PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ’NİN 4 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017
YILINA İLİŞKİN GENEL KURUL TOPLANTISINDA SORULAR HAKKINDA CEVAP YAZISI
Şirketimizin 4 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ikinci
gündem maddesi görüşmeleri sırasında pay sahiplerinden Sayın Gürsoy HAFIZOĞLU Elektronik Genel
Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden aşağıdaki konular hakkında bilgi talebini iletmiştir:
1. [Finansal] Tablolarda reklam giderleri olarak 45.243.170 TL belirtilmiştir. 2017 yılında Türkiye’de, hangi
TV Kanallarına, ne kadar reklam yayınlatma bedeli ödenmiştir?
2. Raporlarda belirtilen Vergi Incelemelerinde, Vergi Müfettişlerine usulüne uygun görevlendirme
yapılmış mıydı[?] Görevlendirme emri var mıydı müfettişlerin ellerinde yaptıkları tüm vergi
incelemeleri için[?]
Toplantı Başkanı iletilen soruların hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması nedeniyle
sorulan sorunun Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1.3.5 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi ticari sır içermeyen
kapsamda en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanacağı ve
30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulacağı
hakkında katılanları bilgilendirmiştir.
Bu doğrultuda ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan sayılı Kurumsal Yönetim
İlkelerinin 1.3.5’inci maddesi uyarınca hazırlamış olduğumuz yazılı cevabı aşağıda tüm pay
sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
1. 2017 yılı toplam reklam giderlerimiz 45.243.170 TL ile 2016 yılı reklam giderlerine göre %36 oranında
azalmıştır. 2017 yılında televizyon reklam harcamalarının toplam reklam giderleri içindeki payı ise %0,9
olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde toplam televizyon reklam harcaması 423.875 TL’dir ve TV8 ve
Dream TV televizyon kanallarında yapılan tanıtım için 150 TL tutarı nakdi, kalan kısmı barter
kapsamında verilen hizmet karşılığını göstermektedir. Kanal bazında maliyet tutarı hakkında bilgi ticari
sır kapsamında değerlendirildiğinden paylaşılmamaktadır.
2. 2016 ve 2017 yıllarında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu müfettişlerince 2014 yılı için Şirket’in
kanuni defter ve belgeleri üzerinde gelir vergisi stopajı yönünden inceleme gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu inceleme ile ilgili olarak Vergi Denetim Kurulu müfettişlerince Şirketimize bildirim yapılmış ve
Vergi Denetim Kurulu nezdinde incelemeye başlama tutanağı inceleme başlangıç tarihi itibarıyla 213
sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 140. maddesi hükümleri doğrultusunda düzenlenmiştir.
Saygılarımızla,
Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi
Tarih: 16.04.2018
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