
 

Şirket Raporu                                 11 Şubat 2019 

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (DENGE) 

Denge Yatırım Holding A.Ş. 2007 yılında, kurulmuş 

veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine 

katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon 

ve yönetim konularının toplu bünye içerisinde 

güvenli, sağlıklı ve yüksek randıman ile yönetilerek 

gelişmelerini ve devamlılıklarını sağlamak amacı ile 

kurulmuştur. Holding, finansal hizmetler ve 

bankacılık, dış ticaret ve enerji sektörlerinde 

hedeflediği yatırımlarını iştirakleri ve bağlı 

ortaklıkları vasıtası ile gerçekleştirmektedir.  

 

Şirketin halka açık ve borsada işlem gören payları, 

BIST Gelişen İşletmeler Pazarı’nda “Sürekli 

Müzayede Yöntemi” ile işlem görmektedir.   

 

Şirket’ in kayıtlı sermaye tavanı 300 milyon TL, 

ödenmiş sermayesi 50 milyon TL’ dir. 6.225.000 

adet pay A Grubu ve nama yazılı, 43.775.000 adet 

pay ise B Grubu ve hamiline yazılıdır. Her bir A 

grubu payın Genel Kurul toplantılarında 15 oy, beher 

B grubu payın ise 1 oy hakkı vardır. Ayrıca Yönetim 

Kurulu üyelerinden en fazla 2/3 ünün A Grubu, 

geriye kalanın B Grubu pay sahiplerinin 

gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi 

zorunludur. Şirketin nihai kontrolü Tayyar Raci 

ŞAŞMAZ’ a ait olup 07.02.2019 tarihi itibariyle 

sermayedeki payı %42,86, oy hakkı oranı ise 

%79,17’dir. Ortaklık yapısı aşağıdaki tablodaki 

gibidir. 

 

Ortaklar Hisse 

Tutatı(TL)  

Pay 

% 

Oy 

Hakkı 

% 

Tayyar Raci 

Şaşmaz 

21.431.290 42,86 79,17 

Denge Yatırım 

Holding A.Ş. 

5.100.001 10,20 3,72 

Diğer 23.468.709 46,94 17,11 

Genel Toplam 50.000.000 100,00 100,00 

  

Şirket yönetimi, inşaat sektöründeki stresi göz 

önünde bulundurarak bu sektördeki yatırımların 

azaltılmasını ve medya hizmetleri ve prodüksiyon 

alanlarındaki faaliyetlerin arttırılmasını planlamıştır.  

 

Bu çerçevede, 4 Şubat 2019 tarihinde alınan 

Yönetim Kurulu Kararı ile; Şirket unvanının Denge 

Medya Yatırım Holding olarak tadil edilmesi ve 

Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon 

Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı bir iştirak 

kurulması kararlaştırılmıştır. Bu iştirak Şirketinin 

faaliyet konusu; sinema filmi, dizi film, belgesel 

filmi, reklam filmi, televizyon programları ve diğer 

içerikler hazırlamak, bu içeriklerin yurtiçi ve 

yurtdışına pazarlanmasında faaliyet göstermek, 

Sinemalar, Televizyonlar, Dijital Platformlar ve 

çeşitli mecralarda yayın kuruluşları ile yayın, içerik 

üretme, ortak projeler yapmak için anlaşmalar 

yapmak olarak planlanmıştır. 
 

DENGE HAFTALIK GRAFİK 

 
 

2018/6 aylık bilançoda, Şirketin toplam varlıkları 

2017 yılsonuna göre % 123 artışla 142 milyon TL 

olmuştur. Aynı dönemde Şirketin toplam 

yükümlülükleri ise 61,5 milyon TL’ ye yükselmiş, 

Özkaynakları da 2017 yılsonuna göre % 26 artarak 

80,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir tablosu 

tarafında ise Şirket 2018/6 aylık dönemde zarar 

açıklamıştır. 

 

Sonuç olarak Şirketin medya hizmetleri ve 

prodüksiyon alanlarındaki faaliyetlerin arttırılması 

planı sonrasındaki performasını izlemek gerektiğini 

düşünüyor ve defter değeri seviyelerinden BİST’ te 

işlem gören Şirket payları için endekse paralel bir 

performans öngörüyoruz. 

 



DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE 
FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE KAR 
VEYA ZARAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. 

 

 

 

GENEL MÜDÜRLÜK 

Adres 
: Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:17 
  1.Levent / İstanbul 

Telefon : 0 212 344 09 00 
Fax : 0 212 344 09 13 

Email 
: info@metroyatirim.com.tr 
 

 

 
 
UYARI  
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti 

SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen 

bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen 

hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan 

bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali 

durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 
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