmak veya revize edilmiş

özünde sabit kira ödemelerini yansıtmak için defter değerinin yeniden ölçülmesi.

Grup, aşağıdaki durumlarda, revize edilmiş bir iskonto oranı kullanarak revize edilmiş kira ödemelerini
iskonto ederek, kiralama ödemelerindeki değişiklikleri yansıtmak için kira borçlarını yeniden ölçer:
(a) Bir yenileme opsiyonunu kullanma beklentisinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda kiralama

süresinde bir değişiklik olduğunda, veya yukarıda tartışıldığı gibi bir fesih seçeneği kullanmamak;
veya

(b) Dayanak varlığı satın alma opsiyonunun değerlendirmesinde bir değişiklik olması.

Grup, revize edilmiş iskonto oranını, eğer bu oran kolaylıkla belirlenebiliyorsa, kiralama süresinin geri
kalanı için kiralamada zımni olarak bulunan faiz oranı olarak veya belirlenemiyorsa, yeniden
değerlendirme tarihindeki ilave borçlanma oranı olarak belirler.

(a) Kalıntı değer garantisi kapsamında ödenmesi beklenen tutarlarda bir değişiklik olduğunda; veya
(b) Piyasa kira incelemesinin ardından piyasa kira oranlarındaki değişiklikleri yansıtacak değişiklikler

de dahil olmak üzere, bu ödemeleri belirlemek için kullanılan bir endeks veya orandaki bir
değişiklikten kaynaklanan gelecekteki kira ödemelerinde bir değişiklik olması durumunda, kira
ödemelerindeki değişiklik değişken faiz oranlarındaki bir değişiklikten kaynaklanmadıkça revize
edilmiş kira ödemelerinin değişmeyen bir iskonto oranı kullanılarak iskonto edilmesi yoluyla Grup,
kira yükümlülüklerini yeniden ölçer. Bu durumda Grup, faiz oranındaki değişiklikleri yansıtan
revize edilmiş iskonto oranını kullanır.

Grup, kiralama yükümlülüğünün yeniden ölçüm tutarını kullanım hakkı varlığına ilişkin bir düzeltme
olarak muhasebeleştirir. Kullanım hakkı varlığının defter değeri sıfıra düştüğünde ve kiralama
yükümlülüğünün ölçümünde daha fazla azalma olduğunda, Grup, yeniden ölçümün kalan tutarını kâr
veya zararda muhasebeleştirir.

Grup, bir kiralama değişikliğini aşağıdaki durumlarda ayrı bir kiralama olarak muhasebeleştirir:

- Değişiklik, bir veya daha fazla dayanak varlığı kullanma hakkını ekleyerek kiralamanın kapsamını
genişletir;

- Kira bedeli, kapsam artışının tek başına fiyatı ve belirli bir sözleşmenin koşullarını yansıtmak için
tek başına fiyatta yapılacak uygun düzeltmelerle orantılı bir tutarda artar.

Grup, ayrı bir kiralama olarak muhasebeleştirilmeyen kiralama değişiklikleri için, kiralama değişikliğinin
yürürlük tarihinde;
(a) bedeli değiştirilmiş sözleşmeye dağıtır;
(b) değiştirilen kiralamanın kiralama süresini belirler; ve
(c) revize edilmiş bir iskonto oranı kullanarak revize edilmiş kira ödemelerini iskonto ederek kira

borcunu yeniden ölçer.
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Kiralamalar (Devamı)

Revize edilmiş iskonto oranı, eğer bu oran kolaylıkla belirlenebiliyorsa, kiralama süresinin geri kalanı
için kiralamada zımni olarak uygulanan faiz oranı veya faiz oranı zımni olarak belirtilmişse, değişikliğin
yürürlük tarihindeki kiracının ek borçlanma oranı olarak belirlenir. kira kolayca belirlenemez.

Kiralama süresi 12 ay veya daha kısa olan kısa vadeli kiralama sözleşmeleri ile Grup tarafından düşük
değerli olarak belirlenen sözleşmelerin TFRS 16'da yer alan kolaylaştırıcı uygulama kapsamında olduğu
belirlenmiştir. Bu sözleşmeler için kira ödemeleri, oluştukları dönemde diğer faaliyet gideri olarak
muhasebeleştirilir. Bu tür giderlerin Grup'un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi
bulunmamaktadır.

Kullanım hakkı varlıkları

Kullanım hakkı varlığı, başlangıçta aşağıdakilerden oluşan maliyet bedeliyle muhasebeleştirilir:

- Kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı,
- Başlangıç tarihinde veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden, alınan kiralama teşvikleri

düşüldükten sonra,
- Grup tarafından katlanılan her türlü ilk doğrudan maliyet ve
- Dayanak varlığın sökülmesi ve kaldırılması, bulunduğu sahanın restore edilmesi veya dayanak

varlığın kiralama hüküm ve koşullarının gerektirdiği duruma getirilmesi için Grup'un katlanacağı
tahmini maliyetler. Bu maliyetler, Grup'un bu maliyetler için bir yükümlülük altına girmesi
durumunda, kullanım hakkı varlığının maliyetinin bir parçası olarak muhasebeleştirilir. Bu
maliyetlere ilişkin yükümlülük ya başlangıç tarihinde ya da dayanak varlığın belirli bir süre
boyunca kullanılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Kullanım hakkı varlıkları, tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal olarak itfa edilir ve maliyetlerinden
birikmiş itfa payları ve değer düşüklüğü zararları düşülerek gösterilir ve kiralama yükümlülüklerinin
yeniden ölçümüne göre düzeltilir. Faydalı ömürler, tahmini faydalı ömür ile kiralama süresinden kısa
olanı üzerinden belirlenir. Kullanım hakkı varlıklarının faydalı ömürleri aşağıdaki gibidir:

Faydalı ömür
Binalar 2 - 5 yıl
Demirbaşlar 4 - 5 yıl
Haklar 3 - 15 yıl
Diğer 2 – 3 yıl

Ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi ve ölçümü

Varlık ve yükümlülüklerin vergiye esas değerleri ile finansal raporlama açısından taşınan değerleri
arasında oluşan tüm geçici farklar için yükümlülük yöntemi kullanılarak ertelenmiş gelir vergisi
hesaplanmaktadır. Ertelenmiş gelir vergilerinin belirlenmesinde yürürlükte olan vergi oranları
kullanılmaktadır.

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir tüm geçici farklar için hesaplanırken, indirilebilir geçici
farklar, vergi zararları ve vergi teşviklerinden kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye
tabi kar elde edilmesinin muhtemel olması ve bu farkların karşılanabilmesinin muhtemel olması şartıyla
muhasebeleştirilir. Ertelenmiş gelir vergisi varlıkları ve borçları, cari vergi alacaklarını cari vergi
borçlarından mahsup etmek için yasal olarak uygulanabilir bir hakkın olması ve ertelenmiş gelir vergisi
varlıkları ve yükümlülüklerinin aynı vergi dairesi tarafından aynı vergiye tabi kuruma uygulanan gelir
vergileriyle ilgili olması durumunda net olarak gösterilir.
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Çalışanlara sağlanan faydalar/kıdem tazminatları

Türk İş Kanunu uyarınca, Grup, en az bir yıllık hizmetini tamamlayan kendi isteği ile işten ayrılması veya
uygunsuz davranışlar sonucu iş akdinin feshedilmesi dışında kalan sebepler yüzünden işten çıkarılan,
vefat eden veya emekliye ayrılan (kadınlar için 58 ve erkekler için 60 yaşında) her personeline toplu
olarak kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Kıdem tazminatı karşılığı, Grup'un çalışanların emekliliğinden kaynaklanan gelecekteki olası
yükümlülüğünün tahmini toplam karşılığının “Öngörülen Yükümlülük Yöntemi” kullanılarak hesaplanan
bugünkü değerini ifade etmektedir. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı kar
veya zarar olarak muhasebeleştirilmektedir.

Cari hizmet maliyeti, konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir ve cari yıldaki çalışan
hizmetini, fayda değişikliklerini ve kesinti ile ödemelerden kaynaklanan tanımlanmış fayda
yükümlülüğündeki artışı içermektedir. Düzeltmelerden ve aktüeryal varsayımlardaki değişikliklerden
kaynaklanan aktüeryal kazanç ve kayıplar, oluştukları dönemde diğer kapsamlı gelirde özkaynaklara
kaydedilir veya alacaklandırılır. Geçmiş hizmet maliyetleri, kapsamlı gelir tablosunun kar veya zararında
muhasebeleştirilir.

Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar

Karşılıklar

Karşılıklar, Grup’un geçmiş olaylar sonucunda, yasal ya da zımni bir yükümlülüğün mevcut bulunması
ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının muhtemel olduğu,
ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır.

Şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler

Koşullu yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin uzak olduğu
durumlar hariç, finansal tablo dipnotlarında açıklanır. Kaynak aktarımını gerektiren durumun muhtemel
olması halinde ise ilgili yükümlülük finansal tablolara yansıtılır. Şarta bağlı varlıklar ise finansal tablolara
yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali muhtemel ise dipnotlarda açıklanır.

Taahhütler

Taahhüt, hizmetlerin satın alınması için gelecekte bir ödeme yapmak için uygulanabilir ve yasal olarak
bağlayıcı bir anlaşmadır. Grup henüz hizmet almadığı için taahhütler finansal tablolara yansıtılmamıştır.

Hasılatın kaydedilmesi

Müşterilerle yapılan sözleşmelerden elde edilen hasılat, mal veya hizmetlerin kontrolü müşteriye
devredildiğinde muhasebeleştirilir. Satış tutarının ve ilgili maliyetlerin brüt olarak mı yoksa kazanılan net
tutarın komisyon olarak mı hasılat olarak kaydedileceği Grup tarafından değerlendirilir. Mal veya
hizmetler müşteriye devredilmeden önce kontrolün Grup’ta olduğu işlemlerde Grup asıl olarak hareket
etmektedir. Grup’un kontrolü ele alıp almadığı belirsiz ise, Grup’un malları sağlanması taahhüdünün
yerine getirilmesinden esas olarak sorumlu olup olmadığı, stok riskine tabi olup olmadığı ve malları
kontrol edip etmediğini belirlemek için fiyatları belirleme konusunda takdir yetkisi olup olmadığı
konusunda bir değerlendirme yapılır. Grup, malı müşteriye devredilmeden önce kontrol ediyorsa, gelirler
brüt olarak kaydedilir (“Perakende”). Grup, malların kontrolünü müşteriye devredilmeden önce elinde
tutmuyorsa, gelirler net olarak kaydedilir (“Pazaryeri”).
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Hasılatın kaydedilmesi (Devamı)

Sözleşmenin başlangıcında, Grup taahhüt ettiği mal veya hizmetin devri ile ödeme arasındaki sürenin
bir yıl veya daha kısa olmasını bekliyorsa, basitleştirilmiş yaklaşımı uygular ve önemli bir finansman
bileşeni için taahhüt edilen bedelde düzeltme yapmamaktadır.

Grup, Ağustos 2020’de Müşteri Sadakat programı olan Efsaneler Klübü’nü hayata geçirmiştir. Efsaneler
Klübü, üyelerine, ücretsiz teslimat, özel kampanyalar, indirimler ve çağrı merkezi önceliği sunulmaktadır.
Mevcut durumda söz konusu program, müşterilerine sadakat puanı sağlamamaktadır. 31 Aralık 2021
tarihi itibarıyla hak kazanmış müşterilere sağlanan indirimlerin kullanılmamış tutarları hasılattan
düşülerek muhasebeleştirilmiştir.

Grup, Haziran 2021'de entegre bir dijital cüzdan ürünü olan Hepsipay Cüzdanım'ı (Cüzdan) piyasaya
sürmüş ve müşterilerin platformda Cüzdan ile yaptıkları alışverişlerde puan kazanmalarını ve
kullanmalarını sağlayan geri ödeme puan programı “Hepsipapel”i hayata geçirmiştir. Müşterilere
sağlanan kullanılmayan nakit puanları hasılattan düşülerek muhasebeleştirilmiştir.

i. Mal satışlarından gelirler

Mal satışları, Grup’un doğrudan satıcılardan aldığı malların satıcısı olarak hareket ettiği işlemlerle ilgilidir.
Malın kontrolünün müşteriye devredilmeden önce Grup’ta olduğu işlemlerde Grup asıl olarak hareket
etmektedir. Satılan mallar için müşteriden tahsilat sipariş anında yapılmaktadır. Hasılat, müşterilere
malın tesliminde muhasebeleştirilir. Hasılat, mal satışlarından elde edilen gelirden iadeler ve iptaller
düşülerek net olarak kaydedilmektedir.

İşlem bedeli; indirimler ve iadeler gibi nedenler ile değişkenlik göstermektedir. Müşteriler, teslimden
itibaren 14 gün içinde malı iade hakkına sahiptir ve bu hak sözleşmeye bağlıdır. Bir malı iade etme
hakkını kullanan bir müşteri tüm ödemesini geri alır. Grup, gelecekteki satışlarından iadeler için tahminde
bulunur ve gerektiğinde beklenen iadeler için bir karşılık ayırır. Grup’un müşterilere sağladığı indirimler
hasılattan düşülür ve diğer kısa vadeli yükümlülükler içinde iade yükümlülükleri olarak muhasebeleştirilir.

ii. Hizmet gelirleri

Hizmet gelirleri, Pazaryeri komisyon gelirlerini, işlem ücreti gelirlerini, teslimat hizmetleri için alınan
ücretleri ve diğer hizmet gelirlerini (temel olarak reklam gelirlerini, depolama hizmet gelirlerini ve diğer
komisyonları içermektedir).

Pazaryeri komisyon gelirleri

Grup, üçüncü taraf tacirlerin ürünlerini www.hepsiburada.com üzerinden satmalarını sağlayan bir
platform sunmaktadır. Pazaryeri komisyon gelirleri, mallarının bu platform üzerinden satışına istinaden
tacirlerden elde edilen komisyon bedellerini temsil eder. Pazaryeri satışlarında Grup, müşteriye
tesliminden önce malı kontrol etmemektedir. Grup, satış işleminde tacirlere sipariş tutarına bağlı olarak
sabit oranlı bir komisyon ücreti yansıtmaktadır. Siparişin teslimatının tamamlanmasıyla birlikte bu
komisyon ücretleri hasılat olarak kaydedilmektedir. Komisyon gelirleri, Grup’un alacağı bedeli
etkileyebilmesi öngörülen komisyon iadelerinden net olarak kaydedilir. Grup, zaman zaman Pazaryeri
müşterilerine indirim sağlamaktadır. Bu indirimler, Grup tarafından sağlandığı için Grup’un alacağı
komisyon tutarını etkilediğinden dolayı komisyon gelirlerinden düşülmektedir.

İşlem ücreti gelirleri

Grup aldığı her sipariş için tacirlerden bir işlem ücreti de almaktadır. Bu ücretler, sipariş alındığında gelir
olarak muhasebeleştirilir.
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Sözleşmeden kaynaklı diğer ücretler

Grup, tacirlerinden, genel olarak geç teslimatlar ve tacirlerden kaynaklanan iptallere ilişkin olarak
sözleşmeden kaynaklı ücretler tahsil etmektedir. Bu tür ücretler, zamanın belli bir anında hasılat olarak
muhasebeleştirilir.

Teslimat hizmeti gelirleri

Grup, bazı belirli ürün kategorileri haricinde, belirli bir eşiğin altındaki sipariş tutarları için müşterilerinden
teslimat ücreti tahsil etmektedir. Ayrıca, tacirlerden ve satıcılardan sipariş başına kararlaştırılan bir fiyata
göre teslimat ücreti alınmaktadır. Bu tür teslimat ücretleri, teslimat süresi boyunca zamana yayılı olarak
hasılat kaydedilir. Grup bağlı ortaklığı Hepsijet aracılığıyla diğer e-ticaret şirketlerine de teslimat hizmeti
vermektedir. Aynı şekilde, bu tür taşıma hizmetlerinden elde edilen gelirler de, taşınan malların son
müşterilere teslimat süresi boyunca zamana yayılı olarak hasılat olarak kaydedilir.

Satılan malın maliyeti

Satılan malın maliyeti, satıcının indirimleri dahil olmak üzere ürünlerin satın alma fiyatı, stokların zararı
ve stok değer düşüklüğü tutarları ile nakliyat ve paketleme maliyetlerinden oluşmaktadır.

Borçlanmalar

Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, işlem maliyetleri düşürülmüş gerçeğe uygun değerleri üzerinden
kayda alınırlar. Banka kredileri, müteakip dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto
edilmiş bedelleriyle değerlenir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet
değeri arasındaki fark, kredi dönemi süresince finansal gider olarak yansıtılır (Not 5).

Satıcı ve tacir finansmanı anlaşmaları

Grup, bazı satıcı ve tacirleri ile bankaların da dahil olduğu üç taraflı satıcı ve tacir finansmanı anlaşmaları
yapmaktadır. Söz konusu anlaşma ile satıcı ve tacirler Grup’tan olan alacaklarını vadesinden önce tahsil
etme imkanı bulmaktadırlar. Satıcı ve tacir finansmanı anlaşması kapsamında, bir satıcıya veya tacire olan
orijinal borç sona erdiğinde veya önemli ölçüde değiştirildiğinde (örneğin, sözleşmenin orijinal
koşullarındaki değişiklik yoluyla), söz konusu ticari borçlar banka kredileri olarak sınıflandırılır. Aksi
takdirde, yükümlülükler ticari borç olarak kaydedilir.

Hisse bazlı ödemeler

Hisse bazlı ödeme işlemeri TFRS 2’ye göre ele alınmaktadır. Standart, şirketin özkaynağa dayalı
finansal araçlarının ihracı karşılığında mal ve hizmet satın aldığı veya özkaynağa dayalı finansal
araçlarının gerçeğe uygun değerine dayalı nakit ödemeler yaptığı tüm düzenlemeleri kapsar. Eğer işlem
açıkça, bunları alan kuruluşa sağlanan mal ve hizmetler için ödeme yapmaktan başka bir amaç için
yapılmamış ise standart kapsamında değildir. TFRS 2'ye göre Grup, hisse bazlı ödeme planlarını
özkaynağa dayalı ve nakde dayalı olarak ayrıştırmıştır. Özkaynağa dayalı işlemlerin maliyeti, uygun bir
değerleme modeli kullanılarak ödülün verildiği tarihteki gerçeğe uygun değere göre belirlenir ve beklenen
hakediş dönemi boyunca orantılı olarak dağıtılarak özkaynaklar altında muhasebeleştirilir.Nakit olarak
ödenen işlemler için gerçeğe uygun değeri üzerinden bir yükümlülük muhasebeleştirilir. Gerçeğe uygun
değer, başlangıçta ve ödeme tarihine kadar  ve ödeme tarihi dahil olmak üzere her raporlama tarihinde
yeniden ölçülür ve gerçeğe uygun değerdeki değişiklikler personel giderleri hesabında
muhasebeleştirilir.Gerçeğe uygun değer, ilgili yükümlülüğün muhasebeleştirilmesinden hakediş tarihine
kadar olan dönem boyunca giderleştirilir. Mevcut hisse bazlı ödeme planının detayları Not 13'te
açıklanmıştır.
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Ödenmiş sermaye

Adi hisse senetleri özkaynaklarda sınıflandırılır. Mevcut hissedarlara yapılan oransal atışlar nominal
değer üzerinden muhasebeleştirilir. Adi hisse senetleri üzerinden ödenen temettüler, Genel Kurul
tarafından onaylandığı dönemde özkaynaklarda muhasebeleştirilir.

Kur değişiminin etkileri

Dönem içindeki döviz işlemleri, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir.
Yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları
kullanılarak TL'ye çevrilmiştir. Yabancı para kalemlerinin ödenmesi ve çevrilmesinden kaynaklanan kur
farkı kazanç veya kayıpları kar veya zarar tablosuna dahil edilmiştir.

Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması

Faaliyet bölümleri, Grup'un karar yetkisine sahip üst düzey yöneticilerine olan, Yönetim Kurulu'na
raporlanan finansal bilgiler ile aynı esasa göre belirlenir. Grup yönetimi, stratejik kararlar almak için
Yönetim Kurulu'nun incelediği raporları baz alarak faaliyet bölümlerini belirlemektedir. Yönetim Kurulu,
faaliyet sonuçlarını tek bir nakit yaratan bütün bir birim olarak değerlendirmektedir. Yönetim Kurulu,
finansal bilgileri bölümlere göre raporlama bazında takip etmediğinden, bu konsolide finansal tablolarda
bölümlere ilişkin finansal bilgiler sunulmamıştır.

2.8 COVID-19 Pandemi Etkisi

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'u Mart 2020'de bir pandemi olarak nitelendirmiştir. Bu tarih itibariyle,
COVID-19 dünya çapında geniş bir şekilde yayılmış ve virüsün yeni varyantları ortaya çıkmıştır.
Pandemi durumu, üretim ve lojistik tesislerinin faaliyetlerinin kısıtlanması, işletmelerin ve ofislerin
kapatılması, bireysel karantinalar ve seyahat yasakları dahil olmak üzere Türkiye'de ve dünyada önemli
hükümet önlemlerinin uygulanmasına neden olmuştur. COVID-19’un yayılmasını sınırlamak için alınan
önlemler, e-ticaret alışveriş eğilimleri de dahil olmak üzere tüketici davranışını etkilemiştir. COVID-19
pandemisi sırasında, Türkiye pazarındaki artan tüketici sayısı, sosyal mesafenin ve diğer hükümet
kısıtlamalarının bir sonucu olarak e-ticarete kaymış, bu durum da Grup’un mal ve hizmetlerine olan
talebin artmasıyla sonuçlanmıştır. Ancak, Temmuz 2021'de Türkiye'nin kısıtlama önlemlerinin
kaldırılmasıyla birlikte, bazı müşteri taleplerinin mağaza perakendecilerine doğru kaydığını ve bunun
beklenenden daha düşük e-ticaret tüketici etkinliğine yol açtığını ve operasyonel ve finansal
performansımızın olumsuz etkilendiğini gözlemledik. Mart 2022'de Türk hükümeti, Türkiye'nin COVID-
19 önlemlerinin giderek hafifletildiğini duyurdu. COVID-19 pandemisinin tam etkisi gelişmeye devam
ederken, pandeminin tüketici davranışları üzerinde ne gibi bir etkisi olacağı belirsizdir ve çeşitli mal ve
hizmetlere olan talep gelişebilir.
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NOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

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

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Banka
- Vadeli mevduat (ABD Doları) 3.749.139 269.702
- Vadeli mevduat (TL) 14.212 296.747
- Vadesiz mevduat (TL) 49.382 20.339
- Vadesiz mevduat (ABD Doları) 652 2.705
- Diğer yabancı para mevduatlar 84 3.150

3.813.469 592.643

31 Aralık 2021 itibarıyla vadeli hesapların TL ve ABD Doları için yıllık ortalama faiz oranları sırasıyla %15
ve %1 ’dir (2020: TL için %17 ve ABD Doları için %2).

31 Aralık 2021 itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 864 bin TL (2020: 362 bin TL) tutarında faiz tahakkuku
içermektedir. Bu nedenle, konsolide nakit akım tablosunda belirtilen nakit ve nakit benzerleri tutarı
3.812.605 bin TL’dir (2020: 592.281 bin TL).

NOT 4 – FİNANSAL YATIRIMLAR

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarar tablosuna
kaydedilen varlıklar
Yatırım fonları (*) 1.024.437 -

İtfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilen varlıklar
Vadeli mevduatlar (**) 133.615

1.158.052 -

(*) Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, devlet ve özel sektör
borçlanma araçlarını içeren yatırım fonlarından oluşur.

(**) 31 Aralık 2021 itibariyle ABD Doları vadeli mevduatların yıllık ortalama faiz oranı %1’dir (2020:
Yoktur) ve vade süresi 5 aydır.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak -

Finansal yatırım alımları 792.840
Gerçeğe uygun değer değişimi - gelir tablosu ile ilişkilendirilen (40.250)
Yabancı para çevrim farkları 271.847

31 Aralık 1.024.437
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NOT 4 – FİNANSAL YATIRIMLAR (Devamı)

İtfa edilmiş maliyetinden muhasebeleştirilen finansal varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak -

Finansal yatırım alımları 89.367
Faiz gelirleri 325
Yabancı para çevrim farkları 43.923

31 Aralık 133.615

NOT 5 - BORÇLANMALAR

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Kısa vadeli banka kredileri 193.184 347.436

193.184 347.436

31 Aralık 2021 itibarıyla kısa vadeli banka kredilerinin 92.167 bin TL'sini satıcı ve işyeri finansmanı
kredileri oluşturmaktadır (2020: 39.091 bin TL).

Tüm banka kredileri Türk Lirası cinsindendir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla banka kredileri için yıllık
ortalama efektif faiz oranı %23,25, satıcı ve işyeri finansmanı kredileri için yıllık ortalama efektif faiz
oranı %25,19’dur (2020: banka kredileri için %19,89, satıcı ve işyeri finansmanı kredileri için %19,10).

Grup’un değişken faizli banka kredisi bulunmamaktadır. Kısa vadeli banka kredilerinin vade tarihleri 12
aydan kısadır (2020: 12 aydan kısadır).

Kredilerin hareket tablosu Not 27’de sunulmuştur.

NOT 6 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

Ticari alacaklar

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 224.691 157.107
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 25) 2.184 3.408

226.875 160.515

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar

Grup’un ilişkili olmayan taraflardan ticari alacakları ağırlıklı olarak perakende satıcılarından ve kurumsal
müşterilere yapılan satışlara ilişkin alacaklardan meydana gelmektedir.

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Ticari alacaklar 40.566 52.885
Kredi kartı alacakları (*) 159.160 76.287
Satıcılardan alacaklar (**) 34.137 37.791
Eksi: Ticari alacaklardaki değer düşüklüğü (9.172) (9.856)

224.691 157.107
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NOT 6 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)

(*) Kredi kartı alacakları bankalardan alacaklardır. Bu alacaklar, ortalama 44 gün (2020: ortalama 39
gün,) tahsilat vadesi olmasına rağmen genellikle gerekli komisyon ücreti ödenerek
1-7 gün içerisinde tahsil edilmektedirler.

(**) Satıcılara kesilen indirim faturalarına istinaden, bir satıcıdan oluşan alacağın o satıcının borç
bakiyesini bilanço tarihinde aşması durumunda, o satıcıya ilişkin net alacak tutarı ticari alacaklar
hesabına sınıflandırılmıştır.

31 Aralık 2021 itibarıyla Grup’un vadesi geçen ticari alacağı bulunmamaktadır (2020: Yoktur).

31 Aralık 2021 ve 2020 itibarıyla ticari alacaklardaki değer düşüklüğü karşılığına ilişkin hareket tablosu
aşağıdaki gibidir:

2021 2020

1 Ocak 9.856 6.513
Dönem içinde ayrılan karşılıklar 3.293 3.375
Tahsilatlar (3.977) (32)

31 Aralık 9.172 9.856

Ticari borçlar

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli ticari borçlar 9.047 3.930
İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar (Not 25) 4.062.149 2.024.549

4.071.196 2.028.479

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Perakende satıcılarına ve hizmet sağlayıcılara borçlar 2.978.353 1.418.912
Tacirlere borçlar (*) 1.083.796 605.637

4.062.149 2.024.549

(*) Tacirlere borçlar, tacirler tarafından müşterilere teslim edilen ürünlere ilişkin olarak, Grup tarafından
hakedilen pazaryeri komisyonları, işlem ücretleri, ve teslimat hizmet gelirleri düşüldükten sonra
kalan tutarları ifade etmektedir.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla perakende satıcı ve hizmet sağlayıcılara olan borçlar içinde yer alan satıcı
ve tacir finansmanı borçları 123.240 bin TL tutarındadır (2020: 41.475 bin TL).

Grup’un ticari borçlarının ortalama vadesi perakende satıcıları için 42 gün ve platform üyesi tacirler için
21 gündür (2020: perakende satıcıları için 53 gün, platform üyesi tacirler için 21 gün).
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NOT 7 - DİĞER BORÇLAR

İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Ödenecek vergi ve fonlar 47.509 9.354

47.509 9.354

NOT 8 - STOKLAR

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Ticari mallar 1.650.528 785.969
Eksi: Stok değer düşüklüğü karşılığı (11.048) (15.828)

1.639.480 770.141

Stoklar, Grup’un iade politikası gereğince bilanço dönemi sonrası iade edilen 7.779 bin TL tutarındaki
stoğu da içermektedir.

Ticari mallardaki değer düşüklüğü karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

2021 2020

1 Ocak 15.828 1.289
Konusu kalmayan karşılıklar (15.828) (1.289)
Dönem içerisinde ayrılan karşılıklar 11.048 15.828

31 Aralık 11.048 15.828

NOT 9 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER

Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler:
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Gelecek aylara ait giderler 63.246 14.071
Verilen avanslar 2.918 1.637

66.164 15.708

Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler:
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Gelecek yıllara ait giderler 4.798 2.584
Verilen sabit kıymet avansları - 648

4.798 3.232

Kısa vadeli ertelenmiş gelirler:
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

ADP kapsamında alınan ön ödeme tutarı (*) 17.617 -
İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler 1.082 6.337

18.699 6.337



D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

(31)

NOT 9 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER (Devamı)

Uzun vadeli ertelenmiş gelirler
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

ADP kapsamında alınan ön ödeme tutarı (*) 97.054 -
İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler 347 -

97.401 -

(*) ADP kapsamında alınan ön ödeme tutarı, depo servisi veren banka ile yapılan 7 yıl süreli anlaşma
kapsamında alınmıştır ve doğrusal olarak esas faaliyetlerden diğer gelirler hesabında
muhasebeleştirilmektedir.

NOT 10 - MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Müşteri sözleşmelerinden doğan varlıklar:
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Mal ve hizmet satışlarından doğan sözleşme varlıkları 7.351 55.737

7.351 55.737

Mal ve hizmet satışlarından doğan sözleşme varlıkları tahakkuk etmiş ama henüz faturalandırılmamış
komisyon gelirlerinden oluşmaktadır. Tüm sözleşme varlıklarının vadesi 1 aydan kısadır (2020: 1 aydan
kısa).

Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler:

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Mal ve hizmet satışlarından doğan sözleşme yükümlülükleri 219.241 150.698

219.241 150.698

Mal ve hizmet satışlarından doğan sözleşme yükümlülükleri ağırlıklı olarak ödemesi avans olarak
alınmış olmakla birlikte, teslimat gerçekleşmediği için hasılat olarak kaydedilmeyen işlemlerden
oluşmaktadır. Bu tutarlar teslim edilmeyen siparişlere ilişkin olup gelirlere açıklanacak sözleşme
yükümlülüklerinin yanı sıra müşterilerden pazaryeri işlemleri için 131.893 bin TL (2020: 94.408 bin TL)
tutarında alınan avansları içermektedir. Alınan avanslara ilişkin ticari malların genellikle 1 ile 4 gün
arasında bir sürede (ticari mal stokta yoksa tacirin teslimatı, malların hazırlanması ve paketlenmesi için
gerekli süre) teslimatı yapılmaktadır ve bu yükümlülükler, ticari malın kontrolünün müşteriye geçmesiyle
ticari borçlara sınıflanmaktadır.
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NOT 11 - MADDİ DURAN VARLIKLAR

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllarda maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş amortisman
hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2021 İlaveler Çıkışlar (-) 31 Aralık 2021

Maliyet:
Taşıtlar 1.136 1.021 (31) 2.126
Demirbaşlar 79.774 44.167 (1.419) 122.522
Özel maliyetler 26.985 8.403 - 35.388

Toplam 107.895 53.591 (1.450) 160.036

Birikmiş amortisman:
Taşıtlar (229) (273) 31 (471)
Demirbaşlar (38.720) (14.392) 1.039 (52.073)
Özel maliyetler (12.644) (4.308) - (16.952)

Toplam (51.593) (18.973) 1.070 (69.496)

Net defter değeri 56.302 90.540

Amortisman giderlerinin “genel yönetim giderleri” ve “pazarlama, satış ve dağıtım giderleri” dağılımı
sırasıyla 96.349 bin TL ve 44.576 bin TL’dir (2020: 75.996 bin TL ve 17.187 bin TL’dir).

1 Ocak 2020 İlaveler Çıkışlar (-) 31 Aralık 2020

Maliyet:
Taşıtlar 398 790 (52) 1.136
Demirbaşlar 55.395 24.400 (21) 79.774
Özel maliyetler 25.087 1.898 - 26.985

-
Toplam 80.880 27.088 (73) 107.895

Birikmiş amortisman:
Taşıtlar (135) (132) 38 (229)
Demirbaşlar (29.917) (8.818) 15 (38.720)
Özel maliyetler (9.166) (3.478) - (12.644)

Toplam (39.218) (12.428) 53 (51.593)

Net defter değeri 41.662 56.302

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde teminat, ipotek ve rehin bulunmamaktadır
(2020: Bulunmamaktadır).
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NOT 12 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllarda maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili birikmiş
amortisman hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak
2021 İlaveler (*) Çıkışlar (-) Transfer

31 Aralık
2021

Maliyet:
Satın alınan yazılım ve haklar 89.761 14.563 (833) 896 103.491
Internet sitesi geliştirme maliyetleri 152.777 158.833 - - 311.610
Diğer 1.446 1.556 (11) (896) 2.991

Toplam 243.984 174.952 (844) - 418.092

Birikmiş amortisman:
Satın alınan yazılım ve haklar (68.118) (12.770) 660 - (80.228)
Internet sitesi geliştirme maliyetleri (86.479) (48.587) - - (135.066)

Toplam (154.597) (61.357) 660 - (215.294)

Net defter değeri 89.387 202.798

(*) 13.753 bin TL tutarındaki doğrudan personel maliyetlerine ilişkin personel prim karşılığı, 31 Aralık
2021 tarihi itibariyle internet sitesi geliştirme maliyetleri kapsamında aktifleştirilmiştir.

1 Ocak 2020 İlaveler Çıkışlar (-) 31 Aralık 2020

Maliyet:
Satın alınan yazılım ve haklar 80.154 9.607 - 89.761
Internet sitesi geliştirme maliyetleri 90.013 62.764 - 152.777
Diğer 1.586 - (140) 1.446

Toplam 171.753 72.371 (140) 243.984

Birikmiş amortisman:
Satın alınan yazılım ve haklar (56.837) (11.281) - (68.118)
Internet sitesi geliştirme maliyetleri (51.568) (34.911) - (86.479)

Toplam (108.405) (46.192) - (154.597)

Net defter değeri 63.348 89.387

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlıklar üzerinde teminat, ipotek ve rehin
bulunmamaktadır (2020: Yoktur).
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NOT 13 - KİRALAMALAR

Kullanım hakkı varlıkları

1 Ocak 2021 Girişler Çıkışlar
Yeniden

Ölçüm 31 Aralık 2021

Maliyet:
Ofisler 130.504 33.996 - 14.783 179.283
Demirbaşlar 69.876 59.164 - - 129.040
Yazılım ve haklar 24.149 12.077 - - 36.226
Diğer 35.931 20.347 - - 56.278

Toplam 260.460 125.584 - 14.783 400.827

Birikmiş amortismanlar:
Ofisler (84.937) (21.404) - - (106.341)
Demirbaşlar (21.945) (19.722) - - (41.667)
Yazılım ve haklar (12.774) (7.354) - - (20.128)
Diğer (14.821) (12.115) - - (26.936)

Toplam (134.477) (60.595) - - (195.072)

Net defter değeri 125.983 205.755

1 Ocak 2020 Girişler Çıkışlar
Yeniden

Ölçüm(*) 31 Aralık 2020

Maliyet:
Ofisler 101.274 22.098 - 7.132 130.504
Demirbaşlar 28.529 41.347 - - 69.876
Yazılım ve haklar 21.868 2.281 - - 24.149
Diğer 13.419 22.512 - - 35.931

Toplam 165.090 88.238 - 7.132 260.460

Birikmiş amortismanlar:
Ofisler (71.951) (12.986) - - (84.937)
Demirbaşlar (11.825) (10.120) - - (21.945)
Yazılım ve haklar (7.442) (5.332) - - (12.774)
Diğer (8.696) (6.125) - - (14.821)

Toplam (99.914) (34.563) - - (134.477)

Net defter değeri 65.176 125.983

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle kiralama sözleşmeleri üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır
(2020: Yoktur).
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NOT 13 – KİRALAMALAR (Devamı)

Kiralama yükümlülükleri

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Kısa vadeli kiralama yükümlülükleri 109.310 51.211
Uzun vadeli kiralama yükümlülükleri 101.940 92.845

211.250 144.056

Grup, kiralama borçlarını ölçerken, alternatif borçlanma oranını kullanarak kiralama ödemelerini iskonto
etmiş olup, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla TL için uygulanan ortalama iskonto oranı %21’dir (2020: TL %17,
ve Avro %4,28’dir). Kiralama işlemlerinden borçların vade analizi ve kur riski Not 26'da, kiralama
yükümlülüklerinin hareketleri Not 27’de açıklanmıştır.

Kiralama süresi 12 ay ve daha kısa olan kısa vadeli kiralama sözleşmeleri ile Grup tarafından düşük
değerli olarak belirlenen kiralamalarına ilişkin sözleşmeler, TFRS 16, “Kiralamalar” standardının tanıdığı
istisna kapsamında değerlendirilmiş olup, bu sözleşmelere ilişkin ödemeler oluştukları dönemde gider
olarak muhasebeleştirilmektedir. İlgili giderlerin Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir
etkisi bulunmamaktadır.

NOT 14 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER VE KOŞULLU VARLIKLAR

Diğer kısa vadeli karşılıklar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Rekabet Kurulu incelemesi karşılığı (Not 30) (*) 127.525 -
Dava karşılıkları (**) 4.897 3.734

132.422 3.734

(*) Nisan 2021’de Türk Rekabet Kurumu (“TRK”), rekabeti bozucu anlaşmalar nedeniyle 32 şirket
hakkında inceleme başlatmıştır (e-ticaret, perakende, yayıncılık ve hızlı yemek sektörlerinde
faaliyet gösteren şirketlerin dahil olduğu, ancak Grup’un dahil olmadığı). 18 Ağustos 2021
tarihinde , Grup, Sayıştay'dan, Sayıştay'ın yürütme organı olan Rekabet Kurulu'nun 5 Ağustos
2021'de Grup'un da aralarında bulunduğu 11 şirket hakkında rekabeti bozucu anlaşmalar
nedeniyle soruşturma başlatılmasına karar verdiğine ve bu soruşturmayı, devam eden Nisan
2021 soruşturmasıyla birleştirdiğine dair bir tebligat almıştır. 18 Nisan 2022 tarihinde incelemeye
ilişkin soruşturma raporu Grup’a tebliğ edilmiştir. Buna göre Soruşturma Heyeti tarafından
Hepsiburada’nın rekabeti bozucu anlaşmaları yasaklayan Rekabetin Korunması Hakkındaki
Kanun’u ihlal ettiği, bu nedenle idari para cezası uygulanması gerektiği sonuç ve kanaatine
ulaşılmıştır. Ancak nihai karar Kurul tarafından verilecek olup, şu an için ceza verileceğine ilişkin
kesin bir durum söz konusu değildir. Grup, nihai kararın 6 ay içerisinde çıkmasını beklemektedir.
Soruşturma Heyeti tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda en ağır ihlal olan kartel olarak
değerlendirilmesi halinde “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim
Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik” (Ceza
Yönetmeliği) uyarınca Hepsiburada’nın karar tarihinden bir önceki yıl (2021) Vergi Usul
Kanunu’na göre hazırlanmış yasal mali tablolarındaki yıllık net satış gelirinin %2’si ila %4’ü
arasında bir oran esas alınması söz konusu olacaktır. Grup yönetimi ve hukuki danışmanlar
kaynak çıkışının muhtemel olduğu sonucuna vardığı için, Grup, Vergi Usul Kanunu’na göre
hazırlanmış yasal mali tablolarındaki yıllık net satış gelirinin %2’si oranı ve idari cezanın 30 gün
içinde ödenmesi halinde %25 erken ödeme indiriminden faydalanacağını dikkate alarak 31 Aralık
2021 itibariyle konsolide finansal tablolarında 127.525 bin TL tutarında karşılık ayırmıştır.

(**) Dava karşılıkları genel olarak Grup aleyhine açılan işçi davalarından oluşmaktadır.
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NOT 14 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER VE KOŞULLU VARLIKLAR (Devamı)

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla dava karşılıkları hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2021
Yıl içerisinde

ayrılan karşılık
Yıl içerisinde

ödenen 31 Aralık 2021

Rekabet Kurulu
incelemesi karşılığı - 127.525 - 127.525

Dava karşılıkları 3.734 1.721 (558) 4.897

3.734 129.246 (558) 132.422

1 Ocak 2020
Yıl içerisinde

ayrılan karşılık
Yıl içerisinde

ödenen 31 Aralık 2020

Dava karşılıkları 1.866 2.674 (806) 3.734

1.866 2.674 (806) 3.734

Şarta bağlı yükümlülükler

Şubat 2019'da Türk Rekabet Kurumu (“TRK”), Grup ve satıcılarından birinin en çok kayrılan müşteri
şartı uygulamaları, ayrımcılık, marka içi rekabeti kısıtlama, mal vermeyi reddetme, ve yeniden satış
fiyatını belirleme yollarıyla 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yanıt olarak ön soruşturma
başlatmıştır. Ön soruşturma sonucunda Sayıştay, Grup ve satıcısı hakkında soruşturma başlatılmasına
karar verdi. 15 Nisan 2021 tarihinde, Sayıştay'ın yürütme organı olan Rekabet Kurulu, incelemesini
tamamlamış ve Grup'un ilgili pazarda hakim durumda olmadığını ve Türk rekabetini ihlal etmediğini
belirterek Grup lehine karar vermiştir. Bu soruşturma sonucunda Gruba herhangi bir ceza
uygulanmamıştır. Sayıştay’ın yazılı gerekçeli kararı 1 Ekim 2021’de alınmıştır. Sayıştay'ın gerekçeli
kararının tebliğini takiben, herhangi bir üçüncü şahsın (şikayetçi dahil) bu karara Ankara idare
mahkemelerinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Yönetim’in bilgisi dahilinde henüz kimse gerekçeli
karara itiraz etmemiştir. Sayıştay'ın icra organının incelemeyi Grup lehine sonuçlandırması dikkate
alındığında, olası bir ekonomik karar çıkışının muhtemel olmadığı düşünüldüğünden, bu inceleme ile
ilgili olarak bu konsolide finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

2020 yılının Temmuz ayında Vergi Dairesi Başkanlığı (“Vergi Dairesi”) tarafından Şirket’in 2018 ve 2019
yıllarına ilişkin bir vergi incelemesinin başlatıldığı Şirket’e bildirilmiştir. Konsolide finansal tabloların
onaylandığı tarih itibariyle inceleme ve Şirket’ten talep edilen bilgilerin Vergi Dairesi’ne iletilme süreci
devam etmektedir ve Grup vergi dairesinden herhangi bir özel bildirim almamıştır. Grup yönetimi ve
Grup’un vergi danışmanları, başlatılan incelemenin rutin ve olağan bir inceleme olduğuna inanmaktadır.
Grup’un vergi danışmanları, Grup'un ilgili yıllarda önemli belirsiz bir vergi konusu olmadığına
inanmaktadır. Mevcut şartlara istinaden, bu incelemeyle ilgili konsolide finansal tablolarda herhangi bir
karşılık ayrılmamıştır. Ayrıca, Haziran 2021'de Türkiye'de yürürlüğe giren 7326 sayılı “Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” (“Vergi Barışı Kanunu”) kapsamında kurumlar vergisi
matrahı artırılarak devam eden vergi incelemesi kurumlar vergisi açısından kapatılmıştır (Not 24).

28 Eylül 2021'de bir hissedar, New York Eyaleti Yüksek Mahkemesinde Şirket’e, Şirket’in Yönetim ve
Yönetim Kurulu üyelerine ve diğer çeşitli sanıklara karşı bir toplu dava talebinde bulunmuştur. Dava,
New York Eyaleti Yüksek Mahkemesinde beklemededir. Davacı, Şirket’in ABD’deki halka arz süreci ile
bağlantılı olarak yayınladığı Kayıt Beyanı ve Prospektüs’te önemli derecede yanlış ve/veya eksik
beyanlarda bulunduğuna ve ilgili yasaları ihlal ettiğine ilişkin iddialarda bulunmaktadır.
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NOT 14 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER VE KOŞULLU VARLIKLAR (devamı)

21 Ekim 2021'de, Şirket’in Amerikan Depo Paylarının sahibi olduğu iddia edilen bir şirket, Şirket Yönetimi
ve Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer çeşitli sanıklara karşı New York'un Güney Bölgesi Federal
Mahkemesinde varsayılan bir toplu dava talebinde bulundu. Dava, New York'un Güney Bölgesi Federal
Mahkemesinde beklemededir. Davacı, Şirket’in ABD’deki halka arz süreci ile bağlantılı olarak
yayınladığı Kayıt Beyanı ve Prospektüs’te önemli derecede yanlış ve/veya eksik beyanlarda
bulunduğuna ve ilgili yasaları ihlal ettiğine ilişkin iddialarda bulunmaktadır.

Davalar henüz çok erken bir aşamadadır. Şu anda, Şirket’in hukuk danışmanları, yukarıda açıklanan
konularda Şirket için elverişsiz nihai sonucun lehe veya aleyhe olduğuna dair bir karar verememektedir.
Mevcut koşullara dayanarak ve davanın nihai sonucuna ilişkin belirsizlik nedeniyle, bu konsolide finansal
tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

Şarta bağlı varlıklar

Grup, dijital reklam platformlarından aldığı reklam hizmetleri ile bağlantılı olarak daha önce ödenmiş
stopaj vergisi tutarlarının tahsil edilmesi için 2020 ve 2021 yıllarında vergi idaresine bir takım davalar
açmıştır. Davalar, çifte vergi anlaşması kurallarının uygulanmasındaki belirsizlikler ve karmaşıklıklardan
kaynaklanmaktadır. Birinci derece mahkeme 2021 yılında, yaklaşık 54 milyon TL olan toplam talep
tutarından 50 milyon TL tutarındaki onbeş dava için Grup lehine karar vermiştir ve konsolide finansal
tablolarda esas faaliyetlerden diğer gelirler olarak muhasebeleştirilmiştir (Not 18). On beş olumlu
karardan biri 2021 yılında vergi dairesi tarafından temyiz edildiği için bu kararlar vergi dairesi tarafından
temyiz edilebilir. Kalan davalar halen yargılama sürecindedir. Konunun nihai sonucuna ilişkin belirsizliğe
istinaden Grup yönetimi bu davalar neticesinde tahsil edilebilecek tutarlar için herhangi bir gelir
tahakkuku muhasebeleştirmemiştir.

Verilen teminatlar

31 Aralık 2021 itibariyle Grup’un kamu kuruluşları ve satıcılara verdiği teminat mektubu tutarı
933.444 bin TL’dir (2020: 578.803 bin TL).

Taahhütler

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yatırım harcamaları, teknoloji ve diğer hizmetlerin satın alınmasına ilişkin
ödenmemiş satın alma taahhütleri 105.954 bin TL olarak gerçekleşmiştir (2020: 10.479 bin TL).

NOT 15 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Personele borçlar 36.755 16.195
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 11.945 5.989

48.700 22.184

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Personel prim karşılığı (*) 53.029 13.464
Birikmiş izin karşılıkları 17.700 9.344

70.729 22.808

(*) 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla internet sitesi geliştirme maliyetleri kapsamında 13.753 bin TL
tutarındaki doğrudan personel giderlerine ilişkin personel prim karşılığı aktifleştirilmiştir (Not 12).
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NOT 15 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar (Devamı)

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla ile hazırlanmış olan çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
karşılıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2021
Yıl içerisinde

ayrılan karşılık
Yıl içerisinde

ödenen 31 Aralık 2021

Personel prim karşılığı 13.464 53.029 (13.464) 53.029
Birikmiş izin karşılıkları 9.344 10.862 (2.506) 17.700

22.808 63.891 (15.970) 70.729

1 Ocak 2020
Yıl içerisinde

ayrılan karşılık
Yıl içerisinde

ödenen 31 Aralık 2020

Personel prim karşılığı 10.433 13.464 (10.433) 13.464
Birikmiş izin karşılıkları 5.278 4.857 (791) 9.344

15.711 18.321 (11.224) 22.808

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 5.297 3.299

Toplam 5.297 3.299

Kıdem tazminatı karşılığı

Türk İş Kanunu’na göre, Grup bir senesini doldurmuş olan ve zorunlu sebeplerden dolayı ilişkisi kesilen
veya emekli olan, 25 hizmet yılını (kadınlarda 20) dolduran ve emeklilik hakkı kazanan (kadınlar için 58
yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı
ödemekle mükelleftir. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar
8.284,51 TL (31 Aralık 2020: 7.117,17 TL) ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların
emekliliği halinde Grup’un ödemesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak
ayrılmaktadır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve yasal olarak herhangi bir fonlama
şartı bulunmamaktadır. TMS 19, “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”; işletmenin yükümlülüklerini
tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını
öngörür. Toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda
belirtilmiştir. Aktüeryal kayıp/(kazanç) kapsamlı gelir tablosunda “Tanımlanmış fayda planları yeniden
ölçüm kazançları/(kayıpları)” içerisinde muhasebeleştirilmiştir:

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

İskonto oranı - yıllık (%) 3,93 3,89
Emeklilik olasılığı (%) 77,21 81,62
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NOT 15 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar (Devamı)

Temel varsayım, kıdem tazminatı tavanının, her sene enflasyon oranında artacağıdır. Böylece uygulanan
iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış reel oran olacaktır. Grup’un kıdem tazminatı
yükümlülüğü hesaplamasında kullandığı kıdem tazminatı tavanı altı aylık dönemlerde yeniden belirlendiği
için 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan 10.848,59 TL (1 Ocak 2021: 7.638,96 TL) üzerinden
hesaplanmaktadır.

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarı ile çalışanlara sağlanan faydaların yıl içerisindeki hareketleri
aşağıdaki gibidir:

2021 2020

1 Ocak 3.299 1.970

Hizmet maliyeti 1.306 571
Faiz maliyeti 407 232
Aktüeryal kayıp 3.290 1.984
Ödemeler (-) (3.005) (1.458)

31 Aralık 5.297 3.299

Hisse Bazlı Ödemeler

Grup 25 Mart 2021 tarihinde bazı üst düzey yöneticlerine yeni bir hisse bazlı plan sunmuştur. Bu plan
daha önceden var olan planı değiştirmiştir. Buna ilaveten 24 Mart 2021 tarihinde Grup bazı diğer
çalışanları ve direktörlerine üst düzey yöneticilere sunulan hisse bazlı plan şartlarına benzer bir plan
sunmaya karar vermiştir. Hisse bazlı plan, 2021 yıl sonuna kadar bir halka arz gerçekleşmesi ve şirket
hisselerinin en az %20’sinin satılması koşuluna (piyasa dışı performans koşulu) bağlı bir nakit olarak
ödenecek kısım (toplam hisse bazlı planın %20’si olacak şekilde) içerir. Nakit olarak ödenecek kısım
(hisselerin halka arzdaki değerlemesine bağlıdır) ancak halka arzda şirket hisselerinin belirli bir değere
ulaşması (piyasa performans koşulu) durumunda gerçekleşecektir.
Aynı hisse bazlı plan, aynı üst düzey yöneticilerin (her yıl için hisse bazlı planın %20’si olacak, halka arz
tarihinden 18 ay sonra başlayacak ve önümüzdeki 3 yıl için olacak şekilde- kademeli hakediş)
özkaynaktan karşılanacak ve şirket hisselerinin halka arzdaki değerine bağlı olacak bir kısım içerir.
Hisseler üst düzey yöneticilere ilgili ödeme tarihlerinde şirkette çalışmaya devam etmeleri durumunda
verilecektir (hizmet koşulu). Hisse bazlı planın kalan %20’lik kısmı yukarıda belirtilen aynı tarihlerde, ilgili
yıllar itibariyle Şirket’in yönetim kurulu tarafından belirlenecek performans kriterlerini en az %90
oranında tutturması durumunda (piyasa dışı performans koşulu) üst düzey yöneticilere şirket hissesi
olarak verilecektir.

Temmuz 2021’de halka arzın tamamlanması ve halka arzda şirket hisselerinin belirlenen değere
ulaşmasıyla birlikte nakit olarak ödenecek hisse bazlı planın koşulları gerçekleşmiş ve Şirket nakit olarak
ödenecek 121.2 milyon TL tutarındaki kısmı 2021 yılı içerisinde ödemiştir.

Belirlenmiş performans ve hakediş koşullarının sağlanmasıyla birlikte özkaynağa dayalı plan
başlamıştır. Hakediş koşuluna bağlı ödemeler, bu program kapsamında belirlenen üst düzey yönetici ve
direktörlerin hizmet süresine bağlı olarak gelecekte belirlenmiş üç dönem içinde orantılı olarak
yapılacaktır.Hibe tarihinde verilen özkaynağa dayalı planların maliyeti beklenen hakediş dönemine göre
özkaynaklar hesabına dağıtılır. Özkaynağa dayalı hisse bazlı ödemeler için hisse değeri hibe tarihinde
sabitlenir. Halka arz öncesi gerçeğe uygun değer hesaplaması, gelir ve piyasa yaklaşımı kombinasyonu
hesaplanmış olup, halka arz sonrası hisse bazlı ödemelerin gerçeğe uygun değeri, hibe tarihindeki
NASDAQ hisse işlem fiyatı kullanılarak belirlenmiştir.

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle, performansa dayalı hisse bazlı ödemeler için performans kriterleri henüz
belirlenmediği ve ilgili çalışanlara açıklanmadığı için karşılık muhasebeleştirilmemiştir.
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NOT 15 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar (Devamı)

Hisse Bazlı Ödemeler (Devamı)

Aşağıdaki tabloda Grup’un hisse bazlı ödeme kapsamındaki faaliyeti özetlenmektedir:

Pay adedi

Hibe tarihindeki
ağırlıklı ortalama

gerçeğe uygun değer

31 Aralık 2020 - -
Verilen ödül 2.741.112 114,66
Hakedilmiş (743.681) 114,66
Vazgeçilen (henüz hakedilmemiş) (*) (317.310) 114,66

31 Aralık 2021 1.680.121 114,66

(*) Vazgeçilen ancak henüz hakedilmemiş hisseler, 25 Mart 2021 tarihinde verilen ve hakediş
süresinden önce kaybedilen hisselerden oluşur.

2021 yılı içinde hisse bazlı ödeme kapsamında hakedilen gerçeğe uygun değeri 85.270 bin TL'dir. 31
Aralık 2021 tarihi itibariyle ödenmemiş kısıtlı stok birimlerinin planlanan hakedişleri aşağıdaki gibidir:

2022 1.009.525
2023 460.676
2024 197.934
2025 11.987

Toplam 1.680.121

NOT 16 - DİĞER VARLIKLAR ve YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer dönen varlıklar

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

KDV alacakları 124.004 82.768
Diğer 4.917 9.412

128.921 92.180

Diğer duran varlıklar

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

KDV alacakları (*) 292.147 -
Depozito ve teminat ödemeleri 313 222

292.460 222

(*) Bir yıldan fazla bir süre içinde KDV borçlarından mahsup edilmesi beklenen KDV alacakları, diğer
duran varlıklar olarak sınıflandırılmıştır.
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NOT 16 - DİĞER VARLIKLAR ve YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

Diğer kısa vadeli yükümlülükler

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Gider tahakkukları 27.118 11.879
İade yükümlülükleri 8.505 -
Diğer 13.012 2.025

48.635 13.904

NOT 17 - SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ

Ödenmiş sermaye

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup'un kayıtlı ve ödenmiş sermayesi, her biri nominal değeri 0,20 TL
(2020: 1 TL) olan 325.998.290 (2020: 56.865.658) hisseden oluşmaktadır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla
hisselerin 40.000.000'u A grubu hisselerden (Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'e ait), geri kalan
285.998.290 hissesi ise B grubu hisselerden (diğer hissedarlara ait) oluşmaktadır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, her A Sınıfı pay, bu paylara sahip olan pay sahiplerine 15 (onbeş), B Sınıfı payların her biri
pay sahiplerine birer oy verir.

Grup’un 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2021 Pay (%) 31 Aralık 2020 Pay(%)

Turk Commerce B.V. 9.500 15% 14.216 25.00
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner 13.973 21% 13.973 24.57
Vuslat Doğan Sabancı 9.708 15% 9.708 17.07
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı 9.708 15% 9.708 17.07
Arzuhan Doğan Yalçındağ 8.854 14% 8.854 15.57
Işıl Doğan 407 <1 407 <1
Halka açık hisseler 13.050 20% - -

Toplam 65.200 100 56.866 100

Paylara ilişkin primler

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Paylara ilişkin primler 4.260.737 187.465

4.260.737 187.465
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NOT 17 - SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)

Sermaye ve paylara ilişkin primlerde yapılan artışlar

25 Mayıs 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini benimsemesine ve her payın nominal değerinin 0,20 TL
olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bu karar üzerine Şirket’in sermayesi, her biri nominal değeri
0,20 TL olan 284,328,290 adet kayıtlı paya bölünmüştür.

Hissedarlar, 5 Temmuz 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, şirketin 8.334 bin TL tutarındaki
sermayesinin ilave sermaye artırımı yoluyla 65.200 bin TL'ye artırılmasına karar vermiştir. Sermaye
artırımına ek olarak 4.107.870 bin TL emisyon primi taahhüt edilmesine ve 41.670.000 B sınıfı hisse
senedinin prim ile ihraç edilmesine karar verilmiştir.

Hissedarlar, çıkarılan hisse senetlerini almayı garantileyen bankacılara 41.670.000 adet hisse için
8.334 bin TL tutarında yeni ihraç edilmiş B sınıfını temsil eden hisse senetlerini, ADP'nin halka arzı için
her biri 0,2 TL nominal değerde tahsis etmişlerdir.

Grup, 6 Temmuz 2021 tarihinde Nasdaq'ta halka arzdan 4.116.204 bin TL gelir elde etmiş ve halka
arzın sermaye artırımı yoluyla tamamlanmasından bu yana 8.334 bin TL sermaye artırımı olarak
muhasebeleştirilmiş ve işlem maliyetleri düşüldükten sonra 4.073.272 bin TL paylara ilişkin prim olarak
muhasebeleştirilmiştir. Grup, halka arz ile ilgili 54.178 TL işlem bedeli ödemiş ve 34.598 bin TL paylara
ilişkin primlerden netlenmiştir.

31 Aralık 2020 itibariyle Grup’un Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesi uyarınca borca batık olma
durumu söz konusuydu. 31 Aralık 2021 itibariyle, halka arz yoluyla sermaye artırımının sonucu olarak,
Grup’un Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesi uyarınca borca batık olma durumu söz konusu değildir.

Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

I. Tertip yasal yedek karşılığı 1.586 1.586

1.586 1.586

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’sine
ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin
%5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin
%50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir
şekilde kullanılması mümkün değildir.

NOT 18 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ

Hasılat:

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

Mal satışları 6.134.367 5.301.943
Pazaryeri gelirleri (*) 601.322 603.249
Teslimat hizmet gelirleri 740.179 445.891
Diğer (**) 82.153 24.644

7.558.021 6.375.727
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NOT 18 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ (Devamı)

(*) Pazaryeri gelirleri, tacirlerden alınan pazaryeri komisyonları, işlem ücreti gelirleri ve diğer
sözleşme ücretlerinden oluşmaktadır.

(**) Diğer hasılat temel olarak reklam gelirlerini, depolama hizmet gelirlerini ve diğer komisyonları
içermektedir.

Grup, teslimat ile ilgili hizmet gelirleri hariç olmak üzere mal ve hizmet satışlarından elde ettiği gelirleri
ve diğer gelirleri zamanın belli bir anında hasılat olarak muhasebeleştirilir. Teslimat ile ilgili hizmet
gelirleri ise zamana yayılı olarak muhasebeleştirilir. Tüm sözleşmelerin beklenen orijinal süresi bir yıl
veya daha kısa olan dönemler içindir.

Grup, gelirlerini Türkiye’de elde etmektedir ve Yönetim Kurulu faaliyet sonuçlarını bir bütün olarak tek
bir nakit yaratan birim olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle ayrıştırılmış coğrafi bilgi
sunulmamaktadır.

Satışların maliyeti:

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

Ticari mal satış maliyeti (5.709.482) (4.849.148)
Nakliyat ve paketleme maliyeti (952.565) (540.496)

(6.662.047) (5.389.644)

NOT 19 - PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri:

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

Reklam giderleri (1.498.240) (646.153)
Personel giderleri (380.300) (205.432)
Amortisman ve itfa payları (44.576) (17.187)
Danışmanlık giderleri (1.633) (1.139)
Bilişim ve teknoloji giderleri (280) (174)
Diğer (38.256) (24.419)

(1.963.285) (894.504)

Genel yönetim giderleri:

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

Personel giderleri (425.763) (119.801)
Amortisman ve itfa payları (96.349) (75.996)
Bilişim ve teknoloji giderleri (60.770) (31.543)
Danışmanlık giderleri (58.305) (10.054)
Diğer (44.623) (16.326)

(685.810) (253.720)
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NOT 20 - ÇEŞİT ESASINA GÖRE GİDERLER

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

Ticari mal maliyeti (5.709.482) (4.849.148)
Reklam giderleri (1.498.240) (646.153)
Nakliyat ve paketleme giderleri (952.565) (540.496)
Personel giderleri (806.063) (325.233)
Amortisman ve itfa payları (Not 10, 11, 12) (140.925) (93.183)
Bilişim ve teknoloji giderleri (61.050) (31.717)
Danışmanlık giderleri (59.938) (11.194)
Diğer (82.879) (40.744)

(9.311.142) (6.537.868)

NOT 21 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE GİDERLER

Esas faaliyetlerden diğer gelirler

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

Stopaj iade gelirleri (*) 49.945 -
Vade farkı geliri 33.381 18.622
Kambiyo karları - 11.067
Satışlara ilişkin reeskont faiz geliri 11.646 5.794
ADP hizmet payı geliri 8.747 -
Servis gelirleri 2.447 -
Ar-ge teşvik gelirleri 2.300 -
Banka promosyon gelirleri 2.702 1.597
Diğer 13.253 6.268

124.421 43.348

(*) Not 14'te açıklandığı üzere, stopaj iadesi geliri, dijital reklam platformlarından alınan reklam
hizmetleri ile bağlantılı olarak daha önce ödenmiş stopaj vergisi tutarlarının tahsilatlarından
oluşmaktadır.

Esas faaliyetlerden diğer giderler

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

Kambiyo zararı (341.453) (44.164)
Rekabet Kurumu incelemesi karşılığı (127.525) -
Alımlara ilişkin reeskont faiz gideri (83.710) (66.616)
Kredi kart hizmet giderleri (23.718) (18.596)
Şüpheli alacak karşılığı (3.293) (3.375)
Hileli kredi kartı işlemlerine ilişkin katlanılan giderler (4.546) (1.990)
Diğer (10.069) (2.764)

Toplam (594.314) (137.505)
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NOT 22 – YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİR VE GİDERLER

1 Ocak - 1 Ocak -
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Kambiyo karları 315.770 -
Faiz geliri 325 -

Toplam 316.095 -

1 Ocak - 1 Ocak -
Yatırım faaliyetlerinden giderler 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Gerçeğe uygun değer kayıpları (Not 4) (40.250) -

Toplam (40.250) -

NOT 23 - FİNANSMAN GELİR VE GİDERLERİ

1 Ocak - 1 Ocak -
Finansman gelirleri 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Kambiyo karları 1.756.144 46.402
Faiz geliri 42.203 21.017

Toplam 1.798.347 67.419

1 Ocak - 1 Ocak -
Finansman giderleri 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Erken tahsilat komisyon gideri (461.270) (225.243)
Faiz giderleri (87.584) (56.619)
Kambiyo zararları (1.997) (640)
Diğer (405) (3.135)

Toplam (551.256) (285.637)

NOT 24 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)

Grup’un vergi mutabakatı aşağıda sunulmuştur:

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

Vergi öncesi zararı (700.078) (474.516)

Grup’un beklenen vergi geliri / (gideri) 175.020 104.394
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi (37.552) (6.243)
Muhasebeleştirilmeyen ertelenmiş vergi varlıklarının etkisi (137.468) (98.151)

Dönem vergi gideri - -

Cari dönem vergisiyle ilgili kısa vadeli varlıklar

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Peşin ödenen vergi ve fonlar 4.702 2.907

4.702 2.907
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NOT 24 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(Devamı)

Cari Vergi

Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği finansal
tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide
finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı
ayrı hesaplanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520
sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için %25’tir (2020: %20).

Bazı Vergi Kanunlarında değişiklik yapılmasına dair Kanun 28 Kasım 2017'de TBMM'de onaylanmış ve
5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak tüm şirketler için kurumlar vergisi oranı 2018, 2019
ve 2020 yılları için %20’den %22’ye çıkarılacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Kurumlar Vergisi Kanunu'na
eklenen geçici 13. madde ile 22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7316 sayılı Kanun'un
11. maddesi ile 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla %22 olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı, 2021 yılı
kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için %23 oranında uygulanacaktır. Söz konusu
uygulama 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemleri için geçerli olacak ve 1 Temmuz
2021 tarihinden itibaren verilecek beyannamelerde uygulanacaktır.

Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası vb.) ve indirimlerin
(ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde
başka bir vergi ödenmemektedir.

20 Ocak 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde kabul edilen “Vergi Usul Kanunu ile
Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile enflasyon muhasebesi uygulaması
31 Aralık 2023 tarihli bilançodan başlamak üzere ertelenmiştir.

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye
ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.

Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %22 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci
ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına 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 ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade
alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.

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 akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.

Vergi incelemesine yetkili makamlar muhasebe kayıtları incelemelerini geriye dönük beş yıl süreyle
yapabilir ve hatalı işlem tespit edilirse ortaya çıkan vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarlarını
değiştirebilirler.

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
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NOT 24 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(Devamı)

Ertelenmiş vergi

Grup, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki
birikmiş geçici farklar üzerinden hesaplar. Bununla birlikte, işletme birleşmeleri dışında, hem ticari hem
de mali karı veya zararı etkilemeyen varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara alınması durumunda
ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü mali tablolara alınmaz.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup geçmiş yıl zararlarından, kullanılmamış vergi teşviklerinden
(kullanımı süre kıstına tabi olmamasına rağmen) ve birikmiş geçici farklardan sırasıyla 259.715 bin TL
(2020: 154.245 bin TL), 55.477 bin TL (2020: 23.879 bin TL) ve 20.486 bin TL (2020: 16.180 bin TL)
tutarlarındaki ertelenmiş vergi varlığını öngörülebilir gelecekte kullanımlarına ilişkin belirsizlikler
nedeniyle muhasebeleştirmemiştir.

Toplam geçici farklar
Ertelenmiş vergi

varlıkları/(yükümlülükleri)
2021 2020 2021 2020

Ertelenmiş vergi varlıkları:
Taşınan vergi zararları 1.129.197 771.226 259.715 154.245
Vergi teşvikleri 241.206 119.397 55.477 23.879
Kullanım hakkı varlıkları ve ilgili kiralama borçları 28.816 33.040 6.628 6.608
Ticari malların değer düşüklüğü karşılığı 10.151 10.462 2.335 2.092
Gider tahakkukları, sözleşme yükümlülükleri ve satıcı avansları 3.195 12.670 717 2.534
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 55.357 23.578 11.071 4.716
Diğer 13.553 2.910 3.154 582

Toplam 1.481.475 973.283 339.097 194.656

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri:
Peşin ödenmiş giderler (3.404) (1.763) (783) (353)
Ticari borçlar ve satıcılara borçlar (11.461) - (2.636) -

Toplam (14.865) (1.763) (3.419) (353)

Geri kazanılamayan ertelenmiş vergi varlıkları 335.678 (194.303)
Ertelenmiş vergi varlıkları, net - -

Grup’un üzerinden ertelenmiş vergi aktifi yaratılmamış kullanılabilir birikmiş zararlarının son kullanım yılları
aşağıda sunulmuştur.

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

2021 - 32.445
2022 53.838 59.591
2023 65.639 145.173
2024 48.458 101.937
2025 413.723 432.080
2026 547.539 -

Toplam 1.129.197 771.226

Türkiye'de Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
İlişkin Kanun” (“Vergi Barışı Kanunu”) kapsamında D-Market, isteğe bağlı olarak 2018 ve 2019 yılları
için, D-Ödeme ve D-Fast ise 2018, 2019 ve 2020 yılları için kurumlar vergisi matrahını artırmıştır ve bu
kapsamda ilgili yıllara ait geçmiş yıl zararlarını yarısından ileride faydalanamayacaktır. Grup, TTK
matrahını isteğe bağlı olarak artırmak için 146 bin TL ödemiş olup, vergi affı kapsamında ilgili yıllar için
kurumlar vergisi ile ilgili vergi incelemesine tabi tutulmayacaktır. Ayrıca devam eden vergi denetimi,
kurumlar vergisi matrahı artırılarak kurumlar vergisi açısından kapatılmıştır.
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NOT 25 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Üst düzey yönetime sağlanan faydalar

Grup’un üst düzey yönetime sağlanan faydaları yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere (genel
müdür ve direktörler) ödenen ücretler, primler ve diğer kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.
31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin tutarlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Kısa vadeli faydalar 310.105 63.165

310.105 63.165

2021 yılına ait üst düzey yönetime sağlanan kısa vadeli faydalar 121.2 milyon TL tutarında nakit olarak
ödenen hisse bazlı ödeme ve 85.3 milyon TL tutarında özkaynağa dayalı hisse bazlı ödemeleri
içermektedir.

Aşağıda belirtilen tüm ilişkili taraflar Doğan Ailesi üyeleri tarafından kontrol edilmektedir.

İlişkili taraflardan ticari alacaklar

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. (“Doğan Dış Ticaret”) 1.822 1.404
Mutlu Erturan (*) - 1.500
Diğer 362 504

Toplam 2.184 3.408

(*) Şirket, Eylül 2020'de üst düzey yöneticisi olan Mutlu Erturan'a 1.500 bin TL tutarında faizsiz kredi
vermiştir. Kredinin tamamı 5 Mart 2021 tarihinde geri ödenmiştir.

Diğer ilişkili taraflardan alacaklar, ağırlıklı olarak ticari mal satışından ve bir üst düzey yöneticiye verilen
faizsiz krediden kaynaklanmaktadır.

İlişkili taraflara ticari borçlar

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Doruk Faktoring A.Ş. 4.469 -
Doğan Yayınları Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret A.Ş.

(“Doğan Yayıncılık”) 1.728 1.745
Mesiar Medya Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 1.607 1.091
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. 77 259
Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim A.Ş. 8 492
Diğer 1.158 343

Toplam 9.047 3.930

İlişkili şirketlere olan ticari borçlar esas olarak stokların satın alınmasından, reklam hizmetlerine ilişkin
borçlar ve genel merkez kiralarından ile ticari finansman düzenlemeleriyle ilgili borçlardan oluşmaktadır.
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NOT 25 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

İlişkili taraflarla gerçekleştirilen mal ve hizmet satışları

Aşağıda listelenen tüm ilişkili taraflar Doğan Ailesi üyeleri tarafından kontrol edilmektedir.

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

Nesine 1.774 1.692
Doğan Yayıncılık 1.288 1.066
Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş. (“Doğan Portal”) 1.229 595
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. 764 248
Glokal Dijital Hizmetler ve Pazarlama A.Ş. 740 618
Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim A.Ş. 606 393
Aydın Doğan Vakfı - 1.226
Diğer 2.166 1.999

Toplam 8.567 7.837

İlişkili taraflarla gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları

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

Doğan Dış Ticaret 55.881 35.294
D Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. 12.741 14.923
Mesiar Medya Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 10.799 6.868
Doğan Yayıncılık 5.953 6.137
Doğan Trend Otomotiv Tic. Hiz. Ve Tek. A.Ş. 2.587 -
Doğan Portal 447 362
Diğer 1.321 4.276

Toplam 89.729 67.860

NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal riskin faktörleri ve yönetimi

Grup faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki
değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Grup’un toptan risk yönetim programı,
mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Grup’un mali performansı üzerindeki potansiyel
olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.
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NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Döviz kuru riski

Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur
değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Grup kur riski ve net parasal pozisyonunu
düzenli raporlama ve toplantılarla aylık olarak takip etmektedir. Takipler, yabancı para bakiyelerinin
onaylanmış limitler dâhilinde olup olmadığının kontrolü vasıtası ile sağlanmaktadır.

Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal olmayan
yükümlülüklerinin rapor tarihi itibarıyla TL cinsine çevrilerek sunulmuş dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2021
İngiliz İsviçre

ABD Doları Avro Sterlini Frangı Toplam

Varlıklar:
Nakit ve nakit benzerleri 3.749.790 76 3 5 3.749.874
Finansal yatırımlar 1.158.052 - - - 1.158.052
İlişkili ve diğer taraflardan
ticari alacaklar 2.990 811 - - 3.801

Diğer dönen varlıklar 910 - - - 910

Toplam varlıklar 4.911.742 887 3 5 4.912.637

Yükümlülükler:
İlişkili ve diğer taraflara

ticari borçlar (649.680) (4.926) (173) (51) (654.831)

Toplam yükümlülükler (649.680) (4.926) (173) (51) (654.831)

Net kur farkı pozisyonu 4.262.062 (4.039) (170) (46) 4.257.806
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NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Döviz kuru riski (devamı)

31 Aralık 2020
İngiliz İsviçre

ABD Doları Avro Sterlini Frangı Toplam

Varlıklar:
Nakit ve nakit benzerleri 272.407 3.074 12 63 275.556
İlişkili ve diğer taraflardan

ticari alacaklar 1.585 1.194 - - 2.779
Diğer dönen varlıklar 6.416 811 - 775 8.002

Toplam varlıklar 280.408 5.079 12 838 286.337

Yükümlülükler:
İlişkili ve diğer taraflara ticari
borçlara (246.664) (1.387) - (1.034) (249.085)
Kiralama yükümlülükleri - (7) - - (7)

Toplam yükümlülükler (246.664) (1.394) - (1.034) (249.092)

Net kur farkı pozisyonu 33.744 3.685 12 (196) 37.245

Kredi riski

Kredi riski, nakit ve nakit benzeri değerlerden, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş
alacakları kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır. Finansal varlıkların sahipliği
karşı tarafın sözleşmeyi yerine getirememe riskini beraberinde getirir. Ancak, hasılat elde etmede
kullanılan operasyonların doğası gereği birçok satış işlemi ön ödemeler veya eşzamanlı nakit transferi ile
gerçekleşmekte, böylelikle Grup’a bağlı olan şirketler önemli ölçüde kredi riskine maruz kalmamakta, grup
şirketlerinde önem teşkil edecek düzeylerde şüpheli alacaklar oluşmamaktadır.

Fonlama riski

Mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, fonlama imkânı yüksek borç verenlerden ve
tedarikçi finansmanı bağlantılarıyla yeterli fonlama taahhütlerinin sağlanması yoluyla yönetilmektedir.

Kur riskine duyarlılık

Şirket, ağırlıklı olarak Avro ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Aşağıdaki tablo Grup’un
ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını
göstermektedir. %10’luk oran, Grup yönetimi tarafından kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran
olup, söz konusu oran Grup yönetiminin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir.
Duyarlılık analizi sadece dönem sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz
konusu kalemlerin yılsonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, vergi öncesi
kar/(zarar)’daki artışı ifade eder.
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NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Kur riskine duyarlılık (devamı)

31 Aralık 2021 Kar/(Zarar) Özkaynaklar
Yabancı
paranın

Yabancı
paranın

Yabancı
paranın

Yabancı
paranın

değer
kazanması

değer
kaybetmesi

değer
kazanması

değer
kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında
%10 değişmesi halinde

ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü) 426.206 (426.206) - -

ABD Doları net etki-gelir/(gider) 426.206 (426.206) - -

Avro’nun TL karşısında
%10 değişmesi halinde

Avro net varlık/(yükümlülüğü) 404 (404) - -

Avro net etki-gelir/(gider) 404 (404) - -

İngiliz Sterlini’nin TL karşısında
%10 değişmesi halinde

İngiliz Sterlini net varlık/(yükümlülüğü) 17 (17) - -

İngiliz Sterlini net etki-gelir/(gider) 17 (17) - -

İsviçre Frangı’nın TL karşısında
%10 değişmesi halinde

İsviçre Frangı net varlık/(yükümlülüğü) 5 (5) - -

İsviçre Frangı net etki-gelir/(gider) 5 (5) - -
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NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Kur riskine duyarlılık (devamı)

31 Aralık 2020 Kar/(Zarar) Özkaynaklar
Yabancı
paranın

Yabancı
paranın

Yabancı
paranın

Yabancı
paranın

değer
kazanması

değer
kaybetmesi

değer
kazanması

değer
kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında
%10 değişmesi halinde

ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü) 3.374 (3.374) - -

ABD Doları net etki-gelir/(gider) 3.374 (3.374) - -

Avro’nun TL karşısında
%10 değişmesi halinde

Avro net varlık/(yükümlülüğü) 369 (369) - -

Avro net etki-gelir/(gider) 369 (369) - -

İngiliz Sterlini’nin TL karşısında
%10 değişmesi halinde

İngiliz Sterlini net varlık/(yükümlülüğü) 1 (1) - -

İngiliz Sterlini net etki-gelir/(gider) 1 (1) - -

İsviçre Frangı’nın TL karşısında
%10 değişmesi halinde

- -
İsviçre Frangı net varlık/(yükümlülüğü) 20 (20)

İsviçre Frangı net etki-gelir/(gider) 20 (20) - -

Likidite riski yönetimi

Grup, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin
eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak likidite riskini yönetir.
İhtiyatlı likidite riski yönetimi yeterli ölçüde nakit tutmayı yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının
kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Mevcut ve ilerideki muhtemel
borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının
erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Aşağıdaki tablo, Grup’un finansal
yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, Grup’un yükümlülükleri iskonto
edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır.
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NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Likidite riski yönetimi (devamı)

Sözleşme
Kayıtlı uyarınca 3 aydan 3 - 12 1 - 5 5 yıldan

31 Aralık 2021 değer nakit akışları daha kısa ay arası yıl arası daha fazla

Türev olmayan finansal araçlar:
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 4.062.149 4.090.295 4.090.295 - - -
Borçlanmalar 193.184 199.832 198.372 1.460 -
Kiralama yükümlülükleri 211.250 261.177 31.377 89.877 139.923 -
İlişkili taraflara ticari borçlar 9.047 9.047 9.047 - - -

4.475.630 4.560.351 4.329.091 91.337 139.923 -

Sözleşme
Kayıtlı uyarınca 3 aydan 3 - 12 1 - 5 5 yıldan

31 Aralık 2020 değer nakit akışları daha kısa ay arası yıl arası daha fazla

Türev olmayan finansal araçlar:
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 2.024.549 2.035.688 2.035.688 - - -
Kiralama yükümlülükleri 144.056 181.997 13.526 48.360 120.111 -
Borçlanmalar 347.436 368.070 368.070 - - -
İlişkili taraflara ticari borçlar 3.930 3.930 3.930 - - -

2.519.971 2.589.685 2.421.214 48.360 120.111 -
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NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Sermaye riski

Grup sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan da
borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Grup’un
sermaye yapısı kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri sırasıyla çıkarılmış sermaye, sermaye
yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş yıl karlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır. Grup’un
sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler yönetim tarafından değerlendirilir.
Yönetim bu değerlendirmelerine dayanarak sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan
borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar temettü ödemeleri ve yeni hisse ihracı yoluyla dengede tutulması
amaçlanmaktadır.

Grup sermayeyi borç/toplam özkaynak oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam özkaynağa
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum
tablosunda gösterildiği gibi finansal borçlanmalar ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler)
düşülmesiyle hesaplanır.

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Net borç / (nakit) (3.409.035) (101.151)
Toplam özkaynaklar 2.676.176 (787.332)

Net borç -nakit /özkaynaklar oranı (127%) 13%

Finansal araçların makul değeri

Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın
satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olarak tanımlanır.

Grup, finansal araçların tahmini makul değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip gerçek değerleri
tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, her
zaman, Grup’un cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir.

Finansal araçların makul değerinin tahmini için kullanılan yöntem ve varsayımlar aşağıdaki gibidir:

Nakit ve nakit benzeri değerlerin, ticari borçların, borçlanmaların ve kira yükümlülüklerinin de dahil
olduğu belirli finansal varlık ve yükümlülükler maliyet değerleri ile taşınırlar ve kısa vadeli olmaları
sebebiyle kayıtlı değerlerinin yaklaşık olarak makul değerlerine eşit olduğu öngörülmektedir.

Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili şüpheli alacak karşılıklarıyla beraber makul değeri yansıttığı
öngörülmektedir.

Gerçeğe uygun değer hiyerarşisi

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri
aşağıdaki gibi belirlenir:
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NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Finansal araçların makul değeri (Devamı)

• Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif
piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.

• İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede
belirtilen borsa fiyatından başka doğrudan ya da dolaylı olarak piyasada gözlenebilen fiyatının
bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir.

• Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun
değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden
değerlenmiştir.

Gerçeğe uygun değer hiyerarşisine göre, Grup'un finansal varlıkları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibi
sınıflandırılır:

31 Aralık 2021
Finansal varlıklar Toplam Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3

Finansal varlığın gerçeğe
uygun değer kayıpları (Not 4) 1.024.437 1.024.437 - -

1.024.437 1.024.437 - -

(2020: Yoktur)

NOT 27 - NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

31 Aralık 2021 ve 2020 itibarıyla net borç mutabakatı aşağıdaki gibidir:

Kiralama
Yükümlülükleri Borçlanmalar Toplam

1 Ocak 2021 144.056 347.436 491.492

Kiralama yükümlülüklerindeki artış 140.367 - 145.868
Nakit girişleri - 1.750.046 1.750.046
Nakit çıkışları (104.829) (1.912.509) (2.017.338)
Nakdi olmayan diğer hareketler (*) 31.656 8.211 34.366

31 Aralık 2021 211.250 193.184 404.434

Eksi: nakit ve nakit benzerleri (3.813.469)

Net borç/(nakit) (3.409.035)
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NOT 27 - NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı)

Kiralama
Yükümlülükleri Borçlanmalar Toplam

1 Ocak 2020 84.289 18.977 103.266

Kiralama yükümlülüklerindeki artış 97.602 - 97.602
Nakit girişleri - 1.619.217 1.619.217
Nakit çıkışları (58.365) (1.305.405) (1.363.770)
Nakdi olmayan diğer hareketler (*) 20.530 14.647 35.177

31 Aralık 2020 144.056 347.436 491.492

Eksi: nakit ve nakit benzerleri (592.643)

Net borç/(nakit) (101.151)

(*) Nakdi olmayan diğer hareketler iptal olan ve yeniden değerlenen kiralama yükümlülüklerinden
kaynaklanmaktadır.

NOT 28 – PAY BAŞINA KAYIP

Pay başına kayıp aşağıda verilmiştir:

2021 2020
Ana ortaklığa ait net dönem zararı (700.078) (474.516)
Beheri 0.20 TL nominal değerindeki payların

ağırlıklı ortalama adedi 304.764 284.328

Pay başına kayıp (2,30) (1,67)

Not 15’te detayları açıklandığı üzere 25 Mayıs 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında her bir
hissenin nominal değeri 1 TL'den 0,20 TL'ye düşürülerek ihraç edilen pay sayısı 56.866 binden 284.328
bine yükseltilmiştir. Bunun sonucunda, sunulan dönemler için pay başına kayıp hesaplaması, ihraç
edilen hisselerin nihai sayısı ve itibari değeri baz alınarak yapılmıştır.

5 Temmuz 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen pay sayısı
284.328 binden 325.998 bine çıkmıştır.

NOT 29 – DENETİM ÜCRETLERİ

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

2021 2020
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti 8.586 4.257
Diğer güvence hizmetleri ücreti 1.040 3.806

9.626 8.063
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NOT 30 - RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Nisan 2021’de Türk Rekabet Kurumu (“TRK”), rekabeti bozucu anlaşmalar nedeniyle 32 şirket hakkında
inceleme başlatmıştır (e-ticaret, perakende, yayıncılık ve hızlı yemek sektörlerinde faaliyet gösteren
şirketlerin dahil olduğu, ancak Grup’un dahil olmadığı). 18 Ağustos 2021 tarihinde , Grup, Sayıştay'dan,
Sayıştay'ın yürütme organı olan Rekabet Kurulu'nun 5 Ağustos 2021'de Grup'un da aralarında
bulunduğu 11 şirket hakkında rekabeti bozucu anlaşmalar nedeniyle soruşturma başlatılmasına karar
verdiğine ve bu soruşturmayı, devam eden Nisan 2021 soruşturmasıyla birleştirdiğine dair bir tebligat
almıştır. 18 Nisan 2022 tarihinde incelemeye ilişkin soruşturma raporu Grup’a tebliğ edilmiştir. Buna
göre Soruşturma Heyeti tarafından Hepsiburada’nın rekabeti bozucu anlaşmaları yasaklayan Rekabetin
Korunması Hakkındaki Kanun’u ihlal ettiği, bu nedenle idari para cezası uygulanması gerektiği sonuç
ve kanaatine ulaşılmıştır. Ancak nihai karar Kurul tarafından verilecek olup, şu an için ceza verileceğine
ilişkin kesin bir durum söz konusu değildir. Grup, nihai kararın 6 ay içerisinde çıkmasını beklemektedir.
Soruşturma Heyeti tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda en ağır ihlal olan kartel olarak
değerlendirilmesi halinde “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun
Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik” (Ceza Yönetmeliği) uyarınca
Hepsiburada’nın karar tarihinden bir önceki yıl (2021) Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanmış yasal mali
tablolarındaki yıllık net satış gelirinin %2’si ila %4’ü arasında bir oran esas alınması söz konusu
olacaktır. Grup yönetimi ve hukuki danışmanlar kaynak çıkışının muhtemel olduğu sonucuna vardığı
için, Grup, Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanmış yasal mali tablolarındaki yıllık net satış gelirinin %2’si
oranı ve idari cezanın 30 gün içinde ödenmesi halinde %25 erken ödeme indiriminden faydalanacağını
dikkate alarak 31 Aralık 2021 itibariyle konsolide finansal tablolarında 127.525 bin TL tutarında karşılık
ayırmıştır.

16 Aralık 2021 tarihinde D-Market, Hepsi Finansal Danışmanlık aracılığıyla Doruk Finansman A.Ş.'nin
hisselerinin %100 sahipleri ile Doruk Finansman'ın %100 hissesini toplam 20 milyon TL işlem bedeliyle
satın almak üzere anlaşmış ve Hisse Satış ve Satın Alma Anlaşması imzalamıştır. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayının ardından işlem 28 Şubat 2022 tarihinde kapatılmış ve
Grup Satıcılara (Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("DoHol"), Doruk Finansman'da %97 hisse oranına
sahip, Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. ve Doğan ailesi bireyleri (toplu olarak "Satıcılar")) toplam
5 milyon TL nakit olarak ödeme yapmıştır. Ayrıca Grup kapanış protokolünde Doruk Finansman'ın
finansal tablolarında tespit ettiği bazı alacakların kapanış günü itibariyle tahsili üzerine DoHol'e 15
milyon TL ("Koşullu Tutar") nakit ödeme yapmayı kabul etmiştir. Koşullu Tutar, kapanıştan üç ay sonra
başlayan alacakların tahsiline bağlı olarak en fazla 10 yıllık süre içinde DoHol'a ödenecektir.

2022 yılının Ocak ayından itibaren Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, rapor tarihi itibarıyla
krize ve sıcak çatışmaya dönüşmüştür. Krize konu olan iki ülkede Grup’a ait bir faaliyet
yürütülmemektedir. Şirket’in faaliyetlerini yürüttüğü coğrafyalar göz önünde bulundurulduğunda Grup
operasyonları üzerinde direkt bir etki beklenmemektedir.  Ancak, rapor tarihi itibarıyla krizin seyrinin
belirsiz olması sebebiyle, küresel ölçekte yaşanabilecek gelişmelerin, bu gelişmelerin küresel ve
bölgesel ekonomiye olası yansımalarının, Grup operasyonlardaki etkileri makul bir şekilde tahmin
edilememektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 4 Nisan 2022 tarihinde yayınladığı verilere göre Türkiye’de Mart 2022
itibariyle tüketici fiyat endeksinde üç yıllık kümülatif artış %109.4 olmuştur. TMS 29, Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı uyarınca yüksek enflasyonlu ekonominin özelliklerinden
biri, üç yıllık kümülatif enflasyon oranının %100'e yaklaşması veya onu aşmasıdır. TMS 29'a göre
Türkiye ekonomisinin hiperenflasyonist ekonomi olarak tanımlanması ve 30 Haziran 2022 ve sonrasında
sona eren raporlama dönemleri için TMS 29'un uygulanması beklenmektedir. Finansal tablolar, TMS
29'un uygulanmasıyla raporlama dönemi sonundaki cari ölçüm birimine göre sunulacaktır. Raporlama
dönemi sonunda cari ölçüm birimine göre sunulmayan parasal olmayan kalemler ve finansal durum
tablosundaki özkaynak hesapları, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosundaki tüm kalemler
genel bir fiyat endeksi uygulanarak yeniden düzenlenir. Ayrıca, net parasal pozisyondan kaynaklanan
kazanç ve kayıplar, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Grup, TMS
29'un uygulanmasının Grup'un finansal durumu veya performansı üzerindeki etkisini
değerlendirmektedir.
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