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DESPEC BiLGiSA YAR PAZARLAMA VE TiCARET A. ~
FiNAN SALTABLOLAR

Sayfa No: 1

FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN(:O) (TL)
Yeniden
Diize nl e n mi~

i nce lemeden
Dipnot
Refer a nslan
VARLIKLAR
Donen Varhklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Y atmmlar

6
7
10
10-37
10
11
11-37
II
12
13
15
25
26

Ticari Alacaklar
-jli~kili Taraflardan Alacaklar
-j/i~kili Ofmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diger Alacaklar
-j/i~kili Tarajlardan Diger Alacaklar
-jfi~kili Olmayan Tarajlardan Diger A!acaklar
Tiirev Aravlar
Stoklar
Pe~in Odenmi~ Giderler
Cari Donem Vergisiyle ilgili Varhklar
Diger Donen Varhklar

(Ara Topla m)
Sat!~ Amac•yla Elde Tutulan Duran Varhk1ar
Dura n Varhkla r
Finansa1Y atmm1ar
Diger A1acak1ar
-j/i~kili Tarajlardan Diger Alacaklar
-jfi~kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar
Ozkaynak Yontemiy1e Deger1enen Yatmm1ar
Yatmm Amavh Gayrimenku ller
Maddi Duran Varhk1ar
Maddi 0 1mayan Duran Varhk1ar
-;jerefiye
-Diger Maddi Olmayan Duran Varltklar
Pe~in Odenmi~ Gider1er
Erte1 enmi ~ Vergi Varhg1
TOPLAM VARLIKLAR

(*)
BagJms•z
De net imden

Gevm em i~

Gevmi~

30.09.2013

31.12.2012

54.916.581
10.859.935
54.487
23. 170.139
23 .170.139
4.389.494
4.342.980
46.5 14
39.416
14.864.696
971.549

58.303.841
4.778.671
25.747.3 16
2.312.255
23.435.061
13 .712.673
13.709.561
3.112
12.996.005
428.546

566.865
54.916.581

640.630
58.303.841

427.881
10.190

433.182
28.618

18.280
233.454
5.743

16.929
294.849
1.333

5.743

1.333

160.214
55.344.462

9 1.453
58.737.023

34
7

16
17
18
19
19
19
15
35

ili~ik Av•klayJcJ Notlar Bu Finansa1 Tab1o1arm Tamam1ayJCISidJr.

(*) Yeniden diizen1eme etkileri Not 2.06

kar~ ila~tlrmah

bi1gi1er ve onceki donem tarihli finansa1 tab1o1ann diizen1enmesi notunda

avJk1amm~ti r.

DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET A.~.
FiNANSAL T ABLOLAR

Sayfa No: 2

FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN(:O) (TL)
Yeniden
Diizenlenmi~

incelemeden
Dipnot
Refe.-anslan
KAYNAKLAR
K1sa Vadeli Yiikiimliiliikler
K1sa Vadeli Borc;:lanmalar
Uzun Vadeli Borc;:lanmalann K1sa Vadeli Ktstmlan
Diger Finansal Ytiktimltiltikler
Ticari Borc;:lar
-ili~kili Taraflara Ticari Borr;lar
-ili~kili Tarajlara 0/mayan Ticari Borr;lar
<;ah~anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Borc;:lar
Diger Borc;:lar
-ili~kili Tarajlara Diger Borr;lar
-ili~kili 0/mayan Tarajlara Diger Borr;lar
Ttirev Arac;:lar
Ertelenmi~ Gelirler
Donem Kan Vergi Ytiktimltiltigli
Ktsa Vadeli Kar~tltklar
-(:alt~anlara Saglanan Faydalara ili~kin Ktsa Vadeli Kar~tftklar
-Diger Ktsa Vadeli Kar~tltklar
Diger Ktsa Vadeli YUktim!Ultikler
(A•·a toplam)
Sat1~ Amaciyla Elde Tutulan Duran Varhklara
ili~kin Ytiktimltiltikler
Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler
Uzun Vadeli Kar~tltklar
-(:alt~anlara Saglanan Faydalara iii~kin Uzun Vadeli Kar~titklar
-Diger Uzun Vadeli Kar~tltklar
Ertelenmi~ Vergi YUktim1UltigU
Diger Uzun Vadeli Yliklim1U1iikler
OZKAYNAKLAR
Ana O•·takhga Ait Ozkayn~lda•·
Odenmi~ Sermaye
Sermaye Dlize1tme Fark1art
Geri Ahnm1~ Paylar (-)
Hisse Senedi ihrac;: Prim1eri
Kar veya Zararda Yeniden Smtflandm1mayacak Birikmi~ Diger Kapsamh
Gelirler veya Giderler
-Yeniden Deger1eme ve 01c;:Um Kazanc;:/Kayip1an
Kar veya Zararda Yeniden Smtflandm1acak Birikmi~ Diger Kapsamh
Gelirler veya Gider1er
- Yabanc1 Para <;evrim Farklan
- Finansal Riskten Korunma Fonu
Kardan Ayn1an K1S1t1anmt~ Yedek1er
Gec;:mi~ Ytllar Kar/Zarar1an
Net Donem Kan/Zarart
Kontrol GUcti Olmayan Pay1ar
TOPLAM KA YNAKLAR

8

(*)
BagimSIZ
Denetimden

Ge~memi~

Ge~mi~

30.09.2013

31.12.2012

10.088.901
57.494

16.736.521

7.473 .039
215.152
7.257.887
62.276
1.403.975
1.331.881
72.094
175.865
793 .729
122.523

13.897.541
32.849
13.864.692
33.071
1.446.349
1.384.358
61 .991
25 .009
257.469
530.575
546.507

122.523

546.507

10.088.901

16.736.521

289.909
289.909
289.909

228.003
228.003
228.003

44.965.652
44.965.652
23 .000.000
437.133

41.772.499
41.772.499
23 .000.000
(1.294.351)

2.967.707

2.748.459

8
9
10
10-37
10
20
11
11-37
II
12
15
35
22
24
22
26
34

24
24
24
35
26
27

(32.461)
(32.461)

4.129.678
8.813.537
5.043.948

(628.883)
(630.460)
1.577
3.457.316
6.557.147
7.932.811

55.344.462

58.737.023

606. 110
606.110

27

ili~ik Ac;:tk1aytct Not1ar Bu Finansa1 Tablolann Tamamlaytcistdtr.

(*) Yeniden dlizen1eme etkileri Not 2.06

kar~tla~ttrmah

bilgiler ve onceki donem tarih1i finansal tab1o1ann dlizen1enmesi notunda

ac;:tklanmt~ttr.

DESPEC~

DESPEC BiLGiSA YAR PAZARLAMA VE TiCARET A.~.
FiNANSAL T ABLOLAR

Sayfa No: 3

KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR TABLOSU (TL)
Yeniden

Yeniden

Diizenlenmi~(*)

Diizenlenmi~(*)

incelemeden

incelemeden

incelemeden

incelemeden

Ge~memi~

Ge~memi~

Ge~memi~

Ge~memi~

01.01.201330.09.2013

01.07.201330.09.2013

01.01.201230.09.2012

01.07.201230.09.2012

SURDURULENFAALiYETLER
Hasliat

28

95 .963 .686

30.809.407

91.431.246

27.351.388

28

(85 .230.223)

(27.493 .663)

(81.21 1.091)

(24.975 .930)

10.733.463

3.315.744

10.220.155

2.375.458

Gene! Yonetim Giderleri (-)

29

(3.311.620)

(978 .333)

(2.687 .544)

(907.062)

Pazarlama, S att~ ve Dagttlm Giderleri (-)

29

(1.377.471)

(478 .893)

(1.493 .511)

(428.929)

Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler

31

4.098.353

1.709.988

2.328.373

493.467

Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-)

31

(2.043 .057)

(846.264)

(2.428.474)

(546.364)

8.099.668

2.722.242

5.938.999

986.570

Satt~Iann

Mali yeti (-)

BRUT KAR I (ZARAR)

ESAS FAALiYET KARl/ ZARARI
Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatmmlann Kar I Zararlanndaki
Paylar
Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler

32

Yatmm Faaliyetlerinden Giderler (-)

32

Finansal Gelirler

33

2.693 .775

1.018.810

1.641.508

(358.002)

Finansal Giderler (-)
SURDURULEN FAALiYETLER VERGi ONCESi
KARI/ZARARI

33

(3.697.145)

(505.986)

( 1.022.177)

1.118.191

Siit'diiriilen Faaliyetler Vergi Gelir I (Gideri)

7.096.298

3.235.066

6.558.330

1.746.759

(2.052.350)

(636.390)

(897.528)

(235.484)

- Donem Vergi Gelir I (Gideri)

35

(2.1 08.609)

(795.442)

(91 0.150)

(252.966)

- Ertelenmi~ Vergi Gelir I (Gideri)

35

56.259

159.052

12.622

17.482

5.043.948

2.598.676

5.660.802

1.511.275

Donem Kat·/Zarannm Dagthmt
Kontrol Giicli Olmayan Paylar

27

Ana Ortakhk Paylan

27

5.043 .948

2.598.676

5.660.802

1.511.275

Pay Ba~ma

36

0,219302

0,112986

0,246122

0,065708

Kazan~;

DiGER KAPSAMLI GELiR KISMI
Kar veya Zarat· Olarak Yeniden Stmflandmlacaldat·

3.185.725

(I. 703.058)

(662.964)

Y abanct Para <;:evrim Farkt

3.187.302

(2.039.935)

(633 .894)

(1.577)

336.877

(29.070)

Nakit Akt~ Riskinden Korunma Kazanvlart/Kaytplan
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smtflandmlamayacaklar
Emeklilik Planlarmdan Aktlieryal Kazan9 ve Kaytplar
DiGER KAPSAMLI GELiR

(32.461)

3.510

(32.461)

3.510

3.153.264

3.510

(I. 703.058)

(662.964)

8.197.212

2.602.186

3.957.744

848.311

8.197.212

2.602.186

3.957.744

848 .311

TOPLAM KAPSAMLI GELiR I GiDER
Toplam Kapsamh Gelit·/Gidel'in Dagthmt
Kontrol Giicli Olmayan Paylar
Ana Ortakhk Pay ian
ili~ik Avtklaytct Notlar Bu Finansal Tablolarm Tamamlaytctstdtr.

(*) Yeniden diizenleme etkileri Not 2.06 kar~tla~tlrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolann diizenlenmesi notunda ay tklanmt~tlr.

DESPEC BiLGiSA YAR PAZARLAMA VE TiCARET A.~.
FiNANSAL T ABLOLAR

Sayfa No: 4
Yeniden
Diizen l en mi~(* )

NAKiT AKISTABLOSU (TL)

Dipnot Refera nslan

incelemeden

i ncelemeden

Ge£memi~

Ge£ m em i~

01.01.201330.09.2013

01.01.201230.09.2012

A) ESAS FAALiYETLERDEN KA YNAKLANAN NAKiT AKIMLARI
StirdiirUien Faaliyetler Vergi Oncesi kan
Net dOnem kanm

i~letme

Amortisman (+)
Ktdem Tazminatt

Not: I S-19

I (Azah~)

Kar~thgmdaki Art t ~

Alacaklar Reeskont Tutanndaki
Cari DOnem SOpheli Alacak
Stok Deger DO~O~

7.096.298

6.558.330

58.084
85 .940
112.883

53.699
113.022
(39.014)

5.342
176.043

(39.402)
45.371

faal. elde edilen nakit ak. getirmek iryin yaplian dOz. :

Artt~

Not:24

I (Azalt~)

Kar~thgmdaki Artt~

Kar~tl t gmdaki Artt~

Not: IO

I (Azah~)

(Azah~)

I

Not: I O
Not:13

Krediler Gerryekle~memi~ Kur Fark t (Geliri)IGideri
Borry Senetleri Prekontundaki

Azah~

I (Artt~)

Faiz Gideri (+)
Faiz Geliri (-)

2.537

23 .939

Not:33

924.460
(1.438.40 1)
243.041
(423 .984)

882.580
(1 .207.688)
283.528
(581.579)

6.842.243
2.458.952

5.599.979
628 .789

9.323.179
(2 .044.734)

1.305.865
1.831.824

Not:10

(6.427 .039)

(4.002.935)

Not:ll

(42.374)

1.583 .937

2.258.201
12.368.428
513.94 1
( 1.845.455)
(24.034)

(1.047.707)
5.899.752
200.085
(1.322.505)
(50.70 I)

11.012.880

4.726.631

( 18.723)
33.019

(165 .643)

14.296

(165.643)

57.494

(3.902.823)

(5.004.059)
(4.946.565)
6.080.611

(5.072.119)
(8.974.941)
(4.413.953)

Not:32

Gelir Tahakkuklanndaki
Fiyat Farkt

Not:lO

Azah~

I (Artt~)

Kar~thklanndaki Artt~

Dava Ka~thklarmdaki

Artt~

I

Not:26

I (Azah~)

Not:22

(Azah~)

Not:22

Menkul Ktymet veya uzun vadeli yat. elde edilen kazanrylar (-)
Ticari i~lemlerdeki Azah~ I (Artt~)
Diger Alacaklardaki
Stoklardaki

Azah~

Azah~

I

Not:IO

(Artt~)

Not:ll

I (Artt~)

Not:13

Sattlmaya Haztr Finansal Varhklardaki

Azah~

I (Artt~)

Ticari Borrylardaki Artt~ I (Azah~)
Diger Borrylardaki

Artt~

I (Azah~)

Diger Yokomloloklerde Artt~ I
Diger

Artt~lariAzah~lar

(Azah~)

Not:7

Not:26

(+)I(-)

Esas Faaliyet ile ilgili Olu ~an Naldt (+)
Odenen Faiz (-)

(492.807)

Not:7

i~letme Sermayesinde Degi~ilder Oncesi Faa liyet Kan (+)

Not:32-33

Vergi Odemeleri (-)

Not:35

Ktdem Tazminatl Odemeleri (-)

Not:24

Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
B) YA TIRIM FAALiYETLERiNDEN KA YNAKLANAN NAKiT AKINII
Maddi duran varhk ahmlan (-)
Maddi duran varhk r,:tkt~lanndan elde edilen nakit (-)

Not:18-19
Not:17-18-19

Yatmm faa liyetlerinde kullamlan naldt
C)FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN KAYNALANAN NAKiT AKIMLARI
Finansal Borr,: Odemeleri (-)1 Finansal Borry Ahmmdan Kaynaklanan Nakit (+)(Net)

Not:8

Sermaye Art1~ 1

Not :27

Odenen TemettOier (-)

Not :27

Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
Naldt ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artl~
DONEM BASI NAKiT DEGERLER

Not:6

4.778 .671

14.045.702

DONEM SONU KASA VE BANKALAR

Not:6

10.859.282

9.631.749

DESP

PAZARLAIV1.1!1JJ.J'f"'-l"'l

DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET A.~.
FiNANSAL TABLOLAR
Sayfa No: 5
OZKAYNAK DEGi~iM TABLOSU (TL)

Dipnote Referanslan

01.01.2013

27

Odenmi~

Sermaye

Sermaye
DUzeltme

Farklan

23.000.000

Geri
Ahnm•s
Paylar

Pay ihra~
Primleri/
iskontolan

Kar veya Zararda Yeniden
Smtflandtnlmayacak
Birikmi~ Diger Kapsamh
Gelirler ve Giderler
Yeniden
Diger
Degerleme ve
Kazan~I(K
Ol~iim Kazan~ I
ay1plar)
Kavmlan

Kar veya Zararda Yeniden
Smlfland•nlacak
Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler ve
Giderler
Yabanc1
Riskten
Diger
Korunma
Para
Kazan~(Ka
Cevirim
Kazan~
y1plar)
Kay1plan
Farklan

12.350

2.748.459

10.773

Birikmis Karlar
Ge~mi~

Kardan Aynlan
KlSitlanm•s
Yedekler

Ydlar Karl

3.457.316

6.557.147

7.932.811

7.932.811

(7.932.811)

Zararlan

NetDonem
Kan I Zaran

Ozkaynaklar

41.772.499

Sermaye artmmt
Get;mis y11lar karl anna transferler

672.362

Y edeklere transferler

(672.362)
(5.004.059)

T emettii 6demesi

(5.004.059)

Sermayeye ilave Edilecek istirak Salls Kazanc1

1.731.484

Toplam Kapsamh Gelir

219.248

(32.461)

1.236.570

(12.350)

10.773

Uonem Kan

1.731.484

Yabanc1 para t;evrim farklan

30.09.2013

27

8.197.212

5.043.948

5.043.948

1.236.570

219.248

3.187.302
(12.350)

Deger Artis Kazanc1
·Emeklilik planlan akttieryal kazan<; ve
ka 1 Jar

5.043.948

!0.773

(1.577)

32.461
23.000.000

437.133

2.967.707

(32.461)

32.461
606.110

4.129.678

8.813.537

5.043.948

44.965.652

14.381.944

9.689.510

41.557.049

incelemeden Ger;nzemi$
01.01.2012

27

(12.084)

2.912.355

11.500.000

570.196

2.515.128

(11.500.000)

11.500.000

Sermaye artmmt

9.689.510

Get;mis y!llar karl anna transferler

942.188

Y edeklere transferler

(9.689.510)

(942.188)
(5.072.119)

Temettii 6demesi
Toplam Kapsamh Gelir

(1.268.781)

(160.658)

(610.496)

Yabanc1 para t;evrim farklan

(1.268.781)

(160.658)

(610.496)

(25.913)

(5.072.119)
5.660.802

362.790

3.957.744
(2.039.935)

Sermayeye ilave Edilecek istirak Sat•s Kazanc1
Deger Artis Kazanc1

30.09.2012

27

23.000.000

(1.268.781)

2.751.697

(610.496)

(25.913)

362.790

~

932.986

3.457.316

6.557.147

5.660.802

5.997.679

5.660.802

40.442.674

ilisik At;!k lay!c! Notlar Bu Finansal Tablolann Tamamlay!c!s!d!r.

·

o~s~r;
PAZAR ~..V--

DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayici Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Tiirk Lirast olarak gosterilmi~tir)

1

~iRKETiN ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A .S. ("Despec", ya da "Sirket" ), TUrkiye genelinde bilgisayar
firmalanna ve kutasiyecilere ihtiyact duyulan neredeyse tUm Bili~im Teknolojileri ("BT") tUketim malzemelerini
( toner, mUrekkep kartu~, ~erit, yedekleme UrUnleri, kagtt UrUnleri, aksesuar vb) iyi organize olmu~ bir
distribUtOr kimligi ile dagttmaktadtr. 04.01.1995 tarihinde ba~ka bir isim altmda kurulan Sirket 02.08.1995
tarihinde ticaret unvanmt indeks Teknolojik OrUnler Dagttlm A.S. olarak, 09.10.1998 tarihinde ise Des pee
Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.S. olarak degi~tirmi~tir . Sirket esas faaliyetlerine 1998 ytlmm sonlanna dogru
ba~lamt~ttr . Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.S . Sirket portfoyUnde bulunan UrUnlerinin satt~ ve
dagttlmmt istanbul Merkez, Ankara ve izmir'deki ~ubelerinde bulunan satt~ ekipleri vasttast ile ve buralardaki
mevcut depolarmdan yUrUtmektedir.
Donemler itibariyle Sirket'in sermaye ve ortakltk yaptst a~agtdaki gibidir;

30.09.2013
Hissedar
Desbil Teknolojik OrUnler A.S.(*)
Despec Group B.V.
Halka A<;tk Ktstm
Diger

Top lam

Pal:Oram%

31.12.2012

Pal: Tutan

Pal: Oram%

Pal: Tutan

%30,25
%30,33
%39,35
% 0,07

6.956.268
6.975 .000
9.050.000
18.732

%30,25
%30,33
%39,35
% 0,07

6.956.268
6.975.000
9.050.000
18.732

%100

23.000.000

%100

23.000.000

(*)Halka a<;tk ktstmda Desbil Teknolojik Orilnler A.S .' ne ait 225 .994 adet pay yer almaktadtr.
Yonetim Kurulu 14.03.2012 tarih ve 2012/03 nolu karanyla, ~irketin 11.500.000 TL alan <;tkanlmt~
sermayesinin 25.000.000 TL kaytth sermaye tavam i<;erisinde kalmak ~arttyla% 100 artmlarak 23.000.000 TL'
ye <;tkanlmasma, artmlacak sermaye tutan alan 11.500.000 TL' r:in i<; kaynaklardan kar~tlanmasma karar
vermi~tir.

Sirket satt~lannm bUyUk bir bolUmUnU HP UrUnleri (ozellikle yaztct toner ve kartu~lan) olu~turmaktadtr.
Sirket'in dagtttmmt Ustlendigi diger Urilnler Epson, Imation, OKI, Sony, Canon, Xerox, Panasonic, IBM, Trust
ve Targus'tur.
Sirket'in Merkez ofis operasyonlan ve lojistik faaliyetleri Ayazaga, Si~li, istanbul'daki merkez binasmda
yUrUtUlUrken, aynca Ankara ve izmir'de de ~ubeleri bulunmaktadtr. Ankara ve izmir ~ubelerinde de lojistik,
depolama, sat!~, ve finans bolUmleri bulunmaktadtr.
Sektore ili$kin ba$hca riskier a$agtda belirtilmi$tir:
a- Alacak Riski: Dagtttm yaptst i<;erisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanahnm sermaye yaptst
dU$UktUr. 3.000 civannda oldugu dU$UnUlen bu grup bayiler stk el degi$tirdigi gibi a<;thp, kapanma oranlan da
olduk<;a yUksektir.
b- Sekt6rel Rekabet: Faaliyet gosterilen sektordeki Uretici firmalar, markalar ve UrUnler bazmda dUnya <;apmda
yogun rekabet i<;erisindedirler. Oretici firmalann bu rekabet ortamt ut-Jsal pazarlarda da fiyatlara yanstmaktadtr.
Finans yaptst ve mali yet yaptlan gU<;lU olmayan firmalar i<;in bu durum olduk<;a risk ta$tmaktadtr.
c- Kur Riski: Bili~im teknolojileri UrUnlerinin bUyUk bir <;ogunlugu yurtdt~mdan ithal edilmekte ya da yurt
i<;inden doviz cinsinden ahnmaktadtr. OrUnler ahmrken genelde yabanct para birimi cinsinden bor<;lamlmakta ve
6demeleri de aym para birimlerinden yaptl:naktadtr. Satt~ politikalanm lirlin giri~ para birimi lizerinden
yapmayan firmalar kur artt~lannda zarar riski ile kar~t kar~tya kalmaktadtrlar.
d- Oretici firmalann distribUt6rlUk atamalannda mUnhastrhk yoktur: Oretici firmalar ile yaptlan distribUt6rltik
anla~malannda kar~thkh mlinhastrhk ili~kisi yoktur. Oretici firmalar distriblit6rllik atamalannda, pazarm
ko~ullarma gore ba$ka bir distribUtorlUk atayabilecegi gibi, aym zamanda distribUtor firmalarda diger Uretici
firmalar ile distribUt6rlUk anla~malan imzalayabilirler. Sirket yonetimi, sekt6rde uzun ytllardtr faaliyet
gosterildiginden ve iyi derecede bir know-how seviyesine sahip olundugundan, distribUt6rltik anla~malanmn
feshi riskinin son derece dli~lik oldugunu dti~linmektedir.
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e- ithalat rejimlerinde yapiian degb;;iklikler: Htiktimetlerin baz1 donemlerde ithalat rejimlerinde yapm1~ olduklan
degi!?iklikler ithalat1 olumlu yonde etkiledigi gibi bazen de olumsuz yonlerde etkileyebilmektedir.
Sirketin merkez ve !?Ubelerinin adresleri a!?ag1daki gibidir.
Ortakhgm merl<ezi : Ayazaga Mahallesi Ayazaga Cendere Caddesi No:13/3 34396 $i!?li/ISTANBUL 'dur.
Aynca Ankara ve izmir ~ubeleri bulunmaktad1r.
$ube Adresleri
Ankara $ube: <;etin Emec;: Bulvan Ovec;:ler 4.Cadde No:4/9 Dikmen/ANKARA
izmir $ube: I 370 Sokak No: 26 35320 <;ankaya/iZMiR
$irket'in donemler itibari ile mialama personel say1s1; 2013 yih:28 (2012 yi11 :29)'dir. $irket personelinin tamam1
idari personeldir.
2

MALi T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi$KiN ESASLAR

2.01 Sunuma ili~kin Temel Esaslar I (Uygunluk Beyam)
$irket yasal defterlerini ve kanuni mali tablolanm TUrk Ticaret Kanunu ("TTK") ve vergi mevzuatmca
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hamlamaktad1r. Ekli finansal tablolar Sermaye
Piyasas1 Kurulu'nun ("SPK") yayimladigi Gene! Kabul Gormli~ Muhasebe Politikalarma uygun olarak $irket'in
yasal kay1tlarmda yapiian dlizeltmeleri ve Simflandirmalan ic;:ermekteclir.
Sermaye Piyasas1 Kurulu ("SPK"), Seri: XI, No: 29 sayi11 "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili!?kin
Esaslar Tebligi" 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayi11 resmi gazete yay1mlanan Seri II, 14.1 no'lu "Sermaye
Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ile ylirlirllikten kaldmlmi~tir.
Bu teblige istinaden, i~letmeler Finansal Tablolann hamlanmasmda Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartlan Kurulu (KGMDSK) tarafmdan yay1mlanan TMS/TFRS' Jeri esas ahrlar. Finansal Raporlama ilke,
usul ve esaslannm, ac;:1k ve anla~Iiabilir hale gelmesini veya uygulama birliginin saglanmasm1 teminen, gerekli
gorlilmesi halinde uygulamay1 belirlemek Uzere Sermaye Piyasas1 Kanunu'nun 14. Maddesi kapsammda
Kurul'ca kararlar ahmr. i~letmeler bu kararlara uymakla yliklim!Udlirler.
ili~ikteki mali tablolar Seri II, 14.1 no'lu teblige gore hamlanmi~ olup, mali tablolar ve dipnotlar, SPK
tarafmdan 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile uygulanmas1 zorunlu kiiman formatlara uygun olarak sunulmu~tur.

SPK'nm ilgili tebligi uyarmca i~letmeler, ara donem finansal tablolanm UMS 34 "Ara Donem Finansal
Raporlama" standardma uygun olarak tam set veya ozet olarak haz1rlamakta serbesttirler. $irket bu c;:erc;:evede ara
donemlerde tam set finansal tablo hazirlamayi tercih etmi!?, soz konusu tam set konsolide finansal tablolanm
KGK' nun finansal raporlama standartlanna uygun olarak hazirlami~tlr.
ili~ikteki finansal tablolar, 30 Ekim 2013 tarihinde Yonetim Kurulu tarafmdan onaylanmu;;t1r. Gene! Kurul'un
finansal tablolan degi!?tirme yetkisi bulunmaktad1r.

Yabanc1 Para i~Iemlerin Fonksiyonel Para Birimi Cinsinden Degerlemesi
$irketin fonksiyonel para birimi 30 Haziran 2013 tarihine kadar olan donem ic;:in, ah~ ve sat1~lann onemli olc;:Ude
ABD Dolan bazh olmas1 nedeniyle, 21 no'lu Uluslararas1 Muhasebe Standard! ("UMS") "Kur Degi~iminin
Etkileri" uyarmca ABD Dolan olarak belirlenmi~tir. 1 Temmuz 2013'den itibaren ah!? ve sat1~lann onemli
olc;:Ude TL bazh olarak degi~mesi dolayisiyla fonksiyonel para biriminin TL olarak belirlenmesine karar
verilmi~tir.

2012 yi11 ve 1 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013 tarihine kadar olan donemde yabanc1 para i~lemlerinin ABD
Dolan'na c;:evrimindeki ana hatlar a!?ag1da belirtilmi~tir:
- Yabanc1 para i~lemleri, yabanc1 para ile fonksiyonel para birimi arasmdaki i~lem tarihindeki spot kur
uygulanmak suretiyle bulunan tutar lizerinden fonksiyonel para birimi cinsinden kay1tlara ahmr.
Her bilanc;:o tarihinde,
- Parasal yabanc1 kalemler kapam~ kurlan lizerinden,
- Tarihi maliyeti ile kay1tlarda izlenen parasal olmayan yabanc1 kalemler i~lemin gerc;:ekle~tigi tarihteki kurlar
lizerinden,
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- Yabanc1 para makul degeri ile kayttlarda izlenen parasal olmayan kalemler, makul degerlerinin belirlendigi
tarihteki kurlar i.izerinden ABD Dolan'na c;evrilir.

Fonksiyonel Para Biriminden Farkh Bir Raporlama Para Birimi Kullamlmasi
SPK'ya sunulmak i.izere haztrlanan bu finansal tablolar ve dipnotlar Ti.irk Liras1 olarak sunulmu~tur. 30 Haziran
2013 tarihine kadar ABD Dolan olarak haZirlanan finansal tablolann sunum amacma yonelik olarak Ti.irk
Liras1'na c;evrimindeki ana hatlar a~agtda belirtilmi~tir:
- Varhk, yi.iki.imli.ili.ikler ve donemin finansal tablolanna almm1~ gelir ve gideri sonucunda olu~anlar haric;
ozkaynaklar kalemleri (bazi ozkaynaklar kalemleri haric;) bilanc;o tarihi itibariyle olu~an kapam~ kurlan
lizerinden Ti.irk Lirast'na c;evrilir. Ozkaynaklar hesaplarmdan sermaye ve sermaye yedekleri tarihsel nominal
degerleri ile ta~mmakta olup bunlara ili~kin c;evrim farklan ozkaynaklar ic;erisinde yabancl para c;evrim farklan
hesabmda gosterilmektedir.
- 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren doneme ait gelir tablosu alt1 ayl:k ortalama yabanc1 para kuru olan 1 ABD
Dolan= 1,8094TL kullamlarak TL'ye c;evrilerek sunulmaktad1r.
- Bu i~lemler sonucunda olu~an diger ti.im farklar ozkaynaklar ve diger kapsamh gelir/gider ile
ili~kilendirilmektedir.

30 Haziran 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle TLIABD Dolan

Tarih

kapam~

kurlan

a~agtda belirtilmi~tir:

ABD Dolan Kuru

30 Haziran 2013
31 Arahk 2012
31 Arahk 2011

1,9248
1,7826
1,8889

1 Temmuz 2013 den itibaren ah~ ve sati~lann onemli olc;i.ide TL bazh olarak degi~mesi dolayts1yla fonksiyonel
para biriminin TL olarak belirlenmesine karar verilmi~tir. Buna gore 1 Temmuz 2013 tarihinden sonra
gerc;ekle~en i~lemler TL olarak kabul edilerek muhasebele~tirilmi~tir.
30 Eyli.il 2013 tarihi itibariyle haZirlanan finansal tablolarda yer alan parasal olmayan kalemler 30 Haziran 2013
tarihine kadar ABD Dolan cinsi olarak kabul edilmi~tir . Bu tarihten sonra gerc;ekle~en i~lemler ise fonksiyonel
para birimi TL olarak degi~tirildigi ic;in parasal olmayan kalemler TL olarak muhasebele~tirilmi~tir.
Gelir tablosu hesaplan ise yine parasal olmayan kalemlerde uygulanan muhasebe teknigi uygulanm1~ ve 30
Haziran 2013 tarihine kadar gerc;ekle~en i~lemler ortalama ABD Dolan kuru kullamlarak c;evrime tabi tutulmu~
olup, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren ise TL olarak muhasebele~tirilmi~tir.

2.02 Yiiksek Enflasyon Donemlerinde Mali Tablolarm Diizeltilmesi
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm1~ oldugu bir kararla, Tlirkiye'de
Standartlan'na uygun mali tablo haztrlayan ~irketler ic;in, 1 Ocak 2005
enflasyon muhasebesi uygulamasmm gerekli olmadtgmi ilan ettigi
Muhasebe Standard! 29 "Yliksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal
haztrlanmas1 ve sunumu uygulamasm1 sona erdirmi~tir.

2.03 Muhasebe Politikalarmda

faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
tarihinden itibaren gec;erli olmak lizere
ic;in bu tarihten itibaren Uluslararas1
Raporlama'ya gore finansal tablolarm

Degi~iklikler

Gerekli olmas1 veya $irket'in mali durumu, performans1 veya nakit akt~lan lizerindeki i~lemlerin ve olaylarm
etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve gtivenilir bir sunumu sonucunu doguracak nitelikte ise muhasebe
politikalarmda degi~iklik yapthr. Muhasebe politikalannda yapllan degi~ikliklerin onceki donemleri etkilemesi
durumunda, soz konusu politika hep kullammdaym1~ gibi mali tablolarda geriye dontik olarak da uygulamr.
Donemler itibariyle muhasebe politikalarmda degi~iklik yapllmaml~tlr .
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2.04 Muhasebe Tahminlerindeki Degi~iklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminleri, gtivenilir bilgilere ve makul tahmin yontemlerine dayamlarak yap1hr. Ancak, tahminin
yapildigi ko~ullarda degi~iklik olmas1, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geli~melerin ortaya yikmasi sonucunda
tahminler gozden geyirilir. Muhasebe tahminindeki degi~ikligin etkisi, yalmzca bir doneme ili~kinse, degi~ikligin
yapildigi cari donemde, gelecek donemlere de ili~kinse, hem degi~ikligin yapildigi donemde hem de gelecek
donemlerde, ileriye yonelik olarak, donem kan veya zararmm belirlenmesinde dikkate ahnacak ~ekilde mali
tablolara yans1t1hr.
Cari donem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki donemlere etkisi olmas1 beklenen muhasebe
tahminindeki bir degi~ikligin niteligi ve tutan finansal tablo dipnotlannda, gelecek donemlere ili~kin etkinin
tahmininin mlimklin olmad1g1 hailer d1~mda ayiklamr. ~irket Yonetimi, maddi ve maddi olmayan duran
varhklann yararh omlirlerinin tespiti, k1dem tazminat1 hesabmda kullamlan akttieryal varsay1mlar, ~irket lehine
veya aleyhine devam eden dava ve icra takipleri ivin aynlacak kar~1hklar, stok deger dti~tikltigtintin tespiti gibi
hususlarda muhasebe tahminlerine ba~vurmaktad1r. Kullamlan tahminlere ili~kin detayh ayiklamalar a~ag1da
ilgili dipnotlarda yer almakta muhasebe tahminlerinde a~ag1daki degi~iklik yapilmi~tir.
UMS 21 Kur degi~imlerinin etkileri standarti fonksiyonel Para birimini i~letmenin faaliyet gosterdigi temel
ekonomik yevrenin para birimi olarak tammlar. Bir i~letmenin faaliyette bulundugu temel ekonomik yevre, gene!
olarak nakit yaratt@ ve harcad1g1 yevredir. Geverli para birimi; mal ve hizmet sat1~lannm en yok etkileyen para
birimi, i~vilik v.b. giderlerin geryekle~tirildigi para birimi, finansman faaliyetlerinden saglanan naktin para
bi1:imi v.b. hususlar goz online almarak ve bu unsurlardaki gelecekte beklenen degi~meler goz online almarak
~irket Yonetimi tarafmdan belirlenmektedir. ~irket Yonetimi fonksiyonel para birimine ili~kin muhasebe
tahminlerini ve uyguladigi politikalan her bilanyo doneminde tekrar gozden geyirmektedir. Bu yeryevede yap!lan
degerlendirmede, son y!l gervekle~meleri ve ileriye dontik beklentiler de dikkate fonksiyonel para biriminin 1
Temmuz 2013'den itibaren TL olarak degi~tirilmesine karar verilmi~tir. Degi~ikliginin etkileri UMS 21 Paragraf
35-37 geregi ileriye donlik olarak uygulanmi~ttr. Diger bir deyi~le, i~letme tUm kalemleri yeni geyerli para birimi
degi~im tarihi olan 30.06.2013 tarihindeki doviz kuru kullamlarak yevrilmi$ ve yevrim sonras1 olu~an tutarlar
parasal olmayan kalemler ivin tarihi mali yet olarak dikkate ahnmi~tu·.
UMS I 9' de yap!lan degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan k1dem tazminat1 aktlieryal kay1p ve
kazanylan diger kapsamh gelirde raporlanmi~tir. ~irket yonetimi muhasebe politikas1 degi~ikliginin 31 Arahk
2012 ve 30 Eyltil 2012 tarihi itibanyla sona eren hesap donemlerindeki finansal tablolara olan etkisini
degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi sonras1 etkilerin onemsiz seviyede gortilmesi nedeniyle geymi~ donem
finansal tablolannm yeniden dlizenlenmemesine karar vermi~tir.

Onemli Muhasebe Degerlendirme, Tahmin ve Varsaytmlart
Finansal tablolann hazu·Ianmasmda ~irket yonetiminin, raporlanan varhk ve yliklimltiltik tutarlanm etkileyecek,
bilanyo tarihi itibari ile muhtemel yliklimllililk ve taahhlitleri ve raporlama donemi itibariyle gelir ve gider
tutarlanm belirleyen varsay1mlar ve tahminler yapmas1 gerekmektedir. Geryekle~mi~ sonuylar tahminlerden
farkh olabilmektedir. Tahminler dlizenli olarak gozden geyirilmekte, gerekli dlizeltmeler yap!lmakta ve
gervekle~tikleri donemde gelir tablosuna yansitilmaktadirlar.
Finansal tablolara yansit!lan tutarlar lizerinde onemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanyo tarihinde var
olan veya ileride gervekle~ebilecek tahminlerin esas kaynaklan goz onlinde bulundurularak yap!lan varsay1mlar
a~ag1dad1r :
maa~ art1~lan

ve

yah~an

•

K1dem tazminat1 yliklimlliltigli aktlieryal varsay1mlar (iskonto oranlan, gelecek
aynlma oranlan) kullamlarak belirlenir. (Not:24)

•

~irket, sabit k1ymetlerini dogrusal amortisman metoduyla faydah omtir esasma uygun bir ~ekilde
amortismana tabi tutmu~tur. Beklenen faydah omlir kahnti deger ve amortisman yontemi, tahminlerde
ortaya yikan degi~ikliklerin olas1 etkileri ivin her y!l gozden ger;:irilir ve tahminlerde bir degi~iklik varsa
ileriye donlik olarak muhasebele~tirilir. ~irketin amortisman hesaplamalan ile ilgili herhangi bir tahmin
degi~ikligi bulunmamaktadu·. (Not:18-19)

•

~irket, alacaklanmn tahsil edilmesi konusunda belirsizlik (~liphe) olu~mas1 durumunda dava ay!IIp
ay!lmad1gma bak!lmaks!Zln bu alacaklar iyin kar~1hk ay1rmaktad1r. ~irket, alacaklanmn ~tipheli hale
gelmesini onlemek amac1yla riskli gordligli firmalardan teminat almaktad1r. (Not: 10)
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•

Stoklar elde etme maliyeti veya net gervekle~ebilir degerin dil~Uk olamyla mali tablolara yansitilmi~tlr.
Deger dU~UklUklerinin belirlenmesi Sirasmda ~irket stoklarmda yer alan Urilnlerin teknolojik
eskimelerini de dikkate almaktad1r.(N ot: 13)

•

~irket , DistribiltOrlUgilnU yapm1~ oldugu firmalardan sat1~ veya alim Uzerinden daha once belirlenen
oranlarda prim almaktad1r. Prim tahakkuklan hakedi~ esasma gore gelir yazilmaktad1r. (Not:26)

2.05 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti
Mali tablolarm hazirlanmasi s1rasmda uygulanan onemli muhasebe politikalannm ozeti

a~ag1daki

gibidir:

2.05.01 Gelir Kaydedilmesi
Gelirler, gelir tutannm gilvenilir ~ekilde belirlenebilmesi ve i~lemle ilgili ekonomik yararlarm ~irket'e akmasmm
muhtemel olmas1 Uzerine alman veya alinabilecek bedelin gervege uygun degeri Uzerinden tahakkuk esasma gore
kay1tlara alimr.
Mallarm sati~mdan elde edilen gelir, a~ag1daki ~artlar kar~iland1gmda muhasebele~tirilir:
•
•
•
•
•

~irket 'i n

mUlkiyetle ilgili tUm onemli riskleri ve kazammlan aliciya devretmesi,
millkiyetle ili~kilendirilen ve silregelen bir idari kat1hmmm ve satilan mallar Uzerinde etkin bir
kontrolilniln olmamas1,
Gelir tutannm gilvenilebilir bir ~ekilde olvillmesi,
i~lemle ili~kili olan ekonomik faydalann i~letmeye ak1~mm olas1 olmas1,
i~lemden kaynaklanacak maliyetlerin gtivenilebilir bir ~ekilde Olvillmesi.
~irket'in

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen omrti boyunca ilgili finansal varliktan elde edilecek tahmini nakit
giri~lerini soz konusu varligm kay1tli degerine indirgeyen efektif faiz oram nispetinde ilgili donemde tahakkuk
ettirilir.
Satt~lar iverisinde onemli bir finansman unsurunun bulunmas1 durumunda makul bedel gelecekte olu~acak nakit
ak1~lanmn finansman unsuru iverisinde yer alan gizli faiz oram il~ indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk
esasma gore mali tablolara yansitilir.

Despec agirlikli olarak bilgisayar ttiketim Urlinleri satmakta olup, bunlarm bilyilk bir bolilmilnil HP Urlinleri
(ozellikle yaziCI toner ve kartu~lan) olu~turmaktad1r. ~irket'in dagitimmi Ustlendigi diger Urilnler Epson,
Imation, OKI, Sony, Canon, Xerox, Panasonic, IBM, Trust ve Targus' dur. ~irket stok alimlannm yakla~1k% 90% 95'i ilk bilyilk on satJCI firmadan saglanmaktad1r. Hewlett Packard'tan yap!lan ali~lar toplam stok ali~larm
yakla~1k% 50-% 60'idlr.
~irketin satm alimlanmn bilyilk vogunlugu tiretici firmalardan direkt olarak yapilmaktad1r. Piyasa ko~ullanna
gore fiyatlarda olu~abilecek farkliliklar, Uretici firmalar tarafmdan kar~ilanarak, fiyat rekabeti saglanmaktad1r.
Bunun d1~mda Uretim hatas1 ihtiva eden Urlinlere ili~kin zarar bedelleri Uretici firma tarafmdan ~irkete
odenmektedir. Aynca Kamu ve Ozel Sekt5rdeki bilyilk ahmlarda, bayilere Uretici firmalardan ozel fiyatlar
ahnmakta, ve bu sektOrlerde faaliyet gosteren firmalara en uygun ko~ullarla fiyatland1rma yapilmaktad1r. BT
sektortiniln dinamik ve degi~ken yap1sma bagh olarak, yeni Urilnler ve teknolojiler hakkmda, direkt Uretici
firmalardan dogrudan silrekli olarak destek almmaktad1r.
~irket distribilt5rlilgtinil yapmakta oldugu 5rmalardan satmakta oldugu Urilnlerin ithalatm1 yapmakta ve bu
tirtinleri pazarlamaktadu·. Sat1~lann tamam1 3.000'e yakm bayi kanah ile yapilmakta olup son (nihai)
kullamcilara mal sat1~1 gervekle~tirilmemektedir. Satt~lann yakla~1k % 50 - 55'i ilk on bilyilk bayi kanahyla
gervekle~tiri lmektedir.

Stokta bekleyen Urilnlerin liretici firmalann pazarlama stratejileri geregi talep etmeleri halinde ahm fiyatmm
altmda satilmas1 durumunda Uretici firmalar tarafmdan stok koruma ad1 altmda odeme yapilmaktadJr. Alman bu
odemeler stok maliyetinden dU~Ulmektedir. Ote yandan sat1~a bagh olarak ahnan ciro primleri ise sat1~ tutanna
ilave edilmek suretiyle gelir kaydedilmektedir.

2.05.02 Stok Degerlemesi
Stoklar elde etme maliyeti veya net gervekle~ebilir degerin dU~Uk olamyla mali tablolara yansitihr. ~irket'in
stoklan kartu~, ~erit, toner, kag1t ve aksesuar gibi bilgisayar ttiketim Urtinlerinden olu~maktad1r. Maliyet FIFO
(ilk giren ilk 91kar) metodu ile hesaplanmaktad1r. Net gervekle~ebilir deger, sat1~ fiyatmdan tahmini sat1~
masraflannm dU~Ulmesiyle bulunur.
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Stokta bekleyen Urtinlerin Uretici firmalann pazarlama stratejileri geregi talep etmeleri halinde ahm fiyatmm
altmda satilmast durumunda Uretici firmalar tarafmdan stok koruma adt altmda odeme yapilmaktadtr. Bu ttir
alman odemeler stok maliyetinden dti~Ulmektedir. 6te yandan satt~a bagh olarak ahnan ciro primleri ise satt~
tutanna ilave edilmek suretiyle gelir kaydedilmektedir. Aynca $irket, bilan9o sonrast donemde degeri dti~en
ticari mallan i9in net ger9ekle~ebilir deger hesabt yaparak deger dti~Ukltigti kar~thgt aytrmaktadtr. (Not:13)
2. 5. 03 Maddi Duran Varlzklar

Maddi varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler i9in 31 Arahk 2004 tarihi itibariyle
enflasyonun etkilerine gore dtizeltilmi~ maliyet degerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satm ahnan
kalemler i9in satm ahm maliyet degerlerinden birikmi~ amortismanm dti~Ulmesi suretiyle gosterilmektedir. Sabit
ktymetler dogrusal amortisman metoduyla fayciah omtir esasma uygun bir ~ekilde amortismana tabi tutulmu~tur.
Sabit ktymetlerin faydah omtirleri dikkate ahnarak belirlenen amortisman oranlan a~agtdadtr:
Ekonomik Omtir (ytl)
- Do~eme ve demirba~lar
- Ta~ttlar
- 6zel Maliyetler

5-10
5-10
5-10

Bir maddi duran varhgm kaytth degeri, tahmini geri kazamlabilir tutanndan fazla ise,
defter degeri, geri kazantlabilir degerine indirili.r.
Sabit ktymetlerin sati$1 dolaytstyla olu~an kar ve zararlar net defter degerleriyle
sonucunda belirlenir ve faaliyet karma dahil edilir.

kar~thk

satt~

aynlmak suretiyle

fiyatmm kar$tla$tmlmast

2.05.04 Maddi Olmayan Duran Varl!klar

Maddi olmayan varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm ahnan kalemler i9in enflasyonun etkilerine gore
dtizeltilmi~ maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005'ten sonra satm alman kalemler i9in satm ahm maliyet degerinden,
birikmi~ itfa ve ttikenme paylan ile kaltct deger kaytplan dti~Ulmti~ olarak gosterilirler.
Maddi olmayan varhklar edinilmi~ bilgi sistemleri ve bilgisayar yazdtmlanndan olu~maktadtr. Faydah omtirleri
boyunca dogrusal olarak itfa edilirler. $irket Maddi Olmayan Duran Varhklan i9in 5 ila 10 ytl omtirleri ile itfa
payt aytrmaktadtr.
2. 05. 05 Kiralama j!Jfemleri

$irket'in Finansal Kiralama i~lemi bulunmamaktadtr. $irket muhtelif operasyonel kiralama i~lemlerine kiract
stfatt ile taraf olmaktadtr. Operasyonel kiralama i~lemleri kiraya verenin kiralanan varhkla ilgili onemli risk ve
getirileri elinde tutmaya devam ettigi kiralamalardtr. Bu kiralamalarla ilgili maliyetler $irket tarafmdan
dogrusal yontemle gider olarak muhasebe kayttlarma yanstttlmaktadtr. $irket'in en onemli operasyonel
kiralamast $irket merkezine ve deposuna ili~kin olarak ili~kili ~irket Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.$.
(Teklos A.$.)' den yapdmt~ olan kiralamadtr. Kiralama i~lemi ytlhk olarak geryekle~tirilmekte, kira bedeli
Teklos A.$. tarafmdan ayhk olarak fatura edilmektedir. $irketin ili~kili taraf ahmlanna ili~kin a9tklamalar
Not:37' de yaptlmt~ttr.
2.05.06 Varl!kfarda Deger Du!jiikliigu

itfaya tabi olan varhklar i9in defter degerinin geri kazantlmasmm mtimktin olmadtgt durum veya olaylarm ortaya
91kmast halinde deger dti~Ukltigti testi uygulamr. Varhgm defter degerinin geri kazanabilir tutanm a~mast
durumunda deger dti~Ukltigti kar~thgt kaydedilir. Geri kazamlabilir tutar, sat!~ maliyetleri dti~Uldtikten sonra elde
edilen ger9ege uygun deger veya kullammdaki degerin btiytik olantdt.r. Deger dti~Ukltigtintin degerlendirilmesi
i9in varhklar ayn tammlanabilir nakit akt~larmm oldugu en dti~Uk seviyede gruplamr. Deger dti~Ukltigtine tabi
olan finansal olmayan varhklar her raporlama tarihinde deger dti~Ukltigtintin olast iptali i9in gozden ge9irilir.
2. 05.07 Bor9lanma Maliyet/eri

Bor9lanma giderleri gene! olarak olu~tuklan tarihte giderle~tirilmektedirler . Bor9lanma giderleri, bir varhgm
elde edilmesiyle, yaptmtyla veya Uretimiyle dogrudan ili~kilendirilebiliyor ise aktifle~tirilmektedirler. Bor9lanma
giderlerinin aktifle~tirilmesi, ilgili varhgm kullamma haZir olma stireci devam ettigi ve masraflar ile bor9lanma
giderleri ger9ekle~tigi zaman ba~lamaktadtr. Bor9lanma giderleri, varhklarm ama9lanan kullantma haZir
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oluncaya kadar aktifle~tirilmektedirler. Borc;:lanma giderleri, faiz giderleri ve borc;:lanma ile ilgili diger
maliyetleri ic;:ermektedir. $irket'in aktifle~tirilen borc;:lanma maliyeti bulunmamaktad1r.

2. 05.08 Finansal Arar;lar

OJ Finansal varlzklar
Finansal yatmmlar, gerc;:ege uygun deger fark1 kar veya zarara yansitilan ve gerc;:ege uygun degerinden kay1tlara
alman finansal varhklar haricinde, ger<;ege uygun piyasa degerinden ahm i~lemiyle dogrudan ili~kilendirilebilen
harcamalar dti~tildtikten sonra kalan tutar tizerinden muhasebele~tirilir. Yatmmlar, yatmm ara<;lannm ilgili
piyasa tarafmdan belirlenen stireye uygun olarak teslimatJ ko~ulu:m ta~1yan bir kontrata bagh olan i~lem
tarihinde kay1tlara ahmr veya kay1tlardan <;Ikanhr. Finansal varhklar " gerc;:ege uygun deger fark1 kar veya zarara
yans1tilan finansal varhklar", "vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar", "sat!lmaya haz1r finansal varhklar" ve
"kredi ve alacaklar" olarak sm1flandmhr.

Etkin faiz vontemi
Etkin faiz yontemi, finansal varhgm itfa edi lmi~ maliyet ile degerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili~kili oldugu
doneme dagitilmasi yontemidir. Etkin faiz oram; finansal aracm beklenen omrti boyunca veya uygun olmas1
durumunda daha k1sa bir zaman dilimi stiresince tahsil edilecek tahmini nakit toplammm, ilgili finansal varhgm
tam olarak net bugtinkti degerine indirgeyen orand1r.
Gerc;:ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tilan finansal varhklar d1~mda s1mflandmlan finansal varhklar
ile ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktad1r.

a) Gerr;ege uygun deger farkz kdr veya zarara yansztzlan jinansal varlzklar
Gerc;:ege uygun deger fark1 gelir tablosuna yans1tilan finansal varhklar; ahm-sat1m amac1yla elde tutulan finansal
varhklard1r. Bir finansal varhk k1sa vadede elden <;!kanlmas! amaciyla edinildigi zaman soz konusu kategoride
simflandmhr. Finansal riske kar~I etkili bir koruma arac1 olarak belirlenmemi~ olan tlirev tirtinleri te~kil eden
bahse konu finansal varhklar da ger<;ege uygun deger farki kar veya zarara yans1tilan finansal varhklar olarak
Simflandmhr. Bu kategoride yer alan varhklar, donen varhklar olarak Simflandmhrlar. $irketin donemler
itibariyle ger<;ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tilan finansal varhg1 bulunmamaktadu·.

b) Vadesine kadar elde tutulanjinansal varhklar
$irketin vadesine kadar elde tutma olanag1 ve niyeti oldugu, sabit veya belirlenebilir bir odeme planma sahip,
sabit vadeli borc;:lanma arac;:lan, vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar olarak Simflandmhr. Vadesine kadar
elde tutulacak yatmmlar etkin faiz yontemine gore itfa edilmi~ maliyet bedelinden deger dti~tikltigi.i tutan
di.i~i.ilerek kay1tlara ahmr ve ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullamlmak suretiyle hesaplamr. $irketin donem
sonlan itibariyle vadesine kadar elde tutulan finansal varhg1 bulunmamaktad1r.

c) Satzlmaya haztr jinansal varltklar
Sat!lmaya haz1r finansal varhklar, vadesine kadar elde tutulacak finansal varhk olmayan veya ahm sat1m amac;:h
finansal varhk olmayan finansal varhklardan olu~maktad1r. Sat!lmaya haz1r finansal varhklar kay1tlara almd1ktan
sonra glivenilir bir ~ekilde ol<;i.ilebiliyor olmast ko~uluyla ger<;ege uygun degerleriyle degerlenmektedir. Ger<;ege
uygun degeri glivenilir bir ~ekilde 5l<;tilemeyen ve aktifbir piyasast olmayan menkul ktymetler maliyet degeriyle
gosterilmektedir. Sat!lmaya haZll· finansal varhklara ili~kin kar veya zararlara, ilgili donemin gelir tablosunda yer
verilmemektedir. Bu ttir varhklann makul degerinde meydana gelen degi~iklikler ozkaynak hesaplan i<;inde
gosterilmektedir. ilgili varhgm elden <;Ika.nlmasi veya deger dti~i.ikli.igi.i olmast durumunda tizkaynak
hesaplanndaki tutar kar I zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Sat!lmaya haz1r finansal varhk olarak
s1mflandmlan ozkaynak ara<;larma yonelik yatmmlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebele~tirilen
deger di.i~li~ kar~1hklan , sonraki donemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Sat!lmaya haz1r olarak
sm1flandmlan ozkaynak ara<;lan haricinde, deger di.i~i.ikltigU zaran sonraki donemde azahrsa ve azah~ deger
dU~tikli.igti zaranmn muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden
muhasebele~tirilen deger di.i~UkltigU zaran gelir tablosunda iptal edilebilir.

d) Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir odemeleri olan, piyasada i~lem gormeyen ticari ve diger alacaklar ve krediler bu
kategoride s1mflandmhr. Krediler ve alacaklar etkin faiz ytintemi kullamlarak iskonto edilmi~ maliyeti lizerinden
deger dU~i.ikli.igi.i di.i~i.ilerek gtisterilir.
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Finansal varlzklarda deger diisiikliif;il
Gen;:ege uygun deger farkt kar veya zarara yansttdan finansal varhklar dt~mdaki finansal varhk veya finansal
varhk gruplan, her bilan<;o tarihinde deger dU~UkltigUne ugradtklanna ili~kin gostergelerin bulunup
bulunmadtgma dair degerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varhgm ilk muhasebele~tirilmesinden sonra bir veya
birden fazla olaym meydana gelmesi ve soz konusu olaym ilgili finansal varhk veya varhk grubunun gUvenilir
bir bi<;imde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akt~lan Uzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal
varhgm deger dU~UkltigUne ugradtgma ili~kin tarafstz bir gostergenin bulunmast durumunda deger dU~UklligU
zaran olu~ur. Kredi ve alacaklar i<;in deger dU~UklUgU tutan gelecekte beklenen tahmini nakit akt~lannm finansal
varhgm etkin faiz oram Uzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugUnkU degeri ile defter degeri arasmdaki
farktlr.
Bir kar~thk hesabmm kullamlmast yoluyla defter degerinin azaltddtgt ticari alacaklar haricinde, bUtlin finansal
varhklarda, deger dU~UklligU dogrudan ilgili finansal varhgm kaytth degerinden dU~li!Ur. Ticari alacagm tahsil
edilememesi durumunda soz konusu tutar kar~dtk hesabmdan dU~lilerek silinir. Kar~dtk hesabmdaki degi~imler
gelir tablosunda muhasebele~tirilir.
Satilmaya haz1r ozkaynak ara<;lan haricinde, deger dU~UkltigU zaran sonraki donemde azahrsa ve azah~ deger
zaranmn muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, tinceden
muhasebele~tirilen deger dU~UklligU zaran, deger dU~UkltigUnUn iptal edilecegi tarihte yatmmm deger dU~UkltigU
hi<;bir zaman muhasebele~tirilmemi~ olmas1 durumunda ula~acagi itfa edilmi~ mali yet tutanm a~mayacak ~ekilde
gelir tablosunda iptal edilir.
dU~UkltigU

Satdmaya haztr ozkaynak ara<;lannm ger<;ege uygun degerinde deger dU~UklUgU sonrasmda meydana gelen art1~,
dogrudan ozkaynaklarda muhasebele~tirilir.

Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satm ahm tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya
3 aydan daha az olan, hemen nakde <;evrilebilecek olan ve onemli tutarda deger degi~ikligi riski ta~Imayan
yUksek likiditeye sahip diger k1sa vadeli yatmmlard1r.
(ii) Finansal viikiimliiliikler
~irket'in finansal yUkUmlUlUkleri ve ozkaynak ara<;lan, sozle~meye bagh dUzenlemelere, finansal bir
yUkUmlUlUgUn ve ozkaynaga dayah bir aracm tammlanma esasma gore stmflandmhr. ~irket'in tlim bor<;lan
dU~lildUkten sonra kalan varhklanndaki hakkt temsil eden sozle~me ozkaynaga dayah finansal ara<;ttr. Belirli
finansal yUkUmltiltikler ve ozkaynaga dayah finansal ara<;lar i<;in uygulanan muhasebe politikalan a~agtda
belirtilmi~tir.

Finansal yUkUmlUIUkler ger<;ege uygun deger farkt kar veya zarara yansttllan finansal yUkUm!Ultikler veya diger
finansal yUkUmlUllikler olarak stmflandmhr.

a) Gercege uygun deger (arkt kdr veya zarara yanstttlan finansal Viikiimliiliikler
Ger<;ege uygun deger farkt kar veya zarara yansttdan finansal yUkUmlli!Ukler, ger<;ege uygun degeriyle kayda
ahmr ve her raporlama doneminde, bilan<;o tarihindeki ger<;ege uygun degeriyle yeniden degerlenir. Ger<;ege
uygun degerlerindeki degi~im, gelir tablosunda muhasebele~tirilir . Gelir tablosunda muhasebele~tirilen net
kazan<; ya da kaytplar, soz konusu finansal yUkUmlli!Uk i<;in odenen faiz tutanm da kapsar.

b) Diger finansal yiikiimliiliikler
Yoktur.

2. 05.09 Kur Degi~iminin Etkileri
Ytl i<;erisinde ger<;ekle~en doviz i~lemleri, i~lem tarihindeki kurlar kullamlarak TUrk Lirast' na <;evrilmektedir.
Bilan<;oda yer alan dovize bagh varhk ve bor<;lar, bilan<;o tarihinde ge<;erli olan kurlar kullamlarak TUrk
Lirast' na <;evrilmi~tir.
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2. 05.10 Hisse

ba~zna

kar I zarar

Hisse ba~ma kar, net kann ilgili donem ic;inde mevcut hisselerin agn·hkh ortalama adedine bollinmesi ile tespit
edilir. TUrkiye'de ~irketler, sermayelerini, hissedarlanna gec;mi~ yd karlarmdan dagJttiklan "bedelsiz hisse" yolu
ile arttlrabilmektedirler. Hisse ba~ma kar hesaplamrken, bu bedelsiz hisse ihrac1 c;Jkanlmi~ hisseler olarak sayd1r.
DolayJs1yla hisse ba~ma kar hesaplamasmda kullamlan ag1rhkh hisse adedi ortalamas1, hisselerin bedelsiz olarak
c;Ikanlmasmi geriye don ilk olarak uygulamak suretiyle elde edilir.

2. 05.11 Raporlama Tarihinden Sonraki 0/ay/ar
Bilanc;o tarihi ile bilanc;onun yay1m1 ic;in yetkilendirme tarihi arasmda, $irket lehine veya aleyhine ortaya c;1kan
olaylan ifade eder. Bilanc;o tarihi itibariyle soz konusu olaylann var olduguna ili~kin yeni deliller olmas1 veya
ilgili olaylann bilanc;o tarihinden sonra ortaya c;Ikmasi durumunda, $irket soz konusu hususlan ilgili
dipnotlannda ac;1klamaktadn·. (Not 40)
$irket; bilanc;o tarihinden sonraki di.izeltme gerektiren olaylann ortaya c;Ikmasi durumunda, mali tablolara alman
tutarlan bu yeni duruma uygun ~ekilde dlizeltir.
2. 05.12

Kar~tlzklar,

$arta Bagll Yilkilmliilukfer ve Sarta Bagll Varllklar

$irket'in, gec;mi~teki i~lemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya gec;erli bir yUkUmlUlUglinlin bulunmas1 ve
ylikUmlUIUgUn yerine getirilmesi ic;in kaynaklann d1~a akmasmm gerekli olabilecegi ve tutar ic;in glivenilir bir
tahminin yapdabilecegi durumlarda kar~Ihklar olu~turul u r.
Gec;mi~ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti i~letmenin tam olarak kontrollinde bulunmayan gelecekteki bir
veya daha fazla kesin olmayan olaym gerc;ekle~ip gerc;ekle~memesi ile teyit edilebilmesi mlimklin yUkUmlUIUkler
ve varhklar mali tablolara almmamakta ve ~arta bagh yi'.kUmlUlUkler ve varhklar olarak degerlendirilmektedir.

2. 05.13. ili~kili Tarajlar

UMS 24 "ili~kili Taraflarm Ac;1klamalan Standard1"; hissedarhk, sozle~meye dayal1 haklar, aile ili~kisi veya
benzeri yollarla kar~I taraf1 dogrudan ya da dolayh bir ~ekilde kontrol edebilen veya onemli derecede
etkileyebilen kurulu~lara ili~kili kurulu~ olarak tammlar. ili~kili kurulu~lara aym zamanda sermayedarlar ve
$irket yonetimi de dahildir. ili~kili kurulu~ i~lemleri, kaynaklann ve yUkUmlUlUklerin ili~kili kurulu~lar arasmda
bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini ic;ermek:edir.
Bu finansal tablolar ac;1smdan Sirket'in ortaklan ve Sirket ile dolayh sermaye ili~kisinde olan firmalar, yonetim
kurulu Uyeleri ve list dlizey yoneticiler ile diger kilit yonetici personeller "ili~kili taraflar" olarak
tammlanmaktad1r. Kilit yonetici personel, $irket' in, (idari ya da diger) herhangi bir yoneticisi de dahil olmak
Uzere, faaliyetlerini planlama, yonetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluguna dogrudan veya dolayh olarak
sahip olan ki~ileri kapsamaktad1r. ili~kili tarah;;lemlerine Not 37'de yer verilmi~tir.

2. 05.14 Kurum Kazancz Ozerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmi~ vergi giderinin (veya gelirinin) toplammdan

olu~ur.

Cari vergi
Cari yd vergi yUkUmlUIUgU, donem kannm vergiye tabi olan k1sm1 Uzerinden hesaplamr. Vergiye tabi kar, diger
y!llarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya
indirilemeyen kalemleri haric; tuttugundan dolay1, gelir tablosunda belirtilen kardan farkhhk gosterir. Sirket' in
cari vergi yliklimlUIUgU bilanc;o tarihi itibariyle yasalla~m1~ ya da onemli olc;Ude yasalla~m1~ vergi oram
kullamlarak hesaplanm1~t1r.
Ertelenmi~

vergi

Ertelenen vergi ylikUmlUIUgU veya varhg1, varhklann ve yUkUmlUIUklerin mali tablolarda gosterilen tutarlan ile
yasal vergi matrah1 hesabmda dikkate alman tutarlan arasmdaki gec;ici farkhhklann bilanc;o yontemine gore
vergi etkilerinin yasala$mi~ vergi oranlan dikkate almarak hesaplanmas1yla belirlenmektedir. Ertelenen vergi
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yliklimliiliikleri vergilendirilebilir gec;ici farklann tlimli ic;in hesaplamrken, indirilebilir gec;ici farklardan olu~an
ertelenen vergi varhklan, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanm kuvvetle
muhtemel olmast !?arttyla hesaplanmaktadtr. Serefiye veya i!?letme birle!?meleri dt!?mda varhk veya
yliklimllilliklerin ilk defa mali tablolara almmasmdan dolayt olu!?an ve hem ticari hem de mali kar veya zaran
etkilemeyen gec;ici zamanlama farklanna ili!?kin ertelenen vergi yliklimllilligli veya varhgt hesaplanmaz.
Ertelenen vergi yliklimlliliikleri, Sirket'in gec;ici farkhhklarm ortadan kalkmasmt kontrol edebildigi ve yakm
gelecekte bu farkm ortadan kalkma olastltgmm dii~lik o:dugu durumlar haricinde, baglt ortakltk ve i~tiraklerdeki
yatmmlar ve i!? ortakhklanndaki paylar ile ili!?kilendirilen vergilendirilebilir gec;ici farklann tlimli ic;in hesaplamr.
Bu tlir yatmm ve paylar ile ili$kilendirilen vergilendirilebilir gec;ici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi
varhklan, yakm gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanm kuvvetle
muhtemel olmast ve gelecekte bu farklann ortadan kalkmasmm muhtemel olmast !?arttyla hesaplanmaktadtr.
Ertelenen vergi varhgmm kaytth degeri, her bir bilanc;o tarihi itibariyle gi:izden gec;irilir. Ertelenmi$ vergi
varhgmm kaytth degeri, bir ktsmmm veya tamammm saglayacagt faydanm elde edilmesine imkan verecek
diizeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadtgt olc;iide azalttltr.
Ertelenmi!? vergi varhklan ve yliklimllillikleri varhklarm gerc;ekle$ecegi veya yliklimlliliiklerin yerine getirildigi
di:inemde gec;erli olmast beklenen ve bilanc;o tarihi itiba~iyle kanunla~mt~ veya i:inemli i:il<;lide kanunla$mt!? vergi
oranlan (vergi diizenlemeleri) lizerinden besaplamr. Ertelenmi!? vergi varhklan ve yliklimllilliklerinin
hesaplanmast strasmda, Sirket'in bilanc;o tatihi itibariyle varhklannm defter degerini geri kazanma ya da
yliklimllilliklerini yerine getirmesi ic;in tahmin ettigi yi:intemlerin vergi sonuc;lan dikkate almtr.

Donem Cari ve ErtelenmiJ Vergisi
Dogrudan i:izkaynakta alacak ya da bore; olarak muhasebele~tirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere
ili~kin ertelenmi~ vergi de dogrudan i:izkaynakta muhasebele$tirilir) ile ili~kilendirilen ya da i!?letme
birle$melerinin ilk kayda ahmmdan kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile di:ineme ait ertelenmi!? vergi, gelir
tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebele!?tirilir. i!?letme birle!?melerinde, !?erefiye hesaplanmasmda ya da
satm alanm, satm alman bagh ortakhgm tammlanabilen varltk, yliklimllillik ve !?arta bagh borc;larmm gerc;ege
uygun degerinde elde ettigi paym satm ahm maliyetini a!?an ktsmmm belirlenmesinde vergi etkisi gi:iz i:inlinde
bulundurulur.
Mali tablolarda yer alan vergiler, cari di:inem vergisi ile ertelenmi!? vergilerdeki degi!?imi ic;ermektedir. Sirket,
di:inem sonuc;lan lizerinden cari ve ertelenmi!? vergi hesaplamaktadtr.

Vergi Varl!k ve Yiikiimliiliiklerinde NetleJtirme
Ertelenmi!? vergi varhklan ve yliklimllillikleri, cari vergi varltklanyla cari vergi yliklimllilliklerini mahsup etme
ile ilgili yasal bir hakkm olmast veya si:iz konusu varhk ve yliklimllilliklerin aym vergi mercii tarafmdan toplanan
gelir vergisiyle ili!?kilendirilmesi ya da Sirket'in cari vergi varhk ve yliklimllilliklerini netle!?tirmek suretiyle
i:ideme niyetinin olmas1 durumunda mahsup edilir. Odenecek kurumlar vergisi tutarlan, pe$in i:idenen kurumlar
vergisi tutarlanyla ili$kili oldugu ic;in netle~tirilmektedir. Ertelenmi~ vergi aktif ve pasifi de aym ~ekilde
netle~tirilmektedir.

2. 05.15 Emeklilik ve Ktdem Tazminatt KarJtlzgt
Tlirkiye'de gec;erli i~ kanunlan geregi emeklilik ve ktdem tazminatt provizyonlan ili~ikteki finansal tablolarda
gerc;ekle!?tikc;e provizyon olarak aynlmaktadtr. Glincellenmi~ olan UMS 19 "9altJanlara Saglanan Faydalar "
Standardt uyannca si:iz konusu tlirdeki i:idemeler tammlmmt~ emeklilik fayda planlan olarak nitelendirilir.
Ekli mali tablolarda ktdem tazminatt yliklimllilligli, gelecek ytllarda i:idenecek emeklilik tazminatmm bilanc;o
tarihindeki degerinin hesaplanmast amactyla enflasyon oranmdan anndmlmt~ uygun faiz oram ile iskonto
edilmesi ile bulunan tutar olarak mali tablolara yans ~ ttlmt~ttr. Emeklilik tazminat giderine dahil edilen faiz
maliyeti faaliyet sonuc;lannda ktdem tazminat gideri olarak gi:isterilmektedir.
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2.05.16 Nakit Akt§ Tablosu
Nakit ve nakit benzeri degerler bilan9oda maliyet degerleri ile yansitiimaktadirlar. Nakit ak1~ tablosu i9in dikkate
ahnan nakit ve nakit benzeri degerler eldeki nakit, banka mevduatlan ve likiditesi ytiksek yatmmlan
i9ermektedir.
Nakit ak1~ tablosunda, doneme ili~kin nakit ak1~lan ~ letme, yatmm ve finansman faaliyetlerine dayah bir
bi9imde smif1andmlarak raporlamr. i~letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit aki~lan, Sirketin esas
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak1~lanm gosterir.
Yatmm faaliyetleriyle ilgili nakit ak1~lan, Sirket' in yatmm faaliyetlerinde (varhk yatmmlan ve finansal
yatmmlar) kullandigi ve elde ettigi Nakit ak1~lanm gosterir.
Finansman faaliyetlerine ili~kin nakit
kaynaklann geri odemelerini gosterir.

ak1~lan,

Sirket'ir_ finansman faaliyetlerinde kullandli?;I kaynaklan ve bu

2.06 Kaqda~brmah Bilgiler ve Onceki Di.inem Tarihli Mali Tablolann Diizeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek tizere, $irket'in mali tablolan onceki donemlerle
kar~Iia~tlrmah hazirlanmaktadir. Mali tablo kalemk~rinin gosterimi veya smif1andmlmasi degi~tiginde
kar~Iia~tmlabilirligi saglamak amac1yla, onceki donem mali tablolan da buna uygun olarak yeniden
smif1andmhr.
SPK'nm 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayi11 toplant1smda ahnan karar uyannca Sermaye Piyasasmda Finansal
Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi kapsamma giren sermaye piyasas1 kurumlan ic;:in 31 Mart 2013 tarihinden
sonra sona eren ara donemlerden itibaren ytirtirltige giren finansal tablo ornekleri ve kullamm rehberi
yaymlanmi~tlr. Ytirtirltige giren bu formatlar uyannca Sirket'in finansal durum tablolarmda 9e~itli Simflamalar
yapiimi~tlr. Sirket'in 31 Arahk 2012 tarihli finansal durum tablosunda yap!lan smiflamalar ~unlard1r:
- 31 Arahk 2012 tarihli finansal tablolarda Diger donen varhklar hesap grubunda gosterilen
tutarmdaki pe~in odenmi~ giderler finansal durum tablosJnda ayn bir hesap olarak,

428.546

TL

- 31 Arahk 2012 tarihli finansal tablolarda Diger bor9lar hesap grubunda gosterilen 33.071 TL tutanndaki
odenecek vergi ve diger kesintiler 9ah~anlara saglanan faydalar kapsammda borc;:lar ic;:erisine,
- 31 Arahk 2012 tarihli finansal tablolarda Diger Borc;:la~ hesap grubunda bulunan 210.811 TL tutanndaki ahnan
avanslar finansal durum tablosunda ayn bir hesap olarak ertelenmi~ gelirler i9erisine,
- 3 I Arahk 2012 tarihli finansal tablolarda Diger k1sa vadeli ytiktimltiltikler hesap grubunda bulunan 46.658 TL
tutarmdaki gelecek aylara ait gelirler finansal durum tablosunda ayn bir hesap olarak ertelenmi~ gelirler
i9erisine,
- 31 Arahk 2012 tarihli finansal tablolarda Diger finansal ytikilmlilltikler ic;:erisinde gosterilen 25.009 TL
tutanndaki tilrev ara9lara ili~kin ytiktimltiltikler k1sa vadeli ttirev arac;:lar i9erisine,
Sirket'in 30 Eyltil 2012 tarihli kar veya zarar tablosunda yapiian Simflamalar

~unlard1r:

- Finansal gelirler hesap grubunda bulunan 95.555 TL utarmdaki kur fark1 geliri ve gideri'nin (net) 1.423.754
TL si esas faaliyetlerden diger gelirler kaleminde, 1.968. I 72 TL'sinin esas faaliyetlerden diger giderlerinde,
380.480 TL'sinin finansman giderlerinde, 1.020.453 TL 'sinin ise finansman gelirlerinde gosterilmi~tir.
- Finansal gelirler hesap grubunda bulunan 836.381 TL tutanndaki sat1~lardan elimine edilen faiz, cari donem
reeskont geliri ve onceki donem reeskont iptali geliri esas faaliyetlerden diger gelirler i9erisinde,
- Finansal giderler hesap grubunda bulunan 408.539 TL tutarmdaki ah~lardan elimine edilen faiz, cari donem
reeskont gideri ve onceki donem reeskont iptali esas faaliyetlerden diger giderler i9erisinde Simflandmlmi~tir.

2.07

Netle~tirme/Mahsup

Finansal varhk ve ytiktimltiltikler, gerekli kanuni hak olmas1, soz ko:JUsu varhk ve ytiktimltiltikleri net olarak
degerlendirmeye niyet olmas1 veya varhklann elde edilmesi ile ytiktimltiltiklerin yerine getirilmesinin e~ zamanh
oldugu durumlarda net olarak gosterilirler.

2.08 Yabnm Ama.;h Gayrimenkuller
Yatmm amac;:h gayrimenkuller kira ve/veya sermaye kazanc1 elde etmek amac1yla elde tutulan gayrimenkuller
olup, bilanc;:o tarihi itibariyle ekli finansal tablolarda dtizeltilmi~ elde etme maliyetleri tizerinden mali tablolara
yansitiimi~tir. Sirket'in yatmm ama9h gayrimenkulleri arsalardan olu~maktadu·. (Not: 17)
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Yeni ve Revize

Edilmi~

UluslararasJ Finansal Raporlama Standartlan

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren

ge~erli

olan yeni standart,

degi~iklil<

ve yorumlar

TMS 1 (Degi~iklikler) Diger Kapsamh Gelir Kalemlerinin Sunumu
degi~iklik diger kapsamh gelir tablosunda sunulan kalemlerin gruplama farklanm ic;:ermektedir.
sadece diger kapsamh gelir kalemlerinin sonraki donemlerde gelir tablosunda yeniden stmflandmltp
stmflandmlamayacagt ile ilgili sunumunu etkilemi~ olup, Grup'un/Sirket'in ara donem finansal durumu veya
performanst tizerinde bir etkisi olmamt~ttr.

Sozkonusu

Degi~iklik

TFRS 7 (Degi~iklikler) Sunum- Finansal Varhk ve
Degi~iklik

Bor~larm Netle~tirilmesi

sadece ac;:tklama esaslanm etkilenmekte oluJ:, Grup'un/Sirket'in ara donem finansal tablolan Uzerinde

bir etkisi

olmamt~tlr.

TMS 27

(Degi~iklikler)

Bireysel Finansal Tablolar

TFRS 10' nun ve TFRS 12'nin yaymlanmasmm sonucu olarak, KGK TMS 27'de de degi~iklikler yapmt~ttr .
Yaptlan degi~iklikler sonucunda, arttk TMS 27 sadece baglt ortakltk, mti~tereken kontrol edilen i~letmeler ve
i~tiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebele~tirilmesi konulanm ic;:ermektedir. Soz konusu degi~ikligin
Grup'un I Sirket'in finansal durumu veya performanst tizerinde bir etkisi olmamt~tlr.

TMS 28 (Degi~iklikler) istirakler ve i~ Ortakhklarmdaki Yatmmlar
TFRS 11 'in ve TFRS 12'nin yaymlanmasmm sonucu olarak, KGK TMS 28'de de degi~iklikler yapmt~ ve
standardm ismini TMS 28 i~tiraklerdeki ve i~ Ortc.kltklanndaki Yatmmlar olarak degi~tirmi~tir. Yaptlan
degi~iklikler ile i~tiraklerin yam stra, i~ ortakhklannda da ozkaynak yontemi ile muhasebele~tirme getirilmi~tir.
Soz konusu standardm Grup'un/Sirket'in finansal durumu veya performanst tizerinde hic;:bir etkisi olmamt~ttr.

TFRS 10 Konsolide Finansal Tab1olar
TMS 27 Konsolide ve Bireysel Tablolar Standardt'r.m konsolidasyona ili~kin ktsmmm yerini almt~ttr. Bu
standart hangi ~irketlerin konsolidasyon kapsmma girecegini belirlemede kullamlacak yeni bir kontrol tammt
yapmt~ttr. Soz konusu standardm Grup'un/Sirket'in finansal durumu veya performanst Uzerinde hic;:bir etkisi
olmamt~ttr.

TFRS 11

Mii~terek

Diizenleme1er

Standart kapsammda i~ Ortakltklan'mn oransal konsolidasyon yontemi kullamlarak konsolide edilemesi
uygulamasma son verilmi~, bunun yerine ozkaynaktan pay alma yonteminin uygulanmast getirilmi~tir. Soz
konusu standardm Grup'un/Sirket'in finansal durumu veya performanst tizerinde hic;:bir etkisi olmamt~ttr.

TFRS 12 Diger i~1etmelerdeki Yatmm1arm A~Iklamalan
TFRS 12 i~tirakler, i~ ortakltklan, baglt ortakhklar ve yaptsal i~letmelere ili~kin verilmesi gereken tUm dipnot
ac;:tklama gerekliklerini ic;:ermektedir. Soz konusu standardm Grup'un/Sirket'in finansal durumu veya
performans1 tizerinde hic;:bir etkisi olmamt~tir.

TFRS 13 Ger~ege Uygun Degerin OI~iimii
Standart gerc;:ege uygun degerin TFRS kapsammda nastl olc;:tilecegini ac;:tklamaktadtr ve gerc;:ege uygun deger
olc;:timleri ile ilgili rehber niteligindedir. Standart ile getirilen ek ac;:tklama zorunluluklan bulunmaktadtr. Soz
konusu standardm Grup'un/Sirket'in finansal durumu veya performanst Uzerinde hic;:bir etkisi olmamt~ttr.

TFRYK 20 Yeriistii Maden i~Ietme1erinde Uretim A~amasmdaki Hafriyat Maliyetleri
Soz konusu yorum Grup/Sirket ile ilgili degildir ve Grup'un/Sirket'in finansal durumu veya performanst
Uzerinde hic;:bir etkisi olmamt~ttr.

TMS 19

(Degi~iklikler) c;ah~anlara

Saglanan Faydalar

Sozkonusu degi~iklik tammlanmi~ fayda planlannda akttieryal kaytp/kazanc;:lann diger kapsamlt gelir altmda
gosterilmesini kapsamaktadtr.
Grup/Sirket TMS 19 "(:all~anlara Saglanan Faydalar" Standardt'nda meydana gelen ve 1 Ocak 2013'ten
itibaren gec;:erli olan degi~iklik c;:erc;:evesinde ktdem tazrr:inatt kar~thgma ili~kin tUm akttieryal kaytp ve kazanc;:lan
diger kapsamlt gelir tablosunda muhasebele~tirmi~tir. Grup/Sirket, etkisi onemlilik seviyesinde olmadtgt ic;:in
2012 ytltna ili~kin finansal tablolanm revize etmemi~tir. Donem ic;:erisinde ba~ka bir muhasebe politikasmda
degi~iklik yaptlmamt~ olup, uygulanan muhasebe politikalan onceki donemlerle tutarhdtr.
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Uygulama Rehberi "TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 degi~iklik"
Degi~iklikler geriye di:inlik dtizeltme yapma gerekliligini ortadan kald1rmak amaciyla sadece uygulama
yapiimi~tlr . Grup'un/$irket'in finansal duruou veya performans1 lizerinde hi9bir etkisi olmami~tir.

rehberinde

Yaymlanan ama yiiriirliige

girmemi~

ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

Finansal tablolann onaylanma tarihi itibariyle yayimlanmi~ fakat cari raporlama di:inemi i9in henliz ytirtirltige
girmemi~ ve $irket tarafmdan erken uygulanmaya ba~lanmami~ yeni standartlar ve degi~iklikler a~ag1daki
gibidir. $irket aksi belirtilmedik9e yeni standart ve yorumlann ytirtirltige girmesinden sonra finansal tablolanm
ve dipnotlanm etkileyecek gerekli degi~iklikleri yapacakt1r.
•
•

TMS 32 Finansal Varhk ve Finansal Bor9larm Netle~tirilmesi (Degi~iklikler) (1 Ocak 2014) (Si:iz
konusu standardm ~irket finansal tablolan tizerinde i:inemli bir etkisi olmayacagi beklenmektedir.)
TFRS 9 Smiflandirma ve A91klama (1 Ocak 2015) (Si:iz konusu standardm ~irket finansal tablolan
tizerinde i:inemli bir etkisi olmayacagi beklenmektedir.)

UluslararasJ

Muhasebe Standartlan Kurumu tarafmdan
yeni ve diizeltilmi~ standartlar ve yorumlar

yaymlanm•~

fakat

KGK

tarafmdan

yaymlanmami~

•
•

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Deg~iklik) (Si:iz konusu standardm
tizerinde i:inemli bir etkisi olmayacagi beklenmektedir.)
TFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler ( 1 Ocak 2014) (Si:iz konusu yorumun
tizerinde i:inemli bir etkisi olmayacagi beklenmektedir.)

TFRS'deki

~irket

finansal tablolan

~irket

finansal tablolan

iyile~tirmeler

TMSK, mevcut standartlarda degi~iklikler i9eren 2009 - 2011 di:inemi YIIhk TFRS iyile~tirmelerini
yaymlami~tir.

•
•
•
•

TMS
TMS
TMS
TMS

1 Finansal Tablolann Sunu~u
16 Maddi Duran Varhklar
32 Finansal Ara9lar: Sunum
34 Ara Di:inem Finansal Raporlama

2.10. Finansal Risk Yonetimi
Tahsilat Riski
$irket'in tahsilat riski gene! olarak ticari alacaklanndan dolay1 si:izkonusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, ~irket
yi:inetimince ge9mi~ tecrlibe ile birlikte piyasa ko~ullan 1~1gmda ve alacak ya~landirma 9ah~ma sonu9lanna gore
degerlendirilmekte ve uygun oranda ~Upheli alacak kar~Ihgi aynlmaktadir. Rapor tarihine kadar olu~an ~tipheli
alacaklar i9in kar~1hk aynlmi~tir (Not 38).
KurRiski
Kur riski herhangi bir finansal enstrtimanm degerinin di:iviz kurundaki degi~iklige bagh olarak degi~mesinden
dogmaktad1r. $irket'in i~letme, yatmm ve finansal faal:yetlerinden dogan yabanc1 para cinsinden i~lemlerinin
rapor tarihi itibariyle bakiyeleri Not 38'de ayiklanmi~tir (Not 38).
Likidite Riski
Likidite riski, bir i~letmenin finansal ara9lara ili~kin taahhtitlerini yerine getirmek i9in fon temininde gtiyltikle
kar~IIa~ma riskini ifade eder. $irket aktif ve pasiflerinin vadesel dagiiimim dengeleyerek likidite riskini
yi:inetmektedir (Not 38).
3

i$LETME BiRLE$MELERi

$irket'in

4

i~letme birle~mesi

i~lemi

bulunmamaktadir.

DiGER i$LETMELERDEKi PA YLAR

$irket'in diger
5

9er9evesinde degerlendirilmesi gereken bir

i~letmelerde

pay1 bulunmamaktadu·.

BOLUMLERE GORE RAPORLAMA

$irket bili~im sekti:irlinde faaliyet gi:isterdigi i9in finansal bilgilerini bi:illimlere gore raporlanmasma gerek
duyulmami~tir.
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6

NAKiT VE NAKiT BENZERLERi

~irket'in

donemler itibariyle Nakit ve Nakit Benzeri varhklan

Hesap Ad1
Kasa
Banka (Vadesiz Mevduat)
Vadeye Kadar Elde Tut. Fin. Var. (Ters Repo)
Kredi Kartt Slipleri
Toplam

a~agtda ac;tklanmt~ttr:

30.09.2013
210.527
4.338.747
6.202.517
108.144
10.859.935

31.12.2012
23 .6 11
4.281.609
473.451
4.778.671

30 Eyltil 2013'de elde edilen ters repo i~lemleri 1-3 glinllik vadeli olup 653 TL faiz gelir tahakkuku yapiimt~ttr.
Ters repo USD olarak yaptlmt~ olup faiz orant % 0,30 ile% 1,89 arasmdadtr.(30.09.2012'de 103 TL' dir.)
~irket'in nakit akt~ tablolannda nakit ve nakit benzeri degerler, nakit ve nakit benzeri degerlerden faiz gelir
tahakkuku dli~lilerek gosterilmektedir;

Hesap Ad1
Nakit ve Nakit Benzerleri
Faiz Gelir Tahakkuku (-)
Toplam

30.09.2013
10.859.935
(653)
10.859.282

30.09.2012
9.631.852
(103)
9.631.749

~irket'in bloke mevduatt bulunmamaktadtr. Gene! olarak kredi kartt slipleri satt~m yaptldtgt glinden bir kac; glin
sonra bankalardan tahsil edilmektedir. Kasa ve bankalc.rda yer alan dovizli bakiyelerin degerlemesi sonucunda
olu~an kur farkt gelir/gideri finansal gelir I giderler hesabmda raporlanmaktadtr.

7

FiNANSAL Y A TIRIMLAR

~irketin

ktsa ve uzun vadeli finansal yatmmlan
Hesap Ad1
Hisse Senetleri (indeks) (*)
Bagh Menkul Ktymetler (**)
Toplam

a~agtda ac;tklanmt~ttr.

30.09.2013
54.487
10.190
64.677

31.12.2012
19.181
9.437
28.618

(*)Yukanda belirtilen ktsa vadeli finansal yatmmlar ic;erisinde yer alan indeks Bilgisayar Sistemleri
Mlihendislik Sanayi ve Ticaret A.~.' ye ait paylar borsa rayici lizerinden degerlenerek fin an sal tablolara konu
edilmi~tir. indeks Bilgisayar A.~.'ye ait paylar, onceki ytl uzun vadeli finansal yatmmlar ic;erisinde yer ahrken
cari donemde ktsa vadeli yatmmlarda gosterilmi~tir.
TFRS 13 Gerc;ege Uygun Degerin Olc;limli Standartma gore; gerc;ege uygun deger olc;limlerinde ve ilgili
ac;tklamalarda tutarhhgt ve kar~tla~tmlabilirligi artttrmak amactyla, gerc;ege uygun degeri olc;mek Uzere
kullamlan degerleme yontemlerine ili~kin girdileri lie; seviyede stntflandtran bir gerc;ege uygun deger hiyerar~isi
olu~turulmu~tur. Seviye I girdileri, i~letmenin olc;lim tarihinde eri~ebilecegi, ozde~ varhklann veya borc;lann
aktif piyasalardaki kotasyon fiyatlan olup ~irket'in hisse senetlerinin gerc;ege uygun degeri belirlenirken
30.09.2013'teki BIST 2. Seans kapant~ verileri baz almmt~ttr.
(**)Uzun vadeli finansal yatmmlar ic;erisinde yer alan interpromedya Yaymciitk Etkinlik Yonetim ve Pazarlama
A.~. 'nin 1.000 adet hissesini 2011 ytlt ic;erisinde 10.000 TL'ye ahnmt~ttr. interpromedya A.~.'nin sermayesi
500.000 TL olup % 0,2 sine ~irket ortakttr.
~irketin

uzun vadeli finansal yatmmlannm hareket tablosu

01.01.2013 A~1h~
Finansal Varhk Ah~/Satt~
Yabanct Para <;:evrim Farkt
30.09.2013 Bakiye

a~agtdaki

gibidir.

Bagh Menkul
K1ymetler
9.437

753
10.190
19
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Liras1 olara/: gosterilmi~:ir)

Bagh Menkul
Kiymetler
10.000

indeks Bil~isayar
1.160.283
( 1.150.000)
(222)
9.120
19.181

01.01.2012 A~,:Ih~
Finansal Varhk Sat1~1
Yabanc1 Para <;:evrim Fark1
Deger Art1~1
31.12.2012 Bakiye

(563)

9.437

Toplam
1.170.283
( 1.150.000)
(785)
9.120
28.618

31 Arahk 2012 tarihi itibari ile indeks Bilgisayar A.$'ye ait 4.471 adet hisse bulunmaktad1r. $irket 2012 yii1
i~erisinde 504.471 adet olan indeks Bilgisayar A.$'ye ait olan hissesinin 500.000 adedini yll i~inde satm1~ ve
1.269.817 TL kar elde etmi~tir .
8

KISA VE UZUN VAD ELi BOR<;:LAMALAR

30.09.2013
$irket'in donemler itibariyle K1sa Vadeli Finansal

Bor~lan a~ag1da a~Iklanmi~tlr.

Hesap Ad•
Banka Kredileri
Top lam
Finansal

Bor~lann

vadeleri

a~ag1daki

30.09.2013
57.494
57.494

31.12.2012

30.09.2013
57.494

31.12.2012

gibidir:

Krediler
0-3 ay
3-12 ay
13-36 ay
37-60 a
Toplam

57.494

$irket'in 30 Eyltil 2013 tarihi itibariyle uzun vadeli finansal

bor~lan

bulunmamaktadir.

31.12.2012
$irket'in 31 Arahk 2012 tarihi itibariyle k1sa ve uzun vadeli finansal
9

bor~lan

bulunmamaktadir.

niGER FiNANSAL YUKUMLULUKLER

$irketin k1sa vadeli finansal ytiktimltiltikleri bulunmamE.ktadir.
10

TiCARi ALACAK VE BOR<;:LAR

$irket'in donemler itibariyle K1sa Vadeli Ticari Alacaklan
Hesap Ad1
Ticari Ahc!lar
ili~kili Tar. Ticari Alae. (Not: 3 7)
Diger Altctlar
Alacak Senetleri
Alacak Reeskontu (-)
$tipheli Ticari Alacaklar
$tipheli Ticari Alacaklar Kar~Ihgi (-)
Top lam

a~ag1da a~Iklanmi~tlr:

30.09.2013
19.342.520
19.342.520
4.075.732
(248.113)
1.484.283
(1.484.283)
23.170.139

31.12.2012
20.177.794
2.312.255
17.865.539
5.704.752
(135.230)
1.478.941
(1.478.941)
25.747.316

$irket'in donemler itibariyle Uzun Vadeli Ticari Alacaklan bulunmamaktadu·.
$irket'in 30 Eyltil 2013 tarihi itibariyle toplam 23.170.139 TL olan ticari alacagmm 1.460.402 TL' s1, 31
Arahk 2012 tarihi itibariyle toplam 25.747.316 TL olan ticari alacagmm 1.276.690TL' si teminat
kapsammdad1r. Ticari alacaklarda risklerin niteligi ve di'izeyine ili~kin ek a~Iklamalar Not:38'de yer almaktadir.

20
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SUpheli alacaklar kars1hgmdaki hareketler:

1 Ocak30 Eyliil 2013
1.478.941

Donem ba~1 bakiyesi
Donem ic;:inde Iptal Edilen Kar~./ Tahsil at (-)
Donem gideri
Donem sonu bakiyesi
Vadesi

ge9mi~

ancak deger

dU~UklUgUne ugramam1~

5.342
1.484.283
ticari alacaklann vade analizi

3 aya kadar
3-12 ay aras1
1-5 yii aras1
Toplam
$irket'in donemler itibariyle K1sa Vadeli Ticari

1 Ocak30 Eyliil 2012
1.583.963
(39.402)
1.544.561
a~ag1daki

gibidir:

30.09.2013
420.604
28.691

31.12.2012
64.379

449.295

64.379

Bor9lar~ a~ag1da ac;:Iklanmi~tir:

30.09.2013
7.513.608
7.298.456
215.152

Hesap Ad1
Saticilar
Diger Satzcdar
ili~kili Taraf Satlczlan (Not:37)
Bore;: Senetleri
Bore;: Reeskontu (-)
Toplam

(40.569)
7.473.039

31.12.2012
11.182.708
11.149.859
32.849
2.757.939
(43.106)
13.897.541

$irket'in donemler itibariyle Uzun Vadeli Tica.ri Bor9lan bulunmamaktad1r.
Ticari alacaklarm ortalama vadesi 60-90 gUn borc;:larm ortalama vadesi 30-40 gUn arasmda degi~mektedir. Ticari
alacaklar ve borc;:larm reeskontunda TL alacak ve bor9larda etkin faiz oram olarak Devlet ic;: Bor9lanma
Senetleri bile~ik faiz oranlan kullamlmi~tir. USD ve ECRO cinsinden alacak ve bor9lann reeskontunda ise Libor
ve Eurobor oranlan kullamlmi~tir.

11

DiGER ALACAK VE BOR<;LAR

$irket'in donemler itibariyle K1sa Vadeli Diger Alacaklan

Hesap Ad1
Personelden Alacaklar
ili~kili Taraf. Diger Alae. (Not:37)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Toplam

a~ag1daki

gibidir:

30.09.2013
39.500
4.342.980
7.014
4.389.494

31.12.2012

11
13.709.550
3.112
13.712.673

$irket'in donemler itibariyle Uzun Vadeli Diger Alacaklan bulunmamaktad1r.
Diger alacaklarda risklerin niteligi ve dUzeyine

ili~kin

ek: a91klamalar Not:38' de yer almaktad1r.

$irket'in donemler itibariyle K1sa Vadeli Diger Bor9lan

a~ag1daki

Hesap Ad1
Od. Vergi, Har9 ve Diger Kesintiler
ili~kili Taraflara Ticari Olmayan Bor9 (Not:37)
Toplam
12

gibidir

30.09.2013
72.094
1.331.881
1.403.975

31.12.2012
61.991
1.384.358
1.446.349

30.09.2013
39.416
39.416

31.12.2012

TUREV ARA<;LAR

Donen Varhklar i9erisinde yer alan tlirev ara9lar;

Hesap Ad1
TUrev Finansal Arac;:lar Alacag1
Toplam
21
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$irket 30 Eyliil 2013 tarihi itibariyle 3.020.000 USD tutannda doviz ahm sozle~mesi yapm1~t1r. Sozle~melerin
tamam1 0-3 ay vadelidir. Bu sozle~melerin 30 Eyliil 2013 tarihi itibariyle ger<;ege uygun degeri 6.103 .869 TL
olup olu~an degerleme fark1 olan 39.416 TL gelir yazliml$tlr.
K1sa Vadeli yiikiimliiliikler i<;erisinde yer alan tiirev ara<;lar;
30.09.2013

Hesap Ad1
Tiirev Finansal Ara<;lar Borcu
Top1am

31.12.2012
25.009
25.009

$irket'in 31 Arahk 2012 tarihi itibariyle 2.659.270 USD tutannda doviz ahm s6zle$mesi bulunmaktadu·.
Sozle$meler 0-3 ay vadelidir. Bu sozle$melerin 31 Arahk 2012 itibariyle ger<;ege uygun degeri 4.765.424 TL
olup olu$an degerleme farklannm 11.543 TL'si gider olarak yazliml$, 13.466 TL'si ozkaynaklar altmda
''finansal arat;lar riskten korunma fonu" olarak muhasebele$tirilmi$tir. Degerleme farkma ili$kin olarak
hesaplanan 2.693 TL tutanndaki ertelenmi$ vergi yiikiimliiliigii finansal ara<;lar riskten korunma fonundan
mahsup edilmi~tir.
13

STOKLAR

$irket'in donemler itibariyle Stoklan a$ag1da a<;Iklanml~tlr:
Hesap Ad1
Ticari Mallar
Yoldaki Mallar
Stok Deger Dii~iikliigii
Toplam

Kar~1hg1

30.09.2013
13.015.861
2.142.114
(293.279)
14.864.696

(-)

31.12.2012
10.249.072
2.864.169
(117.236)
12.996.005

30 Eyliil 2013 tarihi itibariyle stoklann 1.610.190 TL'si (31 Arahk 2012 1.308.614TL ) net ger<;ekle$ebilir
degeri ile geriye kalan ise maliyet bedeli ile mali tablolara almml$tlr.
Faturas1 diizenlenmi~ ancak stoklara
almmaktad1r.

giri~i

daha sonra

ger<;ekle~en

iiriinler "Yoldaki mallar" hesabma

Stok Deger Diisiis kars1hgmdaki hareketler:

Donem ba~a bakiyesi (-)
Net Ger<;ekle$ebilir Deger art1~1 nedeniyle
iptal edilen kar~1hk (+)
Cari Donemde Aynlan Kar~1hk (-)
-Donem sonu bakiyesi (-)
Stoklar elde etme maliyeti veya net

ger<;ekle~ebilir

1 Ocak30 Eyliil2013
117.236

1 Ocak30 Eyliil 2012
130.704

176.043
293.279

45.371
176.075

degerin dii$iik olamyla mali tablolarda yansltliml~tlr.

Yiikiimliiliikler kar$Ihgmda teminat olarak verilen st::Jk bulunmamaktad1r. Aktif degerlerin sigorta teminat
tutanna Not:22'de yer verilmektedir.
1 Ocak 2013- 30 Eyliil 2013 ve 1 Ocak 2012- 30 Eyliil 2012 donemleri itibariyle sirasiyla (85.230.223) TL ve
81.211.091 TL tutanndaki ticari mal satlian maim mali:reti olarak gider yazliml$tlr.
14

CANLI VARLIKLAR

Yoktur.
15

PE$iN ODENMi$ GiDERLER VE ERTELENMi$ GELiRLER

K1sa Vadeli :
30 Eyliil2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle Pe~in Odenmi$ Giderler a$ag1da a<;Iklanml$tlr.
Hesap Ad1
Gelecek Aylara A it Giderler
Verilen Sipari$ Avanslan
Toplam

30.09.2013
241.950
729.599
971.549
22

31.12.2012
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102.385
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30 Eyliil2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle Erte : enmi~ Gelirler a~ag1da ayiklanmi~tlr.

30.09.2013
155.935
19.930
175.865

Hesap Ad1
Alman Sipari~ Avanslan
Gelecek Aylara A it Gelirler
Top1am

31.12.2012
210.811
46.658
257.469

Uzun Vadeli:
30 Eyltil2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle Pe~in Odenmi~ Giderler bulunmamaktad1r.
30 Eyltil 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle

16

Ertelenmi~

Gelirleri bulunmamaktad1r.

OZKA YNAK YONTEMiYLE DEGERLENEN YA TIRIMLAR

Yoktur.

17

Y ATIRIM AMA<;LI GA YRiMENKULLER

~irketin

Yatmm Amayh Gayrimenkulleri

Hesap Ad1
Arsalar
Toplam

a~ag1da ayiklanmi~tir :

01.01.2013
16.929
16.929

Sat1~

Ah~

Yabanc1
Para <;evrim
Fark1
1.351
1.351

30.09.2013
18.280
18.280

Hesap Ad1
Arsalar
Toplam

30.09.2013
18.280
18.280
31.12.2012
16.929
16.929

~irketin Yatmm Amayh Gayrimenkulleri Mersin ilinde yer alan arsadan olu~maktadn·. ~irket Yatmm Amayh
Gayrimenkulleri degerlemesi iyin maliyet yontemini tercih etmi~tir. Yatmm Amayh Gayrimenkuller tizerinde
herhangi bir kisitlama mevcut degildir. ~irket Yatmm Amayh Gayrimenkulleri Uzerinden herhangi bir kira geliri
elde etmemektedir. Arsanm yer aldigi bOlgede yap!lm1~ olan ara~t1rma neticesinde rayiy bedel in yakla~1k 20.000
- 25.000 TL civannda oldugunu tahmin edilmektedir.

18

MADDi DURAN V ARLIKLAR

~irket'in

donemler itibariyle Maddi Duran Varhklan

a~ag1da ayiklanmi~tir:

31.12.2012
595 .242
(300.393)
294.849

30.09.2013
581.627
(348.173)
233.454

Hesap Ad1
Mali yet Degeri
Birikmi~ Amortisman
Top lam

30.09.2013
Maliyet Bedeli
Hesap Ad1
Ta~1tlar
Demirba~lar

Ozel Maliyetler
Toplam

01.01.2013
192.064
222.875
180.303
595.242

Ah~

Sah~

(70.752)
13.306

13.306

(70.752)

Yabanc1 Para
<;evrim Fark1
10.809
18.632
14.390
43.831
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Birikmis Amortisman
01.01.2013

Donem Amor.

Sat •~

19.269
16.102
21.343
56.714

(37.733)

Ozel Mali~etler
TOJ!Iam

51.576
163.420
85.397
300.393

Net Deger

294.849

Hesap Ad•
Ta~ttlar
Demirba~lar

(37.733}

Yabanc• Para
~evrim Fark•
3.043
14.577
11.179
28.799

30.09.2013
36.155
194.099
117.919
348.173
233.454

30.09.2012
Maliyet Bedeli
Hesap Ad•
Ta~ttlat·
Demirba~lar

Ozel Mali~etler
To)!lam
Birikmi~

01.01.2012

A h~

123.231
224.080
154.889
502.200

120.056
11.418
34.169
165.643

01.01.2012

Donem Amor.

63.274
151.764
59.744
274.782

16.996
15.144
21.245
53.385

Sat1~

Yabanci Para
~evrim Farki
(6.796)
(12.361)
(8.544)
{27.701}

30.09.2012

Yabanc1 Para
~evrim Farki
(3.603)
(8.472)
(3 .437)

30.09.2012

236.491
223.137
180.514
640.142

Amortisman

Hesap Ad1
Ta~ttlar
Demirba~lar

Ozel Maliyetler
Toj!lam
Net De~er
Diger Bilgiler:

SatJ~

(15.512~

227.418

76.667
158.436
77.552
312.655
327.487

Amortisman ve itfa paylarmm tamamt faaliyet giderlerinde yer almaktadtr. Aktif degerlerin sigorta teminat
tutarma Not:22'de yer verilmektedir. Aktif degerler lizerinde ipotek, ktsttlama ve ~erh mevcut degildir.
19

MADDi OLMA YAN DURAN VARLIKLAR

~irket'in

donemler itibariyle Maddi Olmayan Duran Varltklan

a~agtda ar,: t klanm t ~t tr :

30.09.2013
143.736
(137.993)
5.743

Hesal! Ad1
Maliyet Degeri
Birikmi~ Amortisman
ToJ!Iam

31.12.2012
127.780
(126.447)
1.333

30.09.2013
Maliyet Bedeli
Hesap Ad1
Diger Mad. Olm. Varltk
To)!lam

01.01.2013

Ah~

127.780
127.780

5.417
5.417

01.01.2013

Donem Amor.

Sat • ~

Yabanc• Para
Cevrim Farki
10.539
10.539

30.09.2013

Yabanc1 Para
Fark1
10.174
10.174

30.09.2013

143 .736
143.736

Birikmis Amortisman
Hesap Ad1

Sat•~

~evrim

Diger Mad. Olm. Varltk
Toj!lam
Net Deger

126.448
126.448

.371
1.371

1.333

137.993
137.993
5.743
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30.09.2012
Maliyet Bedeli
Hesap Ad1

01.01.2012

Diger Mad. Olm. Varhk
Toplam

135.400
135.400

Birikmi~ Amortisman
Hesap Ad1

01.01.2012

Donem Amor.

Diger Mad. Olm. Varhk
Toplam

133.547
133.547

314
314

Net Deger

Sat1~

Ah~

Sati~

Yabanc1 Para
<;::evrim Fark1
(7.469)
(7.469)

30.09.2012

Yabanc1 Para
(:evrim Fark1
(7.369)
(7.369)

30.09.2012

127.931
127.931

126.492
126.492
1.439

1.853

Amortisman ve itfa paylannm tamam1 faaliyet giderlerir.de yer almaktadu·.
20

(:ALI~ANLARA SAGLANAN FA YDALAR KAPSAMINDA BOR(:LAR

30 Eyllil 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle <;::ah ~anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Bor9lar a~ag1da
ayikl anmJ~tJr.

Hesap Ad1
Personele Bor9lar
Odenecek SGK

30.09.2013
30.224
32.052

31.12.2012

62.276

33.071

Toplam
21

33.071

DEVLET TE~ViK VE YARDIMLARI

Yoktur.
22

KAR~ILIKLAR, KO~ULLU VARLIK VE YUKUMLULUKLER

i) Karsdzklar

Hesap Ad1
Fatura ve Fiyat Fark1
Toplam
30 Eyliil 2013
1 Ocak itibariyle
ilave kar~1hk
iptal Edilen Kar~ J!J k
Toplam

30 Eyliil 2012
1 Ocak itibariyle
ilave kar~Ii1k
iptal Edilen Kar~1hk
Toplam

30.09.2013
122.523
122.523

Kar~1hk l an

31.12.2012
546.507
546.507

Fatura ve Fiyat
Farkl Kar§.
546.507
122.523
(546.507)
122.523
Fatura ve Fiyat
Farkl Kar§.
648.984
67.404
(648.984)
67.404

25
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ii) Kosullu Varflk ve Yiikumliiliikler:
~irket

aleyhine a.;IIan davalar

$irket'in aleyhine a<;:tlan dava bulunmamaktadu·.
~irket

tarafmdan a.;IIan icra takipleri

$irketin alacaklan i<;:in a<;:mi~ oldugu icra takiplerinin TL tutan 1.484.283 TL olup, bu icra takiplerinin tamam1
i<;:in mali tablolarda kar~tl1k aynlmi~tlr.( 31.12.2012 1.478.941 TL'dir.)
iii) Pasi(Je J!.er alma)!.an taahhiitler;

30.09.2013
4.200
4.200

USD
1.550.000
1.550.000

EURO
1.950.000
1.950.000

4.200
4.200

USD
1.550.000
1.550.000

EURO
1.950.000
1.950.000

TL
Verilen Teminat Mektu2lan
TOPLAM
31.12.2012
TL
Verilen Teminat Mektu2lan
TOP LAM

iv ) Sirket Tarafmdan Veri/en Teminat Rehin ipotekler ve OzkaJ!.naklara Oram ;

§irket tarafmdan verilen TRi' Ier
A. Kendi tlizel ki~iligi adma verilmi~ olan TRi' lerin toplam tutan
B. Tam konsolidasyon kapsamma dahil edilen ortakl!klar lehine
verilmi~ olan TRi' lerin toplam tutan
C. Olagan ticari faaliyetlerin ylirlittilmesi amac1yla diger 3. Ki~ilerin
borcunu temin amac1yla verilmi~ olan TRi' lerin toplam tutan
D. Diger verilen TRi' lerin toplam tutan
i. Ana ortak lehine verilmi~ olan TRi' lerin toplam tutan
ii. B ve C maddeleri kapsamma girmeyen diger grup ~irketleri
lehine verilmi~ olan TRi' lerin toplam tutan
iii. C maddesi kap. girmeyen 3. ki~iler lehine verilmi~ olan TRi' lerin
to lam tutan
Toplam
Yukandaki tabloda yer alan tutarlar donem sonlan itibariyle

olu~an

TL

30.09.2013

31.12.2012

8.516.590

7.353.045

8.516.590

7.353.045

kar~IIIklandir.

$irket tarafmdan verilen diger TRi' lerin ozkaynaklara oram% O' d1r: (31.12 .2012:% 0)
v) Akti[degerler iizerinde mevcut bulunan top/am ipotek ve teminat:

AktifDegerler Ozerinde ipotek ve Teminat bulunmamaktadu·.
vi) Akti[degerlerin top/am sigorta tutan;
30.09.2013

Sigortalanan Aktifin Cinsi

USD

Ticari Mallar

TL

6.557.500

T~1tlar

105 .000

i~yeri Makina Tesis ve Cihaz

590.000
7.147.500

Toplam

105.000

31.12.2012

Sigortalanan Aktifin Cinsi

USD

Ticari Mallar

TL

9.620.000

T~Itlar

178.274

i~yeri Makina Tesis ve Cihaz

590.000
10.210.000

Top lam

26
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Tiirk Lirasz olarak gosterilmi~lir)
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TAAHHUTLER

Yoktur.
24

(:ALI~ANLARA SAG LAN AN FA YDALAR

Hesap Ad1
Ktdem Tazminatt
Toplam

30.09.2013
289 .909
289.909

Kar~thgt

31.12.2012
228.003
228.003

Yi.iri.irli.ikteki i~ Kanunu hi.iki.imleri uyarmca, 9ah~anlardan ktdem tazminatma hak kazanacak ~ekilde i~ sozle~mesi
sona erenlere, hak kazandtklan yasal ktdem tazminatlanr.m odenmesi yi.iki.imli.ili.igi.i vardtr. Aynca, halen yi.iri.irli.ikte
bulunan mevzuat geregince ktdem tazminatmt alarak i~ten aynlma hakkt kazananlara da yasal ktdem tazminatlanm
odeme yi.iki.imli.ili.igi.i bulunmaktadtr. 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle odenecek ktdem tazminatt, 3.254,44 TL
(31 Arahk 2012: 3.129,25 TL) tavanma tabidir.
Ktdem tazminatt ytiktimli.ili.igti yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi degildir.
Ktdem tazminatt ytiktimli.iltigti, ~irketin 9ah~anlann emekli olmasmdan dogan gelecekteki olast ytiki.imltiltigtin
bugi.inkti degerinin tahminine gore hesaplamr. CMS 19 ("(:ah~anlara Saglanan Faydalar"), ~irketin ytiktimli.iltiklerini
tammlanmt~ fayda planlan kapsammda akti.ieryal degerleme yontemleri kullamlarak geli~tirilmesini ongori.ir. Buna
uygun olarak, toplam ytiktimli.iltiklerin hesaplanmasmda kullamlan akttieryal varsaytmlar a~agtda belirtilmi~tir:
Esas varsaytm, her hizmet yth i9in olan azami ytiktimltiltigtin enflasyona paralel olarak artmastdtr. Dolaytstyla,
uygulanan iskonto oram, gelecek enflasyon etkilerinin dtizeltilmesinden sonraki beklenen reel oram ifade eder. 30
Eyli.i12013 tarihi itibariyle, ekli mali tablolarda kar~tltklar. 9ah~anlarm emekliliginden kaynaklanan gelecege ait olast
ytiktimli.iltigtintin bugi.inkti degeri tahmin edilerek hesaplamr. 30 Eyltil 2013 tarihi itibariyle kar~thklar ytlhk %5
entlasyon oram ve %9 iskonto oram varsaytmma gore, %3,81 reel iskonto oram ile hesaplanmt~ttr (31 Arahk 2012:
%3 ,81 reel iskonto oram). $irketin reel iskonto oranlanna ili~kin olarak yapmt~ oldugu varsaytmlar her bilan90
doneminde gozden ge9irilmektedir.
Ktdem tazminatt yi.iki.imli.ili.iklerine
:% 97,09)

ili~kin

aynlmama olas:hgt tahmini 30.09.2013 tarihi i9in %97,81' dir.(31 .12.2012

1 Ocak
Cari Hizmet Mali yeti
Faiz Mali yeti
Akttieryal Kazan9
Odenen
Kapam~ Bakiyesi

1 Ocak-

1 Ocak-

30 Eyliil 2013
228.003
29.974
15.390
40.576
(24.034)
289.909

30 Eyliil 2012
185.289
44.370
27.610
41.042
(50.701)
247.610

Cari donem ktdem tazminat kar~tltk giderlerinin (gelirlerinin) muhasbel~tirildikleri hesaplar a~agtdaki gibidir.
01.01.2013
30.09.2013
Gene! Yonetim Giderleri
Konusu Kalmayan Gelir(-)
Kar Zararda Muhasebele~tirilen Gider I (Gelir)
Diger Kapsamh Gelirde Muhasebele~tirilen Akttieryal Kaytplar (*)
Toplam Donem Gideri I (Geliri)

45.364

-

I

45.364
40.576
85.940

TMS 19' da I Ocak 2013 itibariyle ytirtirltige giren dtizenleme geregi akttieryal kaytp ve kazan9lar diger kapsamh
gelir olarak ozkaynaklar altmda muhasebele~tirilmeye ba~lanmt~ttr. Cari donemde akttieryal kazan9 olarak
giderle~tirilen tutar 40.576 TL'dir. Bu tutara isabet eder.. ertelenmi~ vergi gelirinin de aym ~ekilde diger kapsamh
gelirde muhasebele~tirilmesi sonucu diger kapsamh gelir :utan 32.461 TL olmu~tur.
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Tiirk Lirasz olarak gosterilmi~tir)

01.01.2013
30.09.2013
40.576
(8.115)
32.461

Diger kapsamh gelirde muhasebele~tirilen aktlieryal kay1plar
Vergi Etkisi% 20
NetTutar

~irket Yonetimi muhasebe palitikast degi~ikliginin 31 Arahk 2012 ve 30 Eyltil 2012 tarihleri itibariyle sana eren
hesap donemlerindeki finansal tablalara alan etkisini degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi sanrast etkilerin
onemsiz seviyede gortilmesi nedeniyle gec;mi~ donem finansal tablalannm yeniden di.izenlenmemesine karar
vermi~tir. Bu c;erc;evede I Ocak 2012- 30 Eyltil 2012 d5nemi ktdem tazminat giderlerinin muhasebele~tirildikleri
hesaplar a~agtdaki gibidir.

01.01.2012
30.09.2012
113.022
113.022

Gene! Yonetim Giderleri
Kar zararda Muhasebele§tirilen Tutar

~irket Yonetimi muhasebe palitikast deg;i~ikliginin 31 Arahk 2012 ve 30 Eyli.il 2012 tarihi itibanyla sana eren
hesap donemlerindeki finansal tablalara alan etkisini degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi sanrast etkilerin
onemsiz seviyede gori.ilmesi nedeniyle gec;mi~ donem fbansal tablalanmn yeniden di.izenlenmemesine karar

vermi~tir.

25

CARi DONEM VERGiSi iLE iLGiLi VARLIKLAR VE BOR<;LAR

Yaktur.
26

DiGER VARLIK VE YUKUMLULUKLER

~irket'in

donemler itibariyle Diger Donen Varhklan

a~agtda ac;tklanmt~ttr :

Hesap Ad1
Cira Primi Gelir Tahakkuku
Devreden KDV
i~ Avanslan
Toplam
~irket'in

27

30.09.2013
355.371
198.853
12.641
566.865

31.12.2012
598.412
40.994
1.224
640.630

donemler itibariyle Diger Duran Varhklan bulunmamaktadtr.

OZKA YNAKLAR

i) Kontrol Giicii Olmayan Paylar
Yaktur.

ii) Sermaye I Kar~zltklt i~tirak Sermaye Diizeltmesi
~irket'in 23.000.000 TL alan sermayesi 4.000 TL tutarmdaki A Grubu nama yazdt ve 22.996.000 TL
tutarmdaki B Grubu hamiline yazth paylardan alu~maktadtr. A Grubu paylann yonetim kurulu sec;iminde
imtiyaz mevcut alup B Grubu paylann hic;bir imtiyazt yaktur. A grubu nama yazth hisse senetleri Desbil
Teknalajik Dri.inler Dagtttm A.~.' ye aittir. (Desbil' in %100' line Nevres Era! Bilecik sahiptir.)
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Donemler itibariyle itibariyle $irket'in sermaye ve ortakhk yapisi

a~ag1daki

30.09.21)13
Hissedar
Desbil Teknolojik Orilnler A.$.
Despec Group B.V.
Halka A91k KISim
Diger
Toplam

gibidir;
31.12.2012

Pa;y Oram%
Pa;y Tutan
%30,25
6.956.268
%30,33
6.975.000
%39,35
9.050.000
18.732
% 0,07
23.000.000
%100

Pa;y Oram%
%30,25
%30,33
%39,35
% 0,07
%100

Pa;y Tutan
6.956.268
6.975.000
9.050.000
18.732
23.000.000

Yonetim Kurulu 14.03.2012 tarih ve 2012103 nolu karanyla, ~irketin 11.500.000 TL olan 91kanlmi~
sermayesinin 25.000.000 TL kay1th sermaye tavam i9erisinde kalmak ~art1yla% 100 artll'llarak 23.000.000 TL'
ye 91kanlmasma, artll'llacak sermaye tutan olan 11.500.000 TL'nin i9 kaynaklardan kar~Iianmasma karar
vermi~tir.

$irket esas sozle~mesinin "Yonetim Kurulu ve Silresi" b a~ hkh 9. Maddesine gore A Grubu nama yazi!1 paylar
sahiplerine Yonetim Kurulu ilyelerini belirleme imtiyaz1 saglar. Buna gore; Yonetim Kurulunun 5 veya 6
ilyeden olu~masi durumunda 4 ilye, 7 veya 8 ilyeden olu~mas1 durumunda 5 ilye, 9 ilyeden olu~mas1 durumunda
ise 6 ilye (A) grubu pay sahiplerinin gosterecegi adaylar arasmdan se9ilir.
A Grubu pay sahiplerinin Yonetim Kurulu ilyelerini belirleme imtiyaz1 mevcut oldugundan halka arz edilen B
grubu paylann 9ogunlugu ele geyirmesi durumunda bile yonetim hakimiyeti el degi~tirmeyecektir. Yonetim
hakimiyeti her halilkarda A grubu pay sahiplerinde olmc.ya devam edecektir.
(iii) Paylara ili~kin Primler/ iskontolar

Grup'un sermaye yedekleri pay senedi ihray primlerinden

olu~maktad1r.

Cari donemde bir hareket yoktur.

(iv) Kar veya Zararda Yeniden Smdlanmayacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler veya (Giderler)
Kar veya Zararda Yeniden Smiflanmayacak
almaktad1r.

Birikmi~

Diger Kapsamh Gelirlerin (Giderlerin) analizi

Hesap Ad1
Aktiieryal Kazanr; ve (Kaytp!ar) (Not:24)
Vergi Etkisi (Not:24, Not:35)
Aktiieryal Kazan£ ve Kay1plar (Net)
Yeniden Degerleme ve OI~tiim Kazan£ ve Kay1plan
Diger Kazan£ ve Kay1plar
Kar veya Zararda Yeniden Smdlanmayacal< Birikmi~
Diger Kapsamh Gelirler veya (Giderler)

30 Eyliil 2013
40.576
(8.115)
32.461
32.461

a~ag1da

yer

31 Arahk 2012

32.461
30 Eylii12013

1 Ocak A9III~
ilave
Ertelenmi~ Vergi Mahsubu (-)
Donem Sonu Bakiye

31 Arahk 2012

40.576
(8 .115)
32.461

(v) Kar veya Zararda Yeniden Smdlandmlacak Biri kmi~ Diger Kapsamh Gelirler veya (Giderler)
Hesap Ad1
Yabanc1 Para <;evrim Farklan
Ver i Etkisi
Yabanc1 Para <;evrim Farklan (Net)
Nakit Ak1~ Riskinden Korunma Kazany ve Kay1plan (*)
Ver i Etkisi
Riskten Korunma Kazan£ ve Kay1plan (Net)
Kar veya Zararda Yeniden Smdlanmayacak Birikmi~
Diger Kapsamh Gelirler veya (Giderler)

30 Eyliil 2013
606.110

31 Arahk 2012
(630.460)

606.110

(630.460)
1.971
(394)
1.577

606.110

(628.883)

(*) Not:12 no'lu dipnotta yer almaktad1r.
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Yabanc1 Para <::evrim Farklarmm Haraket Tablosu

A~ag1daki

Gibidir.

1 Ocak Ac;:!IJ~
ilave
Kar veya Zarar Tablosuna Transfer
Donem Sonu Bakiye

30 Eyliil 2013
(630.460)
1.236.570

31 Arahk 2012

606.110

(630.460)

Nakit Ak1~ Riskinden Korunma Kazanc;: ve Kay1plan Haraket Tablosu

Kardan

Ktsttlanmt~

Gibidir.

30 Eyliil 2013
1.577

I Ocak Ac;:il1~
ilave
Kar veya Zarar Tablosuna Transfer
Donem Sonu Bakiye

iv) Kardan

A~ag1daki

(630.460)

31 Arahk 2012

(1.577)

Yedek/er

aynlm1~ kisJtlanml~

::>lu~maktadJr.

yedekler yasal yedeklerden

TUrk Ticaret Kanunu'na gore, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak Uzere ikiye aynhr.
TUrk Ticaret Kanunu'na gore birinci tertip yasal yedekler, ~irketin odenmi~ sermayesinin %20'sine ula~mcaya
kadar, kanuni net karm %5'i olarak aynhr. ikinci tertip yasal yedekler ise odenmi~ sermayenin %5'ini a~an
dag1tilan kann %10' udur. TUrk Ticaret Kanunu'na gore, yasal yedekler odenmi~ sermayenin %50'sini gec;:medigi
sUrece sadece zararlan netle~tirmek ic;:in kullamlabilir, bunun d1~mda herhangi bir ~ekilde kullamlmasJ mUmkiin
degildir.

v)

Ger;:mi~

Gec;:mi~

Ytl Karlan

Yil Karlan olaganUstii yedekler ve diger

ge<;mi~

yil zararlarmdan

olu~maktadJr.

Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun 27.01.2010 tarihli 02151 sayi11 toplant1smda alman karan geregince; halka a<;1k
anonim ortakhklann elde ettikleri karlann dagJ';Jm esaslanmn belirlenmesine ili~kin olarak, paylan borsada i~lem
goren halka a<;1k anonim ortakhklar ic;:in yapilacak temettii dagJtimJ konusunda herhangi bir asgari kar dagJtJm
zorunlulugu getirilmemesine; bu kapsamda, kar dag1tlmmm SPK'nm Seri: IV, No: 27 sayi11 Tebligi'nde yer alan
esaslar, ortakhklann esas sozle~melerinde bulunan hiiki.'.mler ve ~irketler tarafmdan kamuya ac;:Jklanml~ alan kar
dagJtlm politikalan <;er<;evesinde gerc;:ekle~tirilmesine karar verilmi~tir.
$irket'in donemler itibariyle Ozkaynak kalemleri a~ag1da ac;:JklanmJ~tJr:

Hesap Ad1
Sermaye
Sermaye <::evrim Farklan
Hisse Senedi ihra<; Primleri
Kar veya Zararda Yeniden Smlflandmlacak Diger
Kapsamh Gelirler veya Giderler
- Yeniden Degerleme ve 6/r;:iim Kazanr;: Kaytplan
- Sattlmaya Haztr Fin. Varllk Deger Artz~z
- Riskten Korunma Fonu (Not: 9)
Yabanc1 Para <::evrim Farklan
Kardan Aynlan KlsJtlanmJ~ Yedekler
- Yasal Yedekler
Ge<;mi~ Yil Kar I Zararlan
Net Donem Kar I Zaran
Toplam

30.09.2013
23.000.000
437.133
2.967.707

31.12.2012
23.000.000
( 1.294.351)
2.748.459

(32.461)
(32.461)

1.577

606.110
4.129.678
4.129.678
8.813.537
5.043.948
44.965.652

12.350
(10. 773)
(630.460)
3.457.316
3.457.316
6.557.147
7.932.811
41.772.499

Yukanda belirtilen ve satilmaya haZll· finansal varhk olarak mali tablolarda yer alan indeks Bilgisayar Sistemleri
Miihendislik Sanayi ve Ticaret A.$.' ye ait hisse senetleri Borsa Rayici iizerinden degerlenerek finansal tablolara
konu edilmi~tir.
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SA TI~LAR VE SA TI~LARIN MALiYETi

Donemler itibariyle

sat1~lar

ve

sat1~lann

maliyetinin detay1

Hesap Ad1
Yurti<;i

Sat1~lar

Yurtd1~1 Sat1~lar

Diger Sat1~lar
Sat1~tan iadeler (-)
Sat1~ iskontolan (-)
Diger indirimler (-)
Net Sat1~1ar
Sat!lan Ticari Mal Maliyeti (-)
Ticari Faa1. Briit Kar I (Zarar}

a~ag1da sunulmu~tur:

01.01.201330.09.2013
94.60 .195
218.765
3.825.781
(2.590.365)
(8 2.579)
(12.111)
95.963.686
(85.230.223)

01.07.201330.09.2013
30.807.466
100.533
1.029.333
(1.055.703)
(65.539)
(6.683)
30.809.407
(27.493.663)

01.01.201230.09.2012
88.738.362
83.071
4.186.430
(1.492.004)
(84.613)

01.07.201230.09.2012
26.280.959
38.985
1.509.979
(439.780)
(38.755)

91.431.246
(81.211.091)

27.351.388
(24.975 .930)

10.733.463

3.315.744

10.220.155

2.375.458

Amortisman giderleri ve itfa paylan gene! gider niteliginde oldugundan faaliyet giderleri hesab1 i<;erisinde
gosterilmektedir.
29
ARA~TIRMA VE GELi~TiRME Gi DERLERi, PAZARLAMA SAT!~ DAGITIM GiDERLERi,
GENEL YONETiM GiDERLERi
Donemler itibariyle Faaliyet Giderleri
Hesap Ad1

a~ag1da a<;Iklanmi~tir:

01.07.201330.09.2013
(978.333)
(478.893)
(1.457.226)

01.01.201230.09.2012
(2.687.544)
(1.493 .511)
(4.181.055)

01.07.201230.09.2012
(907.062)
(428.929)
(1.335.991)

Donemler itibariyle Niteliklerine Gore Giderler a~ag1da a<;Iklanmi~tlr:
Hesap Ad1
01.01.201301.07.201330.09.2013
30.09.2013
- Personel Giderleri
(2.870.959)
(987.812)
- Nakliye ve Depolama Giderleri
(314.994)
(100.386)
- Reklam Tamtim Giderleri
(535.892)
(19.205)
- Kiralama Giderleri
(192.830)
(71.420)
- Mli~avirlik ve Denetim Giderleri
(120.301)
(42.312)
- DI~. Sag. Fayda ve Hizmetler
( 148.276)
(52.602)
(62.592)
(19.006)
- Sat1~ ve D1~ Ticaret Giderleri
- Diger Giderler
(443 .247)
(164.483)
Toplam Faaliyet Giderleri
(4.689.091)
(1.457.226)

01.01.201230.09.2012
(2.826.774)
(276.295)
(I 11.793)
(170.523)
(137.058)
(142.734)
(48 .155)
(467.723)
(4.181.055)

01.07.201230.09.2012
(975.639)
(87.198)
(32.865)
(56.515)
(35.245)
(46.520)
(16.129)
(85 .880)
(1.335.991)

30

Gene! Yonetim Giderleri (-)
Pazarlama Sat1~ Dag1tim Giderleri (-)
Toplam Faaliyet Giderleri
NiTELiKLERiNE GORE GiDERLER

01.01.201330.09.2013
(3.311.620)
(1.377.471)
(4.689.091)

$irketin muhasebe, finans, denetim, cari hesaplar, depo, lojistik, ithalat, ihracat ve kiralama hizmetlerinin onemli
bir kismi grup ~irketleri olan indeks Bilgisayar A.$ . ve Teklos Lojistik A.$. tarafmdan verilmektedir. Soz
konusu hizmetler kaq1hgmda ~irkete ayhk fatura diizenlenmektedir. Bu tutarlar faaliyet giderleri i<;erisinde yer
almaktad1r. ili~kili taraflar tarafmdan kesilen fatura tutarlanna ili~kin bilgiler Not:37' de a<;Iklanmi~tir.
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DiGER FAALiYETLERDEN GELiR I GiDERLER
a~agtda a<;:tklanmt~tlr .

Donemler itibariyle Diger Faaliyetlerden Gelir ve Giderler

Hesap Ad1
Esas Faaliyetlerinden Diger Gelirler
Konusu Kalm. $Upheli Alacak Kar~ .
Satt~lardan Elimine Edilen Faiz
Cari Donem Reeskont Geliri
6nceki Donem Reeskont iptali
Kur Fark1 Gelirleri (Ticari Alacaklar ve bor~lar)
Diger Gelirler ve Karlar
Esas Faaliyetlerinden Diger Giderler (-)
Ahmlardan Elimine Edilen Faiz
Cari Donem Reeskont Gideri
6nceki Donem Reeskont iptali
Kur Farki Giderleri(Ticari Alacaklar ve bor~lar)
Diger Giderler ve Zararlar {-)
Diger Gelir I Giderler {Net}
32

01.01.201330.09.2013

01.07.201330.09.2013

01.01.201230.09.2012

01.07.201230.09.2012

4.098.353

1.709.988

967.903
40.569
135.230
2.943.014
11.637
(2.043.057)
(456.536)
(248.113)
(43.1 06)
( 1.249.957)
{45.345)
2.055.296

417.227
4.555

2.328.373
39.402
653.648
21.243
161.490
1.423.754
28.836
(2.428.474)
(240.883)
(122.311)
(45.345)
(1.968.172)
(51.763)
{100.101}

493.467
(7 .450)
198.253
(7.905)
165
301.844
8.560
(546.364)
(86 .921)
38.310

1.287.000
1.206
(846.264)
(262.300)
(63 .124)
(504.553)
(16.287)
863.724

(484.953)
(12.800)
(52.897}

YATIRIM FAALiYETLERiNDEN GELiRLER/GiDERLER

Donemler itibariyle Yatmm Faaliyet Gelirleri ve Giderleri bulunmamaktadtr.
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FiNANSAL GELiRLERIGiDERLER

Donemler itibariyle Finansal Gelirler
Hesap Ad1
Faiz Gelirleri
Temettli Gelirleri
Kur Fark1 Gelirleri
Toplam Finansal Gelirler

a~agtda a<;:tklanml~ttr:

01.01.201330.09.2013
466.451
4.047
2.223 .277
2.693.775

01.07.201330.09.2013
138.824
879.986
1.018.810

01.01.201230.09.2012
554.040
67.015
1.020.453
1.641.508

01.07.201230.09.2012
151.882

01.01.201230.09.2012
(641.697)
(1.893 .648)
1.513.168
(1.022.177}

01.07.201230.09.2012
(156.855)
(238.122)
1.513.168
1.118.191

(509.884)
(358.002)

Donemler itibariyle Finansal Giderler a~agtda a<;:tklanmt~tlr:

Hesap Ad1
Banka ve Faiz Giderleri
Kur Farkt Giderleri
<;:evrim Farkt
Toplam Finansal Giderler
Sirket'in

aktifle~tirilen

01.01.201330.09.2013
(467.925)
(1.016.499)
(2.212.721)
(3.697.145}

01.07.201330.09.2013
(141.025)
(364.961)
(505.986}

finansman gideri bulunmamaktadtr.

34 SA TIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALiYETLER
Yoktur.
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GELiR VERGiLERi

Sirket'in vergi gideri (veya geliri) cari donem
geliri) olu~maktad1r.

kurum ~ ar

Donemler itibariyle vergi varhk ve yiikiimli.iliikleri

Hesap Ad1

vergisi gideri ile

a~ag1daki

ertelenmi~

vergi giderinden (veya

gibidir:

01.01.201330.09.2013

01.07.201330.09.2013

01.01.201230.09.2012
(910.150)
12.622
(897.528)

Cari Donem Yasal Vergi Kar~Ihgi (-)
Ertelenmi~ Vergi Geliri I (Gideri)

(2.1 08.609)
56.259

(795.442)
159.052

Toplam Vergi Gelir I (Gideri)

(2.052.350)

(636.390)

Hesap Ad1

30.09.2013
2.108.609
(1.314.880)
793.729

Cari Donem Yasal Vergi Kar~Ihgi
Pe~in Odenen Vergiler (-)
Toplam Odenecek Net Vergi

01.07.201230.09.2012
(252.966)
17.482
(235.484)

31.12.2012
1.441.525
(910.950)
530.575

i) Cari Donem Yasal Vergi KarJzhgz
Tiirkiye'deki gec;:ici vergi iic;:er ayhk donemler itibariyle hesaplamp tahakkuk ettirilmektedir. Buna uygun olarak
Sirket'in 2009 yii1 kazanc;:larmm gec;:ici vergi doneminde vergilendirilmesi a~amasmda kurum kazanc;:lan
iizerinden %20 oramnda gec;:ici vergi hesaplanmi~tlr.
TUrk vergi hukukuna gore, zararlar, gelecek y!llarda olu~acak vergilendirilebilir kardan
maksimum 5 yii ta~mabilir. Ancak olu~an zararlar geriye doniik olarak, onceki y!llarda

dii~iilmek
olu~an

iizere,
karlardan

dii~iilemez.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesi uyarmca, Kurumlar Vergisi; miikellefin beyam iizerine tarh olunur.
Tiirkiye'de vergi degerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatla~ma prosediirii bulunmamaktad1r.
Sirketler ilgili y!lm hesap kapama donemini takip eden y!lm 25 Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini
haZirlamaktadir. Vergi Dairesi tarafmdan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kay1tlan 5 yii ic;:erisinde
incelenerek degi~tirilebilirler.
Donemler itibariyle ticari kar ve mali kar rakamlanna ai: detaylar:

Hesap Ad1
Yasal KayJt. Ticari Kar I (Zarar)
Matraha ilaveler
K1dem Tazminat1 Kar~Ihgi
Stok Deger Dii~iikliigii Kar~Ihgi
<;:ek ve Senet Reeskont Giderleri
Diger Kan. Kabul Edilmeyen Giderler

01.01.201330.09.2013

01.01.201230.09.2012

10.292.498

4.480.707

282.130
61.906
175.818

162.883
62.322
37.063
11.736
51.762

44.406

Matrahtan indirimler (-)
Siipheli Alacak Kar~Ihgi
<;:ek ve Senet Reeskontlan
i~tiraklerden Temettii Geliri
Yasal Kay1tlardaki Mali Kar I (Zarar)

31.583
27.536
4.047
10.543.045

92.839
6.324
19.499
67.016
4.550.751

Gelir Vergisi Stopajz:
Kurumlar vergisine ek olarak, dag1tilan kar paylan iizerinden gelir vergisi stopaj1 hesaplanmas1 gerekmektedir.
23.07.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayimlana:l 2006110731 sayi11 Bakanlar Kurulu Karan ile Gelir vergisi stopaj
oram %10' dan %15' e t;Ikarilmi~tlr.
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ii)

Ertelenmi~

Vergi:

$irket'in vergiye esas yasal mali tablolan ile SPK Muhasebe Standartlanna gore hazirlanmi~ mali tablolan
arasmdaki farkiiiiklardan kaynaklanan gec;:ici zamanlama farklan ic;:in ertelenmi~ vergi aktifi ve pasifini
muhasebele~tirmektedir. Soz konusu farkiiiiklar genellikle baz1 gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlan
ile
SPK Muhasebe Standartlanna gore haz1rlanan mali tablolarda farkii donemlerde yer almasmdan
kaynaklanmakta olup a~ag1da ac;:Iklanmaktadir.

Hesap Ad1

30.09.2013

31.12.2012

30.09.2013

31.12.2012

Birikmi~ Ge~,:ici

Birikmi~ Ge~,:ici

Ertelenmi~

Ertelenmi~

Farklar

Farklar

Vergi Alacag1 I
(Borcu)

Vergi Alacag• I
(Borcu)

Sabit K1ymetler
Hisse Senedi Degerleme Fark1
Reeskont Giderleri
K1dem Tazminat1 Kar~IIIgi
Stok Deger DU~Ukli.igU Kar~IIIgi
Stoklann Kay1tii Degerleri ile Vergi
Matrahlan Arasmdaki Fark
Prekont Geliri
Riskten Korunma Fonu
Di"er
Ertelenmi~ Vergi Varhg1 I( Yiik)

(44.834)
(7.767)
236.510
289.909
293.279

(19.821)
(15.438)
135.230
228.003
117.236

(8.967)
(1.553)
47.302
57.982
58.656

(3.964)
(3.088)
27.046
45 .601
23.447

74.542
(40.569)

(7.412)
(43.106)
25.009
37.562

I4.908
(8.114)

(I .482)
(8 .621)
5.002
7.512
91.453

160.214

Donem Ba~I Ert. Vergi Var. I (YUk.)
Ozk. ic;:erisinde Yer Alan Ert. Vergi
Diger Kapsamii Gelirden Muhasebele~tirilen Gelir
Yabanc1 Para (:evrim Fark1
Ertelenmi~ Vergi Geliril (Gideri)

Donem Sonu Ert. Vergi Var. I (Yiik.)

30.09.2013

30.09.2012

91.453
394
(8.115)
12.985
63.497

(21.2I 1)
(91.916)

160.214

(99.335)

1.170
12.622

Kullamlmami~ Vergi A vantajlarma ili~kin Ac;:Iklama:

$irket'in donem sonlan itibariyle sonraki donemlere devreden mali zaran bulunmamaktad1r.
Donemler itibariyle vergi kar~IIIklannm mutabakat1 a~a~1daki gibidir:
01.01.2013Vergi kar~1hgmm mutabakat1:
30.09.2013
Devam eden faal. elde edilen kar

7.096.298

Kurumlar vergisi oram %20
Vergi etkisi:
Ozsermaye kalemlerinin yabanc1 para
c;:evriminden dolay1 vergiye olan etkisi
- Kanunen kabul edilmeyen giderler I gelirler

Gelir tab. vergi

kar~1hg1

gideri
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01.01.201230.09.2012
6.558.330

(1.4 I 9.260)

( 1.3 I 1.666)

(637.460)
4.370
(2.052.350)

407.987
6.151
(897.528)
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PAY BA$1NA KAZAN<; I KA YIP

Pay ba~ma kar miktan, net donem kannm $irket paylarmm ytl ic;:indeki ag1rhkh ortalama pay adedine
bollinmesiyle hesaplamr. $irket'in Pay Ba~ma Kazanc;: I =<-ayip hesaplamas1 a~ag1daki gibidir.
Hesap Ad1

01.01.201330.09.2013
5.043 .948
23 .000.000
0,2193

Donem Kan I (Zaran)
Ortalama Pay Adedi
Pay Ba~ma Dii~en Kazan\= I (Kay1p)

01.07.201330.09.2013
2.598.676
23 .000.000
0,1130

01.01.201230.09.2012
5.660.802
23 .000.000
0,2461

01.07.201230.09.2012
1.5I1.275
23.000.000
0,0657

Pay ba~ma kar hesaplamasmda kullamlan ag1rhkh hi sse adedi ortalamasi, hisselerin bedelsiz olarak c;:Ikanlmasmi
geriye don ilk olarak uygulamak suretiyle elde edildiginden 20 I2 ytl1 kan 23.000.000 adet hisseye bollinerek
bulunmu~tur.
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iLi$KiLi TARAF A<;IKLAMALARI
a)

ili~kili taraflarla Bore;: ve Alacak bakiyeleri:

Alacaklar

30 Eyliil 2013
indeks A.$.
Desbil A.$ .
Ortaklara Temettil Borcu
Neotech A.$.
Teklos A.$.
infin A.$.
Datagate A.$.
Neteks A.$.
HomendA.$.
Personelden Alacaklar
Art1m A.$.
Top lam

Bor\=lar

Ticari
Olmayan
Alacaklar

Ticari
Alacaklar

Ticari Bon;lar
I62.528

1.5I2.974
1.331.88I
92
32.732
2.740.782
19.800
79.512
9.712
4.342.980

Ticari
Alacaklar

1.331.881

215.152

Bon;Iar

Alacaldar

31 Arahk 2012
indeks A.$.
Desbil A.$.
Ortaklara Temettil Borc;:u
Neotech A.$ .
Teklos A.$.
infin A.$.
Datagate A.$.
Neteks A.$.
Homend A.$ .
Personelden Alacaklar
Toplam

Ticari
Olmayan
Bor\=lar

Ticari
Olmayan
Alacaklar
12.928.635
777.591

Ticari Bor\'lar
453

Ticari
Olmayan
Bor\'lar

1.384.358
141
30.537
2.312.255
2.081
1.243
1.718
2.312.255

II
13.709.561

32.849

1.384.358

$irket, donem ic;:erisinde cari hesap bakiyeleri ic;:in USD, EUR ve TL ilzerinden faiz c;:ah~t1rmakta olup, 2013 ytl1
dokuz ayhk donemde faiz oranlan Sirasiyla % 4,5 , % 4,5 ve% 11 'dir. (30 Eylill 2012'de faiz oranlan USD%
5,50-6) d1r.
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b) i li~kili taraflardan yap!lan ahmlar ve ili~kili taraflara yap!lan sat!~lar a~ag1dak i gibidir.
30.09.2013
ili~kili Taraflara

Mal ve H izmet

Sah~ l ar

Sat1~ l an

Artlm A.$.
Datagate A.$.
Desbil A.$ .
HomendA.$ .
indeks A.$.
infin A.$ .
Neotech A.$.
Neteks A.$.
Teklos A.$.

1.092
123.985

TOP LAM

270.997

630
144.259
499
267
265

i li~kili Taraflaradan

Mal ve Hizmet

A h ~ l ar

Sah~lan

Datagate A.$ .
Desbil A.$ .
Homend A.$ .
indeks A.$.
infin A.$ .
Neotech A.$ .
Neteks A.$.
Teklos A.$.

i l i~kil i

Faiz ve Kur Farlu
Geliri

Toplam Gelirler
I Sah~lar

6.798

179
1.424
155.149
113.495
626.093
378.368
23
20
201

1.271
125.936
155.149
114.125
777.150
378.867
290
285
201

7.325

1.274.952

1.553.274

527

Ortak
Gider
Katihm

Faiz ve K u r Farki
Geliri

Toplam Gelirler
I Sat 1 ~ l ar

19.278

1.653
454
216.524

121
265
50.027
79.914
789
82
46
3.960

62.655
265
52.739
1.775.377
789
8.645
500
239.762

557.083

1.448.445

135.204

2.140.732

62.534
2.712
465 .649
6.910

TOP LAM
$irket'in

Ortak
Gider
Kahhm

1.229.814

taraflanndan alman ve veri len teminatlan bulunmamaktad1r.

30.09.2012
ili~ kili Taraflara

Mal ve Hizmet

Sati~lar

Sati~ lan

Artlm A.$.
Datagate A.$.
Desbil A.$.
HomendA.$ .
indeks A.$.
infin A.$.
Neotech A.$.
Neteks A.$.
Teklos A.$.
TOPLAM

Ortak
Gider
Katihm

1.220
360.813

431

705
340.208
27.323
954
960
732.183

8.368

8.799

Faiz ve Kur Farki
Geliri

Toplam Gelirler
I Sati~lar

947
42 .798
55.687
485.350
222.734
602
88
2.446

1.220
362.191
42.798
56.392
833.926
250.057
1.556
1.048
2.446

810.652

1.551.634
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ili~kili Taraflara

Mal ve Hizmet

Ah~la r

Sati~ I an

Artlm A.$.
Datagate A.$.
Desbil A.$ .
HomendA .$.
indeks A .$.
infin A.$.
Neotech A.$.
Neteks A.$.
Teklos A.$.
TO P LAM

Sirket'in

ili~k i li

O rtak
Gider
Kat1hm

Faiz ve K ur Farlu
Geliri

660

203 .780

3.233
47.197
53 .941
138.499
259.740
49
699
971

656.360

1.354.942

504.329

274.383
11.389
365.362

1.151.162

4.566

Toplam Gelirler
I Sat1~ I ar

277.616
47.197
65.330
1.655.023
259.740
4.615
699
205.411
2.515.631

taraflanndan ahnan ve verilen tem inatlan bulunmamaktad1r.

indeks Bilgisayar Sis. M iih.San ve Tic. A.S (indeks)
indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret A.$. 10.07.1989 yilmda bilgisayar sekt6riinde
faaliyet gostermek amaCJyla kuru l mu~tur. Sirket Nisan 2000'de A.S.'ne donii~mii~tiir. Agustos 2000' de
Yunanistan merkezli Pouliadis Group'u ortaklan arasma alan Sirket'in merkezi istanbul'da olup, Bili~im
Teknolojileri ("BT") sekt6riinde yer ahp, her tiirlii bilgisayar ahm satJmi, teknik ve yazi11m destegi ve sat1~1 ile
bilgisayar malzemeleri ve veri iletim ekipman.an ahm sat1m1 konulannda faal iyet gostermektedir. 24.06.2004
tarihinde istanbul Menkul K1ymetler Borsas1'nda INDES kodu ile ulusal pazarda hisse senetleri i~ l em
gormektedir. $irketin % 41 ,70'i halka a((Jktir. HP, IBM, MiCROSOFT, TOSHiBA, ASUS, DELL, APPLE,
SONY,OKi, EPSON, LG gibi bir 90k markanm distribiit6rliigiinii yapmaktad1r.
Sirketin Ortakhk Yapisi,
Ortakhib n Ad1
Nevres Erol Bilecik
Alfanor 13131 AS
HalkaA91k
Diger

Ulkesi
T.C.
Norvey.
T.C.
T.C.

Pay Oram
35,93%
20,00%
41,70%
2,37%

TOP LAM

Pay Adedi
20.120.551
11.200.000
23 .351.994
1.327.455

Pay Tutan
20 .120.551
11.200.000
23 .351.994
1.327.455

56.000.000

56.000.000

100%

Sirketin Indeks firmas1 ile olan ili~kileri iiy ana ba~hk hal inde top lanmaktad1r.
i)
Mal ve hizmet ali~ sat1~1
ii)
Nakit Para Kullandmm1
iii)
Ortak Giderlere kat1hm paylan
Nakit para kullandmm nedeniyle o l u~an cari hesap bakiyesi ticari olmayan alacaklar i9erisinde tasnif edilmekte
olup sozkonusu alacaga ii9er ayhk donemler halinde faiz hesaplanmakta ve fatura edi lmektedir.
Sirket ticari mal alnn lannm ve ticari mal sat1~l annm bir kismim indeks firmas1 aracihgi ile de yapmaktad1r.
Vadesinde odenmeyen ticari alacaklar i9in kar~ II Ikh olarak iiyer ayhk donemler itibariyle faiz tahakkuk
ettiri lmekte ve fatural anmaktad1r.
Sirket, donem i9erisinde cari hesap bakiyeleri i9in USD, EUR ve TL iizerinden faiz yah~tirmakta olup, 2013 yd 1
dokuz ayhk donemde fai z oranlan sirasiyla % 4,5 , % 4,5 ve % 11 'dir.(30 Eyliil 2012'de faiz oranlan USD%
5,50-6) d1r.
indeks A .$ ~irkete ortak kat1hm pay1 hizmeti vermektedir. Bu hizmetler, personel iicret giderleri, yemek
giderleri, k1rtasiye giderleri, Sube ofis ve Sube depo kira giderleri ve bilgi i~lem tamir bak1m giderleridir.
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Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.S. ( Data gate)
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.$. (Datagate) Tlirkiye'nin OEM lirlinleri olarak bilinen
lirlinler ve orjinal bilgisayar parvalan alanmda faaliyet g•:isteren dag1t1m ~irketlerinden birisidir.

bitmemi~

$irket 1.400'den fazla BT lirlinlinlin dagitlmmi yapmakta ve dlinyanm onde gelen ~irketlerinin bilgisayar
parvalan, donamm ve yaz!l1m lirilnlerini Tilrkiye'de 6.000' den fazla sat1~ noktasma ula~t1rmaktad!r. 2001 y!lmda
index Grup tarafmdan Datagate' in %50,5'lik vogunl uk hissesi almmi~tir. 2003 y!lmda gervekle~en ikinci
satmalma operasyonu sonrasmda indeks' in Datagate sermayesindeki pay1 %85 ' e vikmi~tlr. $irketin $ubat 2006
da halka arz edilmesi ile birlikte i~tirak oram % 59,24' e dli~mli~tilr. $ubat 2006' da istanbul Menkul K1ymetler
Borsas1'nda DGATE kodu ile ikinci ulusal pazarmda hisse senetleri i~lem gormektedir. $irketin %33,76 's1 halka
aviktlr.
OrtakAd1

Ulkesi

Risse Oram

Risse Tutan

Risse Adeti

indeks Bilg. Sis.Mlih.San.ve Tic.A.$.

T.C.

51,74%

5.174.228

5.174.228

Halka Arz

T.C.

43,26%

4.325.757

4.325.757

Tayfun Ate~

T.C.

5,00%

500.000

500.000

Diger

T.C.

0,00%

15

15

100%

10.000.000

10.000.000

TOP LAM

$irketin Datagate firmas1 ile olan ili~kileri mal ve hizmet ah~- sat1~mdan kaynaklanmaktad1r. Donem iverisinde
vadesinde odenmeyen ticari alacaklar ivin liver ayhk donemler itibariyle kar~1hkh kur farki ve USD lizerinden
faiz tahakkuk ettirilmekte ve faturalanmaktadu·.$irket, donem iverisinde cari hesap bakiyeleri ivin USD, EUR ve
TL lizerinden faiz vah~t1rmakta olup 2013 y!l1 dokuz ayhk donemde faiz oranlan sJrasJyla % 4,5 , % 4,5 ve %
11 'dir. (30 Eylill 2012'de faiz oranlan USD% 5,50-6) du·.
Neteks itetisim Uriinleri Daj!;Itlm A.S. (Neteks)
Neteks 1996 y!lmda, uvtan uca ag ve ileti~im lirlinlerini bayi ve i~ ortaklan ile pazara sunmak hedefiyle kurulmu~
bir dag1t1m ~irketidir. $irket, kurumsal ag sistemleri alanmda Cisco, Norte! Networks, 3Com, HP, Juniper ve
A vocent gibi firma! ann lirlinlerinin yam s1ra Norte! Networks ve A vaya'ya ait Kurumsal Santral Sistemlerini,
HCS, Corning, Panduit firmalannm yap1sal kablolarr.a lirlinlerini, Check Point, Trend Micro ve IBM ISS
firmalannm Ag gtivenligi lirlinlerini dag1tmaktad1r.
$irketin Ortakhk yapiSI

a~ag1daki

gibidir:

OrtakAd1
indeks Bilg. Sis.Mlih.San.ve Tic.A.$.
Westcon Group European Holdings Ltd.
Diger

Ulkesi

Risse Oram

Risse Tutan

Risse Adeti

T.C.

50,00%

549.998

549.998

ingiltere

50,00%

549.998

549.998

T.C.- ingiltere

0,00%

4

4

100%

1.100.000

1.100.000

TOP LAM

$irketin Neteks firmas1 ile olan ili~kileri vok onemli dlizeyde olmayan mal ve hizmet ah~- sat1~mdan
kaynaklanmaktad1r. Donem iverisinde vadesinde odenmeyen ticari alacaklar ivin liver ayhk donemler itibariyle
kar~1hkh kur fark1 ve USD, EUR ve TL lizerinden faiz tahakkuk ettirilmekte ve faturalanmaktadu·. 2013 y!l1
dokuz ayhk donemde faiz oranlan sirasiyla % 4,5,% 4,5 ve% 11 'dir. (30 Ey!UI 2012'de faiz oranlan USD%
5,50-6) du·.
Neotech Teknoloiik Uriinler Dagitlm A.S.(Neotech)
Neotech Teknolojik Orlinler Dag1t1m A.$. 04.02.2005 tarihinde 100.000 TL sermaye ile kurulmu~tur. indeks A.$
nin % 80 i~tiraki olan Neotech A.$ . ttiketici elektronigi ve ileti~im lirilnlerinin toptan ticareti konusunda faaliyet
gostermektedir. $irket 2007 yi11 iverisinde sermayesini 100.000 TL' den 1.000.000 TL'ye ylikseltmi~tir .
Neotech'in ana lirlin gruplan ev elektronigi lirlinleri ' dir. (Toshiba, LG, Sony, Nee)
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OrtakAd1
indeks A.$.
Nevres Erol Bilecik
Diger

Ulkesi
T.C.
T.C.
T.C.

TOP LAM

Hisse Oram
80,00%
20,00%
0,00%
100%

Hisse Adeti
800.000
199.997
3
1.000.000

Hisse Tutan
800.000
199.997
3
1.000.000

$irketin Neotech firmast ile alan ili~kileri c;:ok onemli dtizeyde olmayan mal ve hizmet ah~- satt~mdan
kaynaklanmaktadtr. Donem ic;:erisinde vadesinde odenmeyen ticari alacaklar ic;in tic;er ayhk donemler itibariyle
kar~tltkh kur farkt ve USD, EUR ve TL lizerinden faiz tahakkuk ettirilmekte ve faturalanmaktadtr. 2013 ytlt
dokuz ayhk donemde faiz oranlan strastyla %4,5,% 4,5 ve% 11 'dir. (30 Eyltil 2012' de faiz oranlan USD%
5,50-6) dtr.

infin Bilgisayar Ticaret A.S.(infin)
infin Bilgisayar Ticaret Anonim $irketi 2001 ytltnda bayilere yatmm te~vik belgesi kapsammda yapacaklan
satt~lar ve ihracat i~lemlerine yardtmct olmak amact ile kurulmu~tur.

OrtakAd1

Hisse Adeti
Hisse Tutan
Hisse Oram
indeks A.$.
99,80%
49.900
49.900
Di_g_er
0,20%
100
100
TOP LAM
100%
50.000
50.000
..
..
Donem tc;:ensmde vadesmde odenmeyen ttean alacaklar tc;m lic;er ayhk donemler tttbanyle kar~thkh kur farkt ve
USD, EUR ve TL Uzerinden faiz tahakkuk ettirilmekte ve faturalanmaktadtr. 2013 ytlt dokuz ayhk donemde
faiz oranlan strastyla % 4,5,% 4,5 ve% 11 'dir. (30 EY:Ul 2012'de faiz oranlan USD% 5,50-6) dtr.
Ulkesi
T.C.
T.C.

Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.S. (Teklos)
$irket 03 .01.1973 tarihinde Karadeniz Orme Sanayi A.$. olarak tekstil sektorlinde faaliyet gostermek lizere
kurulmu~tur. 2006 mart aymda indeks Bilgisayar lojistik merkezi olarak kullamlmak lizere 39.761 metre kare arsa
lizerine kurulmu~ 18.969 metre kare kapalt alam bulunan Karadeniz Orme A.$. ni satm almt~tlr. $irket unvam

Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.$. olarak
olarak belirlenmi~tir.

OrtakAd1
indeks A.$.
Diger

Ulkesi
T.C.
T.C.

TOP LAM
Teklos firmast ile onemli bir ticari mal ahm sattm
olarak fatura dtizenlemektedir.

deg [ ~tirilmi~tir

Hisse Oram
100,00%
0,00%
100%
i~lemi

ve

~irketin i~tigal

konusu lojistik hizmetleri

Hisse Adeti
4.999.940
60
5.000.000

Hisse Tutan
4.999.940
60
5.000.000

yoktur. $irkete kiralama hizmeti vermekte olup, ayhk

Faturalanan kira tutan 2013 ytlmm ilk dokuz ayhk doneminde 167.607 TL, 2012 ytlmm ilk dokuz ayltk
doneminde ise 143.131 TL' dir.
Donem ic;erisinde alacaklar ic;in lic;er ayhk donemler itibariyle kar~tltklt kur farkt ve USD, EUR ve TL lizerinden
faiz tahakkuk ettirilmekte ve faturalanmaktadtr . 2013 ytlt dokuz ayhk donemde faiz oranlan strastyla % 4,5,%
4,5 ve% 11 'dir. (30 Eyltil 2012'de faiz oranlan USD% 5,50-6) dtr.

Homend Elektrikli Cihazlar Sanayi Ve Ticaret A.$ (Bomend)
Faaliyet Konusu : Bilgisayar sektorlinde yatmm yapmak amact ile kurulmu~tur. ilk ticaret linvam inbil
Teknolojik Orlinler Ticaret A.$.' dir. Daha sonra faaliyet konusu elektrikli, elektriksiz, beyaz ve kahverengi
e~yamn altm ve sat1mmt yapmak Uzere degi~tirilmi~tir.
$irket ile aralannda para kullandtrmaya dayanan ticari olmayan bir ili~ki mevcuttur. $irket, donem ic;erisinde
cari hesap bakiyeleri ic;in USD, EUR ve TL Uzerinden faiz c;alt~ttrmakta olup, 2013 ytlt dokuz ayhk donemde
faiz oranlan strastyla %4,5,% 4,5 ve% 11 'dir. (30 Eyltil2012'de faiz oranlan USD% 5,50-6) dtr.
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Ortak Ad•

Ulkesi

Risse Oram

Risse Adeti

Risse Tutan

Nevres Erol Bilecik

T.C.

99,82%

145 .730

145.730

Diger

T.C.

0,18%

270

270

100%

146.000

146.000

TOP LAM

Desbil Teknolojik Urtinler Urtinler Ticaret Anonim ~irketi (Desbil)
Faaliyet Konusu :Tiirkiyede bili~im sektoriinde yatmm yapmak amac1 ile

kurulmu~tur.

$irket ile aralannda para kullandirmaya dayanan ticari olmayan bir ili~ki mevcuttur. $irket, donem iverisinde
cari hesap bakiyeleri ivin USD, EUR ve TL iizerinden faiz vah~tirmakta olup, 2013 yi11 dokuz ayhk donemde
faiz oranlan sirasiyla % 4,5 , % 4,5 ve % 11 'dir. % 5,50-6) d1r.
OrtakAd1
Nevres Erol Bilecik
Diger

Ulkesi
T.C.
T.C.

Risse Oram
100,00%
0,00%

Hisse Adeti
5.366.182
50

Risse Tutan
5.366.182
50

100%

5.366.232

5.366.232

TOP LAM
c)

Ost diizey yoneticilere saglanan fayda ve ii·::retler
Resap Ad•
<;ah~anlara

sag. k1sa vadeli faydalar
i~ten I(Ikanlma nedeniyle sag. Faydalar
Diger uzun vadeli faydalar
Toplam

30.09.2013
825.466

30.09.2012
828.614

825.466

828.614

Ost diizey yoneticilere saglanan fayda ve hizrnetler gene! miidiir ve gene! miidiir yardunc!lannm iicretlerini
kapsamaktad1r.

38 FiNANSAL ARA<;:LARDAN KA YNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DUZEYi
(a) Sermaye risk yonetimi
$irket, sermaye yonetiminde, bir yandan faaliyetlerinin siirekliligini saglamaya yah~Irken, diger yandan da borv
ve ozkaynak dengesini en verimli ~ekilde kullanarak karl! hgm1 artirmayi hedeflemektedir.
$irket'in sermaye yapiSI 8. notta ay1klanan kredileri de il(eren borylar, 6. notta ayiklanan nakit ve nakit benzerleri
ve sirasiyla 27. notta ai(Iklanan I(Ikanlmi~ sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geymi~ y!l karlanm da
iyeren ozkaynak kalemlerinden olu~maktadir.
$irket'in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye Simfiyla ili~kilendirilen riskier list yonetim tarafmdan
degerlendirilir. Ost yonetim degerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapiSim yeni borv edinilmesi veya mevcut
olan borcun geri odenmesiyle oldugu kadar, temettii odemeleri, yeni hisse ihraci yoluyla dengede tutulmasi
amavlanmaktadir.
$irket sermayeyi bory/toplam sermaye orarum kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye
boliinmesiyle bulunur. Net borl(, nakit ve nakit benzeri degerlerin toplam borv tutanndan (bilanyoda gosterildigi
gibi kredileri, finansal kiralama ve ticari borvlan iverir) dii~iilmesiyle hesaplamr. Toplam sermaye, bilanyoda
gosterildigi gibi oz sermaye ile net borcun toplanmasiyla hesaplamr.
Donemler itibariyle net bory/toplam sermaye oram a~ag1daki gibidir:

Toplam Borvlar
Eksi: Haz1r Degerler
Net Borv
Toplam Ozsermaye
Toplam Sermaye
Net Bor£/Toplam Sermaye Oram

30.09.2013

31.12.2012

10.378.810
(10.859.935)
(481.125)
44.965.652
44.484.527
(0,0108)

16.964.524
( 4.778.671)
12.185.853
41.772.499
53.958.352
0,2258
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(b) Onemli muhasebe politikalan
$irket'in finansal arac;larla ilgili onemli muhasebe politikalan 2 numarah dipnotta
(c) Riskier

a<;iklanml~tu·.

Faaliyetleri nedeniyle $irket, doviz kurundaki (d maddesine bakimz) , faiz oramndaki (f maddesine bakm1z)
degi~iklikler gibi risklere maruz kalmaktad1r. $irket aynca Finansal arac;lan elinde bulundurma nedeniyle kaq1
tarafm anla~manm gereklerini yerine getiremerne riskini de ta~1maktadu· . (e maddesi)
$irket diizeyinde kar~da~dan piyasa riskleri, duyarhhk analizleri esasma gore olc;iilmektedir. Cari ydda $irket' in
maruz kaldigl piyasa riskinde ya da kar~da~dan riskleri ele ah$ yonteminde veya bu riskleri nasd olc;tiigiine dair
kullandigl yontemde, onceki ydlara gore bir degi~iklik olmaml~tlr.
(d) Kur riski ve yonetimi
Bili~im teknolojileri iiriinlerinin biiyiik bir c;ogunlugu yurtd1~mdan ithal edilmekte ya da yurt ic;inden doviz
cinsinden almmaktadu·. Uriinler ahmrken genelde yabanc1 para birimi cinsinden borc;lamlmakta ve odemeleri de
aym para birimlerinden yapdmaktad1r. Sat!~ politikalanm iiriin giri~ para birimi iizerinden yapmayan firmalar
kur artl~larmda zarar riski ile kar~1 kar~1ya kalmaktadu·Jar.

Despec kur riskine kar~1 sat!~ para birimlerini, iiriinleri:1 tedarik edildigi para birimi iizerinden belirlemektedir.
Ancak piyasa ko~ullan c;erc;evesinde donem donem farkh para birimleri iizerinde sat1~larda
gerc;ekle~tirilmektedir. Ozellikle kurun dalgah oldugu donemlerde yiiksek tutarh sat1~lara ili~kin kur riski
ta~1mamak ic;in zaman zaman forward i~lemleri yapilmaktadu·.
A~ag1da

belirtildigi iizere $irket yonetimi Tiirk Liras1 ve Euro cinsinden varhk ve yiikiimliiliiklerinin dengesini
ac;1k pozisyon olarak degerlendirmekte ve takip etmektedir.
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Doviz Pozisyonu Tablosu
31.12.2012

30.09.2013
TL

Kar~1hg1

USD

A VRO

TL

Kar~1hg1

AVRO

TL

1. Ticari A1acak1ar

11.8!3.175

4.327.296

1.095.397

13.172.539

9.150.896

1.710.100

2a. Parasa1 Finansal Varhklar

11.745.371

5.012.154

563 .836

4.646.062

3.536.161

471.957

23.558.546

9.339.450

!.659.233

17.818.601

12.687.056

2.182.057

28.618

28.618

2b. Parasal Olmayan Finansai Varhkiar
3. Diger
4. Donen Varhklar Toplam1 (1+2+3)
5. Ticari Aiacaklar
6a. Parasai Finansal Varhkiar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varhkiar
7. Diger
8. Duran Varhklar Toplam1 (5+6+7)

28.618

28.618

9. Top1am Varhklar (4+8)

23.558.546

9.339.450

!.659.233

17.847.219

12.715.675

2.182.057

10. Ticari Borviar

(2.362.891)

(1.059.334)

(75.678)

(10.174.242)

(!0.111.770)

(26.565)

(57.122)

(16.796)

(8.352)

(2.927.329)

(2.879.022)

(20.541)

(2.420.012)

(1.076.130)

(84.030)

(13.10!.572)

(12.990.792)

(47.106)

(2.420.012)

(1.076.130)

(84.030)

(13.10!.572)

(12.990.792)

(47.106)

(6.103.869)

(3.000.624)

(4.765.424)

(4.765.424)

(6.103.869)

(3 .000.624)

4.765.424

4.765.424

15.034.665

2.159.451

!.575.203

(19.776)

(5.040.541)

2.134.951

21.138.533

8.263.320

!.575.203

4. 745.648

(275.117)

2.134.951

(6.143.284)

(3 .020.000)

(4.740.415)

(4. 740.415)

II. Finansal Yiikiimliiliikler
12a. Parasal Olan Diger Yiikiimliiliikler
12b. Parasal Olmayan Diger Yiik.
13. K1sa Vadeli Yiik. Top1am• (10+11+12)
14. Ticari Borviar
15. Finansai Yiikiimliiliikler
16a. Parasal Olan Diger Yiik.
16b. Parasai Olmayan Diger Y iik.
17. Uzun Vadeli Yiik. Toplam1 (14+ 15+16)
18. Toplam Yiikiimliiliikler (13+17)
19. Bilan~o d1~1 Tiirev Ara~Iannm Net Varhkl (Yiikiimliiliik)
Pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge Edilen Toplam Varhk Tutan
19b. Hedge Ediien Topiam Yiik. Tutan
20. Net Yabanc1 Para Varhk I (Yiikiimliiliik) Pozisyonu (918+19)
21. Parasa1 Kalemler Net Yabanc1 Para Varhk /(yiikiimliiliik)
pozisyonu (1+2a+S+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Diiviz Hedge'i i~in Kullamlan Finansa1 Ara~1ann Top1am
Ger~ege Uygun Degeri
23. Diiviz Varhklann Hedge Edilen K1smmm Tutan
23. Diiviz Yiikiim1Uliiklerinin Hedge Edi1en K1smmm Tutan
23. ihracat
24. ithalat
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e ) Kar~I Taraf Riski
FiNANSAL ARA(: TURLERi iTiBARiYLE MARUZ KALINAN KREDi TURLERi

Alacaklar
Ticari Alacaklar
ili~kili
Diger
23.170.139
1.460.402
22.720.844

30.09.2013
Raporlama tarihi itibariyle maruz kahnan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin terninat, vs ile giivence altma almmz~ kzsrn z
A. Vadesi ge~memi~ yada deger dii~iikliigiine ugramamt~ finansal varhklarm net defter
degeri
B. Ko~ullan yeniden giirii~iilmii~ bulunan, aksi takdirde vadesi ge~mi~ veya deger
dii~iikliigiine ugramt~ saytlacak finasal varhklarm defter degeri
C. Vadesi ge~mi~ ancak deger dii~iikliigiine ugramamt~ varhklann net defter degeri
- Teminat vs. ile giivence altma almmz~ kzsmz
D. Deger dii~iikliigiine ugrayan varhklann net defter degerleri
- Vadesi Gevmi~ -briit defter degeri)
- Deger Dii~iikliigu --}
- Ne t degerin teminat, vs ile giivence altzna alznrnt~ ktsmz
- Vadesi Gevmemi~ -briit defter degeri)
-Deger Dii~iikliigii --}
-Net degerin teminat, vs ile giivence altzna alznmz~ klSinz
E. Bilan~o dt~I kredi riski i~eren unsurlar

Diger Alacaklar
ili~kili
Diger
4.342.980
46.514
4.342.980

Dip
Not

Bankalardaki
Mevduat

Dip
Not

10.541.264

46.514 10-11

10.541.264

6

10-11
367.589
81.706
81.706

6

- 10-11

1.484.283
(1.484.283)
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Alacaklar
Bankalardaki
Mevduat
Dip
Ticari Alacaklar
Diger Alacaklar
Dip
ili~kili
Diger
iti~kili
Diger
Not
Not
2.312.255
23.435.061 13.709.561
3.112
4.281.609
1.276.690
23.370.682 13.709.561
3.112 10-11
4.281.609
2.312.255
6

31.12.2012
Raporlama tarihi itibariyle maruz kahnan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile giivence altma almmz:; k1smz
A. Vadesi ge.,:memi~ yada deger dii~iikliigiine ugramam1~ finansal varhklarm net defter
degeri
B. Ko~ullan yeniden giirii~iilmii~ bulunan, aksi takdirde vadesi ge.,:mi~ veya deger
dii~iikliigiine ugram1~ say1lacak finasal varhklarm defter degeri
C. Vadesi ge.,:mi~ ancak deger dii~iikliigiine ugramam1~ varhklarm net defter degeri
- Teminat vs. ile giivence altma almmi!f ktsmt
D. Deger dii~iikliigiine ugrayan varhklarm net defter degerleri
- Vadesi Gec,:mi~ -briit defter degeri)
- Deger Du:;uklugii --)
Net degerin teminat, vs ile giivence altma almmi:; lasm1
- Vadesi Gec,:memi~ -briit defter degeri)
- Deger Du:;uklugu --)
- Net degerin teminat, vs ile giivence altma almmi:; k1smz
E. Bilan.,:o d1~1 kredi riski i.,:eren unsurlar

10-11
62.656
1.723
1.723

6

- 10-11
1.478.941
(1.478.941)
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Alacaklar
30.09.2013
Vadesi tizerinden 1-30 gUn gegmi~
Vadesi tizerinden 1-3 ay gegmi~
Vadesi liz. 3-aydan fazla gegmi~

Teminat, vs ile gtivence altma
kiSffil

Ticari
Alacaklar
420.604
28.691

Diger
Alacaklar

ahnm1~

81.706
Alacaklar

31.12.2012
Vadesi tizerinden 1-30 gUn gegmi~
Vadesi tizerinden 1-3 ay ge<;:mi~
Vadesi liz. 3-aydan fazla ge<;:mi~

Teminat, vs ile gtivence altma
k1smi

Ticari
Alacaklar
52.194
12.185

Diger
Alacaklar

almm1~

1.723

Kredi riski yonetimi
Despec'in tahsilat riski esas olarak ticari alacaklanndan dogmaktad1r. Ticari alacaklann tamamma yakm1
bayilerden olan alacaklardan kaynaklanmaktad1r. ~irketimiz, bayileri tizerinde etkili bir kontrol sistemi kurmu~
olup bu i~lemlerden dogan kredi riski risk yonetim ekibi ve ~irket Yonetimimiz tarafmdan takip edilmekte olup
her bir bayi i<;:in limitler belirlenmi~tir ve limitler gerektiginde revize edilmektedir. Bayilerden yeterli teminat
almmas1 kredi riskinin yonetiminde kullamlan diger bir yontemdir. ~irket'in onemli tutarlarda az say1da mti~teri
yerine, <;:ok say1da mti~teriden alacakh olmas1 nedeniyle onemli bir ticari alacak riski bulunmamaktadir. Ticari
alacaklar, ~irket yonetimince ge<;:mi~ tecrtibeler ve cari ekonomik durum goz online almarak degerlendirilmekte
ve uygun oranda ~tipheli alacak kar~Ihgi aynld1ktan sonra bilan<;:oda net olarak gosterilmektedir. Sektor yapiSI
geregi hasliatm ytiksek kar mmjmm dti~tik olmas1 tahsilat ve risk takip politikalanm ~irketimiz yontinden
olduk<;:a onemli k!lmaktad1r ve bu konuda maksimum hassasiyet gosterilmektedir. Tahsilat ve risk yonetim
politikamiza ili~kin detayh a<;:Iklamalanmiz a~ag1da yer almaktad1r.
Vadesini birka<;: ay a~an alacaklar i<;:in icra takibinde bulunulmakta ve I veya dava a<;:Iimaktadn·. Zor duruma
dti~en baz1 bayiler i<;:in vade yapiiandmlmasi da yap!labilmektedir. Sektorde kar ma1jlan dti~tik oldugu i<;:in
alacaklann tahsilati son derece onem arz etmektedir. Alacak risklerini azaltabilmek i<;:in cari hesaplar ve risk
yonetim birimi mevcut olup bayiler tizerinden kredibilite degerlendirilmeleri yapiiarak sat1~ yap!lmaktad1r. Yeni
gah~Ilan veya riskli gortilen bayilerden nakit tahsilat yapiiarak sat1~ yapiimaktadu·.
Despec, Ttirkiye'de bir<;:ok kurulu~a bilgisayar ttiketim ve aksesuar tirtinlerini satmaktad1r. Dagitim kanah
i<;:erisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayilerin sermaye yapiSI dti~tikttir. Ttirkiye'de toplam 5.000 civarmda
oldugu tahmin edilen bu grup bayiler, risk yonetimi a<;:Ismdan Despec' in alacak riskini en aza indirmek i<;:in
kendi organizasyonu ve <;:aii~ma sistemini kurdugu ve gerekli onlemleri aldigi gruptur. Alman onlemler a~ag1daki
gibi siralanabilir:
SektOrde 1 yiim1 doldurmami~ firmalar ile nakit <;:aii~ma : SektOrde bir y!lm1 doldurmami~ bilgisayar firmalan ile
nakit d1~mda <;:aii~Ilmamaktadir.
Cari hesaplar ve risk yonetimi departmam i<;:erisinde yapiianmi~ iki personelden olu~an istihbarat ekibi stirekli
olarak bayilerin istihbaratlanm yapmaktadirlar.
Kredi Komitesi: SektOrde bir ylim1 doldurmu~ firmalar ile kredi limit artmmmda bulunulan firmalann gerekli
istihbarat gaii:;;malan istihbarat ekibince dtizenlenerek, her hafta toplanan kredi komitesine sunulur. Kredi
komitesi, mali i~lerden sorumlu gene! mtidtir yardimcisi ba~kaniigmda finansman mtidtirti, cari hesaplar mtidlirti,
istihbarat elamam ve ilgili mti~terinin sat1:;; departmam mtidtirlinden olu:;;ur. Kredi komitesi elde edilen istihbarat
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bilgileri ve gec;mi~ odeme ve sat!~ performanslarma bagb olarak firmalara kredi limiti tesis eder. <;ab~ma ~eklini
belirler ve gerekirse bayiden teminat abnmasmJ, ipotek talep edilmesini ister.
Ticari alacaklar, ~irket politikalan ve prosedtirleri dikkate almarak degerlendirilmekte ve bu dogrultuda
alacak kar~1hg1 aynld1ktan sonra bilanc;oda net olarak gosterilmektedir. -Not 10).

~tipheli

-f) Faiz oram riski yonetimi
$irket sabit faiz oranlan tizerinden borc;lanmaktadJr.

Faiz Pozisyonu Tablosu

30.09.2013

31.12.2012

Sabit Faizli Finansal Ara~lar
Finansal Varhklar
Finansal YtiktimltilUkler
Degi~ken Faizli Finansal Ara~lar
Finansal Varhklar
Finansal Ytiktimltiltikler
-g) Diger Risklere ili~kin Analizler

Hisse senedi v.b. Fin ansa[ Ara<;lara ili~kin Riskier
$irket'in aktifinde makul deger

degi~melerine

duyarh hisse senedi ve benzeri finansal varhk mevcut degildir.

-h) Likidite risk yonetimi
$irket, nakit ak1~lanm dtizenli olarak
e~le~tirilmesi yoluyla yeterli fonlarm ve
c;ah~maktad1r.

takip ederek finansal varbklann ve ytiktimlUltiklerin vadelerinin
borc;lanma rezervinin devamm1 saglayarak, likidite riskini yonetmeye

Likidite riski tablolan
ihtiyath likidite riski yonetimi, yeterli olc;tide nakit tutmayJ, yeterli miktarda kredi i!?lemleri ile fon kaynaklannm
kullamlabilirligini ve piyasa pozisyonlanm kapatabilme gtictinti ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel bore; gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say1da ve ytiksek kalitedeki
kredi saglayJCJ!annm eri!?ilebilirliginin stirekli kJ!mmas1 suretiyle yonetilmektedir.
A!?ag1daki tablo, $irket'in ttirev niteliginde olan ve olmayan finansal ytiktimltiltiklerinin TL bazmda vade
dagJ!JmmJ gostermektedir.

30.09.2013
Sozle~me
Sozle~me

Vadeleri

Tiirev Olmayan Finansal
Yiikiimliiliikler

Banka Kredileri
Ticari Bon;lar
Diger Bor9lar
Di-er

Defter Degel'i

Uyannca Nakit
c;:•k•~la•· Top lam•

3 Aydan K1sa

9.115.156

9.155.724

9.155.724

7.473.039
1.642.n6

7.513.608
1.642.116

7.513.608
1.642.116

46

3-12 ay
aras1

1-5 ytl
aras1

5 ytldan
uzun

DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlaytct Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Tiirk Lirast olarak gbsterilmi!jtir)
Siiz l e~ m e

Siiz l e~me

Vadeleri

Defter Degeri

Tii rev F ina nsal Yii kiimliiliil•.
Tiirev Nakit Giri!jleri
Tiirev Nakit C:tkt!j!art

Uya nn ca Naldt
C •lu~ l ar Topla m1

3 Ayda n K1sa

39.416

7.595

7.595

6.143.285
(6.103.869)

6. 143.285
(6.135.690)

6.143.285
(6.135.690)

3-12 ay

1-5 y•l

5 y1ldan

aras1

a ras1

uzun

3-12 ay

1-5 y•l

5 ylldan

aras1

aras1

uzu n

3-12 ay

1-5 y•l

5 yllda n

a1·as1

aras1

uzu n

31.12.2012
Siizle~me
Siizle~me

Vadeleri

Defter Dege•·i

T ii rev Olmaya n Finansal
Yii kiimliiliik ler

Banka Kredileri
Ticari Borr;lar
Diger Borr;lar
Di-er

Uyarmca Nakit
C • k•~ l a•· Toplam1

3 Aydan K1sa

15.587.7i2

15.630.878

15.630.878

13.897.541
1.690.23 1

13.940.647
1.690.231

13.940.647
1.690.231

Siiz l e~me
Siiz l e~ m e

Vade leri

Defter Dege ri

Tii rev Finansal Yiikiimliilii k
Tiirev Nakit Giri!jleri
Tiirev Nakit C:tla!jlart

Uyannca Nakit
C llu~ l a r Toplam1

3 Aydan K1sa

(25.009)

(37.200)

(37.200)

4.740.415
{4. 765.424)

4.740.415
(4.777.615)

4.740.415
(4. 777.615)

39 FiNANSAL ARA<;LAR -GER<;EGE UYGUN DEGER A<;IKLAMALARI VE FiNANSAL RiSKTEN
KORUNMA MUHASEBESi <;ER<;EVESiNDEKi A<;IKLAMALAR)
~irket,

finansal arar;:Jann kaytth degerlerinin makul degerlerini yansttt@m dii~iinmektedir.

Finansal risk yonetimindeki hedefler
Sirket'in finansman boliimil finansal piyasalara eri~imin dilzenli bir ~ekil de saglanmasmdan ve Sirket'in faaliyetleri
ile ilgili maruz kalman finansal risklerin gozlemlenmesinden ve yonetilmesinden sorumludur. Soz konusu bu
riskier; piyasa riski -doviz kuru riski, gerr;:ege uygun faiz oram riski ve fiyat riskini ir;:erir), kredi riski, likidite riski
ile nakit akt~ faiz oram riskini kapsar.
~irket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara kar~t finansal riskten korunmak amactyla onemli tutarlarda olmasa
da tiirev iiriin niteligindeki finansal arar;:Janndan vadeli doviz i~lem sozl e~me l erini kullanmaktadtr. ~irket ' in
speklilatif amar;:h finansal aract -tilrev iiriln n:teligindeki finansal arar;:Iann da dahil oldugu) yoktur ve bu tilr
arar;:Jann ahm-sattmt ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadu·.

40 Bi LAN<;O TARiHiNDEN SONRAKi OLAYLAR

Yoktur.
41 MALi TABLOLARI ONEMLi OL<;UDE ETKiLEYEN YA DA FiNANSAL TABLOLARIN A<;IK,
YORUMLANABiLiR VE ANLA~ILABiLiR O LMASI A<;ISINDAN A<;IKLANMASI GEREKEN
DiGER HUSUSLAR

Yoktur.

47

