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FiNANSAL T ABLOLAR HAKKINDA BAGIMSIZ DENET<;i RAPORU 

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret Anonim ~irketi 
Yonetim Kurulu'na 

Giri5 

1) Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret Anonim ~irketi'nin ($irket) 31 Aralik 2016 tarihi itibariyle 
hazrrlanan ve ekte yer alan finansal durum tablosu, aym tarihte sona eren y1la ait kar veya zarar tablosu ve 
diger kapsamh gelir tablosu, ozkaynaklar degi~im tablosu, nakit ak1~ tablosu ile onemli muhasebe 
politikalar1m ozetleyen dipnotlar ve diger a91klay1c1 notlardan olu~an ili~ikteki finansal tablolarm1 denetlemi~ 
bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla ilgili Olarak $irket Yonetiminin Sorumlulugu 

2) $irket yonetirni, fmansal tablolarm Kamu Gozetimi,Muhasebe ve Denetirn Standartlar1 Kurumu ("KGK") 
tarafmdan yay1mlanan Tiirkiye Muhasebe Standartlarma uygun olarak haz1rlanmasmdan, ger9ege uygun bir 
bi9imde sunumundan ve hata veya hile kaynakh onemli yanh~hk i9ermeyen finansal tablolarm 
hazrrlanmasm1 saglamak i9in gerekli gordiigii i9 kontrolden sorumludur. 

Bag1ms1z Denetim Kurulu5unun Sorum/u/ugu 

3) Sorumlulugumuz, yapt1g1m1z bag!ills1z denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkmda gorii~ vermektir. 
Yapt1g1m1z baglills1z denetim, Sermaye Piyasas1 Kurulu'nca yay1mlanan baglillSIZ denetim standartlarma ve 
Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetirn Standartlan Kurumu tarafmdan yayunlanan Tiirkiye Denetirn 
Standartlarmm bir par9as1 olan Bag1ms1z Denetim Standartlarma uygun olarak yiiriitiilmii~tiir. Bu standartlar, 
etik hiikiimlere uygunluk saglanmasm1 ve bag1ms1z denetimin, finansal tablolann onemli yanh~hk i9erip 
i9ermedigine dair makul giivence elde etmek iizere planlanarak yiiriitiilmesini gerektirmektedir. 

4) Bag1ms1z denetirn, fmansal tablolardaki tutar ve a9iklamalar hakkmda denetim kamtI elde etmek amac1yla 
denetirn prosediirlerinin uygulanmasm1 i9erir. Bu prosediirlerin se9imi, fmansal tablolardaki hata veya hile 
kaynakh"onemli yanh~lik"risklerinin degerlendirilmesi de dahil, bag1ms1z denet9inin mesleki muhakemesine 
dayanrr. Baglills1z denet9i risk degerlendirmelerini yaparken, ~artlara uygun denetirn prosediirlerini 
tasarlamak amac1yla, i~letmenin finansal tablolannm haz1rlanmas1 ve ger9ege uygun sunumuyla ilgili i9 
kontrolii degerlendirir, ancak bu degerlendirme, i~letmenin i9 kontroliiniin etkinligine ili~kin bir gorii~ verme 
amac1 ta~1maz. Bag1ms1z denetim, bir biitiin olarak finansal tablolarm sunumunun degerlendirilmesinin yam 
srra, i~letme yonetimi tarafmdan kullan1Ian muhasebe politikalannm uygunlugunun ve yapilan muhasebe 
tahminlerinin makul olup olmad1gmm degerlendirilmesini de i9erir. 

5) Bag1ms1z denetim srrasmda elde ettigirniz bag1ms1z denetirn kamtlarmm, gorii~iimiiziin olu~turulmas1 i9in 
yeterli ve uygun bir dayanak olu~turduguna inan1yoruz. 

A member of MGI WORLDWIDE 
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6) Gori.i~i.imi.ize gore, ili~ikteki finansal tablolar, Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret Anonim ~irketi'nin 
31 Arahk 2016 tarihi itibariyle finansal durumunu ve aym tarihte sona eren hesap donemine ait finansal 
performans1m ve nakit ak1~lanm Tlirkiye Muhasebe Standartlan'na uygun olarak ti.im onemli yonleriyle 
ger9ege uygun bir bi9imde sunmaktadrr. 

Mevzuattan Kaynaklanan Diger Yiikiimliiliiklere ili~kin Rapor 

7) 6102 say1h Ttirk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dordi.incil flkras1 uyarmca dilzenlenen 
Riskin Erken Saptanmas1 Sistemi ve Komitesi Hakkmda Denet9i Raporu 24 $ubat 2017 tarihinde $irket'in 
Yonetim Kurulu'na sunulmu~tur. 

8) TTK'nm 402'nci maddesinin dordi.incil flkras1 uyannca $irket'in 1 Ocak - 31 Arallk 2016 hesap doneminde 
defter tutma di.izeninin, fi.nansal tablolann, kanun ile $irket esas sozle~mesinin fi.nansal raporlamaya ili~kin 
hiiki.imlerine uygun olmad1gma <lair onemli bir hususa rastlanmam1~tir. 

9) TTK'nm 402'nci maddesinin dordilncil flkras1 uyarmca Yonetim Kurulu taraflm1za denetim kapsammda 
istenen a91klamalan yapm1~ ve talep edilen belgeleri vermi~tir. 

A member of MGI WORLDWIDE 



DESPEC BiLGiSA Y ARP AZARLAMA VE Ti CARET A.S 
FiNANSAL TABLOLAR 

FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN<:O) (TL) 

VARLIKLAR 

Donen Varhklar 

Nakit ve Nakit Benzerleri 

Finansal Yatmmlar 

Ticari Alacaklar 

_jfi~kili Taraflardan Ticari Alacaklar 

_jfi~kili 0/mayan Taraflardan Ticari Alacaklar 

Diger Alacaklar 

_j/i~kili Taraflardan Diger Alacaklar 

_j/i~kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar 
Turev Arai;lar 

Stoklar 

Pe~in Odenmi~ Giderler 

Cari Donem Vergisiyle i lgili Varhklar 

Diger Donen Varhklar 

(Ara Toplam) 
Duran Varhklar 

F:nansal Y atmmlar 

Yatmm Amai;h Gayrimenkuller 

Maddi Duran Varhklar 

W.:addi Olmayan Duran Varhklar 

-Diger Maddi Olmayan Duran Varltklar 

E:telenmi~ Vergi Varhg1 

TOPLAM VARLIKLAR 

Dipnot 
Referanslan 

6 

7 

10 

11-37 

JO 

11 

11-37 

11 
12 

13 

15 

26 

7 

17 

18 

19 

19 

35 

Sayfa No: 1 

Bag1ms1z Bag1ms1z 
Denetimden Denetimden 

Ge~mi§ Ge~mi§ 
Cari Donem Onceki Donem 

31.12.2016 31.12.2015 

85.694.385 80.557.731 
3.504.106 13.686.449 

115.680 87.878 

47.963.893 41.835 .398 

29.672 198 

47. 934.221 41.835.200 

39.347 91.062 

55.535 

39.347 35.527 
238.579 

26.415.466 17.837.597 

1.862.549 6.505.766 

5.554.765 513.581 
85.694.385 80.557.731 

976.157 734.489 
10.190 10.190 

18.280 18.280 

255.642 265 .343 

337.826 21.336 

337. 826 21.336 

354.219 419.340 

86.670.542 81.292.220 



DESPEC BiLGiSAY ARP AZARLAMA VE Ti CARET A.$. 
FiNANSAL T ABLOLAR 

Fi NANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN(;O) (TL) 

KAYNAKLAR 
K1sa Vadeli Yiikiimliiliikler 

Dipnot 
Referanslan 

K1sa Vadeli Bon,:Ianmalar 8 
_j/i!jkili Olmayan Tarajlardan K1sa Vadeli Borr;lanmalar 
-Banka Kredileri 

Ticari B0r9lar 10 
_jli:jkili Taraflara Ticari Borr;:lar 10/37 
-m:jkili Tarajlara Olmayan Ticari Borr;lar JO 

<;ah~anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Bon,:lar 20 
Diger B0r9lar 11 

_jf/!jkili Taraflara Diger Borr;lar 11/37 
_jfi!jkili Olmayan Tarajlara Diger Borr;lar 11 

Tiire-, Ara9lar 12 
Ertelenmi~ Gelirler 15 
Donem Kan Vergi Yiikiimliiliigii 35 
K1sa Vadeli Kar~1hklar 22 

-r:;ati!janlara Saglanan Faydalara j!i!jkin K1sa Vadeli Kar!J1/iklar 
-Diger K1sa Vadeli Kar!jtltklar 22 

(Ara toplam) 
Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler 
Uzur_ Vadeli Bon,:Ianmalar 8 
Uzi:.n Vadeli Kar~1hklar 24 

-r:;ah!janlara Saglanan Faydalara j{i!fkin Uzun Vadeli Kar!jtl1klar 24 
Ertelenmi~ Vergi Yi.ikiimliiliigi.i 35 
OZKAYNAKLAR 
Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar 27 
Odenmi~ Sermaye 
Sermaye <;evrim Farklar1 
Geri Ahnm1~ Paylar (-) 
Pay Iara ili~kin Primler (Iskontolar) 
Kar Yeya Zararda Y eniden S1mflandmlmayacak Diger Kapsamh Gelirler veya Giderler 

-Yeniden Degerleme ve Ol9iim Kazan9/Kay1plan 
-Tammlanmt!j Fayda Plan/art Yeniden 0/qum Kazanqlari (Kay1plar1) 

Kar Yeya Zararda Yeniden Sm1flandmlacak Diger Kapsamh Gelirler veya Giderler 
- Yabanc1 Para r:;evrim Farklari 
- RLskten Korunma Kazanqlart (Kay1plar1) 

Kard1n Aynlan K1s1tlanm1~ Yedekler 
-Yasal Yedekler 

Ge9mi~ Y11lar Kar/Zararlar1 
Net Donem Kan/Zaran 
Kontrol Giici.i Olmayan Paylar 27 
TOPLAM KA YNAKLAR 

Ili~ik A91klay1c1 Notlar Bu Finansal Tablolann Tamamlay1c1s1du. 

Bag1ms1z 
Denetimden 

Ge~mi~ 
Cari Diinem 

31.12.2016 

30.583.339 

26.894.845 
419.373 

26.475 .472 
100.538 
87.429 

87.429 

912.713 
1.431.775 
1.156.039 

1.156.039 
30.583.339 

222.068 

222.068 
222.068 

55.865.135 
55.865.135 
23 .000.000 

437.133 

2.967.707 
(50.861) 
(50.861) 
(50.861) 
606.110 
606.110 

7.310.637 
7. 310.637 

11.239.245 
10.355.164 

86.670.542 

Sayfa No: 2 

Bag1ms1z 
Denetimden 

Ge~mi~ 
Onceki Diinem 

31.12.2015 

26.839.688 

24.961.953 
510.639 

24.451.314 
45.623 

375.969 
19.122 

356.847 
69.748 

265.443 
159.774 
961.178 

961.178 
26.839.688 

356.080 

356.080 
356.080 

54.096.452 
54.096.452 
23 .000.000 

437.133 

2.967.707 
(41.172) 
(41.172) 
(41 .172) 
606.110 
606.110 

6.145 .805 
6.145.805 

11.239.245 
9.741.624 

81.292.220 



DESPEC BiLGiSA Y AR PAZARLAMA VE Ti CARET A.~. 
FiNANSAL TABLOLAR 

KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR TABLOSU 
(IL) 

KAR VEYA ZARAR KISMI 
Has1lat 

Sati~larm Maliyeti (-) 

TiCARi FAALiYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 
BRUT KAR /ZARAR 

- Gene! Yonetim Giderleri (-) 
Pazarlama, Sat!~ ve Dag1t1m Giderleri (-) 
Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler 
Esas Faaliyetlerden Diger Giderler 

ESAS FAALiYET KARI / ZARARI 
Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler 
Yatmm Faaliyetlerinden Giderler (-) 
FiNANSMAN GiDERi ONCESi FAALiYET 
KARI/ZARARI 
Finansal Gelirler 
Finansal Giderler (-) 
SURDURULEN FAALiYETLER VERGi ONCESi 
KARI/ZARARI 
Siirdiiriilen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) 

- Donem Vergi Gelir / (Gideri) 
- Ertelenmi~ Vergi Gelir I (Gideri) 

SURDURULEN FAALiYETLER DONEM KARI/ZARARI 
DONEM KARI (ZARARI) 
Diinem Kar/Zararmm Dag1hm1 
Kontrol Giicii Olmayan Paylar 
Ana Ortakhk Pay Ian 

Pay Ba~ma Kazant,: 

DiGER KAPSAMLI GELiR KISMI 
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sm1fland1r1Iamayacaklar 
Tammlanm1~ Fayda Planlan Yeniden Olviim Kazanvlan 
C::«-ay1plan) 
Kar veya Zararda Y eniden Sm1flandmlmayacak Diger Kapsamh 
Gelire ili~kin Vergiler 
-Ertelenmi~ Vergi Gideri (-)/Geliri 

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smdlandtnlacaklar 
Yabanc1 Para <;evrim Fark1 
Nakit Aki~ Riskinden Korunma Kazanvlan/Kay1plan 
DiGER KAPSAMLI GELiR 

TOPLAM KAPSAMLI GELiR / GiDER 
Toplam Kapsamh Gelir/Giderin Dag1hm1 
Kontrol Giicii Olmayan Paylar 

Ana Ortakhk Paylar1 

ili~ik Av1klay1c1 Notlar Bu Finansal Tablolann Tamamlay1c1s1d1r. 

28 

28 

29 
29 

31 
31 

32 
32 

33 
33 

35 
35 

27 
27 
36 

27 

Sayfa No: 3 

Bag1ms1z 
Denetimden 

Ge~mi~ 
Cari Diinem 

01.01.2016-
30.12.2016 

192.956.531 
(177.044.511) 

15.912.020 
15.912.020 
(3.977.265) 

( 4.049.038) 
7.747.975 

(4.156.314) 

11.477.378 
8.419 

11.485.797 
6.647.802 

(5.171.309) 

12.962.290 
(2,607.126) 
(2.539.583) 

(67.543) 
10.355.164 
10.355.164 
10.355.164 

10.355.164 
0,45022452 

(9,689) 

(12.111) 

2.422 

2.422 

(9,689) 

10.345.475 

10.345.475 

Bag1ms1z 
Denetimden 

Ge~mi~ 
Onceki Diinem 

01.01.2015-
30.12.2015 

176.417.077 

(161.664.726) 
14.752.351 
14.752.351 
(4.366.744) 

(3.483 .899) 
9.399.568 

(5 .050.372) 

11.250.904 
5.110 

11 .256.014 
5.200.553 

(4.254.302) 

12.202.265 
(2,460.641) 
(2.608.378) 

147.737 

9.741.624 
9.741.624 
9.741.624 

9.741.624 
0,42354887 

(8.862) 

(l l.077) 

2.215 
2.215 

(8.862) 

9.732.762 

9.732.762 



DE-SPEC BiLGiSA Y AR P AZARLAMA VE Ti CARET A.~. 

NAKiT AKI$ TABLOSU (TL) 

i$LETME FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKl$LARI 
Donem Kan (Zaran) 
Donem Net Kan (Zaran) Mutabakat1 ile ilgili Diizeltmeler 
Amortisman ve itfa Gideri ile ilgili Diizeltmeler 
Deger Dii~iikliigii (iptali) ilc ilgili Diizcltmcler 

Alacaklarda Deger Dii~iikliigii (iptali) ile ilgili Diizeltmeler 
Stok Deger Dii~iikliigii (iptali) ile ilgili Diizeltmeler 

Kar§ihklar ile ilgili Diizeltmeler 
(:ah~anlara Saglanan Faydalara ili~kin Kar~1hklar (iptali) ile ilgili Diizeltmeler 
Dava ve/veya Ceza Kar~1hklan (iptali) ile ilgili Diizeltmeler 
Diger Kar~1hklar (iptalleri) ile ilgili Diizeltmeler 

Faiz (Gclirleri) ve Giderleri ite itgili Diizeltmelcr 
Faiz Gelirleri ile ilgili Diizeltmeler 
Faiz Giderleri ile ilgili Diizeltmeler 
Vadeli Ahmlardan Kaynaklanan Ertelenmi~ Finansman Gideri 
Vadeli Sati~lardan Kaynaklanan Kazamlmam1~ Finansman Geliri 

Vergi (Geliri) Gideri ile ilgili Diizeltmelcr 
Kar (Zarar) Mutabakah ilc itgili Diger Diizeltmeler 
i~letme Sermayesinde Ger~ekle~en Degi~imler 

Ticari Alacaklardaki Azah~ (Art1~) ile ilgili Diizeltmeler 
Faaliyetlerle ilgili Diger Alacaklardaki Azah~ (Art1~) ile ilgili Diizeltmeler 
Stoklardaki Azah~lar (Art1~lar) ile ilgili Diizeltmeler 
Ticari Borr,:lardaki Art1~ (Azah~) ile ilgili Diizeltmeler 
Faaliyetler ile ilgili Diger Borr,:lardaki Art1~ (Azah~) ile ilgili Diizeltmeler 

Faaliyetlerden Eide Edilen Nakit Aki§lan 
<;:al1~anlara Saglanan Faydalara ili~kin Kar~1hklar Kapsammda Yap1lan Odemeler 
Ve:rgi iadeleri (Odemeleri) 
Diger Nakit Giri~leri (<;:1k1~lan) 
B. YATIRIM FAALiYETLERiNDEN KAYNAKLANAN NAKiT AKI$LAR1 
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklarm Sah§mdan Kaynaklanan Nakit 
Giri§leri 

Maddi Duran Varhklarm Sati~mdan Kaynaklanan Nakit Giri~leri 
Maddi Olmayan Duran Varhklarm Sat1~mdan Kaynaklanan Nakit Giri~leri 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklarm Ahmmdan Kaynaklanan Nakit 
<;:1k1§lar1 

Maddi Duran Varhk Ahmmdan Kaynaklanan Nakit <;:1ki~lar1 
Maddi Olmayan Duran Varhk Ahmmdan Kaynaklanan Nakit <;:1k1~lan 

Yatmm Amar,:h Gayrirnenkuller (-) 
C. FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKISLARI 
Bor~lanmadan Kaynaklanan Nakit Giri§leri 

Kredilerden Eide Edilen Nakit 
Odenen Temettiiler 

Dipnot 
Referanslan 

18-19 

10 
13 

24 
22 
22 

31-33 
31-33 

10 
10 
35 
26 

10 
11 
13 
10 
11 

24 
22 

18-19 

18-19 

8 

Odenen Faiz 31-33 
YABANCI PARA <;:EvRiM FARKLARININ ETKiSiNDEN ONCE NAKiT VE 
NAKiT BENZERLERiNDEKi NET ARTIS (AZALIS) 
NAKiT VE NAKiT BENZERLERiNDEKi NET ARTIS/AZALIS 
DONEM BA$1 NAKiT VE NAKiT BENZERLERi 6 
DONEM SONU NAKiT VE NAKiT BENZERLERi 6 

ili~ik Ar,:1klay1c1 Notlar Bu Finansal Tablolann Tamamlay1c1s1d1r. 

Sayfa No: 4 

Bag1ms1z Bag1ms1z 
Dcnetimden Dcnctimden 

Ge~mi~ Ge\'.mi~ 
CariDonem Onceki Donem 
01.01.2016- 01.01.2015-
31.12.2016 31.12.2015 

{1.350.593) 18.536.460 
10.355.164 9.741.624 

(190.676) 3.075.002 
167.000 126.461 
360.879 553.120 

57.126 14.073 
303.753 539.047 
420.428 (78.534) 
225.567 157.736 

35.012 
159.849 (236.270) 

(292.774) (937.042) 
(2.488.494) (2 .945.754) 

2.269.241 2.020.586 
(8 .662) (110.606) 

(64.859) 98.732 
2.607.126 2.460.641 

(3.453.335) 950.356 
(13.297.655) 14.625.996 
(6.120.762) (2.228.029) 

51.715 1.775.853 
(8 .881622) 3.831.793 

1.941.554 11.059.005 
(288.540) 187.374 

(3.133.167) 27.442.622 
(359.579) (179.938) 

(1.267.583) (3.225.834) 
3.409.736 (5 .500.390) 

(473.789) (25.059) 

(473.789) (25.059) 
(473.789) (25.059) 

(8.357.539) (6.235.126) 

(8 .576.792) (7.160.294) 
219.253 925. 168 

{10.181.921) 12.276.275 

(10.181.921) 12.276.275 
13.686.027 1.409.752 
3.504.106 13.686.027 



DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET A.~. 
FiNANSAL TABLOLAR 

OZKAYNAK DEGi~iM TABLOSU (TL) 

Sermaye Geri 
Odenmi~ Cevrim Ahnnu~ 

Dionot Referanslart Sermave Farklart Pavlar 

01.01.2016 27 23.000.000 437.133 

Transferler 

Toplam Kapsand1 Gelir 

D6nemKan 

Diger Kapsamh Gelir (Gider) 

Sermaye artmnu 

Temettil odemesi 

3I.12.2016 27 23.000.000 437.133 

Bag1msiz Deoetimden Ge£mi! 

01.01.2015 27 23.000.000 437.133 

Transferler 

Toplam Kapsamlt Gelir 

D6nem Kan 

Diger Kapsamh Gelir (Gider) 

Sermaye artmm1 

Temettil odemesi 

3I.12.2015 27 23.000.000 437.133 

ili~ik A91klay1c1 Notlar Bu Finansal Tablolarm Tamanday1c1s1d1r. 

~\ // ,s· -;r~~ 
,, <I, \ ' :, ____ , ,. ,;:. 1' 

t1 t:, • • 

i "' "' c1 
\\ ~ ¥ -<J;_. 
~ .,,.,, II 
\~' 30'3'o~ ~--=--- . 
~~ 

Kar veya 
1
Zararda Yeoideo 

Smtflandmlmayacak 
Birikmi~ Diger Kapsamh 

Gelirler ve Giderler 
Tarumlannu~ 

Fayda Planlan 
Yeniden 

Pay ilira~ Degerleme ve Diger 
Prinderi/ Ol~iim Kazan~/ Kazan~(K 

iskontolan Kavmlart avmlar) 

2.967.707 (41 .172) 

(9.689) 

(9.689) 

2.967.707 (50.861) 

2.967.707 (32.310) 

(8.862) 

(8.862) 

2.967.707 (4I.172) 

Sayfa No: 5 

Kar veya Zararda Yenideo 
Smtflandmlacak 

Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler ve 
Giderler Birikmis Karlar 

Yabanc, Riskten 
Para Korunma Diger Kardao Ayrdan Ge~mi~ 
Cevrim Kazan~ Kazan~(Ka Kmtlanm1~ Y1llar Kar/ Net Donem 
Farklan Kavmlan vmlar) Yedekler Zararlan Kan/ Zaran Ozkaynaklar 

606.110 6.145.805 11.239.245 9.741.624 54.096.452 

1.164.832 8.576.792 (9.741.624) 

(8.576. 792) 10.355.164 1.768.683 

10.355.164 10.355.164 

(9.689) 

(8.576.792) (8 .576.792) 

606.IIO 7.310.637 11.239.245 10.355.164 55.865.135 

606.IIO 5.136.093 11.239.245 8.170.006 51.523.984 

1.009.7 12 7.160.294 (8.170.006) 

(7 .160.294) 9.741.624 2.572.468 

9.74 1.624 9.741.624 

(8.862) 

(7.160.294) (7. 160.294) 

606.IIO 6.145.805 II .239.245 9.741.624 54.096.452 
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1 ~iRKETiN ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU 

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.S. ("Despec", ya da "Sirket"), Ti.irkiye genelinde bilgisayar firmalanna 
ve k1rtasiyecilere ihtiyac1 duyulan neredeyse ti.im Bili~im Teknolojileri ("BT") ti.iketim malzemelerini ( toner, 
mi.irekkep kartu~, ~erit, yedekleme i.iri.inleri, kag1t i.iri.inleri, aksesuar vb) iyi organize olmu~ bir distribi.itor kimligi 
ile dag1tmaktad1r. 04.01 .1995 tarihinde ba~ka bir isim altmda kurulan Sirket 02.08.1995 tarihinde ti caret i.invanm1 
indeks Teknolojik Uri.inler Dag1t1m A.S. olarak, 09.10.1998 tarihinde ise Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret 
A.S. olarak degi~tirmi~tir. Sirket esas faaliyetlerine 1998 y1lmm sonlarma dogru ba~lam1~tir. Despec Bilgisayar 
Pazarlama ve Ticaret A.S. Sirket portfdyi.inde bulunan i.iri.inlerinin sat1~ ve dag1tlmm1 istanbul Merkez, Ankara ve 
izmir'deki ~ubelerinde bulunan sat!~ ekipleri vas1tas1 ile ve buralardaki mevcut depolarmdan yi.iri.itmektedir. 

Donemler itibariyle Sirket' in sermaye ve ortakhk yap1s1 a~ag1daki gibidir; 

31.12.2016 31.12.2015 

Hissedar Pa;yOram % Pa;y Tutan Pa;yOram % Pa;y Tutan 
Desbil Teknolojik Uri.inler A.S. % 30,24 6.956.268 % 30,24 6.956.268 

Despec International FZCO % 30,33 6.975.000 % 30,33 6.975.000 

Halka Ac;:1k K1s1m (*) % 39,35 9.050.000 % 39,35 9.050.000 
Diger % 0,08 18.732 % 0,08 18.732 

Toplam %100 23.000.000 %100 23.000.000 

(*) Halka ac;:1k k1s1mda Desbil Teknolojik Uri.inler A.S.' ne ait 225.994 adet pay yer almaktadir. 

Despec International FZCO 1996 y1lmda Riyaz Amira! Jamal tarafmdan Birle~ik Arap Emirlikleri Dubai Jebel 
Serbest Bolge'de kurulmu~ olup i~tirak ve bagh ~irketleri halihaz1rda Orta Dogu, Afrika ve Ti.irkiye'de faaliyet 
gostermektedir. 

Sirket satJ~larmm bi.iyi.ik bir boli.imi.ini.i HP i.iri.inleri (ozellikle yaz1c1 toner ve kartu~lan) olu~turmaktad1r. Sirket'in 
dag1timm1 i.istlendigi diger i.iri.inler Canon, Samsung, Steelseries, Epson, Oki, Xerox, IBM, Emtec, Lexmark, 
Trust,Targus, Jabra,Tosh1ba-ve Apple'd1r. 

Sirket'in Merkez ofis operasyonlan Kag1thanelistanbul'da yi.iri.iti.ili.irken, Ankara ve izmir'de ~ubeleri 
bulunmaktad1r. 

Sektore ili~kin ba~hca riskier a~ag1da belirtilmi~tir: 

a- Alacak Riski: Dag1tim yap1s1 ic;:erisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanahnm sermaye yap1s1 dii~iikti.ir. 
3.000 civarmda oldugu di.i~i.ini.ilen bu grup bayiler s1k el degi~tirdigi gibi ac;:1hp, kapanma oranlan da oldukc;:a 
yi.iksektir. 

b- Sektorel Rekabet: Faaliyet gosterilen sektordeki i.iretici firmalar, markalar ve iiriinler bazmda diinya c;:apmda 
yogun rekabet ic;:erisindedirler. Uretici firmalann bu rekabet ortam1 ulusal pazarlarda da fiyatlara yans1maktad1r. 
Finans yap1s1 ve maliyet yap1lan gi.ic;:li.i olmayan firmalar ic;:in bu durum oldukc;:a risk ta~1maktad1r. 

c- Kur Riski: Bili~im teknolojileri iiriinlerinin bir k1sm1 yurtd1~mdan ithal edilmekte ya da yurt ic;:inden yabanc1 
para birimi cinsinden yada TL olarak almmaktad1r. Uri.inler ahmrken yabanc1 . para birimi cinsinden 
borc;:lamlabilmekte ve odemeleri de aym para birimlerinden yap1labilmektedir. Sat!~ politikalanm Uri.in giri~ para 
birimi iizerinden yapmayan firmalar kur art1~lannda zarar riski ile kar~1 kar~1ya kalmaktadirlar. 

d- Uretici firmalarm distribi.itorli.ik atamalannda mi.inhas1rhk yoktur: Uretici firmalar ile yap1lan distribi.itorli.ik 
anla~malannda kar~1hkh mi.inhasirhk ili~kisi yoktur. Uretici firmalar distribiitorli.ik atamalarmda, pazarm 
ko~ullanna gore ba~ka bir distribi.itorli.ik atayabilecegi gibi, aym zamanda distribi.itor firmalarda diger i.iretici 
firmalar ile distribi.itorli.ik anla~malan imzalayabilirler. 
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e- ithalat rejimlerinde yap1lan deg;isiklikler: Htiktimetlerin baz1 donemlerde ithalat rejimlerinde yapm1~ olduklan 
deg;i~iklikler ithalatJ olumlu yonde etkiledigi gibi bazen de olumsuz yonlerde etkileyebilmektedir. 

Sirketin merkez ve ~ubelerinin adresleri a~ag1daki gibidir: 

Ortakhgm Merkezi: Merkez Mah. Erseven Sok. No: 8/3 34406 Kag1thane / iSTANBUL' dur. Aynca Ankara ve 
izmir ~ubeleri bulunmaktad1r. 

$ube Adresleri : 

Ankara $ube: <;etin Eme9 Bulvan 6ve9ler 4.Cadde No:4/9 Dikmen/ANKARA 

izmir $ube: 1370 Sokak No: 26 35320 <;ankaya/iZMiR 

Sirket' in donemler itibari ile ortalama personel say1s1; 2016 yih:31 (2015 y1h :30)'dur. Sirket personelinin tamam1 
idari personeldir. 

2 MALi T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi$KiN ESASLAR 

2.01 Sunuma iti~kin Temel Esaslar / (Uygunluk Beyam) 

Sirket yasal defterlerini ve kanuni mali tablolanm Ti.irk Ticaret Kanunu ("TTK") ve vergi mevzuatmca belirlenen 
muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz1rlamaktad1r. Ekli finansal-tablolar Sermaye Piyasas1 Kurulu 'nun 
("SPK") yay1mlad1g1 Gene! Kabul Gormti~ Muhasebe Politikalanna uygun olarak Sirket' in yasal kay1tlarmda 
yap1lan dtizeltmeleri ve sm1fland1rmalan i9ermektedir. 

Sermaye Pfyasas, Kurulu ("SPK"), Seri: XI, No: 29 say1h "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin 
Esaslar Tebligi" 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 say1h resmi gazete yay1mlanan Seri II, 14.1 no' lu "Sermaye 
Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ile ytirtirltikten kaldmlm1~tlr. 

Bu teblige istinaden, i~letmeler Finansal Tablolann hamlanmasmda Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartlan Kurulu (KGMDSK) tarafmdan yay1mlanan TMS/TFRS' leri esas ahrlar. Finansal Raporlama ilke, 
usu! ve esaslarmm, a91k ve anla~Iiabilir hale gelmesini veya uygulama birliginin saglanmasm1 teminen, gerekli 
gortilmesi halinde uygulamay1 belirlemek tizere Sermaye Piyasas1 Kanunu'nun 14. Maddesi kapsammda Kurul ' ca 
kararlar ahmr. i~letmeler bu kararlara uymakla ytiktimltidtirler. 

ili~ikteki mali tablolar Seri II, 14.1 no ' lu teblige gore hamlanm1~ olup, mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafmdan 
7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile uygulanmas1 zorunlu k1lman formatlara uygun olarak sunulmu~tur. 

SPK'nm ilgili tebligi uyannca i~letineler, ara donem finansal tablolanm TMS 34 "Ara Donem Finansal 
Raporlama" standardma uygun olarak tam set veya ozet olarak haz1rlamakta serbesttirler. Sirket bu 9er9evede ara 
donemlerde tam set finansal tablo haz1rlamay1 tercih etlni~, soz konusu tam set finansal tablolanm KGK' nun 
finansal raporlama standartlarma uygun olarak haz1rlam1~tir. 

ili~ikteki finansal tablolar, 24 Su bat 2017 tarihinde Yonetim Kurulu tarafmdan onaylanm1~t1r. Gene! Kurul 'un 
finansal tablolan degi~tirme yetkisi bulunmaktad1r. 

31 Arahk 2016 tarihi itibariyle haz1rlanan finansal tablolarda yer alan parasal olmayan kalemler 30 Haziran 2013 
tarihine kadar ABD Dolan cinsi olarak kabul edilmi~tir. Bu tarihten sonra ger9ekle~en i~lemler ise fonksiyonel 
para birimi TL olarak degi~tirildigi i9in parasal olmayan kalemler TL olarak muhasebele~tirilmi~tir. 

2.02 Yiiksek Enflasyon Donemlerinde Mali Tablolarm Diizeltilmesi 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde aim,~ oldug;u bir kararla, Tiirkiye' de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe 
Standartlan 'na uygun mali tablo haz1rlayan ~irketler i9in, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren ge9erli olmak tizere 
enflasyon muhasebesi uygulamasmm gerekli olmad1gm1 ilan ettigi i9in bu tarihten itibaren Uluslararas1 Muhasebe 
Standard, 29 "Ytiksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama'ya gore finansal tablolarm haz1rlanmas1 ve 
sunumu uygulamasm1 sona erdirmi~tir. 

7 
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2.03 Muhasebe Politikalarmda Degi~iklikler 

Gerekli olmas1 veya $irket'in mali durumu, performans1 veya nakit ak1~lan iizerindeki i~lemlerin ve olaylann 
etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve giivenilir bir sunumu sonucunu doguracak nitelikte ise muhasebe 
politikalarmda degi~iklik yap1hr. Muhasebe politikalarmda yapilan degi~ikliklerin onceki donemleri etkilemesi 
durumunda, soz konusu politika hep kullammdaym1~ gibi mali tablolarda geriye doniik olarak da uygulamr. 
Donemler itibariyle muhasebe politikalannda degi~iklik yap1lmam1~t1r. 

2.04 Muhasebe Tahminlerindeki Degi~iklikler ve Hatalar 

Muhasebe tahminleri, gtivenilir bilgilere ve makul tahmin yontemlerine dayamlarak yap1hr. Ancak, tahminin 
yap1ld1g1 ko~ullarda degi~iklik olmas1, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geli~melerin ortaya c;:1kmas1 sonucunda 
tahminler gozden gec;irilir. 

Muhasebe tahminindeki degi~ikligin etkisi, yalmzca bir doneme ili~kinse, degi~ikligin yap1ld1g1 cari donemde, 
gelecek donemlere de ili~kinse, hem degi~ikligin yap1ld1g1 donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik 
olarak, donem kan veya zarannm belirlenmesinde dikkate almacak ~ekilde mali tablolara yans1t1hr. 

Cari donem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki donemlere etkisi olmast beklenen muhasebe 
tahminindeki bir degi~ikligin niteligi ve tutan finansal tablo dipnotlannda, gelecek donemlere ili~kin etkinin 
tahmininin mtimktin olmad1g1 haller dt~mda ac;:1klamr. $irket Yonetimi, maddi ve maddi olmayan duran varhklann 
yararh omtirlerinin tespiti, k1dem tazminat1 hesabmda kullamlan akttieryal varsay1mlar, ~irket lehine veya aleyhine 
devam eden dava ve icra takipleri ic;in aynlacak kar~1hklar, stok deger dti~tikliigtintin tespiti gibi hususlarda 
muhasebe tahminlerine ba~vurmaktadtr. Kullamlan tahminlere ili~kin detayh ac;:1klamalar a~ag1da ilgili dipnotlarda 
yer almakta muhasebe tahminlerinde a~ag1daki degi~iklik yap1lm1~ttr. 

TMS 21 Kur degi~imlerinin etkileri standart1 fonksiyonel para birimini i~letmenin faaliyet gosterdigi temel 
ekonomik c;evrenin para birimi olarak tammlar. Bir i~letmenin faaliyette bulundugu temel ekonomik c;evre, gene! 
olarak nakit yaratt1g1 ve harcad1g1 c;evredir. Gec;erli para birimi; mal ve hizmet satt~larmm en c;ok etkileyen para 
birimi, i~c;ilik v.b. giderlerin gerc;ekle~tirildigi para birimi, finansman faaliyetlerinden saglanan naktin para birimi 
v.b. hususlar goz ontine almarak ve bu unsurlardaki gelecekte beklenen degi~meler goz oniine almarak $irket 
Yonetimi tarafmdan belirlenmektedir. $irket Yonetimi fonksiyonel para birimine ili~kin muhasebe tahminlerini ve 
uygulad1g1 politikalan her bilanc;o doneminde tekrar gozden gec;irmektedir. 

TMS 19'de yap1lan degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan ktdem tazminat1 akttieryal kaytp ve 
kazanc;Ian diger kapsamh gelirde raporlanm1~tlf. 

Onemli Muhasebe Degerlendirme, Tahmin ve Varsayimlan 

Finansal tablolann haz1rlanmasmda $irket yonetiminin, raporlanan varhk ve yiikiimliiliik tutarlanm etkileyecek, 
bilanc;o tarihi itibari ile muhtemel yiiktimliiliik ve taahhtitleri ve raporlama donemi itibariyle gelir ve gider 
tutarlanm belirleyen varsay1mlar ve tahminler yapmas1 gerekmektedir. 
Gerc;ekle~mi~ sonuc;lar tahminlerden farkh olabilmektedir. Tahminler dtizenli olarak gozden gec;irilmekte, gerekli 
diizeltmeler yap1lmakta ve gerc;ekle~tikleri donemde gelir tablosuna yans1t1lmaktad1rlar. 

Finansal tablolara yans1t1lan tutarlar tizerinde onemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanc;o tarihinde var 
olan veya ileride gerc;ekle~ebilecek tahminlerin esas kaynaklan goz ontinde bulundurularak yap1lan varsay1mlar 
a~ag1dad1r : 

• K1dem tazminat1 ytiktimltiliigti akttieryal varsay1mlar (iskonto oranlan, gelecek maa~ artt~lan ve c;ah~an 
aynlma oranlan) kullamlarak belirlenir. (Not:24) 

• $irket, sabit ktymetlerini dogrusal amortisman metoduyla faydah omtir esasma uygun bir ~ekilde 
amortismana tabi tutmu~tur. Beklenen faydah omtir kalmt1 deger ve amortisman yontemi, tahminlerde 
ortaya c;:1kan degi~ikliklerin olast etkileri ic;in her y1l gozden gec;irilir ve tahminlerde bir degi~iklik varsa 
ileriye dontik olarak muhasebele~tirilir. $irketin amortisman hesaplamalan ile ilgili herhangi bir tahmin 
degi~ikligi bulunmamaktad1r. (Not:18-19) 

• $irket, alacaklarmm tahsil edilmesi konusunda belirsizlik (~tiphe) olu~mast durumunda da~~~~~ 
ac;I!mad1gma bakilmaks1zm bu alacaklar ic;in kar~thk ay1rmaktad1r. $irket, alacaklannm ~lip 1 h , (; * 
gelmo,ini Onlomek runae,yluiskli gorougu fi~aJ.,dan teminat almaktad"· (Not, 10) I :;~ ~ ~ 

\;~~~A 
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• Stoklar elde etme maliyeti veya net gen;:ekle~ebilir degerin di.i~i.ik olamyla mali tablolara yans1t1lm1~t1r. 
Deger di.i~i.ikli.iklerinin belirlenmesi s1rasmda ~irket stoklannda yer alan i.iri.inlerin teknolojik eskimelerini 
de dikkate almaktadtr.(Not:13) 

• Sirket, Distribi.itorli.igi.ini.i yapmt~ oldugu firmalardan sat,~ veya ahm i.izerinden daha once belirlenen 
oranlarda prim almaktad1r. Prim tahakkuklan hakedi~ esasma gore gelir yaz1lmaktad1r. (Not:26) 

2.05 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti 

Mali tablolann haz1rlanmas1 s1rasmda uygulanan onemli muhasebe politikalannm ozeti a~ag1daki gibidir: 

2.05.01 Gelir Kaydedilmesi 

Gelirler, gelir tutannm gi.ivenilir ~ekilde belirlenebilmesi ve i~lemle ilgili ekonomik yararlann Sirket'e akmasmm 
muhtemel olmas1 i.izerine ahnan veya almabilecek bedelin gerc;ege uygun degeri i.izerinden tahakkuk esasma gore 
kay1tlara ahmr. 

Mallann satJ~mdan elde edilen gelir, a~ag1daki ~artlar kar~1land1gmda muhasebele~tirilir: 

• Sirket'in mi.ilkiyetle ilgili ti.im onemli riskleri ve kazammlan ahc1ya devretmesi, 
• Sirket'in mi.ilkiyetle ili~kilendirilen ve si.iregelen bir idari kat1hmmm ve sat1lan mallar i.izerinde etkin bir 

kontroli.ini.in olmamas1, 
• Gelir tutannm gi.ivenilebilir bir ~ekilde olc;i.ilmesi, 
• i~Iemle ili~kili olan ekonomik faydalarm i~letmeye ak1~mm olas1 olmas1, 
• i~Iemden kaynaklanacak maliyetlerin gi.ivenilebilir bir ~ekilde olc;i.ilmesi. 

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen omri.i boyunca ilgili finansal varhktan elde edilecek tahmini nakit 
giri~lerini soz konusu varhgm kay1th degerine indirgeyen efektif faiz oram nispetinde ilgili donemde tahakkuk 
ettirilir. 

Sat1~lar ic;erisinde onemli bir finansman unsurunun bulunmast durumunda makul bedel gelecekte olu~acak nakit 
ak1~larmm finansman unsuru ic;erisinde yer alan gizli faiz oram ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk 
esasma gore mali tab lo Iara yans1tJhr. 

Sirket satJ~larmm bilyilk bir boli.imi.ini.i HP i.iri.inleri (ozellikle yaz1c1 toner ve kartu~lan) olu~turmaktadrr. 

Sirket'in dag1t1m1m i.istlendigi diger i.iri.inler Canon, Samsung, Steelseries, Epson, Oki, Xerox, IBM, Emtec, 
Lexmark, Toshiba,Trust ve Targus ve Apple'dtr. Sirket stok ahmlannm yakla~tk % 90- % 95'i ilk bi.iyilk on sat1c1 
firmadan saglanmaktadtr. Hewlett Packard'tan ve Canon'dan yap1lan ah~lar toplam stok ah~larm yakla~,k % 60-
% 80'idir. 

Sirketin satm ahmlarmm bi.iyi.ik c;ogunlugu i.iretici firmalardan direkt olarak yap1lmaktad1r. Piyasa ko~ullarma gore 
fiyatlarda olu~abilecek farkhhklar, i.iretici firmalar tarafmdan kar~1lanarak, fiyat rekabeti saglanmaktad1r. Bunun 
d1~mda i.iretim hatast ihtiva eden i.iri.inlere ili~kin zarar bedelleri i.iretici firma tarafmdan ~irkete odenmektedir. 
Aynca Kamu ve Ozel Sektordeki bi.iyi.ik ahmlarda, bayilere i.iretici firmalardan ozel fiyatlar almmakta, ve bu 
sektorlerde faaliyet gosteren firmalara en uygun ko~ullarla fiyatland1rma yap1lmaktad1r. BT sektori.ini.in dinamik 
ve degi~ken yap1sma bagh olarak, yeni i.iri.inler ve teknolojiler hakkmda, direkt ilretici firmalardan dogrudan si.irekli 
olarak destek almmaktad1r. 

Sirket distribi.itorli.igi.ini.i yapmakta oldugu firmalardan satmakta oldugu i.iri.inlerin ithalat1m yapmakta ve bu 
ilri.inleri pazarlamaktad1r. Sat1~lann tamam, 3.000'e yakm bayi kanah ile yap1lmakta olup son (nihai) kullamc1lara 
ma! satJ~1 gerc;ekle~tirilmemektedir. Sat,~larm yakla~1k % 50 - 65 ' i ilk on bi.iyi.ik bayi kanahyla 
gerc;ekle~tirilmektedir. 

Stokta bekleyen i.iri.inlerin i.iretici firmalann pazarlama stratejileri geregi talep etmeleri halinde ahm fiyatmm 
altmda satJlmas1 durumunda i.iretici firmalar tarafmdan stok koruma ad1 altmda odeme yap1lmaktad1r. Alman bu 
odemeler stok maliyetinden di.i~i.ilmektedir. Ote yandan sat,~a bagh olarak alman ciro primleri ise sat,~ tutarma 
ilave edilmek suretiyle gelir kaydedilmektedir. 

2. 05. 02 Stok Degerlemesi 

Stoklar elde etme maliyeti veya net gerc;ekle~ebilir degerin di.i~i.ik olamyla mali tablolara yans1t1l ~ 
stoklan kartu~, ~erit, toner, kag1t ve aksesuar gibi bilgisayar tilketim i.iri.inlerinden olu~maktadtr. ~~ .. /£. ~-; ··,.,\ 
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Maliyet FIFO (ilk giren ilk 91kar) metodu ile hesaplanmaktad1r. Net ger9ekle~ebilir deger, sat1~ fiyatmdan tahmini 
sat1~ masraflarmm dil~tilmesiyle bulunur. 

Aynca Sirket, bilan90 sonras1 donemde degeri dil~en ticari mallan i9in net ger9ekle~ebilir deger hesab1 yaparak 
deger dil~ilklilgil kar~1hg1 ay1rmaktad1r. (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 dilzeltilmi~ maliyet degerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satm alman kalemler i9in 
satm ahm maliyet degerlerinden birikmi~ amortismamn dil~illmesi suretiyle gosterilmektedir. Sabit k1ymetler 
dogrusal amortisman metoduyla faydah omtir esasma uygun bir ~ekilde amortismana tabi tutulmu~tur. Sabit 
k1ymetlerin faydah omilrleri dikkate almarak belirlenen amortisman oranlan a~ag1dad1r: 

- Do~eme ve demirba~lar 
- Ta~1tlar 
- Ozel Maliyetler 
-Haklar 

Ekonomik Omtir {yII) 

4-10 
5-10 
5-10 
5-15 

Bir maddi duran varhgm kay1th degeri, tahmini geri kazamlabilir tutarmdan fazla ise, kar~1hk aynlmak suretiyle 
defter degeri, geri kazamlabilir degerine indirilir. 

Sabit k1ymetlerin sat1~1 dolay1s1yla olu~an kar ve zararlar net defter degerleriyle sat1~ fiyatmm kar~1la~tmlmas1 
sonucunda belirlenir ve faaliyet karma dahil edilir. 

2.05.04 Maddi Olmayan Duran Varlzklar 

Maddi olmayan varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler i9in enflasyonun etkilerine gore 
dilzeltilmi~ maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005'ten sonra satm alman kalemler i9in satm ahm maliyet degerinden, 
birikmi~ itfa ve tilkenme paylan ile kahc1 deger kay1plan dil~illmi.i~ olarak gosterilirler. 

Maddi olmayan varhklar ed1nilmi~ bilgi sistemleri ve bilgisayar yaz1hmlarmdan olu~maktad1r. Faydah omilrleri 
boyunca dogrusal olarak itfa edilirler. Sirket Maddi Olmayan Duran Varhklan i9in 3 ila 10 y1l omi.irleri ile itfa 
pay1 ay1rmaktadir. 

2. 05. 05 Kiralama j~femleri 

Sirket' in Finansal Kiralama i~Iemi bulunmamaktad1r. Sirket muhtelif operasyonel kiralama i~lemlerine kirac1 s1fatI 
ile taraf olmaktad1r. Operasyonel kiralama i~lemleri kiraya verenin kiralanan varhkla ilgili onemli risk ve getirileri 
elinde tutmaya devam ettigi kiralamalard1r. Bu kiralamalarla ilgili maliyetler Sirket tarafmdan dogrusal yontemle 
gider olarak muhasebe kay1tlanna yans1t1lmaktad1r. Sirket'in en onemli operasyonel kiralamas1 Sirket merkezine 
ili~kin olarak ili~kili ~irket indeks Bilgisayar Sistemeleri Milhendislik Sanayi ve Ticaret A.$ . (indeks A.$ .)' den 
yap1lm1~ olan kiralamadir. Kiralama i~lemi y1lhk olarak ger9ekle~tirilmekte, kira bedeli indeks A.S. tarafmdan 
ayhk olarak fatura edilmektedir. Sirket'in lojistik hizmetleri ili~kili ~irket Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri 
A.S. (Teklos A.$.)' den ayhk fatura edilmektedir. Sirketin ili~kili taraf ahmlanna ili~kin a91klamalar Not:37' de 
yap1lm1~t1r. 

2.05.06 Varlzk/arda Deger Dii~iikliigii 

itfaya tabi olan varhklar i9in defter degerinin geri kazamlmasmm mi.imkiln olmad1g1 durum veya olaylarm ortaya 
91kmas1 halinde deger di.i~i.ikli.igi.i testi uygulamr. Varhgm defter degerinin geri kazanabilir tutanm a~mas1 
durumunda deger dil~i.iklilgil kar~1hg1 kaydedilir. Geri kazamlabilir tutar, sat,~ maliyetleri dil~illdilkten sonra elde 
edilen ger9ege uygun deger veya kullammdaki degerin btiyilk olamdir. Deger dil~ilklilgilniln degerlendirilmesi i9in 
varhklar ayn tammlanabilir nakit ak1~lannm oldugu en dil~ilk seviyede gruplamr. Deger dti~ilklilgilne tabi olan 
finansal olmayan varhklar her raporlama tarihinde deger dil~ilklilgilni.in olas1 iptali i9in gozden ge9irilir. 
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Liras1 olarak gosterilmi~tir) 

2. 05. 07 Borr;lanma Maliyetleri 

Bon;:lanma giderleri gene! olarak olu$tuklan tarihte giderle$tirilmektedirler. Borc;:lanma giderleri, bir varhgm elde 
edilmesiyle, yap1m1yla veya tiretimiyle dogrudan ili$kilendirilebiliyor ise aktifle$tirilmektedirler. 
Bon;:lanma giderlerinin aktifle$tirilmesi, ilgili varhgm kullamma hazir olma stireci devam ettigi ve masraflar ile 
bon;:lanma giderleri gen;:ekle$tigi zaman ba$lamaktad1r. Bors;lanma giderleri, varhklann amas;lanan kullamma 
haztr oluncaya kadar aktifle$tirilmektedirler. Bors;lanma giderleri, faiz giderleri ve bors;lanma ile ilgili diger 
maliyetleri is;ermektedir. Sirket'in aktifle$tirilen bon;:lanma maliyeti bulunmamaktadtr. 

2. 05. 08 Finansal Arar;lar 

(i) Finansal varlzklar 

Finansal yatmmlar, gers;ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tilan ve gers;ege uygun degerinden kay1tlara 
ahnan finansal varhklar haricinde, gers;ege uygun piyasa degerinden ahm i$lemiyle dogrudan ili$kilendirilebilen 
harcamalar dti$tildtikten sonra kalan tutar tizerinden muhasebele$tirilir. Yatmmlar, yatmm aras;lannm ilgili piyasa 
tarafmdan belirlenen stireye uygun olarak teslimat1 ko$ulunu ta$1yan bir kontrata bagh olan i$lem tarihinde 
kay1tlara ahmr veya kay1tlardan 91kanhr. Finansal varhklar "gers;ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1t1lan 
finansal varhklar", "vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar", "satilmaya haz1r finansal varhklar" ve "kredi ve 
alacaklar" olarak sm1flandmhr. 

Etkin faiz yontemi 

Etkin faiz yontemi, finansal varhgm itfa edilmi$ maliyet ile degerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili$kili oldugu 
doneme dag1tilmas1 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 orandtr. 

Gers;ege uygun deger farkt kar veya zarara yans1tilan finansal varhklar d1$mda sm1flandmlan finansal varhklar ile 
ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadtr. 

a) Gerr;ege uygun defter fark1 kdr veya zarara yansllilanfinansal varhklar 

Ger9ege uygun deger fark1 gelir tablosuna yans1tilan finansal varhklar; ahm-satlm amac1yla elde tutulan finansal 
varhklard1r. Bir finansal varhk k1sa vadede elden 91kanlmas1 amac1yla edinildigi zaman soz konusu kategoride 
sm1flandmhr. Finansal riske kar$1 etkili bir koruma arac1 olarak belirlenmemi$ olan ttirev tirtinleri te$kil eden bahse 
konu finansal varhklar da ger9ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1t1lan finansal varhklar olarak 
s1mflandmhr. Bu kategoride yer alan varhklar, donen varhklar olarak sm1flandmhrlar. 

b) Vadesine kadar elde tutulanfinansal varhklar 

Sirketin vadesine kadar elde tutma olanag1 ve niyeti oldugu, sabit veya belirlenebilir bir odeme planma sahip, sabit 
vadeli bors;lanma aras;lan, vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar olarak sm1flandmhr. 
Vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar etkin faiz yontemine gore itfa edilmi$ maliyet bedelinden deger 
dti$ilkltigti tutan dti$tilerek kay1tlara ahmr ve ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullamlmak suretiyle hesaplamr. 
Sirketin donem sonlan itibariyle vadesine kadar elde tutulan finansal varhg1 bulunmamaktad1r. 

c) Satilmaya haztr finansal varhklar 

Sat1lmaya haztr finansal varhklar, vadesine kadar elde tutulacak finansal varhk olmayan veya ahm sat1m ama9h 
finansal varhk olmayan finansal varhklardan olu$maktad1r. Sat1lmaya haz1r finansal varhklar kay1tlara almd1ktan 
sonra gtivenilir bir $ekilde ols;tilebiliyor olmas1 ko$uluyla gers;ege uygun degerleriyle degerlenmektedir. 
Ger9ege uygun degeri gtivenilir bir $ekilde ols;tilemeyen ve aktif bir piyasas1 olmayan menkul k1ymetler maliyet 
degeriyle gosterilmektedir. 

Sat1lmaya haztr finansal varhklara ili$kin kar veya zararlara, ilgili donemin gelir tablosunda yer verilmemektedir. 
Bu ttir varhklarm makul degerinde meydana gelen degi$iklikler ozkaynak hesaplan i9inde gosterilmektedir. ilgili 
varhgm elden 91kanlmas1 veya deger dti$tikltigil olmas1 durumunda ozkaynak hesaplarmdaki tutar kar / zarar 
olarak gelir tablosuna transfer edilir. Sat1lmaya haz1r finansal varhk olarak s1mflandmlan ozkaynak aras;larma 
yonelik yatmmlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebele$tirilen deger dti$il$ kar$thklan, sonraki 
donemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Sat1lmaya haz1r olarak sm1flandmlan ozkaynak ara9lan ha'...:ri~· ~~ •.. 
deger dil$ilkltigti zaran sonraki donemde azahrsa ve azah$ deger dil$tikltigti zarannm muhasebe,.,...,.,.... .... 
sonrasmda meydana gelen bir olayla ili$kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele$tirilen deger dtif . ti~ 
gelir tablosunda iptal edilebilir. Sirketin donemler itibariyle sat1lmaya haz1r finansal varhg1 bulun maktadt 
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d) Krediler ve alacaklar 

Sabit ve belirlenebilir i:idemeleri olan, piyasada i~lem gi:irmeyen ticari ve diger alacaklar ve krediler bu kategoride 
sm1flandmhr. Krediler ve alacaklar etkin faiz yontemi kullamlarak iskonto edilmi~ maliyeti iizerinden deger 
dii~iikliigii dii~iilerek gi:isterilir. 

Finansal varlzklarda deger diisiikliigii 

Gen;:ege uygun deger fark1 kiir veya zarara yans1t1lan finansal varhklar d1~mdaki finansal varhk veya finansal 
varhk gruplan, her bilam;:o tarihinde deger dii~iikliigiine ugrad1klanna ili~kin gostergelerin bulunup bµlunmad1gma 
<lair 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 giivenilir bir bic;:imde tahmin 
edilebilen gelecekteki nakit ak1~lan iizerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varhgm deger dii~iikliigiine 
ugrad1gma ili~kin tarafs1z bir gi:istergenin bulunmas1 durumunda deger dii~iikliigii zaran olu~ur. Kredi ve alacaklar 
ic;:in deger dii~iikliigii tutan gelecekte beklenen tahmini nakit ak1~lannm finansal varhgm etkin faiz oram iizerinden 
iskonto edilerek hesaplanan bugiinkii degeri ile defter degeri arasmdaki farkt1r. 

Bir kar~1hk hesabmm kullamlmas1 yoluyla defter degerinin azaltild1g1 ticari alacaklar haricinde, biitiin finansal 
varhklarda, deger dii~iikliigii dogrudan ilgili finansal varhgm kay1th degerinden dii~iililr. Ticari alacagm tahsil 
edilememesi durumunda soz konusu tutar kar~1hk hesabmdan dii~iilerek silinir. Kar~1hk hesabmdaki degi~imler 
gelir tablosunda muhasebele~tirilir. 

Sat!lmaya hazrr ozkaynak arac;:lan haricinde, deger dti~tikliigil zaran sonraki donemde azahrsa ve azah~ deger 
dti~tikliigil zararmm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden 
muhasebele~tirilen deger dii~ilkliigti zaran, deger dti~tikliigilniln iptal edilecegi tarihte yatmmm deger dti~ilkliigil 
hic;:bir zaman muhasebele~tirilmemi~ olmas1 durumunda ula~acag1 itfa edilmi~ maliyet tutanm a~mayacak ~ekilde 
gelir tablosunda iptal edilir. 

Sat1lmaya hazir i:izkaynak arac;:larinm gerc;:ege uygun degerinde deger dti~ilkliigil 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 c;:evrilebilecek olan ve onemli tutarda deger degi~ikligi riski ta~1mayan yilksek 
likiditeye sahip diger k1sa vadeli yatmmlardir. 

(ii) Finansal yiikiimliiliikler 

Sirket'in finansal yilkilmliiliikleri ve ozkaynak arac;:lan, sozle~meye bagh dtizenlemelere, finansal bir 
yiikilmliiltigiln ve ozkaynaga dayah bir aracm tammlanma esasma gore sm1flandmhr. 
Sirket'in tiim borc;:lan dti~iildtikten sonra kalan varhklarmdaki hakk1 temsil eden sozle~me i:izkaynaga dayah 
fi11ansal arac;:tlr. Belirli finansal yUkilmliiliikler ve ozkaynaga dayah finansal arac;:lar i9in uygulanan muhasebe 
politikalan a~ag1da belirtilmi~tir. 

Finansal yilkilmliiliikler gerc;:ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tilan finansal ytikiimliiliikler veya diger 
finansal yiikiimliiliikler olarak sm1flandmhr. 

a) Gercege uygun deger {ark1 kdr veya zarara yanslti/an finansal yiikiimliiliikler 

Gerc;:ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tilan finansal yilkilmliiliikler, gerc;:ege uygun degeriyle kayda ahmr 
ve her raporlama doneminde, bilanc;:o tarihindeki gerc;:ege uygun degeriyle yeniden degerlenir. 

Gerc;:ege uygun degerlerindeki degi~im, gelir tablosunda muhasebele~tirilir. Gelir tablosunda muhasebele~tirilen 
net kazan9 ya da kay1plar, soz konusu finansal yiikilmliiliik i9in odenen faiz tutanm da kapsar. 

b) Diger finansal yiikiimliiliikler 

Yoktur. 

2.05.09 Kur Degi$iminin Etkileri 
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Y1! ic;:erisinde gerc;:ekle~en doviz i~lemleri, i~lem tarihindeki kurlar kullamlarak Ttirk Liras1'na c;:evrilmektedir. 
Bilanc;:oda yer alan dovize bagh varhk ve borc;:lar, bilanc;:o tarihinde gec;:erli olan kurlar kullamlarak Ttirk Liras1'na 
c;:evrilmi~tir. 

2. 05.10 Hisse bafzna kar I zarar 

Hisse ba~ma kar, net kann ilgili donem ic;:inde mevcut hisselerin agirhkh ortalama adedine boli.inmesi ile tespit 
edilir. Ttirkiye'de ~irketler, sermayelerini, hissedarlanna gec;:mi~ y1l karlarmdan dag1tt1klan "bedelsiz hisse" yolu 
ile artt1rabilmektedirler. Hisse ba~ma kar hesaplamrken, bu bedelsiz hisse ihrac1 c;:1kanlm1§ hisseler olarak say1hr. 

D0lay1s1yla hisse ba§ma kar hesaplamasmda kullamlan agirhkh hisse adedi ortalamas1, hisselerin bedelsiz olarak 
c;:1kanlmasm1 geriye doni.ik olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 

2.05.11 Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar 

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 olaylarm var olduguna ili§kin yeni deliller olmas1 veya 
ilgili olaylarm bilanc;:o tarihinden sonra ortaya c;:1kmas1 durumunda, $irket soz konusu hususlan ilgili dipnotlarmda 
ac;:1klamaktad1r. (Not 40) 

$irket; bilanc;:o tarihinden sonraki dtizeltme gerektiren olaylann ortaya c;:1kmas1 durumunda, mali tablolara alman 
tutarlan bu yeni duruma uygun ~ekilde dtizeltir. 

2.05.12 Kar$zlzklar, Sarta Baglz Yiikiimliililkler ve Sarta Baglz Varlzklar 

$irket'in, gec;:mi§teki i§lemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya gec;:erli bir ytiki.imli.ili.igi.ini.in bulunmas1 ve 
ytiktimltiltigtin yerine getirilmesi ic;:in kaynaklarm d1§a akmasmm gerekli olabilecegi ve tutar ic;:in gtivenilir bir 
tahminin yap1labilecegi durumlarda kar§thklar olu§turulur. 

Gec;:mi§ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti i§letmenin tam olarak kontroli.inde bulunmayan gelecekteki bir 
veya daha fazla kesin olmayan olaym gerc;:ekle§ip gerc;:ekle§memesi ile teyit edilebilmesi mtimki.in ytiki.imltiltikler 
ve varhklar mali tablolara almmamakta ve §arta bagh yi.iktimltiltikler ve varhklar olarak degerlendirilmektedi 

2.05.13. ifi$kili Tarajl.ar 

TMS 24 "ili§kili Taraflann Ac;:1klamalan Standard,"; hissedarhk, sozle§meye dayah haklar, aile ili§kisi veya 
benzeri yo Ilaria kar§t 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 yi.iktimltiltiklerin ili~kili kurulu§lar arasmda bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini 
ic;:ermektedir. 

Bu finansal tablolar ac;:1smdan $irket'in ortaklan ve $irket ile dolayh sermaye ili§kisinde olan firmalar, yonetim 
kurulu tiyeleri ve list di.izey 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 
i.izere, faaliyetlerini planlama, yonetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluguna dogrudan veya dolayh olarak 
sahip olan ki~ileri kapsamaktadtr. ili§kili tarafi§lemlerine Not 37'de yer verilmi§tir. 

2.05.14 Kurum Kazancz Vzerinden Hesaplanan Vergiler 

Gelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmi§ vergi giderinin (veya gelirinin) toplammdan olu~ur. 

Cari vergi 

Cari y1l vergi ytiktimltiltigti, donem kannm vergiye tabi olan k1sm1 tizerinden hesaplamr. Vergiye tabi kar, diger 
y1llarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen 
kalemleri haric;: tuttugundan dolay1, gelir tablosunda belirtilen kardan farkhhk gosterir. $irket'in cari vergi 
yi.iktimltiltigti bilanc;:o tarihi itibariyle yasalla§ml§ ya da onemli olc;:i.ide yasalla§mI§ vergi oram ~~ 

hesaplanmt§ttr. / . ~. ~t* 
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Ertelenmi$ vergi 

Ertelenen vergi yiikiimltili.igi.i veya varhg1, varhklann ve yi.iki.imliili.iklerin mali tablolarda gosterilen tutarlan ile 
yasal vergi matrah1 hesabmda dikkate ahnan tutarlan arasmdaki geyici farkhhklann bilanyo yontemine gore vergi 
etkilerinin yasala$ml$ vergi oranlan dikkate almarak hesaplanmas1yla belirlenmektedir. 
Ertelenen vergi yiiki.imli.ili.ikleri vergilendirilebilir gevici farklann tiimii ivin hesaplamrken, indirilebilir geyici 
farklardan olu$an ertelenen vergi varhklan, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan 
yararlanmanm kuvvetle muhtemel olmas1 $art1yla hesaplanmaktad1r. Serefiye veya i$Ietme birle$meleri dt$mda 
varhk veya yiiki.imli.ili.iklerin ilk defa mali tab lo Iara almmasmdan dolay1 olu$an ve hem ticari hem de mali kar veya 
zaran etkilemeyen geyici zamanlama farklanna ili$kin ertelenen vergi yi.iki.imli.ili.igi.i veya varhgt hesaplanmaz. 

Ertelenen vergi yi.iki.imli.ili.ikleri, Sirket'in geyici farkhhklarm ortadan kalkmasm1 kontrol edebildigi ve yakm 
gelecekte bu farkm ortadan kalkma olas1hgmm di.i$i.ik oldugu durumlar haricinde, bagh ortakhk ve i$tiraklerdeki 
yatmmlar ve i$ ortakhklanndaki paylar ile ili$kilendirilen vergilendirilebilir geyici farklarm ti.imi.i ivin hesaplamr. 
Bu ti.ir yatmm ve paylar ile ili$kilendirilen vergilendirilebilir geyici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi 
varhklan, yakm gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etrnek suretiyle bu farklardan yararlanmanm kuvvetle 
muhtemel olmas1 ve gelecekte bu farklann ortadan kalkmasmm muhtemel olmas1 $art1yla hesaplanmaktadtr. 

Ertelenen vergi varhgmm kay1th degeri, her bir bilanvo tarihi itibariyle gozden geyirilir. Ertelenmi$ vergi varhgmm 
kay1th degeri, bir k1smmm veya tamammm saglayacag1 faydanm elde edilmesine imkan verecek di.izeyde mali kar 
elde etrnenin muhtemel olmad1g1 cilyi.ide azaltihr. 

Ertelenmi$ vergi varhklan ve yi.iki.imli.ili.ikleri varhklarm gervekle$ecegi veya yi.iki.imli.ili.iklerin yerine getirildigi 
donemde geyerli olmas1 beklenen ve bilanyo tarihi itibariyle kanunla~m1~ veya 6nemli 6lyi.ide kanunla~m1~ vergi 
oranlan (vergi di.izenlemeleri) i.izerinden hesaplamr. Ertelenmi~ vergi varhklan ve yi.iki.imli.ili.iklerinin 
hesaplanmas1 s1rasmda, Sirket'in bilanyo tarihi itibariyle varhklannm defter degerini geri kazanma ya da 
yi.iki.imli.ili.iklerini yerine getirmesi ivin tahmin ettigi yontemlerin vergi sonuvlan dikkate ahmr. 

Donem Cari ve Ertelenmi$ Vergisi 

Dogrudan 6zkaynakta alacak ya da borv olarak muhasebele$tirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ili$kin 
ertelenmi$ vergi de dogrudan ozkaynakta muhasebele$tirilir) ile ili$kilendirilen ya da i$Ietme birle$melerinin ilk 
kayda ahmmdan kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile doneme 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 varhk, yiiki.imli.ili.ik ve ~arta bagh borvlannm geryege uygun degerinde elde ettigi 
paym satm ahm maliyetini a~an k1smmm belirlenmesinde vergi etkisi goz oni.inde bulundurulur. 

Mali tablolarda yer alan vergiler, cari donem vergisi ile ertelenmi~ vergilerdeki degi~imi ivermektedir. Sirket, 
donem sonuylan i.izerinden cari ve ertelenmi~ vergi hesaplamaktadtr. 

Vergi Varltk ve Yiikiimliiliiklerinde Nelle$lirme 

Ertelenmi~ vergi varhklan ve yi.iki.imli.ili.ikleri, cari vergi varhklanyla cari vergi yi.iki.imli.ili.iklerini mahsup etme ile 
ilgili yasal bir hakkm olmast veya si:iz konusu varhk ve yi.iki.imli.ili.iklerin aym vergi mercii tarafmdan toplanan 
gelir vergisiyle ili~kilendirilmesi ya da Sirket'in cari vergi varhk ve yi.ikiimli.ili.iklerini netle~tirmek suretiyle i:ideme 
niyetinin olmas1 durumunda mahsup edilir. Odenecek kurumlar vergisi tutarlan, pe~in i:idenen kurumlar vergisi 
tutarlanyla ili~kili oldugu ivin netle~tirilmektedir. Ertelenmi$ vergi aktif ve pasifi de aym $ekilde 
netle$tirilmektedir. 

2. 05.15 Emeklilik ve Kzdem Tazminatz Kar$zlzgz 

Ti.irkiye'de geyerli i$ kanunlan geregi emeklilik ve k1dem tazminat1 provizyonlan ili~ikteki finansal tablolarda 
gervekle$tikve provizyon olarak aynlmaktadtr. Gi.incellenmi$ olan TMS 19 "<;alz$anlara Saglanan Faydalar" 
Standardt uyarmca soz konusu tiirdeki i:idemeler tammlanmt$ emeklilik fayda planlan olarak nitelendirilir. 
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2. 05.16 Nakit Aki$ Tablosu 

Nakit ve nakit benzeri degerler bilanyoda maliyet degerleri ile yans1t1lmaktad1rlar. Nakit ak1~ tablosu i9in dikkate 
alman nakit ve nakit benzeri degerler eldeki nakit, banka mevduatlan ve likiditesi yi.iksek yatmmlan iyermektedir. 

Nakit ak1~ tablosunda, doneme ili~kin nakit ak,~lan i~letme, yatmm ve finansman faaliyetlerine dayah bir bi9imde 
smdlandmlarak raporlamr. i~letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak,~lan, $irketin esas faaliyetlerinden 
kaynaklanan nakit aki~lanm gi:isterir. 

Yatmm faaliyetleriyle ilgili nakit aki~lan, $irket'in yatmm faaliyetlerinde (varhk yatmmlan ve finansal 
yatmmlar) kulland1g1 ve elde ettigi Nakit ak1~lanm gosterir. 

Finansman faaliyetlerine ili~kin nakit ak,~lan, $irket'in finansman faaliyetlerinde kulland1g1 kaynaklan ve bu 
kaynaklann geri i:idemelerini gosterir. 

2.06 Kar~Ila~tirmah Bilgiler ve Onceki Diinem Tarihli Mali Tablolarm Diizeltilmesi 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek i.izere, $irket' in mali tablolan onceki donemlerle 
kar~1la~t1rmah haz1rlanmaktad1r. Mali tablo kalemlerinin gi:isterimi veya smdlandmlmas1 degi~tiginde 
kar~1la~tmlabilirligi saglamak amac1yla, i:inceki di:inem mali tablolan da buna uygun olarak yeniden smdlandmhr. 

2.07 Netle~tirme/Mahsup 

Finansal varhk ve yi.iki.imli.ili.ikler, gerekli kanuni hak olmas1, soz konusu varhk ve yi.iki.imli.ili.ikleri net olarak 
degerlendirmeye niyet olmas, veya varhklarm elde edilmesi ile yi.iki.imliili.iklerin yerine getirilmesinin e~ zamanh 
oldugu durumlarda net olarak gosterilirler. 

2.08 Yatmm Ama1yh Gayrimenkuller 

Yatmm amayh gayrimenkuller kira ve/veya sermaye kazanc1 elde etmek amac1yla elde tutulan gayrimenkuller 
olup, bilanyo tarihi itibariyle ekli finansal tablolarda di.izeltilmi~ elde etme maliyetleri i.izerinden mali tablolara 
yans1t1lm1~t1r. $irket' in yatmm amayh gayrimenkulleri arsalardan olu~maktad1r. (Not: 17) 

2.09 Yeni ve Revize Edilmi~ Uluslararas1 Finansal Raporlama Standartlan 

i) 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren ge1yerli olan yeni standart, degi~iklik, yorum ve ilke kararlarma ili~kin 
iizet bilgi: 

TMS 1 "Finansal Tablolarm Sunulu~u"(Degi~iklik): Yap1lan degi~iklik standartta kokli.i degi~iklikler 
iyermemektedir. Onemlilik, dipnot yap1s1, muhasebe politikalan ay1klamalan, ozkaynakta muhasebele~tirilen 
yatmmlardan kaynaklanan diger kapsamh gelir kalemlerinin sunumu alanlarmda baz1 di.izenlemeler getirmi~tir. 
Degi~iklikler ileriye doni.ik olarak uygulanacakt1r. 

TMS 27" Bireysel Finansal Tablolar" (Degi~iklik): Bireysel finansal tablolarda; i~tirak, i~ ortakhklan ve bagh 
ortakhklar i9in ozkaynak yi:inteminin kullamlmas1 se9enegine yeniden izin veren bir di.izenleme yap1lm1§tlf. 
Yap1lan degi~iklige gore bu ti.ir yatmmlar bireysel finansal tablolarda TFRS 9'a (veya TMS 39) gore hesaplanan 
degeriyle veya maliyet degeri ile yer alabilecegi gibi i:izkaynaktan pay alma yontemi ile de 
muhasebele~tirilebilecektir. Degi§iklikler geriye doni.ik olarak uygulanacaktlr. 

TMS 16 "Maddi Duran Varhklar" ve TMS 38 "Maddi Olmayan Duran Varhklar" (Degi~iklik) : Maddi 
Duran Varhklar i9in amortisman hesaplamalarmda has1lat bazh yontemler kaldmlm1§ ve Maddi Olmayan Duran 
Varhklar iyin itfa pay, hesaplamalannda has1lat bazh yontemler onemli olyi.ide sm1rlandmlm1~tlr.Degi§iklikler 
ileriye doni.ik olarak uygulanacakt1r. 

TMS 16 Maddi Duran Varhklar ve TMS 41 Tanmsal Faaliyetler: Ta~1y1c1 Bitkiler (Degi~iklikler) TMS 
16'da, "ta~1y1c1 bitkiler"in muhasebele~tirilmesine ili§kin bir degi~iklik yapilm1~t1r. Yaymlanan degi§iklikte i.izi.im 
asmas1, kauyuk agac1 ya da hurma agac1 gibi canh varhk sm1fmdan olan ta~1y1c1 bitkilerin, olgunla§ma di:ineminden 
sonra bir donemden fazla iiriln verdigi ve i~letmeler tarafmdan Uri.in verme i:imri.i si.iresince tutuldugu 
belirtilmektedir. Ancak ta~1y1c1 bitkiler, bir kere olgunla§tlktan sonra i:inemli biyolojik doni.i~i.imden ge9medikleri 
i9in ve i§levleri imalat benzeri oldugu i9in, degi§iklik ta~1y1c1 bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsammda 
muhasebele~tirilmesi gerektigini ortaya koymakta ve "maliyet modeli" ya da "yeniden degerleme mod _::~ ~ 
degerlenmesine izin vermektedir. Ta~1y1c1 bitkilerdeki Uri.in ise TMS 41 'deki sat,~ maliyetleri di.i~i.il r~ ,, 
uygun deger modeli ile muhasebele~tirilecektir. Degi~iklikler ileriye doni.ik olarak uygulanacaktir.. -¥ -~.* '\. 

15 ~~f~j} 
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TFRS 10 "Konsolide Finansal Tablolar" ve TMS 28 "i~tirakler ve i~ Ortakhklarmdaki Yatmmlar" 
(Degi~iklik): Yatznmcz ile istirak veva is Ortakll{p Arasmdaki Varlzk Sails/an veya Ayni Sermaye Katklfan: 
Yatmmc1 i~letmenin i~tirakine veya i~ ortakhgma varhk sat1~1 veya varhk katk1smm soz konusu olmas1 durumunda 
belirli ~artlar altmda btittin kazancm yatmmc1 tarafmdan muhasebele~tirilmesine ili~kin degi~iklikler yapilm1~tlr. 
1 Ocak 2016 ve sonrasmda ba~layan y1lhk hesap donemleri i9in ileriye donilk olarak uygulanacaktlr. 15 Arahk 
2015 tarihinde Uluslararas1 Muhasebe Standartlan Kurumu ("UMSK"), ozkaynak yontemi muhasebele~tirmesi ile 
ilgili yapt1g1 ara~t1rma projesinin sonu9lanm beklemeye karar verdigi i9in uygulama tarihini silresiz olarak 
ertelemi~tir. 

TFRS 10 "Konsolide Finansal Tablolar", TMS 28 "i~tirakler ve i~ Ortakhklarmdaki Yatmmlar" ve TFRS 
12 "Diger i~Ietmelerdeki Paylara ili~kin Ai;iklamalar" (Degi~iklik): Yatznm isletmeleri "Konsolidasyon 
istisnalannzn Uygulanmasz ": Bu degi~iklikler ile yatmm i~letmeleri ve onlann bagh ortakhklan i9in 
konsolidasyon muafiyeti uygulamasma a91khk getirilmi~tir. Degi~iklikler geriye donilk olarak uygulanacaktlr. 

TFRS 11 "Mii~terek Anla~malar" (Degi~iklik): Yap1lan degi~iklik mil~terek faaliyetlerde hisse edinimine ili~kin 
dtizenlemeler i9ermektedir. Bu degi~iklik, TFRS 3 i~Ietme Birle~meleri'nde belirtildigi ~ekilde faaliyeti bir i~letme 
te~kil eden bir mil~terek faaliyette ortakhk pay, edinen i~letmenin, TFRS 3 ve diger UFRS'lerde yer alan i~letme 
birle~meleri muhasebesine ili~kin tilm ilkeleri uygulamasm1 gerektirmektedir. Degi~iklikler ileriye donilk olarak 
uygulanacakt1r. 

TFRS 14 "Diizenleyici Erteleme Hesaplan": Bu standart ilk kez TFRS uygulayacak i~letmeler i9in halihaz1rda 
gene! kabul gormil~ muhasebe prensiplerine gore muhasebele~tirdikleri dtizenleyici erteleme hesaplanm TFRS 'ye 
ge9i~lerinde aym ~ekilde muhasebele~tirmelerine izin vermektedir. Degi~iklikler ileriye donilk olarak 
uygulanacakt1r. 

TMS/fFRS'lerdeki ydhk iyilestirmeler: 
KGK, Eyli.il 2014 'te '2012-2014 donemine ili~kin Y1lhk iyile~tirme' degi~ikligiyle a~ag1daki standardlarda 
iyile~tirme ve gilncellemeler yap1lm1~tlr. 

Ydhk iyilestirmeler - 2012-2014 Donemi 

TMS 19 "<;ah~anlara Saglanan Faydalar" (Degi~iklik): i~ ili~kisi sonrasmda saglanan faydalara ili~kin 
yilkilmlillilklerin (fonlananlarm ve fonlanmayanlann) iskonto edilmesinde kullamlan oranlar, ozel sektor 
tahvillerinden yi.iksek kaliteli olanlarm raporlama donemi sonundaki piyasa getirilerine bakilarak belirlenir. Para 
biriminin, bu gibi yilksek kaliteli 6zel sektore ait tahviller i9in derin bir piyas-anm bulunmad1g1 durumlarda, bu 
para birimi cinsinden ifade edilen devlet tahvillerinin (raporlama donemi sonundaki) piyasa getirileri kullamhr. 
Ozel sektor veya devlet tahvillerinin para birimleri ve vadeleri, i~ ili~kisi sonrasmda saglanan faydalara ili~kin 
yilktimli.ili.iklerin para birimi ve tahmin edilen vadeleriyle tutarh olmahd1r. iskonto oranlan belirlenirken 
yi.iki.imli.iltiklerin kar~1land1g1 tilke'nin degil para biriminin dikkate almmas, konusunda degi~iklik getirilmi~tir. 
Degi~iklik ileriye doni.ik olarak uygulanacaktir. 

TMS 34 "Ara Donem Finansal Raporlama" (Degi~iklik): Ara donem finansal tablolarda yer verilen 
a91klamalar, i~letmenin ara donem finansal tablolanyla aym ~artlarda ve aym zamanda finansal tablo 
kullamc1larmm kullammma haz1r olan diger baz, beyanlara ara donem finansal tablolanndan 9apraz referans 
verilmek suretiyle dahil edilebilir (yonetim goril~il veya risk raporu gibi). Finansal tablo kullamcilarmm, 9apraz 
referans verilmi~ bilgilere aym ~art ve aym zamanda ula~amamalan durumunda, ara donem finansal rapor eksik 
olarak di.izenlenmi~ say1hr. Bu bilgiler normal olarak y1lhk hesap donemi esasma gore raporlamr. Degi~iklikler 
geriye donilk olarak uygulanacakt1r. 

TFRS 5 "Sab~ Amai;h Eide Tutulan Duran Varhklar ve Durdurulan Faaliyetler" (Degi~iklik): i~Ietme, bir 
varhg1 (veya elden 91kanlacak varhk grubunu) sat1~ veya ortaklara dag1t1m amac1yla elde tutulan olarak 
smdlandird1gmda; bu smdlamalarda olabilecek degi~ikliklerin muhasebele~tirilmesi/uygulamas1 ile ilgili a91khk 
getirmi~tir. Degi~iklikler ileriye donilk olarak uygulanacakt1r. 
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"sonrasmda ba:;layan yzllzk hesap donemlerinde uygulanzr. " ile gi.incellenmi§tir. b) Bir hizmet sozle§mesinin 
devredilen bir varhgm devam1 olup olmad1g1 konusunda ac;:1khk getirilmi§tir. Degi§iklikler geriye doni.ik olarak 
uygulanacakt1r. 

ii) 31 Arahk 2016 tarihi itibariyle yiiriirliige girmemi~ ve ~irket tarafmdan erken uygulama tercihi 
kullamlmam1~ yeni standart, degi~iklik ve yorumlara ili~kin ozet bilgi: 

TFRS 9 "Finansal Arai;lar" Nihai Standart (2014): UMSK, Temmuz 2014'te TMS 39 Finansal Arac;:lar: 
Muhasebele§tirme ve Olc;:me standardmm yerine gec;:ecek olan ve smdland1rma ve olc;:me, deger di.i§i.ikli.igi.i ve 
finansal riskten korunma muhasebesi a§amalanndan olu§an projesi TFRS 9 Finansal Arac;:lar'1 nihai olarak 
yaymlamt§tlr. TFRS 9 finansal varhklann ic;:inde yonetildikleri i§ modelini ve nakit aktm ozelliklerini yans1tan 
ak1lc1, tek bir sm1flama ve olc;:i.im yakla§tmma dayanmaktadir. Bunun i.izerine, kredi kay1plannm daha zamanmda 
muhasebele§tirilebilmesini saglayacak ileriye yonelik bir beklenen kredi kayb1 modeli ile deger dii§iikli.igi.i 
muhasebesine tabi olan ti.im finansal arac;:lara uygulanabilen tek bir model kurulmu§tur. Buna ek olarak, TFRS 9, 
banka ve diger i§letmelerin, finansal borc;:lanm gerc;:ege uygun degeri ile olc;:me opsiyonunu sec;:tikleri durumlarda, 
kendi kredi degerliliklerindeki dii§i.i§e bagh olarak finansal borcun gerc;:ege uygun degerindeki azalmadan dolay1 
kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doguran "kendi kredi riski" denilen sorunu ele almaktadir. 
Standart aynca, risk yonetimi ekonomisini muhasebe uygulamalan ile daha iyi ili§kilendirebilmek ic;:in geli§tirilmi§ 
bir finansal riskten korunma modeli ic;:ermektedir. TFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasmda ba§layan y1lhk hesap 
donemleri ic;:in gec;:erlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Aynca, finansal arac;:lann muhasebesi 
degi§tirilmeden 'kendi kredi riski ' ile ilgili degi§ikliklerinin tek ba§ma erken uygulanmasma izin verilmektedir. 

TFRS 15 "Mii~terilerle Yapdan Sozle~melerden Dogan Hasdat" : UMSK May1s 2014 'te UFRS 15 Mi.i§terilerle 
Yap1lan Sozle§melerden Dogan Has1lat ortak standardm1 yaymlam1§ttr. Standarttaki yeni be§ a§amah model, 
has1latm muhasebele§tirme ve olc;:i.im ile ilg_ili gereklilikleri a91klamaktadir. Standart, mii§terilerle yap1lan 
sozle§melerden dogan has1lata uygulanacak olup bir i§letmenin olagan faaliyetleri ile ilgili olmayan baz1 finansal 
olmayan varhklann (ornegin maddi duran varhk 91k1§lan) satl§mm muhasebele§tirilip olc;:i.ilmesi ic;:in model 
olu§turmaktad1r. Has1latm muhasebele§tirilmesinde, sozle§mede yer alan ma! ve hizmetleri ayn§tirma ve zaman 
boyunca muhasebele§tirme konularmda yeni yonlendirmeler getirilmi§ ve hasilat bedelinin, gerc;:ege uygun 
degerden ziyade, §irketin hak etmeyi bekledigi bedel olarak olc;:i.ilmesine ili§kin hi.iki.imler ic;:ermektedir. UFRS 15, 
1 Ocak 2018 ve sonrasmda ba§layan y1lhk hesap donemleri ic;:in uygulanacaktir. Erken uygulama soz konusu 
olacaktlr. Standart geriye doni.ik olarak uygulanacaktir. Geriye doni.ik uygulama ic;:in iki alternatif soz konusu 
olacaktir. Tam geriye doni.ik uygwamada mali tablolar gec;:mi§e doni.ik olarak revize edilecektir. Modifiye edilmi§ 
geriye doni.ik uygulamada onceki donem mali tablolan revize edilmeyecek sadece mali tablolarda kar§1la§t1rmah 
bilgiler verilecektir. 

iii) Uluslararas1 Muhasebe Standartlan Kurumu {"UMSK") tarafmdan yaymlanm1~ fakat Kamu Gozetimi 
Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu {KGK) tarafmdan yaymlanmam1~ yeni ve di.izeltilmi~ standart, 
degi~iklik ve yorumlara ili~kin ozet bilgi: 

A§ag1da listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlanndaki degi§iklikler UMSK tarafmdan 
yaymlanml§ fakat KGK tarafmdan TFRS 'ye uyarlanmam1§ttr ve bu nedenle TFRS' nin bir parc;:asm1 olu§turmazlar. 
UMSK tarafmdan yay1mlanm1§ yeni standartlar ve yap1lan degi§iklikler heni.iz yi.iri.irli.ige girmemi§tir. 

UFRS 10 ve UMS 28 "Yatmmc1 i~Ietmenin i~tirak veya i~ Ortakhgma Yaptlg1 Varhk Sati~Ian veya 
Katkllan" (Degi~iklik): UMSK, ozkaynak yontemi ile ilgili devam eden ara§tlrma projesi 91kt1lanna bagh olarak 
degi§tirilmek i.izere, Arahk 2015'te TFRS 10 ve TMS 28'de yapilan soz konusu degi§ikliklerin gec;:erlilik tarihini 
si.iresiz olarak ertelemi§tir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir. 

UMS 7 "Nakit Aki~ Tablolan" (Degi~iklik): Ocak 2016'da yap1lan degi§ikliklerle i§letmelerin finansal 
borc;:lanndaki degi§melere ili§kin dipnot bilgilerinin iyile§tirilmesi konususunda di.izenlemeler yap1lm1§t1r. 
i§letmelerin finansman faaliyetlerle ilgili bilgilerin iyile§tirilmesi amac;:lanmaktadir. UMS 7, 1 Ocak 2017 ve 
sonrasmda ba§layan y1lhk hesap donemleri ic;:in uygulanacaktir. Geriye doni.ik uygulama yap1lmayacaktir. Erken 
uygulama soz konusu olacaktir. 



DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi 

Finansal Tablolan Tamamlay1c1 Notlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Liras1 olarak gosterilmi~tir) 

UFRS 16 "Kiralama i~lemleri": UMS 17 standartmm yerine ge9mek iizere Ocak 2016'da yay1mlanm1~t1r. Kiraci 
konumundaki i~letmeler i9in faaliyet kiralamas1 ve finansal kiralama aynm1m bir 90k durumda ortadan 
kald1rmaktad1r. Kiralayan durumundaki i~letmelerin muhasebele~tirme politikalan UMS 17 ile biiyiik oranda 
aymd1r. UFRS 16, Ocak 2019 ve sonrasmda ba~Jayan y1Jhk hesap di:inemleri ii;:in geriye di:iniik olarak 
uygulanacakt1r. UFRS 15 Mii~terilerle Yapilan Si:izle~melerden Dogan Hasilat Standart1 ile birlikte uygulanmak 
~art1 ile erken uygulamaya izin vermektedir. 

UFRS 2 "Hisse bazh odemeler": 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra ba~layan y1Jhk raporlama 
di:inemlerinde ge9erlidir. Degi~iklik nakde dayah hisse bazh i:idemelerin i:il9iim esaslanm ve bir i:idiillendirmeyi 
nakde dayahdan i:izkaynaga dayahya 9eviren degi~ikliklerin nas1J muhasebele~tirilecegini a91klamaktad1r. Bu 
degi~iklik aym zamanda bir i~verenin i;:ah~anmm hisse bazh i:idemesine ili~kin bir miktan kesmek ve bunu vergi 
dairesine i:idemekle yilkilmlii oldugu durumlarda, TFRS 2'nin esaslarma bir istisna getirerek bu i:idiil sanki 
tamamen i:izkaynaga dayahym1~9asma i~lem gi:irmesini gerektirmektedir. Degi~iklikler ileriye di:inilk olarak 
uygulanacak olup erken uygulamaya izin verilmektedir. 

UFRS 4 "Sigorta Sozle~meleri" (Degi~iklikler): UFRS 4'de yapilan degi~iklik iki farkh yakla~1m sunmaktad1r: 
"i:irttik yakla~1m (overlay approach)" ve "erteleyici yakla~1m (deferral approach)". Yeni degi~tirilmi~ standart; 
sigorta si:izle~meleri tanzim eden tiim ~irketlere yeni sigorta si:izle~meleri standard1 yay1mlanmadan once UFRS 9 
Finansal Ara9Jar standardmm uygulanmasmdan olu~abilecek dalgalanmay1 kar veya zarardan ziyade diger 
kapsamh gelirlerde muhasebele~tirme hakk1 saglayacakt1r ve faaliyetleri ag1rhkh olarak sigorta ile baglantlh olan 
~irketlere UFRS 9 Finansal Ara9lar standardm1 istege bagh olarak 2021 y1lma kadar ge9ici uygulama muafiyeti 
getirecektir. UFRS 9 Finansal Arai;:lar standardm1 uygulamay1 erteleyen i~Jetmeler halihaz1rda var olan UMS 39 
"Finansal Ara9Jar" standardm1 uygulamaya devam edeceklerdir. Degi~iklikler ileriye di:inilk olarak uygulanacaktir. 

UMS 40 "Yatmm Amai;h Gayrimenkuller" (Degi~iklik): UMS 40 "Yatmm Ama9h Gayrimenkuller" 
standardmda degi~iklik yaymlam1~tlr. Yap1Jan degi~iklikler, kullamm amac1 degi~ikliginin, gayrimenkuliin 
' yatmm ama9h gayrimenkul' tammma uymasma ya da uygunlugunun sona ermesine ve kullamm amac1 
degi~ikligine ili~kin kamtlann mevcut olmasma bagh oldugunu belirtmektedir. Degi~iklikler, 1 Ocak 2018 ve 
sonrasmda ba~layan yilhk hesap di:inemleri i9in uygulanacakt1r. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

UFRS Yorum 22 "Yabanc1 Para Cinsiden Yapdan i~Iemler ve Avans Bedelleri" (Yorum): Bu yorum yabanc1 
para cinsinden alman veya yap1Jan avans i:idemelerini kapsayan i~lemlerin muhasebele~tirilmesi konusuna a91khk 
getirmektedir. Bu yorum, ilgili varhgm, gider veya gelirin ilk muhasebele~tirilmesinde kullamlacak di:iviz kurunun 
belirlenmesi amac1 ile i~lem tarihini, i~letmenin avans ahm1 veya i:idemesinden kaynaklanan parasal olmayan 
varhk veya parasal olmayan yiikilmliiklerini ilk muhasebele~tirdigi tarih olarak belirtmektedir. i~letmenin bu 
yorumu gelir vergilerine, veya dtizenledigi sigorta poli9elerine (reastirans poli9eleri dahil) veya sahip oldugu 
reasilrans poli9elerine uygulamasma gerek yoktur. Yorum, 1 Ocak 2018 ve sonrasmda ba~layan y1lhk hesap 
di:inemleri i9in uygulanacakt1r. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

Ydhk iyile~tirmeler - 2014-2016 Donemi 

UMSK, a~ag1da belirtilen standartlan degi~tirerek, UFRS 2014-2016 di:inemine ili~kin Yilhk iyile~tirmeleri 
yaymlam1~tir: 

UFRS 1 "Uluslararas1 Finansal Raporlama Standartlarmm ilk Uygulamas1" (Degi~iklik): Baz1 UFRS 7 
a91klamalannm, UMS 19 ge9i~ htiktimlerinin ve UFRS 10 Yatmm i~letmeleri'nin k1sa di:inemli istisnalarm1 
kald1rm1~tlr. Degi~iklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasmda ba~layan yilhk hesap di:inemleri i9in uygulanacakt1r. 

UFRS 12 "Diger i~Ietmelerdeki Paylara ili~kin Apklamalar" (Degi~iklik): i~Jetmenin, UFRS 5 Sat1~ Ama9h 
Eide Tutulan Duran Varhklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarmca sat1~ ama9h olarak smdlandmlan ya da elden 
91kanlacak varhk grubuna dahil olup sat!~ ama9h olarak sm1flandmlan bagh ortakhk, i~tirak veya i~ 
ortakhklanndaki paylan i9in i:izet finansal bilgileri a91klamas1 gerekmedigine a91khk getirmektedir. Degi~iklik, 1 
Ocak 2017 ve sonrasmda ba~layan y1Jhk hesap di:inemleri i9in uygulanacaktir. 

UMS 28 "i~tiraklerdeki ve i~ Ortakhklarmdaki Yatmmlar" (Degi~iklik): i~tirakteki veya i~ ortakhgmdaki 
yatmm, bir giri~im sermayesi kurulu~u veya benzeri i~Jetmeler yoluyla dolayh olarak ya da bu i~Jet ···~ 
dogrudan elde tutuluyorsa, i~letmenin, i~tirakteki ve i~ ortakhgmdaki yatmmlanm UFRS 9 Fina Ari?!~ ~ )(-~\ 
uyarmca ger9ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tdan olarak i:il9meyi se9ebilmesinin, her i rak f'ey~ "'· ' 
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ortakhgmm ilk muhasebele~tirilmesi s1rasmda ge9erli olduguna a91khk getirmektedir. Degi~iklik, 1 Ocak 2018 ve 
sonrasmda ba~layan y1lhk hesap donemleri i9in uygulanacakttr. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

Yukandaki standartlann uygulanmasmm gelecek donemlerde mali tablolara olas1 etkisi degerlendirilmektedir. 

3 iSLETME BiRLESMELERi 

Sirket'in i~letme birle~mesi 9er9evesinde degerlendirilmesi gereken bir i~lemi bulunmamaktadtr. 

4 Di GER iSLETMELERDEKi PA YLAR 

Sirket'in digerJ ~letmelerde pay, bulunmamaktadtr. 

5 BOLUMLERE GORE RAPORLAMA 

Sirket bili~im sektoriinde faaliyet gosterdigi i9in finansal bilgilerini boltimlere gore raporlanmasma gerek 
duyulmam1~t1r. 

6 NAKiT VE NAKiT BENZERLERi 

Sirket'in donemler itibariyle Nakit ve Nakit Benzeri varhklan a~ag1da a91klanm1~ttr: 

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

31.12.2016 
44.834 

3.396.495 

62.777 
3.504.106 

31 Arahk 2016'de elde edilen ters repo i~Iemleri bulunmamaktadtr. 

31.12.2015 
84.439 

3.353.529 
9.717.373 

531.108 
13.686.449 

31 Arahk 2015 'de elde edilen ters repo i~lemleri 4 gtinliik vadeli olup 422 TL faiz gelir tahakkuku yap1lm1~ttr. 
Ters repo TL ve USD olarak yap1lm1~ olup faiz oram TL 6,38-7,65 USD'de % 0,21-% 0,72 ' dir. 

Sirket' in nakit ak1~ tablolarmda nakit ve nakit benzeri degerler, nakit ve nakit benzeri degerlerden faiz gelir 
tahakkuku dti~tilerek gosterilmektedir; 

HesapAd1 
Nakit ve Nakit Benzerleri 

Faiz Gelir Tahakkuku (-) 
Toplam 

31.12.2016 
3.504.106 

3.504.106 

31.12.2015 
13.686.449 

(422) 
13.686.027 

Sirket'in bloke mevduatt bulunmamaktadtr. Gene! olarak kredi kartt slipleri satt~m yap1ld1g1 gtinden bir ka9 gtin 
sonra bankalardan tahsil edilmektedir. Kasa ve bankalarda yer alan dovizli bakiyelerin degerlemesi sonucunda 
olu~an kur farkt gelir/gideri finansal gelir / giderler hesabmda raporlanmaktadtr. 

7 FiNANSAL Y ATIRIMLAR 

Sirketin k1sa ve uzun vadeli finansal yatmmlan a~ag1da a91klanm1~t1r. 

Hesap Adi 
Risse Senetleri (indeks) (*) 
Bagh Menkul K1ymetler (* *) 
Toplam 

31.12.2016 
115.680 

10.190 
125.870 

31.12.2015 
87.878 
10.190 
98.068 

(*)Yukanda belirtilen ktsa vadeli finansal yatmmlar i9erisinde yer alan indeks Bilgisayar Sistemleri Mtihendislik 
Sanayi ve Ticaret A.S.' ye ait paylar borsa rayici Uzerinden degerlenerek finansal tablolara konu edilmi~tir. 

TFRS 13 Ger9ege Uygun Degerin Ol9timti Standartma gore; ger9ege uygun deger ol9timlerinde ve ilgili 
ar;:1klamalarda tutarhhg1 ve kar~1la~tmlabilirligi artttrmak amac1yla, ger9ege uygun degeri ol9mek tizere kullamlan 
degerleme yontemlerine ili~kin girdileri tiy seviyede sm1fland1ran bir ger9ege uygun deger hiyerar~isi 
olu~turulmu~tur. 
Seviye l girdileri, i~Ietmenin olr;:iim tarihinde eri~ebilecegi, ozde~ varhklarm veya borr;:larm aktif piyasalar · 
kotasyon fiyatlan olup Sirket'in hisse senetlerinin ger9ege uygun degeri belirlenirken 31.12.2016 t · w;k(:;..;--.. ,, 
BIST 2. Seans kapan1~ verileri baz almm1~ttr. ,._·Ji.· '·* ~-
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(**)Uzun vadeli finansal yatmmlar i9erisinde yer alan interpromedya Yaymc1hk Etkinlik Yi:inetim ve Pazarlama 
A.~.'nin 1.000 adet hissesi 2011 y1h i9erisinde 10.000 TL'ye ahnm1~ttr. interpromedya A.$.'nin sermayesi 
500.000 TL olup % 0,2 sine Sirket ortakt1r. 

Sirketin uzun vadeli finansal yatmmlannm hareket tablosu a~ag1daki gibidir. 

Hesap Adi 

Finansal Yatmmlar 

Toplam 

8 KISA VE UZUN V ADELi BOR<;LANMALAR 

31.12.2016 

31.12.2016 

10.190 

10.190 

31.12.2015 

10.190 

10.190 

~irket'in 31 Arahk 2016 tarihi itibariyle k1sa ve uzun vadeli finansal bor9lan bulunmamaktad1r. 

31.12.2015 

Sirket'in 31 Arahk 2015 tarihi itibariyle k1sa ve uzun vadeli finansal bor9lan bulunmamaktad1r. 

9 DiGER FiNANSAL YUKUMLULUKLER 

Sirketin k1sa vadeli finansal yi.iki.imli.ili.ikleri bulunmamaktad1r. 

10 TiCARi ALACAK VE BOR<;LAR 

Sirket'in donemler itibariyle K1sa Vadeli Ticari Alacaklan a~ag1da a91klanm1~t1r: 

Hesap Adi 
Ticari Ahcilar 

j[i~kili Tar. Ticari Alac. (Not:37) 
Diger Alzczlar 

Alacak Senetleri 
Alacak Reeskontu (-) 
$i.ipheli Ticari Alacaklar 
Si.ipheli Ticari Alacaklar Kar~1hg1 (-) 
Toplam 

31.12.2016 
34.711.321 

29.672 
34.681.649 
13.679.287 

(426.715) 
1.572.830 

(1.572.830) 
47.963.893 

31.12.2015 
26.359.456 

198 
26.359.258 
15.967.516 

(491.574) 
1.515.704 

(1.515.704) 
41.835.398 

Sirket'in 31 Arahk 2016 tarihi itibariyle toplam 47.963.893 TL olan ticari alacagmm 14.671.516 TL's1 (Euler 
Hermes teminat tutan da dahildir.) 31 Arahk 2015 tarihi itibariyle toplam 41.835.398 TL olan ticari alacagmm 
23.487.326 TL'si teminat kapsammdad1r. Ticari alacaklarda risklerin niteligi ve di.izeyine ili~kin ek a91klamalar 
Not:38'de yer almaktad1r. 

Sirketin Ttirkiye sm1rlan i9erisinde ticari alacaklarm sigortalanmas1 konusunda Euler Hermes Sigorta A.$. ile 
a~ag1da detaylan yer alan kredi sigortas1 poli9esi bulunmaktad1r. 

Poli9e 01.04.2016-31.03 .2017 tarih arahgmdad1r. 

Poli9eye konu hasarlarda para birimi USO olarak belirlenmi~tir, 

Teminat oram kredi limit talebi yap1Im1~ ticari alacaklar i9in % 90 belirlenmi~tir. 

31.12.2016 tarihi itibariyle Euler Hermes teminat tutan 12.270.495 TL'dir 

Si.ipheli alacaklar kars1hgmdaki hareketler: 

Di:inem ba~1 bakiyesi 
Donem i9inde iptal Edilen Kar~./ Tahsilat (-) 
Di:inem gideri 
Donem sonu bakiyesi 

20 

1 Ocak-
31 Arahk 2016 

1.515.704 

57.126 
1.572.830 

1 Ocak-
31 Arahk 2015 

1.501.631 
(1.450) 
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Vadesi ges;mi~ ancak deger di.i~i.ikltigi.ine ugramam1~ ticari alacaklarm vade analizi a~ag1daki gibidir: 

3 aya kadar 
3-12 ay aras1 
1-5 Ii aras1 

Toplam 

31.12.2016 
215.999 
180.870 

396.869 
Sirket'in donemler itibariyle K1sa Vadeli Ticari Bors;lan a~ag1da as;1klanm1~t1r: 

Hesap Adi 
Sat1c1lar 

Diger Satzczlar 
ili$kili Taraf Satzczlan (Not:37) 

Bors; Senetleri 
Bon; Reeskontu (-) 
Toplam 

31.12.2016 
27.101.645 
26.682.272 

419.373 

(206.800) 
26.894.845 

Sirket' in donemler itibariyle Uzun Vadeli Ticari Bors;lan bulunmamaktadtr. 

31.12.2015 
256.628 
101.112 

357.740 

31.12.2015 
14.757.523 
14.246.884 

510.639 
10.402.568 

(198.138) 
24.961.953 

Ticari alacaklann ortalama vadesi 60-80 gi.in bors;lann ortalama vadesi 30-40 gi.in arasmda degi~mektedir. Ticari 
alacaklar ve bors;larm reeskontunda TL alacak ve bors;larda etkin faiz oram olarak Devlet is; Bors;lanma Senetleri 
bile~ik faiz oranlan kullamlm1~ttr. USD ve EURO cinsinden alacak ve bors;larm reeskontunda ise Libor ve Eurobor 
oranlan kullamlm1~ttr. 

11 DiGER ALACAK VE BOR<;::LAR 

Sirket'in donemler itibariyle K1sa Vadeli Diger Alacaklan a~ag1daki gibidir: 

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

31.12.2016 
8.466 

30.881 
39.347 

Sirket'in donemler itibariyle Uzun Vadeli Diger Alacaklan bulunmamaktadtr. 

31.12.2015 
4.646 

55 .535 
30.881 
91.062 

Diger alacaklarda risklerin niteligi ve di.izeyine ili~kin ek a91klamalar Not:38' de yer almaktadtr. 

Sirket'in donemler itibariyle K1sa Vadeli Diger Bors;lan a~ag1daki gibidir: 

Hesap Adi 31.12.2016 

Od. Vergi, Hars; ve Diger Kesintiler 87.429 

ili~kili Taraflara Ticari Olmayan Bore; (Not:37) 

Toplam 87.429 

12 TUREV ARA<;::LAR 

Donen Varhklar is;erisinde yer alan ti.irev aras;lan a~ag1daki gibidir: 

Hesap Adi 31.12.2016 

Ti.irev Finansal Ara9lar Alacag1 238.579 

Toplam 238.579 

31.12.2015 

356.847 

19.122 

375.969 

31.12.2015 

Sirket 31 Arahk 2016 tarihi itibariyle 3.488.460 USD ve 254.954 EURO tutarlannda doviz ahm sozle~mesi 
yap1lm1~t1r. Sozle~melerin 3.488.460 USD ve 254.954 Euro tutan 0-3 ay vadeli. Bu sozle~melerin 31 Arahk 2016 
tarihi itibariyle gers;ege uygun degeri 12.983 .863 TL olup olu~an degerleme fark1 olan 238.579 TL gelir 
yaz1lm1~ttr. 

K1sa Vadeli yi.iki.imlillilkler ic;erisinde yer alan tiirev arac;Ian a~ag1daki gibidir: 

21 
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Hesap Ad, 31.12.2016 31.12.2015 

Tiirev Finansal Aras,Iar Borcu 69.748 

Toplam 69.748 

Sirket 31 Arahk 2015 tarihi itibariyle 3.037.510 USD ve 1.811.697 EURO tutarmda doviz altm sozle~mesi 
yapm1~t1r. Sozle~melerin tamam1 0-3 ay vadelidir. Bu sozle~melerin 31 Araltk 2015 tarihi itibariyle gen;ege uygun 
degeri 14.658.460 TL olup olu~an degerleme fark1 olan 69.748 TL gider yaz1Im1~t1r. 

13 STOKLAR 

Sirket'in donemler itibariyle Stoklan a~ag1da a91klanm1~tir: 

Hesap Adi 

Ticari Mallar 

Yoldaki Mallar 

Stok Deger Dii~iiklilgii Kar~1hg1 (-) 

Toplam 

31.12.2016 

24.685.717 
3.347.700 

(1.617.951) 

26.415.466 

31.12.2015 

18.233.856 

917.939 

(1.314.198) 

17.837.597 

31 Arahk 2016 tarihi itibariyle stoklann 3.834.671 TL (31 Arahk 2015 3.918.000 TL) net ger9ekle~ebilir degeri 
ile geriye kalan ise maliyet bedeli ile mali tablolara almm1~t1r. 

Faturas1 diizenlenmi~ ancak stoklara giri~i daha sonra gen;ekle~en Uriinler "Yoldaki mallar" hesabma almmaktadtr. 

Stok Deger Diisiikliigii Kars1hgmdaki Hareketler: 

Donem ba~1 bakiyesi (-) 
Net Ger9ekle~ebilir Deger art1~1 nedeniyle 
iptal edilen kar~1hk (+) 
Cari Donemde Aynlan Kar~1hk (-) 
Donem sonu bakiyesi (-) 

1 Ocak-
31 Arahk 2016 

(1.314.198) 

(303.753) 
(1.617.951) 

1 Ocak-
31 Arahk 2015 

(775 .151) 

(539.047) 
(1.314.198) 

Stoklar elde etme maliyeti veya net ger9ekle~ebilir degerin dii~iik olamyla mali tablolarda yans1tI!m1~tir. 

Yiikiimliiliikler kar~1hgmda teminat olarak verilen stok bulunmamaktadtr. Aktif degerlerin sigorta teminat tutarma 
N ot:22 'de yer verilmektedir. 

1 Ocak 2016- 31 Arahk 2016 ve 1 Ocak 2015- 31 Arahk 2015 donemleri itibariyle s1ras1yla 177.397.621 TL 
ve 161.664.726 TL tutanndaki ticari mal sattlan maim maliyeti olarak gider yaz1lm1~tir. 

Ac1klama 
Malivet Bedeli 
Stok Deger Dii~ii~ Kar~1hg1 
Net Ger9ekle~ebilir Deger (a) 
Maliyet Bedeli ile Yer alanlar (b) 
Toplam Stoklar (a+b) 

14 CANLI V ARLIKLAR 

Yoktur. 

31 Arahk 2016 
5.452.622 
1.617.951 
3.834.671 

22.580.795 
26.415.466 

15 PESiN ODENMiS GiDERLER VE ERTELENMiS GELiRLER 

K1sa Vadeli : 

31 Arahk 2015 
5.232.198 

(1.314.198) 
3.918.000 

13 .919.597 
17.837.597 

31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Pe~in Odenmi~ Giderler a~ag1da a91klanm1~tir: 

Hesap Ad, 
Gelecek Aylara Ait Giderler 
Verilen Sipari~ Avanslan 
Toplam 

22 

31.12.2016 
84.291 

1.778.258 
1.862.549 

31.12.2015 
142.982 

6.362.784 
6.505.766 
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31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Ertelenmi~ Gelirler a~ag1da a91klanm1~tir. 

HesapAd1 
Alman Sipari~ Avanslan 
Gelecek Aylara Ait Gelirler 
Toplam 

Uzun Vadeli : 

31.12.2016 
412.759 

499.954 
912.713 

31.12.2015 
265.443 

265.443 

31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Pe~in Odenmi~ Giderler bulunmamaktad1r. 

31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Ertelenmi~ Gelir bulunmamaktad1r. 

16 OZKA YNAK YONTEMiYLE DEGERLENEN YA TIRIMLAR 

Yoktur. 
17 YA TIRIM AMA(:LI GA YRiMENKULLER 

~irketin Yatmm Ama<;:h Gayrimenkulleri a~ag1da a91klanm1~t1r: 

Hesap Adi 31.12.2016 31.12.2015 

Arsalar 18.280 18.280 

Toplam 18.280 18.280 

Hesap Adi 01.01.2016 Ah~ Sat1~ 31.12.2016 
Arsalar 18.280 18.280 
Toplam 18.280 18.280 

Hesap Adi 01.01.2015 Ah~ SatI~ 31.12.2015 
Arsalar 18.280 18.280 
Toplam 18.280 18.280 

~irketin Yatmm Ama<;:h Gayrimenkulleri Mersin ilinde yer alan arsadan olu~maktad1r. ~irket Yatmm Amas;h 
Gayrimenkulleri degerlemesi i9in maliyet yontemini tercih etmi~tir. Yatmm Ama<;:h Gayrimenkuller tizerinde 
herhangi bir k1s1tlama mevcut degildir. ~irket Y atmm Amas;h Gayrimenkulleri tizerinden herhangi bir kira geliri 
elde etmemektedir. Arsanm yer ald1g1 bolgede yap1lm1~ olan ara~t1rma neticesinde rayi<;: bedelin 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 a91klanm1~tir: 

Hesap Adi 
Maliyet Degeri 
Birikmi~ Amortisman 
Toplam 

31.12.2016 

Maliyet Bedeli 

Hesap Adi 
Ta~1tlar 
Demirba~lar 
Ozel Maliyetler 
Toplam 

01.01.2016 
132.121 
298.836 
442.752 
873.709 

Ah~ 

130.648 

31.12.2016 
1.004.357 
(748.715) 

255.642 

130.648 

23 

Sati~ 

31.12.2015 
873.709 

(608.366) 
265.343 

31.12.2016 
132.121 
429.484 
442.752 

1.004.357 
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Birikmis Amortisman 

Hesap Adi 
Ta~1tlar 
Demirba~lar 
Ozel Maliyetler 
Toplam 

Net Deger 

31.12.2015 

Maliyet Bedeli 

Hesap Adi 
Ta~1tlar 
Demirba~lar 
Ozel Maliyetler 
Toplam 

Birikmis Amortisman 

Hesap Adi 
Ta~1tlar 
Demirba~lar 

Ozel Maliyetler 
Toplam 

Net Deger 

Diger Bilgiler: 

01.01.2016 
95 .679 

253 .781 
258.906 
608.366 

265.343 

01.01.2015 
132.121 
288.777 
442.752 
863.650 

01.01.2015 
69.957 

228 .540 

187.244 
485.741 

377.909 

Donem Amor. 
25 .721 
53 .243 
61.385 

140.349 

Ah~ 

10.059 

10.059 

Donem Amor. 
25 .722 
25.241 

71.662 
122.625 

Sati~ 

Sat,~ 

Sah~ 

31.12.2016 
121.400 
307.024 
320.291 
748.715 

255.642 

31.12.2015 
132.121 
298.836 
442.752 
873.709 

31.12.2015 
95 .679 

253.781 

258.906 
608.366 

265.343 

Amortisman ve itfa paylannm tamam, faaliyet giderlerinde yer almaktadtr. Aktif degerlerin sigorta teminat tutanna 
Not:22'de yer verilmektedir. Aktif degerler ilzerinde ipotek, k1s1tlama ve ~erh mevcut degildir. 

19 MAD Di OLMA YAN DURAN V ARLIKLAR 

~irket'in donemler itibariyle Maddi Olmayan Duran Varhklan a~ag1da as;1klanm1~tir: 

Hesap Adi 
Maliyet Degeri 
Birikmi$ Amortisman 
Toplam 

31.12.2016 

Maliyet Bedeli 

Hesap Adi 
Diger Mad. Olm. Varhk 
Toplam 

Birikmis Amortisman 

Hesap Adi 
Diger Mad. Olm. Varhk 
Toplam 

Net Deger 

01.01.2016 
166.164 
166.164 

01.01.2016 
144.828 
144.828 

21.336 

Ah~ 
343.141 
343.141 

31.12.2016 
509.305 

(171.479) 
337.826 

Donem Amor. 
26.651 
26.651 

24 

Sati~ 

Sah~ 

31.12.2015 
166.164 

(144.828) 
21.336 

31.12.2016 
509.305 
509.305 

31.12.2016 
171.479 
171.479 
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31.12.2015 

Maliyet Bedeli 

Hesap Adi 
Diger Mad. Olm. Varhk 
Toplam 

Birikmis Amortisman 

Hesap Adi 
DigerMad. Olm. Varhk 
Toplam 

Net Deger 

01.01.2015 Ah~ 
151.164 15.000 
151.164 15.000 

01.01.2015 Donem Amor. 
140.991 3.837 
140.991 3.837 

10.173 

Amortisman ve itfa paylarmm tamam1 faaliyet giderlerinde yer almaktad1r. 

Sat1~ 31.12.2015 
166.164 
166.164 

Sati~ 31.12.2015 
144.828 
144.828 

21.336 

20 (:ALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BOR(:LAR 

31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle <;ah~anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Bor9lar a~agtda 
a91klanm1~t1r: 

Hesap Adi 31.12.2016 31.12.2015 

Odenecek SGK 100.538 45.623 

Toplam 

21 DEVLET TESViK VE Y ARDIMLARI 

Yoktur. 

100.538 

22 KARSILIKLAR, KOSULLU V ARLIK VE YUKUMLULUKLER 

i) Karszlzklar 

HesapAd1 

Fatura ve Fiyat Farki Kar~thklan 
Dava Kar~1hg1 

Toplam 

31 Arahk 2016 

1 Ocak itibariyle 

ilave kar~1hk 

Odeme I Mahsup 

Toplam 

35.012 

35.012 

31 Arahk 2015 Dava Kar~1hg1 

1 Ocak itibariyle 

ilave kar~1hk 

Odeme I Mahsup 

Toplam 

31.12.2016 

1.121.027 
35.012 

1.156.039 

Fiyat Fark1 
Kar§1hklan 

961.178 

1.121.027 

(961.178) 

1.121.027 

Fiyat Fark1 
Kar~thklan 

1.197.448 

961.178 

(1.197.448) 

961.178 

25 

45.623 

31.12.2015 

961.178 

961.178 

Toplam 

961.178 

1.156.039 

(961.178) 

1.156.039 

Toplam 

1.197.448 

961.178 

(l.197.448) 

961.178 
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ii) Kosullu Varlzk ve Yiikumliiliikler: 

~irket aleyhine aplan davalar 

Sirket'in aleyhine a91lan dava tutan 35.012 TL olup tamam1 ic;:in mali tablolarda kar~1hk aynlm1~t1r. 

~irket tarafmdan a~dan icra takipleri 

Sirketin alacaklan ic;:in a9m1~ oldugu icra takiplerinin TL tutan 1.572.830 TL olup, bu icra takiplerinin tamam1 
ic;:in mali tablolarda kar~1hk aynlm1~t1r.( 3 l.12.2015'te 1.515.704 TL'dir.) 
iii) Pasifte yer almayan taahhiitler: 

31.12.2016 
TL USD 

Verilen Teminat Mektuplan 11.687.541 1.375.000 
TOPLAM 11.687.541 1.375.000 

31.12.2015 
TL USD 

Verilen Teminat Mektuplan 887.541 1.375.000 
TOPLAM 887.541 1.375.000 

iv) Sirket Tarafzndan Verilen Teminat Rehin ipotekler ve Ozkaynaklara Oram : 

~irket tarafmdan verilen TRi' ler 31.12.2016 
A. Kendi tilzel ki~iligi adma verilmi~ olan TRi' lerin toplam tutan 
B. Tam konsolidasyon kapsamma dahil edilen ortakhklar lehine 

verilmi~ olan TRi' lerin toplam tutan 
C. Olagan ticari faaliyetlerin yilriltiilmesi 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 

16.526.441 

16.526.441 

Yukandaki tabloda yer alan tutarlar donem sonlan itibariyle olu~an TL kar~1hklandir. 

Sirket tarafmdan verilen diger TRi'lerin ozkaynaklara oram % O' dir: (31.12.2015: % 0) 

v) Aktifdegerler iizerinde mevcut bulunan top/am ipotek ve teminat: 

AktifDegerler Uzerinde ipotek ve Teminat bulunmamaktad1r. 
vi) Aktifdegerlerin top/am sigorta tutan; 

31.12.2016 

Sigortalanan Aktifin Cinsi 

Ticari Mallar 
Ta~1tlar 
i~yeri Makina Tesis ve Cihaz 
Toplam 

26 

USD 

10.675.000 

35.000 
10.710.000 

EURO 

EURO 
1.600.000 
1.600.000 

31.12.2015 
9.969.651 

9.969.651 

TL 

107.534 

107.534 
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31.12.2015 

Sigortalanan Aktifin Cinsi 

Ticari Mallar 
Ta~1tlar 
i~yeri Makina Tesis ve Cihaz 
Toplam 

23 TAAHHUTLER 

Yoktur. 

24 <;ALI~ANLARA SAGLANAN FAYDALAR 

Hesap Adi 
K1dem Tazminat1 Kar~1hg1 
Toplam 

31.12.2016 
222.068 
222.068 

USD 

10.675 .000 

35.000 
10.710.000 

31.12.2015 
356.080 
356.080 

TL 

106.470 

106.470 

Ylirilrliilcteki i~ Kanunu htiktimleri uyannca, 9ah~anlardan k1dem tazminatma hak kazanacak ~ekilde i~ sozle~mesi sona 
erenlere, hak kazandlklan yasal k1dem tazminatlannm odenmesi yliklimltiltigti vardrr. Aynca, halen ylirtirltikte bulunan 
mevzuat geregince k1dem tazminatm1 alarak i~ten aynlma hakk1 kazananlara da yasal k1dem tazminatlarm1 odeme 
ytiktimltiltigli bulunmaktadir. 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle odenecek k1dem tazminat1, 4.426,16 TL 
(31 Arallk 2015 : 4.092,53 TL) tavanma tabidir. 

K1dem tazminatl ytiktimltiltigti yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi degildir. 

K1dem tazminat1 yliktimltiltigli, ~irketin 9ah~anlarm emekli olmasmdan dogan gelecekteki olas1 ytiktimltiltiglin 
bugtinkti degerinin tahminine gore hesaplamr. TMS 19 ("(:ah~anlara Saglanan Faydalar"), ~irketin ytiktimltiltiklerini 
tammlanm1~ fayda planlan kapsammda aktlieryal degerleme yontemleri kullamlarak geli~tirilmesini ongorilr. Buna 
uygun olarak, toplam ytiktimltiltiklerin hesaplanmasmda kullamlan akttieryal varsay1mlar a~ag1da belirtilmi~tir: 
Esas varsay1m, her hizmet y1h i9in olan azami ytiktimltiltiglin enflasyona paralel olarak artmas1drr. D0lay1s1yla, 
uygulanan iskonto oram, gelecek enflasyon etkilerinin dtizeltilmesinden sonraki beklenen reel oram ifade eder. 

31 Arahk 2016 tarihi itibariyle, ekli mali tablolarda kar~1hklar, 9ah~anlarm emekliliginden kaynaklanan gelecege ait 
olas1 ytiktimltiltiglinlin bugtinkti degeri tahmin edilerek hesaplanrr. 

31 Arahk 2016 tarihi itibariyle kar~1hklaryllhk % 6,75 enflasyon oram ve % 10,5 iskonto oram varsay1mmagore, % 
3,51 reel iskonto oram ile hesaplanm1~t1r (31 Arahk 2015: %3,76 reel iskonto oram). ~irketin reel iskonto oranlarma 
ili~kin olarak yapm1~ oldugu varsay1mlar her bilan90 doneminde gozden ge9irilmektedir. 

K1dem tazminat1 yliktimltiltiklerine ili~kin aynlmama olas1hg1 tahmini 31.12.2016 tarihi i9in % 98, 12' dir. 

(31.12.2015: % 97,98) 

1 Ocak 
Cari Hizmet Maliyeti 
Faiz Mali yeti 
Akttieryal (Kazan9 ) I Kay1p 
Odeme Faydalarmm K1s1lmas1 i~ten 9lkarllma 
dolay1s1yla olu~an kay1p 
Odenen 
Kapam~ Bakiyesi 

1 Ocak -
31 Arahk 2016 

356.080 
31.829 
35.608 
12.111 

146.019 
(359.579) 

222.068 

1 Ocak -
31 Arahk 2015 

378.282 
32.493 
37.828 
11.077 

76.338 
(179.938) 

356.080 

Cari donem k1dem tazminat kar~1hk (giderlerinin) gelirlerinin muhasebele~tirildikleri hesaplar ~ag1daki gibidir. 

Hesap Adi 

Gene! Yonetim Giderleri) 

27 

01.01.2016 
31.12.2016 

(213.456) 

01.01.2015 
31.12.2015 

(146 .659) 
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Diger Kapsamh Gelirde Muhasebele~tirilen Aktiieryal Kazans; 
/(Kay1plar) (12.111) (11.077) 
Toplam Donem (Gideri) / Geliri (225.567) (157.736) 

TMS 19' da 1 Ocak 2013 itibariyle yiiriirliige giren diizenleme geregi aktiieryal kay1p ve kazans;lar diger kapsamh gelir 
olarak i:izka naklar altmda muhasebele tirilme e ba lanrm tlr. 

elirde muhasebele tir. aktiie 

01.01.2016 
31.12.2016 

12.111 

9.689 

01.01.2015 
31.12.2015 

11.077 

8.862 

Cari di:inemde aktiieryal kazans; olarak muhasebele~tirilen tutar 12.111 TL'dir. Bu tutara isabet eden ertelenmi~ 
vergi giderinin de aym ~ekilde diger kapsamh gelir/giderde muhasebele~tirilmesi sonucu diger kapsamh gider net 
tutar1 9.689 TL olmu~tur. 

6nceki di:inemde aktiieryal kazanc1 olarak muhasebele~tirilen tutar 11.077 TL'dir. Bu tutara isabet eden ertelenmi~ 
vergi gelirinin de aym ~ekilde diger kapsamh gelirde muhasebele~tirilmesi sonucu diger kapsamh gelir tutan 2.215 
TL olmu~tur. 

25 CARi DONEM VERGiSi iLE iLGiLi V ARLIKLAR VE BOR(,":LAR 

Yoktur. 

26 DiGER V ARLIK VE YUKUMLULUKLER 

Sirket'in di:inemler itibariyle Diger Di:inen Varhklan a~ag1da as;1klanm1~tir: 

Hesap Adi 31.12.2016 
Ciro Primi Gelir Tahakkuku 3.923.588 
Devreden KDV 1.397.288 
i~ Avanslan 233.889 
Toplam 5.554.765 

Sirket'in di:inemler itibariyle Diger Duran Varhklan bulunmamaktad1r. 

Credit Note Gelir Tahakkuklannm hareket tablosu a~ag1daki gibidir: 

HesapAd1 
As;1h~ 
Di:inem is;i Tahakkuk 
Tahsilat / Cari hesap virmam 

Toplam 

27 OZKA YNAKLAR 

i) Kontrol Giicii Olmayan Paylar 

Yoktur. 
ii) Sermaye I Kar~ilzklt j~tirak Sermaye Diizeltmesi 

31.12.2016 
470.253 

24.512.484 
(21.059.149) 

3.923.588 

31.12.2015 
470.253 

43.328 
513.581 

31.12.2015 
1.420.609 

16.220.317 
(17.170.673) 

470.253 

Sirket'in 23.000.000 TL olan sermayesi 4.000 TL tutanndaki A Grubu nama yaz1h ve 22.996.000 TL tutarmdaki 
B Grubu hamiline yaz1h paylardan olu~maktadir. A Grubu paylann yi:inetim kurulu ses;iminde imtiyaz mevcut 
olup B Grubu paylann his;bir imtiyaz1 yoktur. A grubu nama yaz1h hisse senetleri Desbil Teknolojik 0-riinler 
Dag1tlm A.$.' ye aittir. (Desbil' in %100' tine Nevres Ero! Bilecik sahiptir.) 

Di:inemler itibariyle itibariyle Sirket'in sermaye ve ortakhk yap1s1 a~ag1daki gibidir; 

28 
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31.12.2016 31.12.2015 

Hissedar Pa:yOram % Pa:y Tutan Pa:yOram % Pa:y Tutan 
Desbil Teknolojik Oriinler A.S. % 30,24 6.956.268 % 30,24 6.956.268 
Despec international FZCO. % 30,33 6.975 .000 %30,33 6.975.000 
Halka A91k K1s1m (*) % 39,35 9.050.000 % 39,35 9.050.000 
Diger % 0,08 18.732 % 0,08 18.732 
Toplam %100 23.000.000 %100 23.000.000 

(*) Halka a91k k1s1mda Desbil Teknolojik Oriinler A.S.' ne ait 225.994 adet pay yer almaktad1r. 

Despec International FZCO 1996 y1lmda Riyaz Amira! Jamal tarafmdan Birle~ik Arap Emirlikleri Dubai Jebel Ali 
Serbest Bolge'de kurulmu~ olup i~tirak ve bagh ~irketleri halihazirda Orta Dogu, Afrika ve Tiirkiye'de faaliyet 
gostermektedir. 

Yonetim Kurulu 14.03.2012 tarih ve 2012/03 nolu karanyla, ~irketin 11.500.000 TL olan 91kanlm1~ sermayesinin 
25.000.000 TL kay1th sermaye tavam i9erisinde kalmak ~art1yla % 100 artmlarak 23.000.000 TL' ye 
91kanlmasma, artmlacak sermaye tutan olan 11.500.000 TL'nin i9 kaynaklardan kar~1lanmasma karar vermi~tir. 

Sirket esas sozle~mesinin "Yonetim Kurulu ve Siiresi" ba~hkh 9. Maddesine gore A Grubu nama yaz1h paylar 
sahiplerine Yonetim Kurulu ilyelerini belirleme imtiyaz1 saglar. Buna gore; Yonetim Kurulunun 5 veya 6 ilyeden 
olu~mas1 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 ge9irmesi durumunda bile yonetim hakimiyeti el degi~tirmeyecektir. Yonetim 
hakimiyeti her haliikarda A grubu pay sahiplerinde olmaya devam edecektir. 

(iii) Paylara ili~kin Primler/ iskontolar 

Grup'un sermaye yedekleri pay senedi ihra9 primlerinden olu~maktadir. Cari donemde bir hareket yoktur. 

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

Kar veya Zararda Yeniden Sm1flanmayacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirlerin (Giderlerin) analizi a~ag1da yer 
almaktadir. 

HesapAd1 
Aktiieryal Kazan<; ve (Kayzplar) 
Vergi Etkisi 
Aktiler:yal Kazan£ ve (Ka:y1plar) (Net) 
Yeniden Degerleme ve 01£iim Kazan£ ve (Ka:y1plan) 
Kar veya Zararda Yeniden Sm1flanmayacak Birikmi~ 
Diger Kapsamh Gelirler veya (Giderler) 

Hareket Tablosu a~ag1daki gibidir. 

1 Ocak A91h~ 
ilave (Not:24) 
Ertelenmi~ Vergi Mahsubu (-)(Not:24, Not:35) 
Donem Sonu Bakiye 

31.12.2016 
(63.576) 

12.715 
(50.861) 
(50.861) 

(50.861) 

31.12.2016 
(41.172) 
(12.111) 

2.422 
(50.861) 

31.12.2015 
(51.464) 

10.292 
(41.172) 
(41.172) 

(41.172) 

31.12.2015 
(32.310) 
(11.077) 

2.215 
(41.172) 

(v) Kar veya Zararda Yeniden Smdlandmlacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler veya (Giderler) 

Hesap Adi 

Yabanc1 Para (:evrim Farklan 
Yabanc1 Para <;evrim Farklan (Net) 
Kar veya Zararda Yeniden Sm1flandmlacak Birikmi~ 
Diger Kapsamh Gelirler veya (Giderler) 

(*) Not:12 no'lu dipnotta yer almaktad1r. 

29 

31.12.2016 31.12.2015 
606.110 606.110 
606.110 606.110 
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iv) Kardan K1s1tlanm1$ Yedekler 

Kardan aynlm1~ k1s1tlanm1~ yedekler yasal yedeklerden olu~maktad1r. 
Tiirk Ticaret Kanunu'na gore, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak iizere ikiye aynhr. Ttirk 
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 dag1t1Ian karm % 10 'udur. Ttirk Ti caret Kanunu 'na 
gore, yasal yedekler odenmi~ sermayenin %50'sini ge9medigi siirece sadece zararlan netle~tirmek i9in 
kullamlabilir, bunun d1~mda herhangi bir ~ekilde kullamlmas1 miimkiin degildir. 

v) Ger;mi$ Yzl Karlan 

Ge9mi~ Yil Karlan olagantistti yedekler ve diger ge9mi~ yil zararlanndan olu~maktad1r. 

Halka a91k ~irketler, temettii dag1t1mlanm SPK'nm 11-19.01 nolu "Kar Pay1 Tebligi" diizenlemelerine gore 
yaparlar. Bu teblige gore kar dag1tlm zorunlulugu yoktur. Sirketler kar dag1t1m politikalannda veya esas 
sozle~melerinde belirtilen ~ekilde kar pay1 oderler. Kar paylan takstiler halinde odenenebilecegi gibi ara donem 
finansal tablolarmda yer alan karlar tizerinden kar pay1 avans1 da odenebilir. Sirketler tarafmdan da1t1lmasma karar 
verilen kar dag1t1m tutannm, tamammm yasal kay1tlarda yer alan dag1tilabilir kardan kar~ilanabilmesi durumunda, 
bu tutann tamam1, kar~Ilanmamas1 durumunda ise yasal kay1tlarda yer alan net dag1t1labilir kann tamam1 
dag1tilacaktir. SPK dtizenlemelerine gore haz1rlanan finansal tablolarda veya yasal kay1tlarm herhangi birinde 
donem zaran olmas1 durumunda ise kar dag1t1m1 yapilmayacakt1r. 

$irket'in donemler itibariyle Ozkaynak kalemleri a§agrda ac;1klanm1§t1r: 

Besa~ Adi 31.12.2016 31.12.2015 
Sermaye 23 .000.000 23 .000.000 
Sermaye <;:evrim Farklan 437.133 437.133 
Risse Senedi ihray Primleri 2.967.707 2.967.707 
Kar veya Zararda Yeniden Sm1flandmlacak Diger 
Kapsamh Gelirler veya Giderler (50.861) (41.172) 

- Yeniden Degerleme ve O!r;um Kazanr; Kayzplan (50.861) (41 .172) 
- Riskten Korunma Fonu (Not:9) 

Yabanc1 Para <;:evrim Farklan 606.110 606.110 
Kardan Aynlan K1S1tlanm1~ Y edekler 7.310.637 6.145.805 

- Yasal Yedekler 7. 310.63 7 6.145.805 
Ge9mi~ Y 11 Kar/ Zararlan 11.239.245 11.239.245 
Net Donem Kar/ Zaran 10.355 .164 9.741.624 
To~lam 55.865.135 54.096.452 

28 SATI~LAR VE SATl~LARIN MALiYETi 

Donemler itibariyle sat1~lar ve sat1~lann maliyetinin detay1 a~ag1da sunulmu~tur: 

Hesap Adi 

Yurti9i Sati~lar 
Yurtd1~1 Sat1~lar 
Diger Sat1~lar 
Sat1~tan iadeler (-) 

Satl~ iskontolan (-) 
Diger indirimler (-) 
Net Sati~lar 
Satilan Ticari Mal Maliyeti (-) 

Ticari Faal. Briit Kar/ (Zarar) 

Ol.01.2016-
31.12.2016 

202.893 .330 
712.074 

3.275 .956 
(13.311.110) 

(613 .719) 
192.956.531 

(177.044.511) 

15.912.020 

30 

01.01.2015-
31.12.2015 

180.428.826 

733 .320 
7.645.720 

(11.481.768) 
(584.752) 
(324.269) 

176.417.077 
(161.664.726) 

14.752.351 
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Amortisman giderleri ve itfa paylan gene! gider niteliginde oldugundan faaliyet giderleri hesab1 ii;:erisinde 
gosterilmektedir. 

Stok deger dti~tikltigti kar~1hk giderleri sat1~lann maliyeti hesap grubu altmda muhasebele~tirilmektedir. 

29 ARASTIRMA VE GELiSTiRME GiDERLERi, P AZARLAMA SA TIS DAGITIM GiDERLERi, 
GENEL YONETiM GiDERLERi 

Donemler itibariyle Faaliyet Giderleri a~ag1da ai;:1klanm1~t1r: 

HesapAd1 

Gene! Yonetim Giderleri (-) 
Pazarlama Sat1~ Dag1t1m Giderleri (-) 

Toplam Faaliyet Giderleri 

30 NiTELiKLERiNE GORE GiDERLER 

01.01.2016-
31.12.2016 
(3 .977 .265) 
(4 .049.038) 

(8,026.303) 

Donemler itibariyle Niteliklerine Gore Giderler a~ag1da ai;:1klanm1~t1r: 

Hesap Adi 

- Personel Giderleri 
- Nakliye ve Depolama Giderleri 
- Reklam Tamt1m Giderleri 
- Kiralama Giderleri 
- Mii~avirlik ve Denetim Giderleri 
- D1~. Sag. Fayda ve Hizmetler 
- Sat1~ ve D1~ Ticaret Giderleri 
- Sigortalama Giderleri 
- Diger Giderler 

Toplam Faaliyet Giderleri 

01.01.2016-
31.12.2016 
(4.829.561) 
(1.287.937) 

(92.873) 
(282.671) 
(291.998) 
(206.002) 

(61.089) 
(206.652) 
(767.520) 

(8.026.303) 

01.01.2015-
31.12.2015 

(4.366.744) 
(3.483 .899) 

(7.850.643) 

01.01.2015-
31.12.2015 
(4.505 .891) 
(1.507.510) 

(124.899) 
(221.360) 
(261.375) 
(192.252) 

(81.897) 
(274.419) 
(681.040) 

(7.850.643) 

Sirketin muhasebe, finans, denetim, cari hesaplar, depo, lojistik, ithalat, ihracat ve kiralama hizmetlerinin onemli 
bir k1sm1 grup ~irketleri olan indeks Bilgisayar A.$. ve Teklos Lojistik A.$. tarafmdan verilmektedir. Soz konusu 
hizmetler kar~1hgmda ~irkete ayhk fatura dtizenlenmektedir. Bu tutarlar faaliyet giderleri ii;:erisinde yer almaktad1r. 
ili~kili taraflar tarafmdan kesilen fatura tutarlanna ili~kin bilgiler Not:37' de ai;:1klanm1~tlr. 

31 DiGER FAALiYETLERDEN GELiR / GiDERLER 

Donemler itibariyle Diger Faaliyetlerden Gelir ve Giderler a~ag1da ai;:1klanm1~tlr: 

Hesap Adi 

Esas Faaliyetlerinden Diger Gelirler 
Sati~lardan Elimine Edilen Faiz 
Faiz ve Reeskont Gelirleri 
Kur Fark1 Gelirleri (Ticari Alacaklar ve Bori;:lar) 
Diger Gelirler ve Karlar 

Esas Faaliyetlerinden Diger Giderler (-) 
Ahmlardan Elimine Edilen Faiz 
Faiz ve Reeskont Giderleri 

Kur Fark1 Giderleri(Ticari Alacaklar ve Bori;:lar) 
Diger Giderler ve Zararlar (-) (*) 

DigerGelir / Giderler (Net) 

01.01.2016-
31.12.2016 

7.747.975 . 
2.358 .930 

698.374 
4.689.874 

797 
(4.156.314) 

(908.735) 
(624.854) 

(2.509.483) 
(113 .242) 
3.591.661 

01.01.2015-
31.12.2015 

9.399.568 
2.784.032 

590.981 
5.977.011 

47.544 
(5.050.372) 

(863.741) 
(579.108) 

(3.502.356) 
(105.167) 
4.349.196 

(*)Diger giderler ve Zararlar vergi, ceza, motorlu ta~1t vergileri ve ozel ileti~im vergileri gibi kanunen kabul 
edilmeyen giderlerden olu~maktad1r. 

31 
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32 YATIRIM FAALiYETLERiNDEN GELiRLER/GiDERLER 
Donemler itibariyle Yatmm Faaliyet Gelirleri a~ag1da a91klanm1~tir: 

Hesap Adi 

Temettii Gelirleri 
Toplam Finansal Gelirler 

33 FiNANSAL GELiRLER/GiDERLER 

01.01.2016-
31.12.2016 

8.419 
8.419 

Donemler itibariyle Finansal Gelirler a~ag1da a91klanm1~tir: 

Hesap Adi 01.01.2016-
31.12.2016 

Faiz Gelirleri 129.564 
Kur Fark1 Gelirleri 6.518.238 
Toplam Finansal Gelirler 6.647.802 

Donemler itibariyle Finansal Giderler a~ag1da a91klanm1~tir: 

Hesap Adi 

Banka ve Faiz Giderleri 
Kur Fark1 Giderleri 
Toplam Finansal Giderler 

01.01.2016-
31.12.2016 
(1.360.506) 
(3.810.803) 
(5.171.309) 

Sirket'in aktifle~tirilen finansman gideri bulunmamaktadir. 

01.01.2015-
31.12.2015 

5.110 
5.110 

01.01.2015-
31.12.2015 

161.722 
5.038.831 
5.200.553 

01.01.2015-
31.12.2015 
(1.156.845) 
(3 .097.457) 
(4.254.302) 

34 SA TI~ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN V ARLIKLAR VE DURDURULAN FAALiYETLER 

Yoktur. 

35 GELiR VERGiLERi 

Sirket'in vergi gideri (veya geliri) cari donem kurumlar vergisi gideri ile ertelenmi~ vergi giderinden (veya geliri) 
olu~maktad1r. 

Donemler itibariyle vergi varhk ve yiikiimliiliikleri a~ag1daki gibidir: 

Hesap Adi 01.01.2016- 01.01.2015-
31.12.2016 31.12.2015 

Cari Donem Yasal Vergi Kar~1hg1 (-) (2.539.583) (2.608.378) 
Ertelenmi~ Vergi Geliri / (GiderQ (67.543) 147.737 

Toplam Vergi Gelir / (Gideri) (2.607 .126) (2.460.641) 

Hesap Adi 31.12.2016 31.12.2015 

Cari Donem Yasal Vergi Kar~1hg1 2.539.583 2.608.378 

Pe~in Odenen Vergiler (-) (1.107.808) (2.448.604) 
ToElam Odenecek Net Vergi 1.431.775 159.774 

i) Cari Donem Yasal Vergi Kar~zlzgz 

Tiirkiye 'deki ge9ici vergi ii9er ayhk donemler itibariyle hesaplamp tahakkuk ettirilmektedir. Buna uygun olarak 
Sirket'in 2015 ve 2016 y1llan kazan9larmm ge9ici vergi doneminde vergilendirilmesi a~amasmda kurum 
kazan9lan iizerinden %20 oranmda ge9ici vergi hesaplanm1~tir. 

Tiirk vergi hukukuna gore, zararlar, gelecek y1llarda olu~acak vergilendirilebilir kardan dii~iilmek iizere, 
maksimum 5 yil ta~mabilir. Ancak olu~an zararlar geriye doniik olarak, onceki y1llarda olu~an karlardan 
dii~iilemez. 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesi uyannca, Kurumlar Vergisi; miikellefin beyam iizeriner;ar ,. G"'l-~cl't' 
Tiirkiye'de vergi degerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatla~ma prosediirii bulunmamakta . ' -¾,'. .l · '* ', 

""fl' • • ' 
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Sirketler ilgili y1lm hesap kapama donemini takip eden y1lm 25 Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini 
haz1rlamaktad1r. Vergi Dairesi tarafmdan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kay1tlan 5 y1! i9erisinde 
incelenerek degi~tirilebilirler. 
Gelir Vergisi Stopajz: 

Kurumlar vergisine ek olarak, dag1t1lan kar paylan iizerinden gelir vergisi stopaj1 hesaplanmas1 gerekmektedir. 
23.07.2006 tarihli Resmi Gazete'de yay1mlanan 2006/10731 sayth Bakanlar Kurulu Karan ile Gelir vergisi stopaj 
oram %10 ' dan %15' e 91kanlm1~ttr. 

ii) Ertelenmi:; Vergi: 

Sirket'in vergiye esas yasal mali tablolan ile Kamu Gozetimi,Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurulu 
(KGMDSK) tarafmdan yaymlanan TMS/TFRS'lere gore haz1rlanm1~ mali tablolan arasmdaki farkhhklardan 
kaynaklanan ge9ici zamanlama farklan i9in ertelenmi~ vergi aktifi ve pasifini muhasebele~tirmektedir. 
Soz konusu farkhhklar genellikle baz1 gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlan ile TMS/TFRS'lere gore 
gore haztrlanan mali tablolarda farkh donemlerde yer almasmdan kaynaklanmakta olup a~ag1da a91klanmaktad1r. 

Hesap Adi 

Sabit K1ymetler 
Hisse Senedi Degerleme Farkt 
Reeskont Giderleri 
K1dem Tazminat1 Kar~1hg1 
Stok Deger Dii~iikli.igii Kar~1hg1 
Dava Kar~1hg1 
Stoklann Kay1th Degerleri ile Vergi 
Matrahlan Arasmdaki Fark 
Prekont Geliri 
Tiirev Ara9lan 
Ertelenmi~ Vergi Varhg1 /( Yiik) 

Donem Ba~t Ert. Vergi Var./ (Yiik.) 

K1dem TazminatI Aktiireal Kay1p/ Kazan9 

Ertelenmi~ Vergi Geliri/ (Gideri) 

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

31.12.2016 
Birikmi~ 

Ge\'.ici 
Farklar 

(120.478) 
(27.802) 
368.771 
222.068 

1.617.946 
35.012 

120.957 
(206.800) 
(238.579) 

Kullamlmam1~ Vergi Avantajlanna ili~kin A91klama: 

31.12.2016 31.12.2015 
Ertelenmi~ Birikmi~ 

Vergi Alacag1 Ge\'.ici 
I (Borcu) Farklar 

{24.096) (41.610) 
(5.560) (8 .243) 
73.754 437.618 
44.414 356.080 

323.590 1.314.198 
7.002 

24.191 101.751 
(41.360) (132.841) 
( 47.716) 69.748 
354.219 

31.12.2016 

419.340 

2.422 

(67.543) 

354.219 

Sirket'in donem sonlan itibariyle sonraki donemlere devreden mali zaran bulunmamaktad1r. 

Donemler itibariyle vergi kar~1hklannm mutabakat1 a~ag1daki gibidir: 

Vergi kar~1hgmm mutabakat1: 
Devam eden faal. elde edilen kar 
Kurumlar vergisi oram %20 
- Kanunen kabul edilmeyen giderler I gelirler 

Gelir tab. vergi kar~1hg1 gideri 

36 PAY BA~INA KAZAN<;/ KA YIP 

Ol.01.2016-
31.12.2016 

12.962.290 
(2.592.458) 

(14.668) 
(2.607.126) 

31.12.2015 
Ertelenmi~ 

Vergi Alacag1 
I (Borcu) 

(8.322) 
(1.649) 
87.524 
71.216 

262.840 

20.350 
(26.568) 

13.949 
419.340 

31.12.2015 

269.388 

2.215 

147.737 

419.340 

01.01.2015-
31.12.2015 

12.202.265 
(2.440.453) 

(20.188) 
(2.460.641) 

Pay ba~ma kar miktan, net donem kannm Sirket paylannm y1l i9indeki ag1rhkh ortalama pay adedine 
boli.inmesiyle hesaplamr. Sirket'in Pay Ba~ma Kazan9 / Kay1p hesaplamas1 a~ag1daki gibidir. 
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Hesap Adi 

Di:inem Kan / (Zaran) 
Ortalama Pay Adedi 
Pay Ba~ma Dii~en Kazan£ / (Kay1p) 

37 iLi~KiLi T ARAF A(:IKLAMALARI 

a) ili~kili taraflarla Bors; ve Alacak bakiyeleri: 

01.01.2016-
31.12.2016 

10.355.164 
23.000.000 
0,45022452 

01.01.2015-
31.12.2015 

9.741.624 
23.000.000 
0,42354887 

Alacaklar Borylar 

31 Arahk 2016 
indeks A.$. 
Desbil A.$ . 
Teklos A.$. 
infin A.$. 
ArttmA.$. 
HomendA.$. 
Neteks A.$ 
Datagate A.S. 
Toplam 

31 Arahk 2015 
indeks A.$. 
Desbil A.$ . 
Teklos A.$. 
infin A.$ . 
HomendA.$. 
Neteks A.$ 
Datagate A.S. 
Toeiam 

Ticari 
Alacaklar 

7.972 

21.700 
29.672 

Ticari 
Olmayan 
Alacaklar 

Alacaklar 
Ticari 

Ticari Olmayan 
Alacaklar Alacaklar 

55.535 

198 

198 55.535 

Ticari Bors:Iar 
175.573 

243 .060 

293 

447 

419.373 

Ticari 
Olmayan 
Bor£1ar 

Borylar 
Ticari 

Olmayan 
Ticari Bors:Iar Bors:Iar 

315.076 

191.882 
19.122 

3.681 
510.639 19.122 

Sirket, di:inem is;erisinde cari hesap bakiyeleri is;in USD, EUR ve TL ilzerinden faiz 9ah~tirmakta olup, 2016 y1h 
faiz oranlan s1ras1yla % 3,5 % 3,5 ve % 14' dilr. 2015 y1h faiz oranlan s1ras1yla % 3,5 ,% 3,5 ve % 14'dir. 

b) ili~kili taraflardan yap1lan ahmlar ve ili~kili taraflara yap1lan satI~lar a~agtdaki gibidir. 

31.12.2016 

ili~kili Taraflara Mal ve Hizmet Ortak Faiz ve Kur Fark1 Toplam Gelirler 
Sati~Iar Sat1~lan Gider Geliri / Sati~Iar 

Katihm 

Art1mA.$. 2.031 70 2.101 
Datagate A.$. 273 20.390 20.663 
Desbil A.$. 54.990 54.990 
HomendA.$. 5.235 5.235 

indeks A.$. 499.729 58.338 558.067 
infin A.$ . 18.154 1.546 19.700 
Neteks A.$. 43 .954 12.175 56.129 
Teklos A .. 44.302 434 

TOPLAM 595.524 18.588 
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ili~kili Taraflaradan Mal ve Hizmet Ortak Faiz ve Kur Farkt Toplam 
Ah~lar Ah~lan Gider Gideri Giderler/ 

Katthm Ah~lar 
Art1m A.S. 869 243 1.112 
Datagate A.S. 48.937 34.106 83.043 
Desbil A.S. 6.836 6.836 
HomendA.S. 
indeks A.S. 798.171 1.189.199 176.630 2.164.000 
infin A.S. 18.155 190 18.345 
Neteks A.S. 5.347 57.043 62.390 

Teklos A.~. 1.330.918 11.403 17.467 1.359.788 

TOPLAM 2.184.242 1.218.757 292.515 3.695.514 

Sirket' in ili~kili taraflarmdan alman ve verilen teminatlan bulunmamaktad1r. 

31.12.2015 

ili§kili Taraflara Mal ve Hizmet Ortak Faiz ve Kur Farkt Toplam Gelirler 
Sab~lar Sat1~lan Gider Geliri / Satt§lar 

Katthm 

Art1m A.S 14.223 14.223 
Datagate A.S. 14.745 410 15.155 
Desbil A.S. 222.298 222.298 
HomendA.S. 

indeks A.S. 848.425 60.211 39.015 947.651 
infin A.S. 422.884 422.884 
Neotech A.S. 12 12 
Neteks A.S. 268 28.085 1.110 29.463 
TeklosA.~. 15 .370 63 .648 399 _.79.417 

TOPLAM 893.031 151.944 686.128 1.731.103 

ili§kili Taraflaradan Mal ve Hizmet Ortak Faiz ve Kur Fark1 Toplam 
Ah§lar Ah§lan Gider Gideri Giderler/ 

Katdtm Ah~lar 
Art1m A.S. 1.330 4.148 5.478 

Datagate A.S. 194.920 12.044 206.964 

Desbil A.S. 614.500 76.127 690.627 

HomendA.S. 355.436 14.352 369.788 
indeks A.S. 1.395.032 1.359.166 58.826 2.813.024 

infin A.S. 218.361 229.475 447.836 

Neotech A.S. 167 22 189 

Neteks A.S. 28.085 1.116 29.201 

Teklos A.~. 1.438.375 16.236 1.454.611 

TOPLAM 3.999.760 1.605.612 412.346 6.017.718 

Sirket'in ili~kili taraflanndan alman ve verilen teminatlan bulunmamaktadtr. 

Sirket, donem i9erisinde grup ~irketleri cari hesap bakiyeleri i9in USD, EUR ve TL ilzerinden faiz 9ah~t1rmakta 
olup, 2016 yd1 on iki ayhk donemde faiz oranlan s1ras1yla % 3,5 % 3,5 ve % 14 arasmdadtr. 2015 y1h on iki ayhk 
faiz oranlan s1ras1yla % 3,5 ,% 3,5 ve % 14'dtir. 
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-Ost diizey yoneticilere saglanan fayda ve iicretler. 

HesapAd1 
<;::ah§anlara sag. k1sa vadeli faydalar 
i§ten c;:1kanlma nedeniyle sag. Faydalar 
Diger uzun vadeli faydalar 
Toplam 

31.12.2016 31.12.2015 
1.952.161 1.736.900 

1.952.161 1.736.900 

-Ost diizey yoneticilere saglanan fayda ve hizmetler gene! miidiir ve gene! miidiir yard1mcilarmm iicretlerini 
kapsamaktadtr. 

38 FiNANSAL ARA<;LARDAN KAYNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DUZEYi 

(a) Sermaye risk yonetimi 

$irket, sermaye yonetiminde, bir yandan faaliyetlerinin siirekliligini saglamaya c;:ah§trken, diger yandan da bore;: 
ve ozkaynak dengesini en verimli §ekilde kullanarak karhhgm1 art1rmay1 hedeflemektedir. 

$irket'in sermaye yap1s1 8. notta ac;:1klanan kredileri de ic;:eren borc;:Iar, 6. notta ac;:1klanan nakit ve nakit benzerleri 
ve mas1yla 27. notta ac;:1klanan c;:1kanlm1§ sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve gec;:mi§ y1l karlanm da 
ic;:eren ozkaynak kalemlerinden olu§maktad1r. 

$irket' in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sm1fiyla ili§kilendirilen riskier list yonetim tarafmdan 
degerlendirilir. -Ost yonetim degerlendirmelerine dayanarak, sermaye yap1sm1 yeni bore;: edinilmesi veya mevcut 
olan borcun geri odenmesiyle oldugu kadar, temettii odemeleri, yeni hisse ihrac1 yoluyla dengede tutulmas1 
amac;:lanmaktad1r. 

$irket sermayeyi borc;:/toplam sermaye oramm kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye 
boliinmesiyle bulunur. Net bore;:, nakit ve nakit benzeri degerlerin toplam bore;: tutanndan (bilanc;:oda gosterildigi 
gibi kredileri, finansal kiralama ve ticari borc;:lan ic;:erir) dii§iilmesiyle hesaplamr. Toplam sermaye, bilanc;:oda 
gosterildigi gibi oz sermaye ile net borcun toplanmas1yla hesaplamr. 
Donemler itibariyle net borc;:/toplam sermaye oram a§ag1daki gibidir: 

Toplam Borc;:lar 
Eksi: Haztr Degerler 
Net Bore;: 
Toplam Ozsermaye 
Toplam Sermaye 
Net Bor£!Toplam Sermaye Oram 

(b) Onemli muhasebe politikalan 

31.12.2016 

30.805.407 
(3 .504.106) 
27.301.301 
55 .865.135 
83.166.436 

0,3283 

31.12.2015 

27.195.768 
(13.686.449) 

13.509.319 
54.096.452 
67.605 .771 

0,1998 

$irket'in finansal arac;:larla ilgili onemli muhasebe politikalan 2 numarah dipnotta ac;:1klanm1§ttr. 

(c) Riskier 

Faaliyetleri nedeniyle $irket, doviz kurundaki (d maddesine bakm1z) , faiz oranmdaki (f maddesine bakm1z) 
degi§iklikler gibi risklere maruz kalmaktadtr. $irket aynca Finansal arac;:lan elinde bulundurma nedeniyle kar§I 
tarafm anla§manm gereklerini yerine getirememe riskini de ta§1maktad1r. (e maddesi) 
$irket diizeyinde kar§Il~Ilan piyasa riskleri, duyarhhk analizleri esasma gore olc;:iilmektedir. Cari y1lda $irket'in 
maruz kald1g1 piyasa riskinde ya da kar~1la§1lan riskleri ele ah§ yonteminde veya bu riskleri nas1l olc;:tiigiine dair 
kulland1g1 yontemde, onceki y11lara gore bir degi§iklik olmamt§tlr. 

( d) Kur riski ve yonetimi 

Bili§im teknolojileri iiriinlerinin biiyiik bir c;:ogunlugu yurtdI§mdan ithal edilmekte ya da yurt ic;:inden doviz 
cinsinden almmaktad1r. Uriinler ahmrken genelde yabanc1 para birimi cinsinden borc;:lamlmakta ve odemeleri de 
aym para birimlerinden yap1lmaktad1r. Satt§ politikalanm iiriin giri§ para birimi iizerinden yapmayan firmalar kur 
art1§larmda zarar riski ile kar$I kar$1ya kalmaktad1rlar. ~~~~~, 
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DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi 

Finansal Tablolan Tamamlay1c1 Notlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Tiirk Liras1 olarak gosterilmi:jtir) 

Despec kur riskine kar~1 sat1~ para birimlerini, iiriinlerin tedarik edildigi para birimi iizerinden belirlemektedir. 
Ancak piyasa ko~ullan 9en;;evesinde donem donem farkli para birimleri iizerinde sat1~larda ger9ekle~tirilmektedir. 
Ozellikle kurun dalgah oldugu donemlerde yi.iksek tutarh sat1~lara ili~kin kur riski ta~1mamak i9in zaman zaman 
forward i~lemleri yap1lmaktad1r. 

A~ag1da belirtildigi iizere Sirket yonetimi Tiirk Liras1 ve Euro cinsinden varhk ve yiikiimliiliiklerinin dengesini 
a91k pozisyon olarak degerlendirmekte ve takip etmektedir. 

31 Arahk 2016 tarihi itibariyle diger tiim degi~kenler sabit iken kurlar gene! seviyesi % 10 daha yi.iksek olsa idi 
Sirket'in vergi oncesi kan 1.380.396 TL (31 Arahk 2015: 1.148.839 TL) daha yi.iksek olacakt1. 

Diiviz Kuru Duyarhhk Aoalizi Tablosu 

Cari Diioem 31.12.2016 

Kar/ (Zarar) 

USD' nin TL Kar21smda % 10 deger degi2imi halinde; 

1- ABD Dolan Net Varhk / (Yiikiimliiliigii) 

2- ABD Dolan Riskinden Korunan K1s1m (-) 

3- ABD Dolan Net Etki (1+2) 

Euro' nun TL Kar§tsmda % 10 deger degi§imi halinde; 

4- Euro Net Varhk / (YiikiimliiliigO) 

5- Euro Riskinden Korunan K1s1m (-) 

6- Euro Net Etki (4+5) 

Diger Doviz Kurlannn TL Kar21smda % 10 deger degi$imi halinde; 

7- Diger Doviz Net Varhk / (Yiikiimliiliigii) 

8- Diger Doviz Kuru Riskinden Korunan K1s1m (-) 

9- Diger Diiviz Varhklan Net Etki (7+8) 

Toplam 

Yabaoc, Paramo Deger 
Kazaomas1 

903.112 

903.112 

477.285 

477.285 

1.380.396 

Yabaoc1 Paramo Deger 
Kaybetmesi 

(903 .112) 

(903.112) 

(477.285) 

(477.285) 

(1.380.396) 

Diiviz Kuru Duyarhhk Aoalizi Tablosu 

Cari Diinem 31.12.2015 

USD' nin TL Kar$1Smda % 10 deger degi$imi halinde; 

1- ABD Dolan Net Varhk / (YiikiimliiliigO) 

2- ABD Dolan Riskinden Korunan K1s1m (-) 

3-ABD Dolan Net Etki (1+2) 

Euro' nun TL Kar21smda % 10 deger degi§imi halinde; 

4- Euro Net Varhk / (YiikiimliilOgii) 

5- Euro Riskinden Korunan K1s1m (-) 

6- Euro Net Etki (4+5) 

Diger Doviz Kurlannn TL Kar21smda % 10 deger degi2imi halinde; 

7- Diger Doviz Net Varhk / (Yiikiimliiliigii) 

8- Diger Doviz Kuru Riskinden Korunan K1s1m (-) 

9- Diger Diiviz Varhklan Net Etki (7+8) 

Toplam 

37 

Kar/ (Zarar) 

Yabaoc, Paramo Deger 
Kazaomas1 

l.196.675 

1.196.675 

(47.836) 

(47.836) 

Yabanc1 Paramo Deger 
Kaybetmesi 

(1.196.675) 

(l.196.675) 

47.836 

47.836 

1.148.839 ~ ~ :'t , 1.148.839) 
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1. Ticari Alacaklar 

2a. Parasal Finansal Varbklar 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varhklar 

3. Diger 

4. Donen Varbklar Toplam1 (1+2+3) 

5. Ticari Alacaklar 

6a. Parasal Finansal Varbklar 

6b. Parasol Olmayan Finansal Varhklar 

7. Diger 

8. Duran Varhklar ToplaD1J (5+6+7) 

9. Toplam Varhklar (4+8) 

10. Ticari B0r9lar 

11. Finansal Yiikiimliiliikler 

12a. Parasal Olan Diger Yilkiimliiliikler 

12b. Parasal Obnayan Diger Yilk. 

13. KJSa Vadeli Yiik. Toplam, (10+11+12) 

14. Ticari B0r9lar 

15. Finansal Yilkiimliiliikler 

16a. Parasal Olan Diger Yilk. 

16b. Parasal Olmayan Diger Yilk. 

17. Uzun Vadeli Yiik. ToplaDll (14+15+16) 
18. Toplam Yiikiimliiliikler (13+17) 
19. Bilanfo d1~1 Tiirev Araflarmm Net Varbk/ (Yiikiimliiliik) 
Pozisyonu (19a-19b) 

19a. Hedge Edilen Toplam Varhk Tutan 

19b. Hedge Edilen Toplarn Yiik. Tutan 

20. NetYabanc1 Para Varhk/ (Yiikiimliiliik) Pozisyonu (9-18+19) 

21. Parasal Kalemler Net Yabanc1 Para Varhk /(yiikiimliiliik) 
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-l 6a) 
22. Doviz Hedge'i ifin Kullamlan Finansal Araflarm Toplam 
Gerfege Uygun Degeri 
23. Doviz Varhklarm Hedge Edilen Kismmm Tutan 
23. Doviz Yiikiimliiliiklerinin Hedge Edilen Kisnunm Tutan 

23. ihracat 
24. ithalat 

TLKar~1hg1 
25.774.923 

8.498.360 

34.273.283 

34.273.283 

(6.216.870) 

(l.030.005) 

(7.246.875) 

(7.246.875) 

(13.222.442) 

13.222.442 

13.803.966 

27.026.408 

(12.983.864) 

712.074 
91.832.108 

Doviz Pozisyonu Tablosu 

31.12.2016 

USD 

5.840.658 
2.221.217 

8.061.875 

8.061.875 

(1.740.423) 

(266.751) 

(2.007.174) 

(2.007.174) 

(3.488.460) 

3.488.460 

2.566.241 

6.054.701 

(3.488.460) 

38 

EURO 
1.407.175 

183.685 

1.590.860 

1.590.860 

(24.792) 

(24.598) 

(49.390) 

(49.390) 

(254.954) 

254.954 

1.286.516 

1.541.470 

(254.954) 

TLKar~1hg1 
20.641.293 
14.275.482 

34.916.775 

34.916.775 

(8.709.069) 

(130.602) 

(8.839.671) 

(8.839.671) 

(14.588.711) 

14.588.711 

11.488.393 

26.077.104 

(14.658.459) 

733 .320 
76.896.223 

31.12.2015 

USD 

5.412.223 

4.566.692 

9.978.915 

9.978.915 

(2.782.672) 

(43.052) 

(2.825.724) 

(2.825.724) 

(3.037.510) 

3.037.5 10 

4.115.681 

7.153.191 

(3.072.055) 

EURO 
1.543.528 

313.875 

1.857.403 

1.857.403 

(194.540) 

(J.707) 

(196.247) 

(196.247) 

(1.811.697) 

1.811.697 

(150.541) 

1.661.156 

(1.802.037) 
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Finansal Tablolan Tamamlay1c1 Notlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedik9e, Tiirk Lirasz olarak gosterilmi!jtir) 

e ) Kar~1 Taraf Riski 

FiNANSAL ARA<; TURLERi iTiBARiYLE MARUZ KALINAN KREDi TURLERi 

31.12.2016 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kahnan azami kredi riski (A+B+C+D) 
- Azami riskin teminat, vs ile guvence altma almmt!j lasmz 

A. Vadesi ge~memi~ yada deger dii~iikliigiine ugramam1~ finansal varhklarm net defter 
degeri 
B. Vadesi ge~mi~ ancak deger dii~iikliigiine ugramam1~ varhklarm net defter degeri 
- Teminat vs. ile giivence altma almmt!j k1sm1 

C. Deger dii~iikliigiine ugrayan varhklarm net defter degerleri 
- Vadesi Ge~mi~ -briit defter degeri) 

- Deger Dii!jiikliigii --) 
- Net degerin teminat, vs ile guvence altma alznmz!j lasn11 

- Vadesi Ge~memi~ -briit defter degeri) 
- Deger Dii!jiikliigii --) 
- Net degerin teminat, vs ile giivence altma alznm1!j k1sm1 

D. Bilan~o d1~1 kredi riski i~eren unsurlar 

39 

Alacaklar 
Ticari Alacaklar 

ili~kili Diger 
29.672 47.934.221 

14.671.516 

29.672 47.547.991 
386.230 

1.572.830 
(1.572.830) 

Bankalardaki 
Diger Alacaklar Dip Mevduat Dip 

ili~kili Diger Not Not 
- 39.347 3.396.495 

- 39.347 10-11 . 3.396.495 6 

10-11 6 

' - 10-11 6 
- 10-11 - 6 
- 10-11 - 6 
- 10-11 - 6 
- 10-11 - 6 
- 10-11 
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31.12.2015 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kahnan azami kredi riski (A+B+C+D) 
-Azami riskin teminat, vs ile giivence altma almm1~ k1sm1 

A. Vadesi ge~memi§ yada deger dii§iikliigiine ugramam1§ finansal varhklarm net defter 
degeri 
B. Vadesi ge\!mi§ ancak deger dii§iikliigiine ugramam1§ varhklarm net defter degeri 
- Teminat vs. ile giivence altma a/mm,~ k1sm1 

C. Deger dii§iikliigiine ugrayan varhklarm net defter degerleri 
- Vadesi Geymi~ -briit defter degeri) 

- Deger Dii~iikliigii --) 
- Net degerin teminat, vs ile giivence altma ahnm1~ k1sm1 

- Vadesi Geymemi~ -briit defter degeri) 
- Deger Dii~iikliigii --) 
- Net degerin teminat, vs ile giivence altma almm1~ k1sm1 

D. Bilan~o d1§1 kredi riski i~eren unsurlar 
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Alacaklar Bankalardaki 
Ticari Alacaklar Diger Alacaklar Dip Mevduat Dip 

ili~kili Diger ili~kili Diger Not Not 
198 41.835.200 55.535 35.527 13.070.902 

23.487.326 

198 41.835.200 55.535 35.527 10-11 13.070.902 6 

- 10-11 6 

1.515.704 - 10-11 6 
(1.515 .704) - 10-11 6 

- 10-11 6 
- 10-11 6 
- 10-11 6 
- 10-11 
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31.12.2016 
Vade.si iizerinden 1-30 giin ges;mi~ 
Vadesi iizerinden 1-3 ay ges;mi~ 
Vadesi iiz. 3-aydan fazla ges;mi~ 

Teminat, vs ile giivence altma ahnm1~ 
k1sm1 

31.12.2015 
Vadesi iizerinden 1-30 giin ges;mi~ 
Vadesi iizerinden 1-3 ay ges;mi~ 
Vadesi iiz. 3-aydan fazla ges;mi~ 

Teminat, vs ile giivence altma almm1~ 
k1sm1 

Kredi riski yonetimi 

Alacaklar 

Ticari 
Alacaklar 

215.999 
180.870 

10.639 

Diger 
Alacaklar 

Alacaklar 

Ticari Diger 
Alacaklar Alacaklar 

256.628 
101.112 

Despec'in tahsilat riski esas olarak ticari alacaklanndan dogmaktad1r. Ticari alacaklann tamamma yakm1 
bayilerden olan alacaklardan kaynaklanmaktad1r. $irketimiz, bayileri iizerinde 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 is;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 mii~teri 
yerine, 90k say1da mii~teriden alacakh olmas1 nedeniyle onemli bir ticari alacak riski bulunmamaktad1r. Ticari 
alacaklar, $irket yonetimince ges;mi~ tecriibeler ve cari ekonomik durum goi oniine almarak degerlendirilmekte 
ve uygun oranda ~iipheli alacak kar~1hg1 aynld1ktan sonra bilans;oda net olarak gosterilmektedir. Sektor yap1s1 
geregi has1latm yiiksek kar marjmm dii~iik olmas1 tahsilat ve risk takip politikalanm ~irketimiz yoniinden olduks;a 
onemli k1lmaktad!f ve bu konuda maksimum hassasiyet gosterilmektedir. Tahsilat ve risk yonetim politikam1za 
ili~kin detayh a91klamalanm1z a~ag1da yer almaktad1r. 

Vadesini birkas; ay a~an alacaklar is;in icra takibinde bulunulmakta ve / veya <lava a91lmaktad1r. Zor duruma dii~en 
baz1 bayiler is;in vade yap1landmlmas1 da yap1labilmektedir. Sektorde kar marjlan dii~iik oldugu i9in alacaklarm 
tahsilat1 son derece onem arz etmektedir. Alacak risklerini azaltabilmek is;in cari hesaplar ve risk yonetim birimi 
mevcut olup bayiler iizerinden kredibilite degerlendirilmeleri yap1larak sat!~ yap1lmaktadir. Yeni 9ah~1lan veya 
riskli goriilen bayilerden nakit tahsilat yap1larak sat!~ yap1lmaktad1r. 

Despec, Tiirkiye'de birs;ok kurulu~a bilgisayar tiiketim ve aksesuar iiriinlerini satmaktad1r. Dag1t1m kanah 
is;erisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayilerin sermaye yap1s1:,_dii~iiktiir. Tiir~iye'de toplam 5.000 civan_!1da _ 
oldugu tahmiri edilen bu grup bayiler, risk yonetimi a91smdan Despec' in alacak riskini en aza indirmek is;in kendi 
organizasyonu ve s;ah~ma sistemini kurdugu ve gerekli onlemleri ald1g1 gruptur. Alman onlemler a~ag1daki gibi 
s1ralanabilir: 

Sektorde 1 y1hm doldurmam1~ firmalar ile nakit s;ah~ma: Sektorde bir y1hm doldurmam1~ bilgisayar firmalan ile 
nakit d1~mda 9ah~1lmamaktad1r. 

Cari hesaplar ve risk yonetimi departmam is;erisinde yap1lanm1~ iki personelden olu~an istihbarat ekibi siirekli 
olarak bayilerin istihbaratlanm yapmaktad1rlar. 
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bilgileri ve gec;:mi~ odeme ve sat1~ performanslanna bagh olarak firmalara kredi limiti tesis eder. <;ah~ma ~eklini 
belirler ve gerekirse bayiden teminat almmasm1, ipotek talep edilmesini ister. 

Ticari alacaklar, §irket politikalan ve prosedi.irleri dikkate almarak degerlendirilmekte ve bu dogrultuda §i.ipheli 
alacak kar~1hg1 aynld1ktan sonra bilanc;:oda net olarak gosterilmektedir. -Not 10). 

Sirketin Ti.irkiye sm1rlan ic;:erisinde ticari alacaklarm sigortalanmas1 konusunda Euler Hermes Sigorta A.S. ile 
a§ag1da detaylan yer alan kredi sigortas1 polic;:esi bulunmaktad1r. 

Polic;:e Ol.04.2016-31.03 .2017 tarih arahgmdad1r. 

Polic;:eye konu hasarlarda para birimi USD olarak belirlenmi§tir, 

Teminat oram kredi limit talebi yap1lm1~ ticari alacaklar ic;:in % 90 belirlenmi§tir. 
-f) Faiz oram riski yonetimi 

Sirket sabit faiz oranlan i.izerinden borc;:lanmaktad1r. 

Faiz Pozisyonu Tablosu 

Sabit Faizli Finansal Ara~lar 
Finansal Varhklar 
Finansal Yi.iki.imlillilkler 

_ Degi~ken Faizli Finansal Ara~lar 
Finansal Varhklar 
Finansal Yi.iki.imli.ili.ikler 

-g) Diger Risklere ili§kin Analizler 

Hisse senedi v.b. Finansal Ararlara ili$kin Riskier 

31.12.2016 31.12.2015 

9.717.373 

Sirket'in aktifinde makul deger degi~melerine duyarh hisse senedi ve benzeri finansal varhk mevcut degildir. 

-h) Likidite risk yonetimi 

Sirket, nakit ak1~lanm di.izenli olarak takip ederek finansal varhklarm ve yi.iki.imli.ili.iklerin vadelerinin 
e§le§tirilmesi yoluyla yeterli fonlann ve borc;:lanma rezervinin devamm1 saglayarak, likidite riskini yonetmeye 
c;:ah~maktad1r. 

Likidite riski tablolan 

ihtiyath likidite riski yonetimi, yeterli olc;:i.ide nakit tutmay1, yeterli miktarda kredi i~lemleri ile fon kaynaklannm 
kullamlabilirligini ve piyasa pozisyonlanm kapatabilme gi.ici.ini.i ifade eder. 

Mevcut ve ilerideki muhtemel bore;: gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say1da ve yi.iksek kalitedeki kredi 
saglay1c1larmm eri§ilebilirliginin si.irekli k1lmmas1 suretiyle yonetilmektedir. 

A~ag1daki tablo, Sirket' in ti.irev niteliginde olan ve olmayan finansal yi.iki.imli.ili.iklerinin TL bazmda vade 
dag1hm1m gostermektedir. 

31.12.2016 

Sozle~me Vadeleri 

Tiirev Olmayan Finansal 
Yiikiimliiliikler 

Banka Kredileri 

Ticari Bor1;:lar 

Di · er Bor9/ar 

Defter Degeri 

27.995.525 

26.894.845 

1.100.680 

Sozle~me 
Uyarmca Nakit 

<;::1ki~lar Toplam1 

28.202.325 

27.101.645 

1.100.680 

42 

3 Aydan K1sa 

28.202.325 

27.101.645 

1.100.680 

3-12 ay 
aras1 

1-5 yd 5 yddan 
aras1 uzun 
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Siizle~me Vadeleri 

Tiirev Finansal Y iikiimliiliik. 

Tiirev Nakit Giri§leri 

Tiirev Nakit <;zkz§lan 

31.12.2015 

Siizle§me Vadeleri 

Tiirev Olmayan Finansal 
Yiikiimliiliikler 

Banka Kredileri 

Ticari Bor<;lar 

Dig_er Bor<;lar 

Siizle~me Vadeleri 

Tiirev Finansal Yiikiimliiliik. 

Tiirev Nakit Giri§leri 

Tiirev Nakit <;1kt§lan 

Siizle§me Uyarmca 
Nakit (:tkt§lar 

Defter Degeri Toplam, 

238.579 170.204 

13.222.442 13.222.442 

(12.983.863) (13.052.238) 

Siizle§me 
Defter Degeri Uyarmca Nakit 

<;1k1§lar Toplam, 

25.648.988 25.847.126 

24.961.953 25 .160.091 

687.035 687.035 

Siizle§me 
Uyarmca Nakit 

Defter Degeri ~1k1~lar Toplam, 

(69.748) (188.763) 

14.588.711 14.588.711 

(14.658.459) (14.777.474) 

3-12 ay 
3 Aydan K1sa arast 

170.204 

13.222.442 

(13 .052.238) 

3-12 ay 
3 Aydan K1sa 

arast 

25.847.126 

25 .160.091 

687.035 

3-12 ay 
3 Aydan K1sa aras1 

(188.763) 

14.588.711 

(14.777.474) 

1-5 ytl 5 ytldan 
aras1 uzun 

1-5 ytl 5 y1ldan 
arast uzun 

1-5 ytl 5 y1ldan 
arast uzun 

39 FiNANSAL ARA<;LAR :GER<;EGE UY GUN DEGER A<;IKLAMALARI VE FiNANSAL RiSKTEN 
KORUNMA MUHASEBESi <;ER<;EVESiNDEKi A<;IKLAMALAR) 

Sirket, finansal aras;Jarm kay1th degerlerinin makul degerlerini yans1tt1g1m dii~iinmektedir. 

Finansal risk yonetimindeki hedefler 

Sirket'in finansman bolilmi.i finansal piyasalara eri~imin di.izenli bir §ekilde saglanmasmdan ve Sirket'in faaliyetleri 
ile ilgili maruz kalman finansal risklerin gozlemlenmesinden ve yonetilmesinden sorumludur. Soz konusu bu riskier; 
piyasa riski -doviz kuru riski, gers;ege uygun faiz oram riski ve fiyat riskini is;erir), kredi riski, likidite riski ile nakit 
akI§ faiz oram riskini kapsar. 

Sirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara kar§I finansal riskten korunmak amac1yla onemli tutarlarda olmasa 
da tiirev iiriin niteligindeki finansal aras:Janndan vadeli doviz i~lem sozle~melerini kullanmaktad1r. Sirket'in 
spektilatif amas:h finansal arac1 -tiirev iiriin niteligindeki finansal aras:Jann da dahil oldugu) yoktur ve bu tiir aras;larm 
ahm-satJmt ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktad1r. 

40 BiLAN<;O TARiHiNDEN SONRAKi OLAYLAR 

Yoktur. 

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

Yoktur. 
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