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FiNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAGIMSIZ DENET<;i RAPORU 

Datagate Bilgisayar Malzenieleri Ticaret Anonim ~irketi 
Yonetim Kurulu'na 

Giri~ 

Global Support Local Knowledge 

1) Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi'nin ("$irket") ve Bagh Ortakhg1'nm (bundan 
sanra birlikte "Grup" alarak amlacaktrr) 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle hazrrlanan ve ekte yer alan kansalide 
fmansal dururn tablasunu, aym tarihte sana eren y1la ait kansalide kar veya zarar ve ·diger kapsamh gelir 

. tablasunu, kansalide ozkaynak:lar degi~im tablasunu, kansalide nakit ak1~ tablasunu ve onemli muhasebe 
palitikalarmm ozeti ve diger ar;:Iklayici dipnotlarm1 denetlemi~ bulunuyaruz. 

Finansal Tablolarla ilgili Olarak Grup Yonetimi'nin Sorumlulugu 

2) ·Grup Yonetimi bu finansal tablalarm Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar1 Kururnu ("KGK") 
tarafmdan yayimlanan Tiirkiye Muhasebe Standartlar1'na ("TMS") uygun alarak hazrrlanmasmdan ve gerr;:ege 
uygun alarak sunumundan ve bunun ir;:in fmansal tablalarm usulstizltik veya hatadan kaynaklanan onemli 
yanh~hklar ir;:ermeyecek bir;:imde hazrrlanmasm1 saglamak amaciYla yonetim tarafmdan gerekli gortilen ir;: 
kantrallerden sarumludur. 

Bagtmstz Denetim Kurulu~unun Sorumlulugu 

3) Sarumlulugumuz, yaptlg1m1z baglffisiz denetime dayanarak bu fmansal tablolar hakkmda gorti~ bildirmektir. 
Bagimsiz denetimimiz, Sermaye Piyasas1 Kurulu'nca yayimlanan bagimsiz denetim standartlarma uygun 
alarak gerr;:ekle~tirilmi~tir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasm1 ve baglffiSIZ denetimin, fmansal tablalarm 
gerr;:egi dagru ve diirtist bir bir;:imde yans1t1p yansitmad1g1 kanusunda makul bir guvenceyi saglamak tizere 
planlanarak yiirtitulmesini gerektirmektedir. BaglffiSIZ denetimimiz, fmansal tablalardaki tutarlar ve dipnatlar 
ile ilgili baglffisli denetim kan1t1 taplamak amaciyla, baglffiSIZ denetim tekniklerinin kullamlmasm1 
ir;:ermektedir. Bagims1z denetim tekniklerinin ser;:imi, fmansal tablalarm, hata· ve/veya hileden ve 
usulsuzlUkten kaynaklan1p kaynaklanmad1gi hususu da dahil olmak uzere onemli yanh~llk ir;:erip 
i9ermedigine clair risk degerlendirmesini de kapsayacak ~ekilde, mesleki kanaatimize gore yap1lm1~trr. Bu 
risk degerlendirmesinde, i~letmenin ir;: kontrol sistemi goz oni.inde bulundurulmu~tur. Ancak, amaclffilz ir;: 
kantral sisteminin etkinligi hakkmda gorti~ vermek degil, baglffisiz denetim tekniklerini ka~ullara uygun 
alarak tasarlamak amaciyla, Grup Yonetimi tarafmdan hazrrlanan fmansal tablalar ile ir;: kantrol sistemi 
arasmdaki ili~kiyi ortaya kaymaktrr. Baglffislz denetimimiz, aynca Grup Yonetimi tarafmdan benimsenen 
muhasebe palitikalar1 ile yap1lan onemli muhasebe tahminlerinin ve fmansal tablolarm bir bUllin olarak 

sunumunun uygunlugunun degerlendirilmesini ir;:ermektedir. Bagrrns1z denetim srrasmda temin ettigimiz 
baglffislz denetim kan1tlarmm, gorti~umuzi.in alu~turulmasma yeterli ve uygun bir dayanak olu~turduguna 
inan1yaruz. 

Gorii~ 

4) Gorti~iimuze gore, ili~ikteki fmansal tablalar, Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim 
~irketi'nin 31 Arallk 2013 tarihi itibariyle fmansal durumunu, ayn1 tarihte sana eren ylla ait finansal 
perfarmansm1 ve nakit aki~larm1, TMS (Not 2) r;:err;:evesinde dagru ve diirtist bir bir;:imde yans1tmaktadrr. 

an independent member of lAP A International 

Adres: Polaris Plaza Ahi Evran Caddesi No: 21 Kat: 5 34398 Mas~ak -Istanbul 
·-" Telefon : (0212) 346 44 26- 27 Fax : (0212) 346 44 28 , ·-" 

,_ Web: www.cagdasbdd.com E-mail: info@cagdasbdd.c(l)ffl 
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Globol Suppcut t.ocol Knowledge 

Diger ilgili Mevzuattan Kaynaklanan Bagzmszz Denetr;i Yiikiimliiliikleri Hakkmda Raporlar 

5) 6102 sayll1 Ttirk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. maddesi uyarmca, Yonetim Kuru1u tarafiiDiza denetim 
kapsammda istenen avlk1amalari yapm1~ ve istenen belgeleri vermi~tir, aynca Grup'un 1 Ocak 2013 - 31 
Arahk 2013 hesap doneminde defter tutma diizeninin, kanun ile $irket esas sozle~mesinin fmansal 
raporlamaya ili~kin hiikiimlerine uygun olmad1gma dair onemli bir hususa rastlanmam1~tlr. 

6) 6102 say1h Ttirk Ticaret Kanununun 378. maddesine gore, pay senetleri borsada i~lem goren ~irketlerde, 
Yonetim Kurulu, ~irketin varhgm1, geli~mesini ve devamm1 tehlikeye dii~tiren sebeplerin erken te~hisi, bunun 
ivin gerekli onlemler ile varelerin uygulanmas1 ve riskin yonetilmesi amac1yla, uzman bir komite kurmak, 
sistemi vah~tlrmak ve geli~tirmekle yiikiimliidtir. Aym kanunun 398. maddesinin 4. flkrasma gore, 
denetvinin, Yonetim Kurulu'nun ~irketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanmda te~his 
edebilmek ve risk yonetimini gervekle~tirebilmek ivin 378. maddede ongoriilen sistemi ve yetkili komiteyi 
kurup kurmadigim, bOyle bir sistem varsa bunun yap1s1 * komitenin uygulamalarm1 avlklayan, esaslar1 
KGK tarafmdan belirlenecek, ayn bir rapor diizenleyerek, denetim raporuyla birlikte, Yonetim Kurulu'na 
sunmas1 gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yonetmek ivin Grup Yonetimi'nin gervekle~tirdigi 

faaliyetlerin operasyonel etkinligi ve yeterliligini degerlendirmeyi kapsamamaktadrr. Bilan~o tarihi itibariyle 
KGK tarafmdan heniiz bu raporun esaslar1 hakkmda bir avlklama yapilmami~trr. DolaylSlyla bu konuya 
ili~kin ayn bir rapor hazrrlanmam1~trr. 

'"'.n."'.u·.n.u BAGIMSIZ DENETiM S.M.M.M. A.S. 
~f,\6lol.l;of~ llllllfij~~~ International 

Sorumlu Ortak Ba~denetyi 
(istanbul, 11 Mart 2014) 

an independent member of lAP A International 

Ad res: Polaris Plaza Ahi Evran Caddesi No: 21 Kat: s· 34398 M_g,slak- Istanbul 
Telefon : (0212) 346 44 26- 27 Fax: (0212) 346 44 28 

Web: www.cagdasbdd.com E-mail: info@cagdastrdd.com 



DATAGATE BiLGiSAY AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 
31 ARALIK 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE 
FiNANSAL TABLOLAR 

Bagunszz 
FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN~O) (TL) Denetimden 

Ge~mi§ 

Dipnot 
Referanslan 31 Arahk 2013 

VARLIKLAR 

Diinen Varhklar 78.792.338 

Nakit ve Nakit Benzerleri 6 17.013.360 

Finansal Yatmmlar 7 

Ticari Alacaklar 10 37.552.140 

-jfi§kili TarajlardanTicari Alacaklar 10-37 150.063 

_jfi§kili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 37.402.077 

Diger Alacaklar 11 3.587 

-jfi§kili Tarajlardan Diger Alacaklar 11-37 

-jzi§kili Olmayan Taraflardan Diger Alacaklar 11 3.587 

Ttirev Ara~;lar 12 242.757 

Stoklar 13 16.586.864 

Pe~in Ode.nmi~ Giderler 15 218.630 

Cari Donem Vergisiyle ilgili Varl!klar 25 

Diger Don en V arl!klar 26 7.175.000 

Duran Varbklar 152.662 

Diger Alacaklar 11 

-jfi§kili Taraflardan Diger Alacaklar 11-37 

-jli§kili Olmayan Tarajlardan Diger A.Zacaklar 11 

Ozkaynak Yonterriiyle Degerlenen Yatmmlar 16 

Yatmm Ama<;:l! Gayrimenkuller 17 

Maddi Duran V arl!klar 18 65.318 

Maddi Olmayan Duran V arl!klar 19 3.229 

-Serefiye 

-Diger Maddi Olmayan Duran Varlzklar 19 3.229 

Pe~in Odenmi~ Giderler 15 

Ertelenmi~ Vergi Varl!gr 35 84.115 

TOPLAM V ARLIKLAR 78.945.000 

ili~ikteki A<;:rklayrcr Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm Tamamlayrcrsrdrr. 

SayfaNo: 1 

Yeniden 
Duzenlenmi§ (*) 

Bagunszz 
Denetimden 

Ge~mi§ 

31 Arahk2012 

82.078.556 

18.940.223 

40.654.512 

2.370 

40.652.142 

49.556 

49.556 

14.452.545 

1.373.549 

7.446 

6.600.725 

326.100 

1.139 

1.139 

90.451 

6.571 

6.571 

227.939 

82.404.656 

(*) Yeniden di.izenleme etkileri Not 2.04 kar~rla~trrmal! bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolarm diizenlenmesi 

.J - . 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 
31 ARALIK 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE 
FiNANSAL TABLOLAR 

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

KAYNAKLAR 

Klsa Vadeli Yiikiimliiliikler 

Krsa Vadeli Borylanmalar 

Uzun Vadeli Borylanmalarm Krsa Vadeli Krsrmlarr 

Diger Finansal Yiikiimliiliikler 

Ticari Bor9lar 

-ili:;kili Taraflara Ticari Borr;lar 

-ili:;kili Olmayan Tarajlara Ticari Borr;lar 

<;;ah~anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Bor9lar 

Diger Bor9lar 

-ili:;kili Taraflara Diger Borr;lar 

-ili:;kili Olmayan Tarajlara Diger Borr;lar 

Ti.irev Ara9lar 

Ertelenmi~ Gelirler 

Donem Karr Vergi Yiikiimliiliigii 

Krsa Vadeli Kar~rhklar 

- Diger Kzsa Vadeli Kar:;zlzklar 

Diger Krsa Vadeli Yiikiimliiliikler 

Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler 

Uzun Vadeli Borylanmalar 

<;;ah~anlara Saglanan Faydalara ili~kin U:zun Vadeli Kar~rhklar 

Ertelenmi~ Vergi Yiikiimliiliigii 

Diger Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler 

OZKAYNAKLAR 

Ana Ortakl1ga Ait Ozkaynaklar 

Odenmi~ Sermaye 

Sermaye Dlizeltme Farklarr 

Geri Almmr~ Paylar (-) 

Pay lara ili~kin Primler/Iskontolar 
Kar veya Zararda Yeniden Smrflandmlmayacak Birikmi~ Diger Kapsamh 

Gelirler veya Giderler 

-Yeniden Degerleme ve Olr;um Kazanr;/Kayzplan 
Kar veya Zararda Yeniden Smrflandmlacak Birikmi~ Diger Kapsamh 
Gelirler veya Giderler 

-Yabancz Para (:evrim Farklarz 

-Finansal Riskten Korunma Fonu 

Kardan Aynlan Krsrtlanmr~ Yedekler 

Ge9mi~ Yrllar Kar/Zararlarr 

Net Donem Karr/Zararr 

Kontrol Giicii Olmayan Paylar 

TOPLAM KAYNAKLAR 

ili~ikteki A91klayrcr Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm Tamamlayrcrsrdrr. 

Dipnot 
Referanslan 

8 

8 

9 

10 

10-37 

10 

20 

11 

11-37 

11 

12 

15 

35 

22 

22 

8 

24 

35 

26 

27 

27 

Bagunstz 
Denetimden 

31 Arahk 2013 

47.775.776 

41.729.865 

351.502 

41.378.363 

165.813 

36.532 

36.532 

3.030.966 

169.197 

2.643.403 

2.643.403 

134.872 

134.872 

31.034.352 

31.034.352 

10.000.000 

1.299.169 

3.245.938 

13.186 

13.186 

2.090.884 

2.090.884 

2.009.375 

15.587.755 

(3.211.955) 

78.945.000 

(*) Yeniden diizenleme etkileri Not 2.04 kar~rl~trrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolarm diizenlenmes· 

, __ 

SayfaNo: 2 

Yeniden 
Diizenlenmi:;(*) 

Bagmtsrz 
Denetimden 

31 Arahk2012 

53.377.789 

48.410.589 

231.050 

48.179.539 

174.284 

40.803 

40.803 

37.476 

1.098.342 

3.616.295 

3.616.295 

183.~50 

183.250 

28.843.617 

28.843.617 

10.000.000 

(562.761) 

2.711.057 

(901.809) 

(901.347) 

(462) 

1.996.958 

13.701.394 

1.898.778 

82.404.656 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 
31 ARALIK 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE 
FiNANSAL TABLOLAR 

KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR 
TABLOSU (TL) 

sihiDfJRULEN FAALiYETLER 

Has1lat 

Sat1~lann Maliyeti (-) 

BRUT KAR/ZARAR 

Gene! Yonetim Giderleri (-) 

Pazarlama, Sat!~ ve DagJtJm Giderleri (-) 

Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler 

' Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) 

ESAS FAALiYET KARl I ZARARI 

Dipnot 

Referansi 

28 

28 

29 

29 

31 

31 

Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler 32 

Yatmm Faaliyetlerinden Giderler (-) 32 
FiNANSMAN GiDERi ONCESi FAALiYET KARl VEYA 
ZARARI 

Finansal Gelirler 33 

Finansal Giderler (-) 33 
SihiDURULEN FAALiYETLER VERGi ONCESi 
KARIIZARARI 

Siirdiiriilen Faaliyetler Vergi GeliriGideri 

- Donem Vergi GeliriGideri 

- Ertelenmi~ Vergi GeliriGideri 

Donem KariZararmm Dagiiimi 

Kontrol Glicli Olmayan Paylar 

Ana Ortakhk Paylar1 

Pay Ba§ma Kazan~ 

DiGER KAPSAMLI GELiR KISMI 

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smdlandmlacaklar 

Yabanc1 Para <;::evrim Fark1 

Nakit Ak1~ Riskinden Korunma Kazan<;lan/Kayiplari 

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smdlandmlamayacaklar 

Emeklilik Planlanndan Akttieryal Kazan<; ve Kay1plar 

DiGER KAPSAMLI GELiR 

TOPLAM KAPSAMLI GELiR I GiDER 

Toplam Kapsamh GeliriGiderin Dagiiimi 

Kontrol Gticti Olmayan Paylar 

Ana Ortakhk Paylar1 

35 

35 

36 

27 

27 

27 

ili~ikteki A<;IklayiCI Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm TamamlayJcJSJdJr. 

Bagzmszz 
Denetimden 

Ge(;mi$ 

1 Ocak2013 

31 Arahk 2013 

157.442.950 

(150.625.287) 

6.817.663 

(2.440.553) 

(2.273.886) 

5.882.115 

(5.288.845) 

2.696.494 

2.696.494 

909.166 

(6.252.595) 

(2.646.935) 

(565.020) 

(379.660) 

(185.360) 

(3.211.955) 

(3.211.955) 

(0,321196) 

5.389.504 

5.389.042 

462 

13.186 

13.186 

5.402.690 

2.190.735 

2.190.735 

2.190.735 

SayfaNo: 3 

Yeniden 
Diizenlenmi$(*) 

Bagzmszz Denetimden 
Ge(;mi$ 

1 Ocak2012 

31 Arahk2012 

194.446.806 

(185.866.522) 

8.580.284 

(2.667.105) 

(2.321.387) 

13.124.523 

(10.638.465) 

.6.077.850 

6.077.850 

1.011.357 

(5.169.087) 

1.920.120 

(21.342) 

ooo:562) 

79.220 

1.898.778 

1.898.778 

0,189878 

(1.633.680) 

(1.625.774) 

(7.906) 

(1.633.680) 

265.098 

265.098 

265.098 

(*) Yeniden dtizenleine etkileri Not 2.04 kar~!la~tJrn;ah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolarm dtizenlenmesi notu;da a<;Iklanmi~tlr. 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 
31 ARALIK ·2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE 
FiNANSAL TABLOLAR 

NAKiT AKI~ TABLOSU (TL) 

A. i~LETME FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI 
Diinem Kan/Zaran 

Diinem Net Kan/Zarar1 Mutabakati ite ilgili Diizeltmeler 

Amortisman ve itfa Giderleri ile ilgili Diizeltmeler 

K.idem Tazminatt Kar~thgmdaki Artt~ (+) 

Ktdem Tazminatt Odemeleri (-) 

Alacaklar Reeskont Tutan (+) 

Sabit Ktymet Sat!~ Kan (-)I Zaran (+) 

Bory Kar~thklarmda artt~ ( +) I Azah~ (-) 

Forward Tahakkuku 

Cari Donem $iipheli Alacak Kar~thgt (+) 

Stok Deger Dii~ii~ Kar~thgt (+) 

Bory Senet1eri Prekontu (-) 

Faiz Gideri ( +) 

Faiz Ge1iri (-) 

Vergi Gelir/Gideri 

i~Ietme Sermayesinde Ger~ekle~en Degi~im1er 

Stoklardaki Artt~/ Azah~la ilgili Diizeltmeler 

Ticari Alacaklardaki Artt~/ Azah~la ilgili Diizeltmeler 

Ticari Borylardaki Artt~/Azah~la ilgili Diizeltmeler 

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Ala~lan 

Diger Don en Varhklarda art1~ (-) I azah~ ( +) 

Diger Y iikiimliiliiklerde azah~lar (-) I art1~ ( +) 

Diger Artt~lar/Azah~lar (+)/(-) 

Vergi Odemeleri (-) . 

B. YATIRIM F AALiYETLERiNDEN KA YNAKLANAN NAKiT AKI~LARI 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklann Satt~mdan Kaynaklanan Nakit Giri~leri 
Maddi ve Maddi Ohnayan Duran Varhklarm Ahmmdan Kaynaklanan Nakit <;:tkt~lan 

Tahsil Edilen Temettiiler ( +) 

C. FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI 

Ktsa vadeli mali borylardaki art1~ ( +) 

Uzun vadeli mali borylardaki art!~(+) 

OdenenFaiz 
YABANCI PARA <;EVRiMi F ARKLARININ ETKiSiNDEN ONCE NAKiT VE NAKiT 
BENZERLERiDEKi NET ARTIS/AZALI~ 

NAKiT VE NAKiT BENZERLERiNDEKi NET ARTIS/AZALIS 

. D. DONEM BA$1 NAKiT VE NAKiT BENZERLERi 

DONEM SONU NAKiT VE NAK.iT BENZERLERi 

ili~ikteki Aytklaytct Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann Tamamlaytctstdtr. 

Dipnot 
Referanslan 

18-19 
. 24 

22 

10 

18-19 

22 

7 

10 

13 

10 

33 

33 

35 

13 

10-11 

10-11 

26 

26 

35 

18-19 
18-19 

8 

8 

33 

6 

6 

SayfaNo: 4 

Bagzmszz 
Denetimden 

Gefmi§ 

1 Ocak2013-
31 Arahk 2013 

(269.335) 

(3.211.955) 

2.001.085 

51.784 

(3.898) 

(44.480) 

32.326 

(972.892) 

360.683 

341.086 

24.484 

2.647.101 

(1.000.129) 

565.020 

(6.428.413) 

(2.475.405) 

2.756 .471 

(6.709.479) 

(7.639.283) 

(574.275) 

8.154.686 

(210.463) 

(10.508) 

1.375 
(11.883) 

(1.646.972) 

(1.646.972) 

(1.926.815) 

(1.926.815) 

18.939.826 

17.013.011 

Yeniden 
Duzenlenmi§(*) 

Bagzmszz 
Denetimden Gefmi§ 

1 Ocak2012-
_31 Arahk2012 

( 4.854.365) 

1.898.778 

(1.287 .908) 

42.779 

102.015 

(17.904) 

(278.041) 

(3.574.579) 

59.041 

77.705 

107.276 

343.507 

4.028.418 

(2.199 .467) 

21.342 

3.445.271 

(6.948 .849) 

25.493.585 

(15.099.465) 

4.056.141 

(3.722.810) 

(i .219.475) 

(3 .031.323) 

(936.898) 

(20.378) 

(20.378) 

(10.914.874) 

(7.657.257) 

(1.428.666) 

(1.828.951) 

(15.789.617) 

(15.789.617) 

34.729.443 

18.939.826 

(*) Yeniden diizen1eme etki1eri Not 2.04 kar~tla~ttrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolann diizenlenmesi notunda aytklanmt~tlr. 

-<? 



) DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM 15iRKETi 
~-31 ARALIK 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE 
FiNANSAL TABLOLAR 

Kar veya Zararda Yeniden 
Smtflandmlmayacak 

Birikm~ Diger Kapsamh Gelirler ve 
OZKAYNAK DEGi~iM TABLOSU (TL) Giderler 

Yeniden 

Bag11nszz Denetimden Ge~mi$ 
Pay :ihra~ Degerleme ve 

Dip not Odenmi~ Priniieri/ Ol~iim Kazan~ I Diger 
--- ------

Referanslar1 Sermaye iskontolan Kay1plan Kazan~/(Kay1plar) 

01.01.2013 Not-27 10.000.000 2.711.057 

Geymi~ y!llar karlarma transferler 

Yedeklere transferler I 

Sermaye artmm1 

Temettii Odemesi 
Sermayeye ilave Edilecek i~tirak Sat1~ 
Kazanc1 

Toplam Kapsamh Gelir 534.881 13.186 

Yabancz para ~evrim forklarz 534.881 

Riskten Korunma Kazan9! Kayzp/arz 

Ne t diinem karz 

Emeklilik eJanlarz aktuez_al kazan9 ve ':!!J!!eJar 13.186 

31.12.2013 Not-27 10.000.000 3.245.938 13.186 
.I Yimiden Dlizenlenmi~(*) 

Bafi.zmszzDenetimden Ge£mi~ 

01.01.2012 Not-27 10.000.000 2.872.723 

Geymi~ y!llar karlarma transferler 

Yedeklere transferler 

(161.666) 

(161.666) 

Not-27 10.000.000 2.711.057 
Ayilclayici Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm Taman!layicisidir. 

) 

SayfaNo: 5 

Kar veya Zararda Yeniden Smtflandrriiacak 
Birikm "~ Dii!er Kapsamh Gelirler ve Giderler Birikmi$ Karlar 

Kardan 
Yabanc1 Para Ayriian Ge~m~ 
<;:evirim Riskten Korunma Sermaye K!SJtlanml~ YiilarKar/ Net Donem Kan/ 
Farklar1 Kazan~/ Kay1plan Diizeltme Farklan Yedekler Zararlar1 Zaran Ozkaynaklar 

(901.347) (462) (562.761) 1.996.958 13.701.394 1.898.778 28.843.617 

1.898.778 (1.898.778) 

12.417 (12.417) . 

2.992.231 462 1.861.930 (3.211.955) 2.190.735 

2.992.231 1.861.930 5.389.042 

462 462 

(3.211.955) (3.211.955) 

13.186 

2.090.884 1.299.169 2.009.375 15.587.755 (3.211.955) 31.034.352 

7.444 1.721.267 8.478.189 5.498.896 28.578.519 

5.498.896 (5.498.896) 

275.691 (275.691) 

(901.347) (7.906) (562.761) 1.898.778 265.098 

(901.347) (562.761) (1.625.774) 

(7.906) (7.906) 

1.898.778 1.898.778 

(901.347) (462) (562.761) 1.996.958 13.701.394 1.898.778 28.843.617 -



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedik9e Turk Lirasz olarak gosterilmi$tir) 

1 SiRKETiN ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU 

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.$. (Sirket) 1992 yrlmda Ttirkiye'de kurulmu~ olup faaliyet konusu, 
bilgisayar ve bilgisayar yan tirtinleri ahm ve satlmidir. 

Sirket'in 31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle en btiytik ortaklar1 indeks Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve 
Ticaret A.$.% 59,24 (Halka kapah kisim% 51,74 ve halka a~Ik krsrm% 7,5 olmak uzere toplam% 59,24), Tayfun 
Ate~ % 5,00 ve Halka A~Ik% 35, 75'tir. 

31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle Sirket'in konsolidasyona tabi tutulan bagh ortakhgma ili~kin 
bilgiler a~agrda yer almaktadrr: 

Dogrudan Dolayh 
Sirket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak 

Oram% Oram% 

Datagate International FZE 
Bilgisayar ve aksamlar1 150.000BAE 

100 100 
ahm satlmi Dirhemi 

Bundan bOyle konsolide mali tablolar ve dipnotlarmda ~irket ve bagh ortakhg1 "Grup" olarak adlandmlacaktrr. 

Grup 'un 31 Arahk 2013 tarihi itibari ile ortalama personel sayisi 28 (31 Arahk 2012: 40)' drr. Grup personelinin tamam1 
idari persone1dir. 

Grup'un ticaret siciline kay1th adresi Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/2 Kagithanelistanbul'dur. Sirket'in ana 
merkezi istanbul'dur. 

2 MALi TABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR 

2.01 Sunuma ili~kin Temel Esaslar 

Grup muhasebe kayrtlarrm Ttirkiye'de ge~erli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanhgr~nca 
yay1mlanan Tek Duzen Hesap Planr gereklerine gore TL olarak tutmaktadrr. ili~ikteki finansal tablolar SPK'nm 13 
Haziran 2013 tarih ve 28676 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasmda Finansal 
Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ("Teblig") htikumlerine uygun olarak hazirlanmi~tlr. Grup Tebligin 5. 
Maddesine gore Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarr kurumu ("KGK") tarafmdan yayrmlanan 
Ttirkiye Muhasebe Standartlan'm I Turkiye Finansal Raporlama Standartlar1 ile bunlara ili~kin ek ve yorumlar1 
("TMS/TFRS") uygulamaktadrr. Ekli finansal tablolar Grup'un yasal kayrtlarma dayandmlm1~ ve ge~erli para birimi 
olan "TL" cinsinden ifade edilmi~ olup, KGK tarafmdan yaymlanan Ttirkiye Muhasebe Standartlar!''na gore 
Sirket'in durumunu layikiyla arz edebilmek i~in bir takrm duzeltme ve smrfland1rma degi~ikliklerine tabi tutularak 
haz1rlanmr~t1r. 

1 Ocak- 31 Arahk 2013 hesap donemine ait konsolide finansal tablolar, 11 Mart 2014 tarihinde Yonetim Kurulu 
tarafmdan onaylanmr~tlr. Gene! Kurul'un ve ilgili yasal kurulu~larm yasal me:vzuata gore duzenlenmi~ finansal 
tablolar1 ve bu finansal tablolan degi~tirme yetkisi bulunmaktad1r. 

Yabanc1 Para i~lemlerin Fonksiyonel Para Birimi Cinsinden Degerlemesi 

Grup, fonksiyonel para birimini, ah~ ve sat1~larm onemli ol~tide ABD Dolar1 bazh olmasr nedeniyle, 21 no'lu 
Uluslararas1 Muhasebe Standard! ("UMS") "Kur Degi~iminin Etkileri" uyannca ABD Dolar1 olarak belirlemi~tir. 
Buna gore yabanc1 para i~lemlerinin ABD Dolar1'na ~evrimindeki ana hatlar a~ag1da belirtilmi~tir: 

- Y abanc1 para i~lemleri, yabanc1 para ile fonksiyonel para birimi arasmdaki i~lem tarihindeki spot kur uygulanmak 
suretiyle bulunan tutar tizerinden fonksiyonel para birimi cinsinden kayrtlara ahmr. 
Her bilanc;:o tarihinde, 
- Parasal yabanc1 kalemler kapan1~ kurlarr tiz.erinden, 
- Tarihi maliyeti ile kayrtlarda izlenen parasal olmayan yabanc1 kalemler i~lemin ger~ekle~tigi tarihteki kurlar 
tizerinden, 
- Yabanc1 para makul degeri iie -kayrtlarda izlenen parasal olmayan kalemler, makul degerlerinrn belirlendigi 
tarihteki kurlar tizerinden ABD Dolar1'na ~evrilir. 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 

31 Arabk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedik~e Turk Lirasz olarak gosterilmi:;tir) 

Fonksiyonel Para Biriminden Farkh Bir Rapodama Para Birimi Kullamlmast 
SPK'ya sunulmak uzere hazrrlanan bu finansal tablolar ve dipnotlar Turk Lirasr olarak sunulmu~tur. ABD Dolan 
olarak hazrrlanan finansal tablolarm sunum amacma yonelik olarak Turk Lirasr'na 9evrimindeki ana hatlar a~agrda 
belirtilmi~tir: -

- V arbk, yukumltilukler ve donemin · finansal tablolarma almmr~ gelir ve gideri sonucunda olu~an-Iar hari9 
ozkaynaklar kalemleri (bazl ozkaynaklar kalemleri hariy) bilanyo tarihi itibariyle olu~an kapanl~ kurlarl uzerinden 
Ttirk Lirasr'na 9evrilir. Ozkaynaklar hesaplarmdan sermaye ve sermaye yedekleri tarihsel nominal degerleri ile 
ta~mmakta olup bunlara ili~kin yevrim farklan ozkaynaklar iverisinde yabancl para yevrim farklarl hesabmda 
gosterilmektedir. 
- 31 Arabk 2013 tarihinde sona eren doneme ait gelir tablosu aybk ortalama doviz kurlarr kullamlarak TL'ye 
9evrilerek sunulmaktadrr. 
- Bu i~lemler sonucunda olu~an diger ttim farklar ozkaynaklar ve diger kapsamb gelir/gider ile ili~kilendirilmektedir . 
31 Arabk 2013, 31 Arabk 2012 ve 31 Arahk 2011 tarihleri itibariyle TLIABD Dolar1 kapan1~ kurlarr a~agrda 
belirtilmi~tir: 

Tarih ABD Dolan Kuru 

31 Arabk 2013 
31 Arahk 2012 
31 Arahk 2011 

2,1343 
1,7826 
1,8889 

2.02 Yiiksek Enflasyon Donemlerinde Mali Tablolarm Diizeltilmesi 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almr~ oldugu bir kararla, Turkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe 
Standartlarr'na uygun mali tablo hazrrlayan ~irketler ivin, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren ge9erli olmak uzere 
enflasyon muhasebesi uygulamasmm gerekli olmadrgrm ilan ettigi i9in bu tarihten itibaren Uluslararasr Muhasebe 
Standard! 29 "Ytiksek En:flasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama'ya gore finansal tablolarm hazrrlanmasr ve 
sunumu uygulamasrm sona erdirmi~tir. 

2.03 Konsolidasyon Esaslan 

Bagh Ortakbklar, Grup'un ya dogrudan ve I veya dolayh olarak sahip oldugu paylar neticesinde soz konusu 
~irketlerdeki paylarla ilgili toplam oy kullanma hakkmm % 50'den fazlasmr kullanma yetkisi vasttasryla; veya oy · 
kullanina hakkmm % 50'den fazlasmr kullanma yetkisine sahip olmainakla birlikte mali ve i~letme politikalarr 
tizerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve i~lefme politikalanm Grup'un menfaatleri 
dogrultusunda kontrol etme yetkisi ve gucune sahip oldugu ~irketleri ifade eder. 

Bagh ortakbklarm bilan9o ve kar/zarar tablolart Grup'un mali tablolarr ile tam konsolidasyon yontemi kullamlarak 
konsolide edilmi~tir . Grup'un aktifinde yer alan bagh ortakhklarm kayrth degeri ile bagh ortakhklarm ozsermayeleri 
kar~rbkh olarak netle~tirilmi~ aym zamanda ~irket ile bagh ortakbklar arasmdaki grup i9i i~lemler ve bakiyeler 
konsolidasyon srrasmda silinmi~tir. 

Azmbk haklarr, azmhk paylannm bagh ortakbklarm net aktiflerindeki ve donem faaliyet sonu9larmdaki paymr 
gosterir. Bu detaylar konsolide bilan9o ve kar/zarar tablosundan ayn olarak gosterilir. Azmbk haklarma ait zararlar 
bagh ortakhklann paylanna ait azmbk 91karlarmdan fazla ise, azmbgm baglayrcr yukumltiltikleri olmadrgr takdirde 
azmbklara ait zararlar yogunlugun ytkarlart aleyhine sonuvlanabilir. 

Grup'un ortak kontrolunde olan ve finansal ve faaliyet politikalart uzerinde onemli derecede etkisi bulunan ~irketler 
ise mu~terek yonetime tabi ortakhklar olarak tammlanmr~tlr. 

31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle Grup'un konsolidasyona tabi tutulan bagh ortakbgma ili~kin 
bilgiler a~agrda yer almaktadtr: 

Dogrudan Dolayh 
~irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak 

Oram% Oram% 

Dataeate International FZE 
Bilgisayar ve aksamlarr 150.000BAE 

100 100 - abmsatlmt Dirhemi -
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait KonsolideFinansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikre Tiirk Lirast olarak gosterilmi~tir) 

Sirket onceki donemde Birle~ik Arap Emirliklerinde mukim 150.000 BAE Dirhemi sermayeli Datagate International 
FZE iinvanh Sirket'e kurulu~ a~amasmda% 100 oranmda i~tirak etmi~tir. Datagate International FZE cari donemde 
konsolidasyon kapsamma dahil edilmi~ olup Sirket'e kurulu~ a~amasmda i~tirak edildiginden ~erefiye 
hesaplanmamt~ttr. 

Bagh ortakhgm bilanyo ve gelir tablosu tam konsolidasyon yontemine gore konsolide edilmi~ ve Sirket'in sahip 
oldugu bagh ortakhklarm kaytth degeri ile ozsermayeleri kar~thkh olarak netle~tirilmi~tir. Aym ~ekilde Sirket ile 
bagh ortakhk arasmdaki grup iyi i~lemler ve bakiyeler konsolidasyon strasmda kar~thkh olarak elimine edilmi~tir. 

2.04 Kar~Ila~tJ.rmah Bilgiler ve Onceki Donem Tarihli Mali Tablolarm Diizeltilmesi 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek iizere, Grup'un mali tablolart 6nceki donemle 
kar~tla~t1rmah haztrlanmaktadtr. Mali tablo kalemlerinin gosterimi .veya smlf1andmlmast degi~tiginde 
kar~t!a~tmlabilirligi saglamak amactyla, 6nceki donem mali tablolar1 da buna uygun olarak yeniden stmflandmhr. 

SPK'nm 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayth toplantlsmda alman karar uyarmca Sermaye Piyasasmda Finansal 
Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi kapsamma giren sermaye piyasas1 kurumlart iyin 31 Mart 2013 tarihinden sonra 
sona eren ara donemlerden itibaren yiiriirliige giren finansal tablo omekleri ve kullamm rehberi yaymlanrm~t1r. 
Yiiriirliige giren bu formatlar uyarmca Grup'un finansal durum tablolarmda ye~itli stmflamalar yaptlmt~ttr, Grup'un 
31 Arahk 2012 tarihli finansal durum tablosunda yap\lan smtflamalar ~unlardtr: 

- 31 Arahk 2012 tarihli fmansa1 tablolarda diger donen varhklar hesap grubunda yer alan 1.373.549 TL tutarmdaki 
gelecek aylara ait giderler ile verilen sipari~ avanslar1 finansal durum tablosunda Pe~in odenmi~ giderler olarak, 

-31 Arahk 2012 tarihli finansal tablolarda diger donen varhklar hesap grubunda bulunan 7.446 TL tutanndaki pe~in 
Odenen vergi finansal durum tablosunda cari donem vergisiyle ilgili Varhklar olarak, 

- 31 Arahk 2012 tarihli finansal tab1o1arda diger borc;:1ar hesap grubunda yer alan 174.284 TL tutarmdaki personele 
borc;:1ar ile Odenecek sosyal giivenlik kesintisi finansal durum tablosunda yah~anlara saglanan faydalar kapsammda 
borc;:lar olarak, 

- 31 Arahk 2012 tarihli finansal tablolarda diger borc;:lar ve diger ktsa vadeli yiiki.imli.iliikler hesap grubunda bulunan 
1.098.342 TL tutarmdaki gelecek aylara ait gelirler ile alman sipari~ vanslar1 finansal durum tablosunda ertelenmi~ 
gelirler olarak, 

- 31 Arahk 2012 tarihli finansal tablolarda diger finansal yiikiirnliiliikler ·ic;:erisinde gosterilen 37.476 TL tutarmdaki 
ti.irev araylara ili~kin yilkiimliili.ikler finansal durum tablosunda ktsa vadeli tiirev arac;:lar olarak stmflandmlmt~tlr. 

Sirket'in 31 Arahk 2012 tarihli kar veya zarar tablosunda yaptlan stmflamalar ~unlardtr: 

- Finansal gelirler hesap grubunda bulunan 363.968 TL tutarmdaki kur farkt geliri ve gideri'nin (net) 11.000.744 
TL si esas faa!iyetlerden diger gelirler kaleminde, 9.445.433 TL'sinin esas faaliyetlerden diger giderlerinde, 
2.187.265 TL'sinin finansman giderlerinde, 267.986 TL sinin ise finansman gelirlerinde gosterilmi~tir. 

- Finansal gelirler hesap grubunda bulunan 2.034.037 TL tutarmdaki satl~lardan elimine edilen faiz, cari donem 
reeskont geliri ve onceki donem reeskont iptali geliri esas faaliyetlerden diger gelirler ic;:erisinde, 

- Finansal giderler hesap grubunda bulunan 1.120.921 TL tutarmdaki ah~lardan elimine edilen faiz, cari donem 
reeskont gideri ve 6nceki donem reeskont iptali esas faaliyetlerden diger giderler ic;:erisinde stmflandmlmt~tlr. 

2.05 Netle~tirme I Mahsup 

Mali tablolarda yer alan finansal varhklar ve yiikilmltiltikler, ilgili degerleri netle~tirmeye izin veren yasal bir 
yetkinin olmas1 ve degerlerin net olarak gosterilmesi hususunda bir niyetin olmast ya da varhgm gerc;:ekle~mesi ile · 
borcun yerine getirilmesinin aym anda olmas1 durumunda mali tablolarda net degerleri i.izerinden 
gosterilmektedirler. 

8 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikre Turk Lirasz olarak g6sterilmi$fir) 

2.06 Muhasebe Politikalarmda Degi~iklikler 

Gerekli olmasr veya Grup'un mali durumu, performansr veya nakit akrmlarr uzerindeki i~lemlerin ve olaylarm 
etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve guvenilir bir sunumu sonucunu doguracak nitelikte ise muhasebe 
politikalarmda degi~iklik yaprhr. Muhasebe politikalarmda yaprlan degi~ikliklerin onceki donemleri etkilemesi 
durumunda, si:iz konusu politika hep kullammdaymr~ gibi mali tablolarda geriye di:intik olarak da uygulamr. Cari 
donemde muhasebe politikalarmda a~agrdaki degi~iklik yaprlmr~trr. 

TMS 19'de yaprlan degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan krdem tazminatr aktlieryal kayrp ve 
kazan9larr diger kapsamh gelirde raporlanmr~trr. Grup yi:inetimi muhasebe politikasr degi~ikliginin 31 Arahk 2012 
tarihi itibarryla sona eren hesap donemlerindeki finansal tablolara olan etkisini degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi 
sonrasr etkilerin onemsiz seviyede gi:iriilmesi nedeniyle ges;mi~ donem finansal tablolarmm yeniden 
dlizenlenmemesine karar vermi~tir. ·· 

2.07 Muhasebe Tahminlerindeki Degi~iklikler ve Hatalar 

Grup benzer nitelikteki i~lemleri, diger olaylarr ve durumlarr tutarh olarak konsolide finansal tablolara ahr, degerler 
ve sunar. Muhasebe politikalarmda yaprlan i:inemli degi~iklikler ve tespit edilen i:inemli muhasebe hatalarr geriye 
di:inlik olarak uygulanrr ve i:inceki di:inem finansal tablolarr yeniden dlizenlenir. Muhasebe tahminlerindeki 
degi~iklikler, yalmzca bir di:ineme ili~kin ise, degi~ikligin yaprldrgr cari di:inemde, gelecek di:inemlere ili~kin ise, hem 
degi~ikligin yaplldrgr donemde hem de gelecek di:inemlerde, ileriye yi:inelik olarak uygulamr. · 

Cari di:inem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki donemlere etkisi olmasr beklenen muhasebe tahminindeki 
bir degi~ikligin niteligi ve tutarr finansal tablo dipnotlarmda, gelecek donemlere ili~kin etkinin tahmininin mlimklin 
olmadrgr hailer dr~mda as;rklamr. Grup Yonetimi, maddi ve maddi olmayan duran varhklarm yararh omlirlerinin 
tespiti, kldem tazminatl hesabmda kullamlan aktueryal varsayrmlar, Grup lehine veya aleyhine devam eden dava ve 
icra takipleri is;in aynlacak kar~rhklar, stok deger dli~Ukliiglinlin tespiti gibi hususlarda muhasebe tahminlerine 
ba~vurmaktadrr. Kullamlan tahminlere ili~kin as;rklamalar a~agrda ilgili dipnotlarda yer almakta olup cari di:inemde 
muhasebe tahminlerinde bir degi~iklik yapllmamr~tlr. 

UMS 21 Kur degi~imlerinin etkileri standartr fonksiyonel para birimini i~letmenin faaliyet gosterdigi temel 
ekonomik 9evrenin para birimi olarak tammlar. Bir i~letmenin faaliyette bulundugu temel ekonomik s;evre, gene! 
olarak nakit yarattrgr ve harcadrgr s;evredir. Ges;erli para birimi; mal ve hizmet satl~larmm en s;ok etkileyen para 
birimi, i~9ilik v.b. giderlerin geryekle~tirildigi para birimi, finansman faaliyetlerinden saglanan naktin para birimi 
v.b. hususlar goz online almarak ve bu unsurlardaki gelecekte beklenen degi~meler gi:iz online almarak Grup 
Yi:inetimi tarafmdan belirlenmektedir. Grup Yonetimi fonksiyonel para birimine ili~kin muhasebe tahminlerini ve 
uyguladrgr politikalan her bilans;o doneminde tekrar gozden ges;irmektedir. 

UMS 19'de yaprlan degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan krdem tazminatr aktlieryal kayrp ve 
kazan9lar1 diger kapsamh gelirde raporlanm1~tlr. Sirket yonetimi muhasebe politikas1 degi~ikliginin 31 Arahk 2012 
tarihi itibanyla sona eren hesap donemlerindeki finansal tablolara olan etkisini degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi 
sonras1 etkilerin onemsiz seviyede gorlilmesi nedeniyle ge9mi~ di:inem finansal tablolarmm yeniden 
dlizenlenmemesine karar vermi~tir. 

Onemli Muhasebe Degerlendirme, Tahmin ve Varsayzmlarz 

Finansal tablolarm haz1rlanmasmda Sirket yi:inetiminin, raporlanan varhk ve ylikiimlultik tutarlarm1 etkileyecek, 
bilans;o tarihi itibari ile muhtemel ylikiimliiltik ve taahhiitleri ve raporlama di:inemi itibariyle gelir ve gider tutarlarm1 
belirleyen varsay1mlar ve tahminler yapmas1 gerekmektedir. Ger9ekle~mi~ sonu9lar tahminlerden farkh 
olabilmektedir. Tahminler dlizenli olarak gi:izden ge9irilmekte, gerekli dlizeltmeler yap1lmakta ve ger9ekle~tikleri 
donemde gelir tablosuna yansitllmaktadirlar. 

Finansal tablolara yansitilan tutarlar lizerinde onemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilan9o tarihinde var 
olan veya ileride ger9eklqebilecek tahminlerin esas kaynaklar1 goz oniinde bulundurularak yap1lan varsay1mlar 
a~agrdad1r : 

• K1dem tazminatl ylikiimliiliigii aktlieryal varsay1mlar (iskonto oranlar1, gelecek maa~ artr~lar1 ve 9ah$an 
aynlma oranlan) kullanrlarak belirlenir. (Not:24) 
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• Sirket, sabit kiymetlerini dogrusal amortisman metoduyla faydah omfu esasma uygun bir ~ekilde 

amortismana tabi tutmu~tur. Beklenen faydah omiir kalmt1 deger ve amortisman yontemi, tahminlerde 
ortaya 91kan degi~ikliklerin olas1 etkileri ivin her y!l gozden gevirilir ve tahminlerde bir degi~iklik varsa 
ileriye doniik olarak muhasebele~tirilir. Sirketin amortisman hesaplamalar1 ile ilgili herhangi bir tahmin 
degi~ikligi bulunmamaktad1r. (Not: 18-19) 

• Sirket, alacaklarmm tahsil edilmesi konusunda belirsizlik (~iiphe) olu~mas1 durumunda dava avihp 
av!lmadigma bakllmakslZln bu alacaklar ivin kar~Ihk aymnaktad1r. Sirket, alacaklarmm ~iipheli hale 
gelmesini onlemek amac1yla riskli gordiigii firmalardan teminat almaktad1r. (Not: 10) 

• Stoklar elde etme maliyeti veya net gervekle~ebilir degerin dii~iik olamyla mali tablolara yansit!lmi~tlr. 
Deger dii~iikliiklerinin belirlenmesi s1rasmda ~irket stoklarmda yer alan iiriinlerin teknolojik eskimelerini 

·· de dikkate almaktadir.(Not:13) 

Sirket, distribiitOrliigunii yapm1~ oldugu firmalardan sat!~ veya ahm iizerinden daha once belirlenen oranlarda prim 
almaktad1r. Prim tahakkuklar1 hakedi~ esasma gore gelir yaz!lmaktad1r. (Not:26) 

2.08 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti 

2.08.01 Hasilat 

Gelirler, gelir tutarmm giivenilir ~eki_lde belirlenebilmesi ve i~lemle ilgili ekonomik yararlarm Grup'a akmasmm 
muhtemel olmas1 iizerine alman veya almabilecek bedelin ger9ege uygun degeri iizerinden tahakkuk esasma gore 
kay1tlara ahmr. Gelirler PC, diziistii bilgisayar, anakart, hardisk, ekran kart! gibi bilgisayar ve bilgisayar aksamlar1 
sat1~larmdan olu~maktad1r. Sati~larm tamam1 bayiler kanab ile yap1lmakta olup nihai kullanicilara mal sat1~1 

gervekle~tirilmemektedir. Net satl~lar, mal sat!~larmdan iade ve sat!~ iskontolar1'nm dii~iilmesi suretiyle 
bulunmu~tur. 

Mallarm sat1~mdan elde edilen gelir, a~ag1daki ~artlar kar~Iland1gmda muhasebele~tirilir: 

• Grup'un miilkiyetle ilgili rum onemli riskleri ve kazan1mlar1 ahc1ya devretmesi, 
• Grup'un miilkiyetle ili~kilendirilen ve sfuegelen bir idari kat!hmmm ve sat!lan mallar iizerinde etkin bir 

kontroliiniin olmamas1, 
• Gelir tutarmm giivenilebilir bir ~ekilde olviilmesi, 
• i~Iemle ili~kili olan ekonomik faydalarm i~letmeye ak1~mm olas1 olmas1, 
e i~lemden kaynaklanacak maliyetlerin glivenilebilir bir ~ekilde Olc;tilmesi. 

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen omrii boyunca ilgili finansal varhktan elde edilecek tahmini nakit 
giri~lerini soz konusu varhgm kay1th degerine indirgeyen efektif faiz oran1 nispetinde ilgili donemde tahakkuk 
ettirilir. 

Sat!~lar iverisinde onemli bir finansman unsurunun bulunmas1 durumunda makul bedel gelecekte olu~acak nakit 
ak1mlarmm finansman unsuru iverinde yer alan gizli faiz oran1 ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk 
esasma gore mali tablolara yansitlhr. 

2.08.02 Stokiar 

Stoklar elde etme maliyeti veya net gervekle~ebilir degerin dii~iik olamyla mali tablolarda yansitlhr. Grup'un 
stoklar1 PC, diz iistii bilgisayar, elektronik ev iiriinleri, networking fuiinleri gibi bilgisayar ve bilgisayar 
aksamlarmdan olu~maktad1r. Maliyet FIFO metodu ile hesaplanmaktad1r. Net gervekle~ebilir deger, Grup'un sat!~ 
fiyatmdan tahmini sat!~ masraflannm dii~iilmesiyle bulunur. 

2.08.03 Maddi Duran Varhklar 

Maddi duran varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler ivin 31 Aral1k 2004 tarihi itibariyle 
enflasyonun etkilerine gore diizeltilmi~ maliyet degerlerinden; 2005 ve sonrasmda ahnan kalemler ivin maliyet 
degerlerinden birikmi~ amortismanm dii~iilmesi suretiyle mali tablolarda t~mrr. Amortisman, normal amor1;isman 
yontemi ile, her bir aktifin maliyetini iz bedel degerine getirmek iizere ekonomik omfuler esas almarak a~ag1daki 
oranlara gore hesaplanrnaktad1r. 

- Makina ve cihazlar 
- Do~eme ve demirba~lar 
- Ta~1tlar 

- Ozel Maliyetler 

Ekonomik Omiir (yil) 
5 

4-5 
2-5 

5 
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Maddi duran varhklar her bilanvo donemi itibari ile deger du~uklugu yonunden gozden gevirilmektedir Bir maddi 
duran varhgm kaytth degeri, tahmini geri kazantlabilir tutanndan fazla ise, kar~thk aynlmak suretiyle defter degeri 
geri kazamlabilir degerine indirilir. Maddi duran varhklar ivin hesaplanm1~ deger du~uklugu kar~thgt mevcut 
degildir. 

. . 
Sabit ktymetlerin sat1~1 dolaytstyla olu~an kar ve zararlar net defter degerleriyle sat1~ fiyatmm kar~tla~tmlmasi 
sonucunda belirlenir ve faaliyet karma dahil edilir. 

Baktm ve onartm giderleri gervekle~tigi tarihte gider yazthr. Eger baktm ve onar1m gideri ilgili aktifte geni~leme 
veya gozle gorunur bir geli~me saghyorsa aktifle~tirilir. 

2.08.04 Maddi Olmayan Duran Varhklar 

Maddi olmayan duran varhklar bilgisayar programlar1 ve haklar1 gibi satm alma yolu ile iktisap edilmi~ varhklar1 
ivermektedir. i~letme btinyesi iverisinde olu~turulmu~ maddi olmayan duran varhk bulunmamaktadtr. 

Maddi olmayan duran varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler ivin enflasyonun etkilerine gore 
diizeltilmi~ maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005'ten sonra satm alman kalemler ivin satm ahm maliyet degerinden, 
birikmi~ itfa ve tukenme paylan du~ulmu~ olarak ifade edilirler. 

itfa ve tukenme paylar1 yararh omurlerine gore be~ ytl ile on ytlhk surelerde normal amortisman yontemiyle 
hesaplamr. 

Maddi olmayan duran varhklar her bilanvo donemi itibari ile deger du~uklugu .yontinden gozden geyirilmektedir Bir 
maddi olmayan duran varhgm kaytth degeri, tahmini geri kazamlabilir tutarmdan fazla ise, kar~thk aynlmak · 
suretiyle defter degeri geri kazantlabilir degerine indirilir. Maddi olmayan duran varhklar ivin hesaplanm1~ deger 
dii~uklugu kar~Iltgi mevcut degildir. 

2.08.05 Varhklarda Deger Dii~iikliigii 

Serefiye gibi smtrstz omru olan varhklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varhklar ivin her ytl deger du~uklugu testi 
uygulamr. itfaya tabi olan varhklar ivin ise defter degerinin geri kazamlmasmm mumkun olmadtgt durum veya 
olaylarm ortaya vtkmast halinde deger du~ukltigu testi uygulantr. Varhgm defter degerinin geri kazanabilir tutarmt 
a~mas1 durumunda deger du~ukltigu kar~Iltgt kaydedilir. Geri kazamlabilir tutar, sat!~ maliyetleri du~uldukten sonra 
elde edilen geryege uygun deger veya kullantmdaki degerin buyuk olantdtr. Deger du~iiklugiiniln degerlendirilmesi 
ivin varhklar ayn tammlanabilir nakit aktmlarmm oldugu en du~uk seviyede gruplantr. Serefiye haricinde deger 
du~uklugune tabi olan finansal olmayan varhklar her raporlama tarihinde deger du~ukltigiiniln olas1 iptali ivin 
gozden ge9irilir. · 

2.08.06 Ara~t1rma Geli~tirme Giderleri 

Yoktur. 

2.08.07 Bor~lanma Maliyetleri 

Borvlanma giderleri gene! olarak olu~tuklart tarihte giderle~tirilmektedirler. Borvlanma giderleri, bir varhgm elde 
edilmesiyle, yaptmtyla veya fuetimiyle dogrudan ili~kilendirilebiliyor ise aktifle~tirilmektedirler. Borvlanma 
giderlerinin 3.ktifle~tirilmesi, harcamalar ile borvlanma giderleri gervekle~tigi :Zaman ba~lar, ilgili varhk kullantma 
haztr hale gelene kadar devam eder. Borvlanma giderleri, varhklarm amavlanan kullammlarma haztr olduklart 
zamana kadar aktifle~tirilmektedirler. Borvlanma giderleri, faiz giderleri ve borvlanma ile ilgili diger maliyetleri 
ivermektedir. Grup'un aktifle~tirilen finansman maliyeti bulunmamaktadtr. 

2.08.08 Finansal Ara~lar 

(i) Finansal varlzklar 

Finansal yatmmlar, geryege uygun deger farkt kar -zarar hesaplarma yansttilan ve geryege uygun degerinden 
kayttlara alman finansal varhklar haricindeki varhklar olup geryege uygun piyasa degerinden ahm i~lemiyle; 

dogrudan ili~kilendirilebilen harcamalar du~uldukten sonra kalan tutar uzerinden muhasebele~tirilir. 

Yatmmlar, yatmm aravlarmm ilgili olduklan piyasa tarafmdan belirlenen surelere uygun ~ekilde teslim edilmeleri 
ko~ulunu ta~tyan bir sozle~meye bagh olarak i~lem tarihinde kayttlara ahmr veya kayttlardan vtkarthr. 

Finarisal varhklar "geryege uyg;n deger fark1 kar veya zarara yanstttlan finansal varhklar", "vad~sine kadar elde 
tutulacak yatmmlar", "sattlmaya haztr finansal varhklar" ve "kredi ve alacaklar" olarak smtflandmhr. 
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Etkin faiz yontemi; 

Etkin faiz yontemi, finansal varhgm itfa edilmi~ maliyet ile degerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili~kili oldugu 
doneme dagitllmasi yontemidir. Etkin faiz oran1; finansal aracm beklenen ornrti boyunca veya uygun olmas1 
durumunda_ daha kisa bir zaman dilimi suresince tahsil edilecek tahmini nakit !oplammm, ilgili finansal varhgm tam 
olarak net bugunkU degerine indirgeyen orand1r. 

Geryege uygun deger fark1 kar-zarar hesaplanna yansitilan finansal varhklar d1~mda smlf1andmlan finansal 
varhklar ile ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktad1r. 

a) Gerr;ege uygun deger far/a kar veya zarara yansllzlan finansal varhklar 

Geryege uygun deger fark1 gelir tablosuna yans1t1lan finansal varhklar; ahm-satim amac1yla elde tutulan finansal 
varhklard1r. Bir finansal varhk kisa vadede elden yikarilmasi amac1yla edinildigi zaman soz konusu ba~hk altmda 
smlf1andmbr. Finansal riske kar~1 etkili bir koruma: arac1 olarak belirlenmemi~ olan tlirev urunleri te~kil eden bahse 
konu finansal varhklar da ger9ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1ttlan finansal varhklar olarak 
smlf1andmhr. Bu ba~hk altmda yer alan varhklar, donen varhklar olarak smlflandmhrlar. 

b) Vadesine kadar elde tutulanfinansal varlzklar 

Grup'un vadesine kadar elde tutma olanag1 ve niyeti oldugu, sabit veya belirlenebilir bir Odeme planma sahip, sabit 
vadeli borylanma araylar1, vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar olarak simflandmbr. Vadesine kadar elde 
tutulacak yatmmlar etkin faiz yontemine gore itfa edilmi~ maliyet bedelinden deger du~uklugu tutan du~Ulerek 
kay1tlara ahmr ve ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullamlmak suretiyle hesaplan1r. 

c) Satzlmaya hazzr finansal varhklar 

Satilmaya haZir finansal varhklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varhk olmayan veya (b) ahm sat1m 
amayh finansal varhk olmayan finansal varhklardan olu~maktad1r. Sattlmaya haZir finansal varhklar kay1tlara 
almd1ktan sonra guvenilir bir ~ekilde olyillebiliyor olmas1 ko~uluyla ger9ege uygun degerleriyle degerlenmektedir. 
Geryege uygun degeri guvenilir bir ~ekilde olylilemeyen ve aktif bir piyasas1 olmayan menkul kiymetler maliyet 
degeriyle gosterilmektedir. Sattlmaya haZir finansal varhklara ili~kin kar veya zararlara ilgili donemin gelir 
tablosunda yer verilmemektedir. Bu tUr varhklarm makul degerinde meydana gelen degi~iklikler ozkaynak hesaplar1 
i9inde gosterilmektedir. ilgili varhgm elden yikarilmasi veya deger du~uklligu olmas1 durumunda ozkaynak 
hesaplarmdaki tutar kar I zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Sattlmaya haZir finansal varhk olarak 
s1mflandmlan ozkaynak ara9larma yonelik yatmmlardan kaynaklanan .ve gelir tablosunda muhasebele~tirilen deger 
du~u~ kar~Ihklari, sonraki donemlerde gelir tablosundan iptal edileinez. Satilmaya haZir olarak s1mflandmlan 
ozkaynak arayiar1 haricinde, deger du~uklugu zaran sonraki donemde azahrsa ve azah~ deger du~uklugii zararmm 
muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele~tirilen deger 
du~uklugu zarar1 gelir tablosunda iptal edilebilir. 

d) Krediler ve alacaklar 

Sabit ve belirlenebilir Odemeleri olan, piyasada i~lem gormeyen ticari ve diger alacaklar ve krediler bu kategoride 
simflandmhr, Krediler ve alacaklar etkin faiz yontemi kullan1larak iskonto edilmi~ maliyeti uzerinden deger 
du~ilklugil du~Ulerek gosterilir. Kredi ve alacaklar ilzerindeki faizin onemsiz olmas1 durumunda kredi ve alacaklarm 
kay1th degeri makul deger olarak kabul edilir. 

Finansal varhklarda defier dusuk!Ugu 

Geryege uygun deger farki kar -zarar hesaplarma yansittlan finansal varhklar d1~mdaki finansal varhk veya finansal 
varbk gruplar1, her bilan9o tarihinde deger dii~ilklilgilne ugrad1klarma ili~kin gostergelerin buluriup bulunmad1gma 
dair degerlendirmeye tabi tutulur. 

Finansal varhgm ilk muhasebele~tirilmesinden sonra bir veya birden fazla olaym meydana gelmesi ve soz konusu 
olaym ilgili finansal varhk veya varhk Grup'unun gilvenilir bir biyimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akimiari 
tizermde yo! a9acag1 olumsuz etki nedeniyle ilgili finansal varhgm deger du~uklugune ugrayacagma ili~kin tarafs1z 
bir gostergenin bulunmas1 durumunda deger du~uklugil zaran olu~ur. Kredi ve alacaklar i9in deger du~ilklugu tutar1 
geiecekte beklenen tahmini nakit akimlarmm finansal varhgm etkin faiz oran1 ilzerinden iskonto edilerek hesaplanan 
bugilnku degeri ile defter degeri arasmdaki farktrr. . -
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Bir kar~1hk hesabmm k:ullamlmasi yoluyla defter degeri azalt!lm1~ olan ticari alacaklar haricinde, bi.ittin finansal 
varhklarda meydana gelen, deger dti~tikltigti dogrudan ilgili finansal varhgm kay1th degerinden dti~tiltir . Ticari 
alacagm tahsil edilememesi durumunda soz konusu tutar kar~1hk hesabmdan dti~tilerek silinir. Kar~1hk hesabmdaki 
degi~imler gelir tablosunda muhasebele~tirilir. 

Sat!lmaya ham ozkaynak ara~lar1 haricinde, deger dti~tikltigti zarar1 sonraki donemde azahrsa ve soz konusu azah~ 
deger dti~tikltigti zararmm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, 

onceden muhasebele~tirilmi~ olan deger dti~tikltigti zarar1, deger dti~tikltigtintin iptal edilecegi tarihte, yatmmm 
deger dti~tikltigtintin hi~ muhasebele~tirilmemi~ olmas1 haline gore ula~acag1 itfa edilmi~ maliyet tutarm1 ~mayacak 
~ekilde gelir tablosunda iptal edilir. 

Sat!lmaya haz1r ozkaynak ara~lannm ger~ege uygun degerinde deger dii~tikltigti sonrasmda meydana gelen art!~, 
dogrudan ozkaynaklarda muhasebele~tirilir. 

Nakit ve nakit benzerleri 

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satm ahm tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 
aydan daha az olan, hemen nakde ~evrilebilecek olan ve onemli tutarda deger degi~ikligi riski ta~Imayan ytiksek 
likiditeye sahip diger klsa vadeli yatmmlard1r. · 

(ii) Finansal yiikiimliiliikler 

Grup'un finansal ytiktimltiltikleri ve ozkaynak ara~lan, sozle~meye bagh dtizenlemelere ve finansal bir 
ytiktimltiltigtin veya ozkaynaga dayah bir aracm tammlanma esasma gore s1mflandmhr. Grup'un tUm bor~lar1 
dti~tildtikten sonra kalan varhklarmdaki hakki temsil eden sozle~me ozkaynaga dayah finansal arar;tlr. Belirli 
finansal yiiktimltiliikler ve ozkaynaga dayah finansal ara~lar i~in uygulanan muhasebe politikalar1 a~ag1da 

belirtilmi~tir. 

Finansal yiikiimltiltikler ger~ege uygun deger fark1 kil.r veya zarara yansit!lan finansal ytiktimltiltikler veya diger 
finansal ytikiimliiltikler olarak Simflandmhr. 

a) Gercege uygun deger [aria kdr veya zarara yansztzlan finansal yukumlulukler 

Ger~ege uygun deger farkl kil.r veya zarara yans1tllan finansal ytikiimliiltikler, ger~ege uygun degeriyle kayda ahmr 
ve ]1er raporlama doneminde, bilan~o tarihindeki ger~ege uygun degere gore yeniden degerlenir. Ger~ege uygun 
degerlerindeki degi~im, gelir tablosunda muhasebele~tirilir. Gelir tablosunda muhasebele~tirilen net kazan~ ya da 
kayiplar, soz konusu finansal ytiktimltiltik ir;in odenen faiz tutarm! da kapsar. 

b) Diger finansal yukumlulukler 

Diger finansal ytiktimltiliikler ba~lang1~ta i~lem maliyetlerinden armdmlm1~ ger~ege uygun degerleriyle 
muhasebele~tirilir. 

Diger finansal ytiktimliiliikler sonraki donemlerde etkin faiz oran1 iizerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin 
faiz yontemi k:ullanilarak itfa edilmi~ maliyet bedelinden muhasebele~tirilir. Etkin faiz yontemi, finansal 
ytiktimltiliigiin itfa edilmi~ maliyetlerinin hesaplanmas1 ve ilgili faiz giderinin ili~kili oldugu doneme dagitilmasi 
yontemidir. 

(iii) Tiirev finansal araclar 

Grup yabanc1 para piyasalarmda vadeli i~lem anla~malar1 yapmaktad1r. Ttirev finansal arar,:lar ilk kay1t 
anmda ttirev sozle~mesinin imzalandigi tarihteki piyasa degeri ile kaydedilir ve bunu mtiteakip piyasa 
degeriyle yeniden degerlendirilir. 

31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 itibariyle mevcut forward sozle~melerinin ilk ah~ degeri ile ger~ege uygun degeri 
arasmdaki farklar UMS 39 riskten korunma muhasebesi uygulamalar1 ~er~evesinde kar veya zarar tablosu altmda 
muhasebele~tirilmi~tir. 

Riskten korunma muhasebesi i~in yeterli ~artlar1 saglamayan tiirev ara~larm rayi~ degerlerindeki art!~ veya 
azah~tan kaynaklanan kazan~ veJ:'a kay1plar dogrudan gelir tablosu ile ili~kilendirilir. 

Rayi~ degerler miimktin oldugunca aktif piyasalardaki ge~erli piyasa fiyatlanndan, yoksa iskonto edilmi~ nakit 
aktmlart ve opsiyon fiyatlama modellerinden uygun olam ile belirlenir. Rayi~ degeri pozitif olan ttirevler 
varhk olarak, rayi~ degeri negatif olan ttirevler ise ytiktimliiliik olarak bilan~oda ta~m1rlar. (Not:7) 

' 13 
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2.08.09 Kur Degi~iminin Etkileri 

Grup, yabancr para cinsinden yaplian i~lemleri ve bakiyeleri TL'ye <;evirirken i~lem tarihinde ge<;erli olan ilgili 
kurlar1 esas almaktadrr. Bilan<;oda yer alan yabancr para birimi bazmdaki parasal varhklar ve bor<;lar bilan<;o 
tarihindeki doviz kurlan kullamlarak TL'ye <;evrilmi~tir. Yabancr para cinsinden olan i~lemlerin TL'ye 
<;evrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden dogan kur farkl gider veya gelirleri ilgili dop.emde gelir 
tablosuna yansrtllmaktadrr. Grup genellikle mal ahm1 yaptlgr doviz cinsleri bazmda mal satl~larmr 

ger<;ekle~tirmektedir. Dolayrsryla onemli bir kur riski ta~rmamaktadrr 
2.08.10 Pay Ba~ma Kazan~ 

Pay ba~ma kar, net karm ilgili donem i<;inde mevcut paylarm agrrhkh ortalama adedine bOlunmesi ile tespit edilir. 

Turkiye'de ~irketler, sermayelerini, hissedarlarma ge<;mi~ yli karlarmdan dagrttlklarr "bedelsiz pay" yolu ile 
arttlrabilmektedirler. Pay ba~ma kar hesaplamrken, bu bedelsiz pay ihracr <;rkarrlmr~ paylar olarak sayrhr. 
Dolayrsryla pay ba~ma kar hesaplamasmda kullamlan agrrhkh pay adedi ortalamasr, paylarm bedelsiz olarak 
<;rkanlmasmr geriye donuk olarak uygulamak suretlyle elde edilir. · 

2.08.11 Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar 

Grup, bilan<;o tarihinden sonraki diizeltme gerektiren olaylarm ortaya <;rkmasr durumunda, mali tablolara alman 
tutarlarr bu yeni duruma uygun ~ekilde duzeltmekle yukumlUdfu. Bilan<;o tarihinden sonra ortaya <;rkan duzeltme 
gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullanrcrlannul. ekonomik kararlarmr etkileyen hususlar olmalarr halinde mali 
tablo dipnotlarmda a<;rklanrr. 

2.08.12 Kar~Ihklar, ~arta Bagh Yiikiimliiliikler ve ~arta Bagh Varhklar 

Kar~rhklar ancak ve ancak Grup'un ge<;mi~ten gelen ve halen devam etmekte olan bir ylikiimlulugii (yasal ya da 
yaprsal) varsa, bu yukumlliliik sebebiyle i~letmeye ekonomik <;rkar saglayan kaynaklarm elden <;rkarrlma olasrhgr 
mevcutsa ve yuklimllilugun tutarr guvenilir bir ~ekilde belirlenebiliyorsa kayrtlara almmaktadrr. Paranm zaman 
i<;indeki deger kaybr onem kazandrgmda, kar~rhklar ileride olu~masr muhtemel giderleri bugunku piyasa degerlerine 
getiren ve gereken durumlarda ytikumlUIUge ozel riskleri de i<;eren vergi oncesi bir iskonto oranryla indirgenmi~ 
degeriyle yansrtrlmaktadrr. indirgenmenin kullanlidrgr durumlarda, kar~rhklardaki zaman farkmdan kaynaklanan 
artr~ faiz gideri olarak kayrtlara ahnmaktadrr. Kar~rhk olarak mali tablolara ahnmasr gerekli tutarm belirlenmesinde, 
bilan<;o tarihi itibariyle mevcut ylikiimluliigun ifa edilmesi i<;in gerekli harcama tutarmm en ger<;ek<;i tahmini esas 
ahmr. Bu tahmin yaprbrken mevcut tum riskier ve belirsizlikler goz onunde bulundurulmahdrr. 

Sarta bagh yukumllilukler ve varhklar mali tablolara almmamakta ancak mali tablo dipnotlarmda a<;rklanmaktadrr. 
Sarta bagh ylikumluluk olarak i~leme tabi tutulan kalemler i<;in gelecekte ekonomik fayda i<;eren kaynaklarm 
i~letmeden <;rkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu ~arta bagb ylikumlliluk, guvenilir tahminin 
yaprlamadrgr durumlar hari<;, olasrhktaki degi~ikligin oldugu donemin mali tablolarmda kar~rhk olarak mali 
tablolara ahmr. 

2.08.13 Kiralama i~Iemleri 

Kiracz Olarak Grup 

Finansal Kir'alama 

Kira konusu mala ili~kin tiim onemli risk ve getirilerin kiracrya devredilmi~ oldugu kiralamalar finansal kiralama 
olarak tanrmlanmakta ve rayi<; bedel veya minimum kira odemelerinden hangisi du~ukse o tutar ile 
muhasebele~tirmektedir. 

Finansal kiralama i~leminden kaynaklanan yukumlullik kalan bakiye uzerinde sabit bir faiz oram saglamak i<;in, 
odenecek faiz ve anapara borcu olarak ayn~tmlmr~trr. Finansal kiralama i~lemine konu olan sabit krymetin ilk 
edinilme a~amasmda katlamlan masraflar maliyete dahil edilir. Finansal kiralama yolu ile elde edilen sabit krymetler 
tahmin edilen ekonomik omiirleri iizerinden amortismana tabi tutulur. 

Grup'un finansal kiralama konusu varhklarmm net defter degerine ve kiralama konusu varbklara ili~kin bilgilere 
Not:18'de yer verilmi~tir. Grup'un finansal kiralama bor<;larma ili~kin bilgiler Not:8'de yer almaktadrr. 

Operasyonel Kiralama 

Kiralayanm, maim tlim risk ve faydalarrm elinde bulundurdugu kira sozle~meleri operasyoner kiralama olarak 
adlandmbr. Bir operasyonel kiralama i<;in yaprlan kiralama odemeleri, kiralama suresi boyunca normal yonteme 
gore gider olarak kayrtlara almmaktadrr. Kiracr srfah ile taraf olunan kira sozle~meleri istanbul, Ankara, izmir, 
Diyarbakrr ofis ve depo kiralamalarma ve ara<; kiralarma ili~kindir. Ylihk kira odemeleri kira fuesi boyunca 
dogrusal yontemle gider yazrlmaktadrr. 
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31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedik(:e Tiirk Liras! olarak gosterilmi:jtir) 

Kiralayan Olarak Grup 

Operasyonel Kiralama 

Grup operasyonel kiralamaya tabi sabit klymetleri bilanyoda sabit klymetin iyerigine gore gostermektedir. 
Operasyonel kiralama i~leminden kaynaklanan kiralama gelirleri, kiralama -sliresi boyunca normal yontemle gelir 
olarak kayttlara almmaktadtr.Kiraya veren stfati ile taraf olunan kira sozle~meleri ise Grup'un faaliyet gosterdigi ana 
binanm ktiytik ktstmlarmm konsolidasyon kapsammda olmayan grup ~irketlere ve bir adet grup d1~1 ~irkete ofis ve 
depo olarak klralanmasmdan kaynaklanmaktadtr. 

2.08.14 ili~kili Taraflar 

Bu mali tablolann amac1 dogrultusunda ortaklar, list dtizey yoneticiler ve Yonetim Kurulu liyeleri, aileleri ve onlar 
tarafuidan kontrol edilen veya onlara bagh ~irketler, i~tirak ve ortakhklar ili~kili taraflar olarak kabul ve ifade 
edilmi~lerdir. ili~kili taraflarla geryekle~tirilen i~lemler ve bakiyeler Not:37'de yer almaktadtr 

2.08.15 Devlet Te~vik ve Yardtmlan 

Yoktur. 

2.08.16 Yatlnm Ama~h Gayrimenkuller 

Grup'un 31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle yatmm amayh gayrimenkulti mevcut degildir. 

Yatmm ama9h gayrimenkuller, kira veya deger art1~ kazanc1 elde etmek amactyla elde tutulan gayrimenkuller olup, 
maliyet degerinden birikmi~ amortisman ve birikmi~ deger dti~tikltiklerinden sonraki tutarlar ile gosterilmektedir. 
Kabul goren kriterlere uymasr durumunda bilanyoda yer alan tutara, var olan yatmm amayh gayrimenkultin 
herhangi bir krsmmr degi~tirmenin maliyeti dahil edilir. Soz konusu tutara, yatmm amayh gayrimenkullere yaprlan 
gtinltik bakrmlar dahil edilmez. 

Amortisman, normal amortisman yontemi ile, her bir aktifin maliyetini iz bedel degerine getirmek tizere ekonomik 
omtirler esas ahnarak ytlhk % 2 oranlara gore hesaplanmaktadtr. 

Yatmm amayh gayrimenkullerin kullamm d1~1 kalmalan veya sat1lmalarr durumunda, bilanyodan yikartthrlar. Bu 
gayrimenkullerin satrmlarmdan dogan kar veya zarar gelir tablosunda gosterilir. 

2.08.17 Kurum Kazanc1 Uzerinden Hesaplanan Vergiler 

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

Cari vergi 

Cari yrl vergi ytiklimltilligli, donem karmm vergiye tabi olan krsmr lizerinden hesaplamr. Vergiye tabi kar, diger 
ytllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen 
kalemleri hari9 tuttugundan dolayr, gelir tablosunda belirtilen kardan farkhhk gosterir. Grup'un cari vergi 
yliktimltilligli bilan9o tarihi itibariyle yasalla~m1~ ya da onemli olytide yasalla~m1~ vergi oran1 kullamlarak 
hesaplanmi~tir. 

Ertelenmi:j vergi 

Ertelenen vergi ytiktimltiltigli veya varhg1, varhklarm ve ytiktimltiltiklerin mali tablolarda gosterilen tutarlar1 ile 
yasal vergi matrahr hesabmda dikkate ahnan tutarlarr arasmdaki geyici farkhhklarm bilanyo yontemine gore vergi 
etkilerinin yasala~m1~ vergi oranlar1 dikkate almarak hesaplanmastyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi 
yliktimltiltikleri vergilendirilebilir geyici farklarm tlimli iyin hesaplamrken, indirilebilir geyici farklardan olu~an 
ertelenen vergi varhklarr, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanm kuvvetie 
muhtemel olmasr ~arttyla hesaplanmaktadtr. Serefiye veya i~letme birle~meleri dr~mda varhk veya yliklimltiltiklerin 
ilk defa mali tablolara ahnmasmdan dolay1 olu~an ve hem ticari hem de mali kar veya zararr etkilemeyen geyici 
zamanlama farklarma ili~kin olarak ertelenen vergi yliklimltilligli veya varhg1 hesaplanmaz. 

Ertelenen vergi yliklimltiltikleri, Grup'lin geyici farkhhklarm ortadan kalkmasmi kontrol edebildigi ve ,Yakm 
gelecekte bu farkm ortadan kalkma olasthgmm dti~lik oldugu durumlar haricinde, bagh ortakhk ve i~tiraklerdeki 
yatmmlar ve i~ ortakhklarmdaki paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir geyici farklann tlimli i9in hesaplamr. Bu 
tlir yatmm ve paylar ile ili~kile-ndirilen vergilendirilebilir geyici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi varhklan, 
yakm gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanm kuvvetle muhtemel olmas1 
ve gelecekte bu farklarm ortadan kalkmasmm muhtemel olmas1 ~arttyla hesaplanmaktad1r. 
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Ertelenen vergi varhgmm kaytth degeri, her bir bilanyo tarihi itibariyle gozden geyirilir. Ertelenmi~ vergi varhgmm 
kaytth degeri, bir k1smmm veya tamammm saglayacag1 faydanm elde edilmesine imkan verecek dtizeyde mali kar 
elde etmenin muhtemel olmadigi 5lytide azalt!hr. 

Ertelenmi~ vergi varhklar1 ve ytiktimltiltikleri varhklarm ger9ekle~ecegi v_eya ytiktimltiltiklerin yerine getirildigi 
donemde geyerli olmas1 beklenen v~ bilanyo tarihi itibariyle kanunla~m1~ veya onemli 5lytide kanunl~m1~ vergi 
oranlar1 (vergi dtizenlemeleri) lizerinden hesaplamr. Ertelenmi~ vergi varhklar1 ve ytiktimltiltiklerinin hesaplanmas1 
s1rasmda, Grup'un bilanyo tarihi itibariyle varhklarmm defter degerini geri kazanma ya da ytiktimltiltiklerini yerine 
getirmesi iyin tahmin ettigi yontemlerin vergi sonuylari dikkate ahmr. 
Ertelenmi~ vergi varhklar1 ve ytiktimltiltikleri, cari vergi varhklar1yla cari vergi ytiktimltiltiklerini mahsup etme ile 
ilgili yasal bir hakkm olmas1 veya soz konusu varhk ve ytiktimltiltiklerin aym vergi mercii tarafmdan toplanan gelir 
vergisiyle ili~kilendirilmesi ya da Grup'un cari vergi varhk ve ytiktimltiltiklerini netle~tirmek suretiyle odeme 
niyetinin olmas1 durumunda mahsup edilir. 

Donem cari ve ertelenmi~ vergisi 
Dogrudan ozkaynakta alacak ya da bory olarak muhasebele~tirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ili~kin 
ertelenmi~ vergi de dogrudan ozkaynakta muhasebele~tirilir) ile ili~kilendirilen ya da i~letme 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~mel~rinde, ~erefiye hesaplanmasmda ya da satm alanm, satm alman . 
bagh ortakhgm tammlanabilen varhk, ytiktimltiltik ve ~arta bagh borylarmm geryege uygun degerinde elde ettigi 
paym satm ahm maliyetini ~an k1smmm belirlenmesinde vergi etkisi goz ontinde bulundurulur. 
Mali tablolarda yer alan vergiler, cari donem vergisi ile ertelenmi~ vergilerdeki degi~imi iyermektedir. Grup, donem 
sonuylari lizerinden cari ve ertelenmi~ vergi hesaplamaktad1r. 

Vergi varlzk ve Yukumliiliiklerinde Netle~tirme 

Odenecek kurumlar vergisi tutarlar1, pe~in odenen kurumlar vergisi tutarlar1yla ili~kili oldugu i9in 
netle~tirilmektedir. Ertelenmi~ vergi aktif ve pasifi de aym ~ekilde netle~tirilmektedir. 

2.08.18 c;ah~anlara Saglanan Faydalar!KJ.dem Tazminatlan 

Ttirkiye'de ge9erli i~ kanunlar1 geregi emeklilik ve k1dem tazminatl provizyonlar1 ili~ikteki finansal tablolarda 
ger9ekle~tik9e provizyon olarak aynlmaktad1r. Gtincellenmi~ olan UMS 19 "9alz~anlara Saglanan Faydalar" 
Standard! uyarmca soz konusu ttirdeki Odemeler tanimlanmi~ emeklilik fayda planlar1 olarak nitelendirilir. 

Ekii mali tablolarda kldem tazminatl ytiktimltiltigli, gelecek ydl~da odenecek emeklilik tazminatmm bilan9o 
tarihindeki degerinin hesaplanmas1 amac1yla enflasyon oranmdan arnidmlm1~ uygun faiz oram ile iskonto edilmesi 
ile bulunan tutar olarak mali tablolara yansitllmi~tlr. Emeklilik tazminat giderine dahil edilen faiz maliyeti faaliyet 
sonuylarmda ktdem tazminat gideri olarak gosterilmektedir. 

2.08.19 Nakit Aklm Tablosu 
Nakit ve nakit benzeri degerler bilan9oda maliyet degerleri ile yansit!lmaktadirlar. Nakit ak1m tablosu i9in dikkate 
ahnan nakit ve nakit benzeri degerler eldeki nakit, banka mevduatlar1 ve likiditesi ytiksek yatmmlar1 i9ermektedir. 

Nakit ak1mtablosunda, doneme ili~kin nakit akimlari i~letme, yatmm ve finansman faaliyetlerine dayah bir bi9imde 
smtflandmlarak raporlanir.i~letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit aklmlar1, Grup'un esas faaliyetlerinden 
kaynaklanan nakit ak1mlanm gosterir. 

Yatmm faaliyetleriyle ilgili nakit akimlari, Grup'un yatmm faaliyetlerinde (varhk yatmmlar1 ve finansal yatmmlar) 
kullandigi ve elde ettigi nakit akimlarmi gosterir. 

Finansman faaliyetlerine ili~kin nakit aktmlari, Grup'un finansman faaliyetlerinde kullandigi kaynaklar1 ve bu 
kaynaklarm geri odemelerini gosterir. 

2.08.20 Gelir Tahakkuklan 

Grup'un sat1~m1 ger9ekle~tirdigi lirtinl~rin tamamma yakm1 yurtd1~1 men~eilidir. Ahmlarm bir klsm1 . yurtd1~1 
firmalardan bir k1smi ise yurtd1~1 firmalarm Ttirkiye'deki yerle~ik kurulu~larmdan veya Ttirkiye'de yerle~ik 
kurulu~lardan ger9ekle~tirilmektedir. Yurtiyi veya yurt d1~1 flrmalan tarafmdan verilen hedeflerin geryekle~mesine 
bagh olarak "rebate" , "risturn" , "sell out" ve "bonus adlar1" ad1 altmda bir tak1m bedeller ahnmakta veya cari 
hesaplara mahsup edilmektedif. Soz konusu bedeller satiCI firmalat tarafmdan verilen hedeflerin veya ~artlarm 
saglanmas1 ile bilanyonun aktifinde credit note gelir tahakkuku olarak muhasebele~tirilmektedir. Satlc! firmalar 
tarafmdan "rebate" , "risturn", "sell out" , "bonus" ve "credit note" ad1 altmda dtizenlenen bel eler (veya Grup 
tarafmdan dtizenlenen faturalar ile) ile soz konusu bedeller cari hesaptan mahsup edilmekte veya ta s edilmektedir. 
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2.08.21 Garanti Kar~Ihklan 

Grup, bili~im teknolojileri iiriinlerinin Tiirkiye distribiitorliigiinii yapmaktadrr. Satr~r gervekle~en iiriinlerin 
garantileri iiretici firmalar tarafmdan atanan ~irketler tarafmdan verilmektedir. Garanti kapsammda tarafrmrza 
sunulan iirtinler bayilerden gelmekte ve tireticilere veya iireticilerin atadrgr firmalara tamir bakrm ivin 
gonderilmektedir. Tamir bakrm sonrasr garanti kapsammda degi~tirilmesf gereken iiriinler ivin mii~terilere yeni 
iiriinler verilmekte, tutarr iiretici firm.alara fatura edilmektedir. Garanti kar~rhgr yiikiimliiliigiimiiz bulullinamaktadrr. 

2.09 Y eni ve Revize Edilmi~ Uluslararast Finansal Raporlama Standartlan 

i) 1 Ocak 2013 tariliinden itibaren ge~erli olan yeni standart, degi~iklik, yorum ve ilke kararlarma 
ili~kin ozet bilgi: 

• TFRS 1 (Degi~iklik) "TFRS'nin ilk Defa Uygulanmasr" (1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasmda ba~layan 
hesap donemlerinde ge9erlidir.) Yaprlan degi~iklik, ilk kez TFRS uygulayan ~irketlerin piyasa faiz 
oranmdan daha dti~iik bir faiz oranr ile kullandrklarr kamu kredilerinin muhasebele~tirilmesine ili~kin 
dtizenlemeleri ic;;ermektedir. 

• TFRS 7 (Degi~iklik) "Finansal Arac;lar: Ac;rklamalar" (1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasmda ba~layan 
hesap donemleri ivin gec;erlidir ve geriye doniik olarak uygulanacaktrr.) Dipnot ac;rklamalarmm · 
detaylandmlmasma ili~kin hiikiimler ic;ermektedir. Degi~iklikle TFRS ve diger standartlara gore 
hazrrlanmr~ mali tablolann kar~rl~tmlabilirliginin arttmlmasr amac;lanmr~trr. 

• TFRS 10 "Konsolide Finansal Tablo1ar" (1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasmda ba~layan hesap donemleri 
ic;in gec;erlidir ve gec;;mi~e doniik olarak uygulanacaktrr. TFRS 11 Mii~terek Diizenlemeler ve TFRS 12 
Diger i~Ietmelerdeki Yatmmlarm Ac;rklamalarr standartlarmm da aym anda uygulanmasr ~artr ile erken 
uygulamaya izin verilmi~tir.) Mti~terek yonetilen i~ ortakhklarmm ve mti~terek faaliyetlerin nasrl 
muhasebele~tirilecegi diizenlenmi~tir. TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardmm 
konsolidasyona ili~kin krsmmm yerini almr~trr . Hangi ~irketlerin konsolide edilecegini belirlemede 
kullanrlacak yeni bir "kontrol" tanrmr yaprlmr~trr. 

• TFRS 11 "Mii~terek Dtizen1emeler" (1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasmda ba~layan hesap donemleri ic;in 
gec;erlidir ve gec;mi~e doniik olarak uygulanacaktrr. TFRS 10 Konsolide Finansa1 Tab1o1ar ve TFRS 12 
Diger i~letmelerdeki Y atmmlarm Ac;rklamalarr standartlannm da aym anda uygulanmasr ~artr ile erken 
uygulamaya izin verilmi~tir.) Mii~terek yonetilen i~ ori:akhklarmm ve mii~terek faaliyetlerin nasrl 
muhasebele~tirilecegi diizenlenmi~tir. Yeni standart kapsammda, artrk i~ ortakhklarmm oransal 
konsolidasyona tabi tutulmasma izin verilmemektedir. 

• TFRS 12 "Diger i~Ietmelerdeki Yatmmlarm Ac;rklamalan" (1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasmda 
ba~layan hesap donemleri ic;in gec;erlidir ve gec;mi~e doniik olarak uygulanacaktrr. TFRS 10 Konsolide 
Finansal Tablolar ve TFRS 11 Mii~terek Diizenlemeler standartlarmm da aym anda uygulanmasr ~artr ile 
erken uygulamaya izin verilmi~tir.) Bir i~letmenin katrhmmm oldugu ~irketlere ait olan konsolide ve 
konsolide olmayan finansal tablolara ili~kin ileri diizeyde avrklamalar getirmi~tir. 

• TFRS 13 "Gerc;ege Uygun Degerin Olc;iimii" (Bu standart 1 Ocak 2013 ve sonrasmda sona eren hesap 
donemlerinden itibaren ileriye dogru uygulanacaktrr. Erken uygulamaya izin verilmektedir.) Standart 
gerc;ege uygun deger olc;iimleri ic;in rehber niteligindedir ve gerc;ege uygun degerin TFRS kapsammda 
nasrl olc;iilecegini avrklamaktadrr. Bu standart gerc;ege uygun deger Olc;iimleri ile ilgili ek ac;rklama 
ytiktimliiltikleri getirmektedir. 

• TMS 1 (Degi~iklik) "Finansal Tablolann Sunumu" (1 Temmuz 2012 tarihinde veya sonrasmda ba~layan 
hesap donemleri ic;in gec;erlidir ve gec;mi~e dontik uygulanacaktrr.) Yaprlan degi~iklikle diger kapsamh 
gelir tablosunda gosterilen kalernlerin sadece gruplamasr degi~mektedir. Takip eden donemletde gelir 
tablosunda smrflanma olasrhgr olan kalemler ile bOyle bir olasrhk olmayan kalemler ayn guplar halinde 
raporlanacaktrr. 

• TMS 19 (Degi~iklik) "(ah~anlara Saglanan Faydalar" (1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasmda ba~layan 
hesap donemleri ic;in gec;erlidir ve gec;mi~e doniik olarak uygulanacaktrr.) Yaprlan degi~iklikle uygulamaya 
ili~kin ac;rklamalar geni~letilmi~ ve krdem tazminatr hesabmda koridor metodu yiiriirliikt kaldmlmr~trr. 

Degi~iklik aynca, finansal giderlerin net fonlama esasma gore hesaplanmasr ve krsa uzu de aynmmm 
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. 31 Arahk 20 I3 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsoiide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikfe Turk Lirasz olarak gosterilmi~tir) 

personelin haketme prensibine gore degil, tahmini odeme tarihine gore yaptlmas! konusunda hiildimler 
i~ermektedir. 

• TMS 27 (Degi~iklik) "Bireysel Finansal Tablolar" TFRS IO ve TFRS II 'in yaymlanmasma paralel olarak 
baz1 degi~iklikler yaptlmt~tlr. TMS 27 sadece bagh ortakhk, mii~tereken kontrol edilen i~letmeler ve 
i~tiraklerin bireysel finansai tablolarda muhasebele~tirilmesini ivermektedir. Gevi~ hiikiimleri·TFRS 10 ile 
aymdtr. 

• TMS 28 (Degi~iklik) "i~tirakler ve i~ Ortakhklarmdaki Yatmmlar" TFRS II ve TFRS I2'nin 
yaymlanmasma paralel olarak bazt degi~iklikler yap!lmt~tlr. Yap!lan degi~iklikle TMS 28 i~tirakler ve i~ 
Ortakhklanm kapsamaktadtr. Degi~iklik sonrasmda TMS 28 sadece bagh ortakltk, mii~tereken kontrol 
edilen i~letmeler ve i~tiraklerin bireysel finansal tablolarda mulmsebele~tirilmesini i~erir hale gelmi~tir. 

• UFRYK 20 "Yerlistii Maden i~letmelerinde Dretim A~amasmdaki Hafriyat Maliyetleri" (1 Ocak 2013 
tarihinde ya da sonrasmda ba~layan finansal donemler is:in yiiriirltige girmi~tir.) $irketlerin kar~tla~ttrmah 
olarak sunulan donemin ba~mdan itibaren iiretim a~amasmda olu~an hafriyat maliyetlerine bu yorumun 
gerekliliklerini uygulamalar1 gerekecektir. 

• KGK 20I3-2 (ilke Karar1) "Ortak Kontrole Tabi i~letrne Birle~melerinin Muhasebele~tirilmesi" (1 Ocak' 
20I3 tarihinde ya da sonrasmda b~layan ytlhk finansal donemler ivin yiiriirliige girmi~tir.) Ortak kontrole 
tabi i~letme birle~melerinin haklann birle~mesi (poolirlg of irlterest) yontemi ile muhasebele~tirilmesi ve 
dolaytstyla finansal tablolarda ~erefiyeye yer verilmemesi gerektigi belirtilmi~tir. Mali tablolarm sunumu 
as:tsmdan ise ortak kontroliin olu~tugu raporlama doneminin ba~1 itibartyla birle~me ger~ekle~mi~ gibi 
finansal tablolarrn diizeltilmesi ve ortak kontroltin olu~tugu raporlama doneminin ba~mdan itibaren 
kar~tla~trrmah olarak sunulmas1 gerektigi hiikme baglanmt~trr. 

• KGK 2013-3 (ilke Karart) "intifa Senetlerinin Muhasebeie~tirilmesi" (1 Ocak 2013 tarihinde ya da 
sonrasmda b~layan y!lhk finansal donemler is:in yiiriirliige girmi~tir.) intifa senedinin hangi durumlarda 
finansal bir borv hangi durumlarda ise ozkaynaga dayah finansal arav olarak muhasebele~tirilmesi gerektigi 
konusuna av!kl!k getirilmi~tir. 

• KGK 20I3-4 (ilke Karar1) "Kar~thklt i~tirak Yatmmlarmn~ Muhasebele~tirilmesi" (1 Ocak 2013 tarihirlde 
ya da sonrasmda ba~layan y!lhk finansal donemler ivin yiirii~liige girmi~tir.) Kar~!ltkl! i~tirak ili~kisi olarak 
tammlanm1~ ve kar~thklt i~tiraklerin muhasebeie~tirilmesi konusu, yatmmm tiiriine ve uygulanan farkh 
muhasebele~tirme esaslarma bagh olarak degerlendirilmi~tir. Soz konusu ilke karan ile bagh ortakhgm, 
i~tirakin (veya i~ ortakhgmm) veya ana ortakhgm kendisinin ana ortakhgm hisse senetlerine sahip olmas1 
durumuna gore ayn ayn muhasebele~tirme esaslar1 belirlenmi~tir 

Cari donemde yiiriirliige giren standart, yorum ve ilke kararlarmm Grup mali tablolarma a~agtda 

as:tklananlar dt~mda onemli bir etkisi olmamt~tlr. 

• TMS I 'de yaptlan degi~iklik ile diger kapsamh gelir tablosunda gosterilen kalemlerin sadece gruplamas1 
degi~tirilmi~ ve takip eden donemlerde gelir tablosunda smdlanma olasthgt olan kalemler ile boyle bir 
olasthk olmayan kalemler ayn gruplanarak raporlanmt~tlr. Yap!lan degi~iklikler ges:mi~e doniik olarak 
uygulanmt~tlr. 

• TMS I9'da yap!lan degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan ktdem tazminatl aktiieryal 
kaytp ve kazans:lart diger kapsamh gelirde raporlanmt~tlr. Grup Yonetimi muhasebe politikas1 
degi~ikliginin 31 Arahk 20 I2 tarihi itibartyla sona eren hesap donemindeki finansal tablolara olan etkisini 
degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi sonras1 etkilerin onemsiz seviyede goriilmesi nedeniyle ges:mi~ donem 
finansal tablolarmm yeniden diizenlenmemesine karar vermi~tir. 

ii) 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle yiiriirliige girmemi~ ve Grup tarafmdan erken uygulama tercihi 
kullamlmami~ yeni stan dart, degi~iklik ve yorumlara ili~kin ozet bilgi: 

• TFRS 9 "Finansal Aras:lar: Smtflandtrma ve Avtklama" (Arahk 2011 'de yap1lan degi~iklikler ile uygulama 
tarihi I Ocak 20I5 tarihinde veya sonrasmda ba~layan hesap donemlerinde ges:erli olacak ~ekilde 
otelenmi~tir. Erken uygulamaya izin verilmektedir.) Bu standart, finansal varhklarm, i~ e menin finansal 
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varhklarm1 yonetmede kullandigi model ve sozle~meye dayah nakit aki$ ozellikleri baz almarak 
simflandmlmasmi ve daha sonra gervege uygun deger veya itfa edilmi~ maliyetle degerlenmesini 
gerektirmektedir. 

• TMS 32 (Degi~iklik) "Finansal Aravlar: Sunum" (1 Ocak 2014 tarihinde veya sonrasmda ba~layan hesap 
donemleri ivin geverli olacakt1r ve gevmi~e doniik olarak uygulanacakt1r.) Yap1lan degi~iklikle standartta 
bulunan uygulama rehberi giincellenmi~tir. Bu giincelleme ile mali tablolarda bulunan finansal varhk ve 
yiikiimliiliiklerin netle~tirilmesi konusundaki uygulamaya avikhk getirilmesi amavlanmi~tlr. 

Yukar1daki standartlarm uygulanmasmm gelecek donemlerde mali tablolara olas1 etkisi degerlendirilmekte olup 
Grup Yonetimi yukar1daki standart ve yorumlarm Grup'un mali tablolar1 iizerinde onemli bir etki yaratmasm1 
beklememektedir. 

3 i~LETME BiRLE~MELERi 

Sirket 2012 yrh ivinde Birle~ik Arap Emirliklerinde mukim 150.000 BAE Dirhemi sermayeli Datagate International 
FZE iinvanh Sirket' e kurulu~ a~amasmda % 100 oranmda i~tirak etmi~tir. $irket'e kurulu~ a~amasmda i~tirak 
edildiginden ~erefiye hesaplanmami~tlr. 

4 DiGER i~LETMELERDEKi PAYLAR ' 

Grup'un diger i~letmelerde pay1 bulunmamaktad1r. 

5 BOLUMLERE GORE RAPORLAMA 

Grup bili~im sektoriinde faaliyet gosterdigi wm finansal bilgilerini bOliimlere gore raporlanmasma gerek 
duyulmami~tlr. Ancak ilgili dipnotta, iiretim ve sat!~ miktarlar1 hakkmda bilgi yer almaktad1r. 

6 NAKiT VE NAKiT BENZERLERi 

Grup'un 31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle Nakit ve Nakit Benzeri varhklar1 a~ag1da 
aviklanmi~tlr: 

Hesap Adt 
Kasa 
Banka 
-Vadesiz Mevduat 

Vadeye Kadar Elde Tut. Fin.Var.(Ters Repo) 
Kredi Kart1 Slipleri 
Toplam 

31 Arahk2013 
13.735 

2.819.019 
2.819.019 

14.114.475 
66.131 

17.013.360 

31 Arahk 2012 
16.759 

7.651.330 
7.651.330 

11.231.160 
40.974 

18.940.223 

31 Arahk 2013'de elde edilen ters repo i~lemleri 1-2 giinliik vadeli olup 349 TL(31.12.2012: 397 TL) faiz gelir 
tahakkukuyapilmi~tlr. Ters repo USD olarak yapiimi~ olup faiz oran1 USD ( % 1,10) dur. 

Cari ve onceki donem kredi kart1 sliplerinin vadesi 1-3 gi.inli.iktiir. 

Nakit aklm tablosunda nakit ve nakit benzerleri bakiyesi faiz hariv tutar1 ile yer almaktad1r. 

Nakit ve Nakit Benzerleri 
Bilans,:o Bakiyesi 
Gelir Tahakkuklar1 
Nakit Akun Tablosunda Raporlanan 

31 Arahk 2013 
17.013.360 

(349) 
17.013.011 

31 Arahk2012 
18.940.223 

(397) 
.18.939.826 

31 Arahk 2013 tarihi itibari ile Nakit ve Nakit benzerleri hesap grubunda bloke veya rehin olarak tutulan tutar 
mevcut degildir. (31 Arahk 2012: Yoktur.) 

7 FiNANSAL YATIRIMLAR 

Grup 'un 31 Arahk 20 13 ve 31 Arahk 2012 tarihleri klsa ve uzun vadeli finansal yatmmlan bulunmamaktad1r. 
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8 KISA VE UZUN V AD ELi BOR<;LAMALAR 

Grup'un 31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle K1sa Vadeli ve Uzun Vade1i Finansal Bor~lar1 
bulunmamaktad1r. 

9 DiGER FiNANSAL YUKUMLULUKLER 

Grup'un 31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri kisa ve uzun vadeli finansal yi.iki.imli.iliikleri bulunmamaktadir. 

10 TiCARi ALACAK VE BOR<;LAR 

Grup'un 31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle K1sa Vadeli Ticari Alacaklan a~ag1da a~Iklanmi~tlr: 

HesapAd1 
Ticari Alacaklar 

j[i$kili Tarajlardan Ticari Alacaklar 
Diger Alacaklar · 

Alacak Senetleri 
Alacak Reeskontu (-) 
Si.ipheli Ticari Alacaklar 
Si.ipheli Ticari Alacaklar Kar~Ihg1 (-) 
Top1am 

31 Arahk 2013 
28.502.313 

150.063 
28.352.250 

9.300.769 
(250.942) 
1.714.322 

(1.714.322) 
37.552.140 

31 Arahk 2012 
27.484.889 

2.370 
27.482.519 
13.388.239 

(218.616) 
1.353.639 

(1.353.639) 
40.654.512 

Grup'un 31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Ticari Alacaklari bulunmamaktad!r. 

Grup'un 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle toplam 37.552.140 TL alan ticari alacagmm 17.049.337 TL'si teminat 
kapsammdad1r. 31 Arahk 2012 tarihi itibari ile ise 40.654.512 TL alan ticari alacagmm 629.916 TL'si teminat 

kapsammdad1r. Ticari alacaklarda risklerin niteligi ve di.izeyine ili~kin ek a~Iklamalar Not:38'de yer almaktad1r. 

Sirketin Ti.irkiye s1mrlan is.:erisinde ticari alacaklarm sigortalanmas1 konusunda Euler Hermes Sigorta A.S. ile 
a~ag1da detaylar1 yer alan kredi sigortas1 poli~esi bulunmaktad1r. 

Poli~e 01.04.2013-31.05.2015 tarih aral@nda olup, 2 y1lhk olarak tanzim edilmi~tir, 

Poli~eye konu hasarlarda para birimi USD olarak belirlenmi~tir, 

Teminat oran1 kredi limit talebi yapilmi~ ticari alacaklar is.:in % 90 belirlenmi~tir. 

31.12.2013 tarihi itibariyle Euler Hermes teminat tutarr 16.108.421 TL'dir. 

Si.ipheli alacaklar kars1hgmdaki hareketler: 

Di:inem ba~1 bakiyesi (-) 
Donem is;inde tahsil edilen tutarlar ( +) 
KurFark1 
Donem gideri (-) (Not: 30) 
Donem sonu bakiyesi 

1 Ocak-
31 Arahk2013 

(1.353.639) 
6.590 

(367.273) 
(1.714.322) 

1 Ocak-
31 Arahk 2012 

(1.275.934) 
2.614 

925 
(81.244) 

(1.353.639) 

Vadesi ge~mi~ ancak deger di.i~i.ikli.igi.ine ugramam1~ ticari alacaklarm vade analizi ~ag1daki gibidir: 

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

Top lam 

31 Arahk 2013 
257.122 

46.411 

303.533 

31 Arahk 2012 
71.347 
27.027 

98.374 

Grup'un 31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle K1sa Vadeli Ticari Bor~lar1 a~ag1da as;Iklanmi~tlr: 

Hesap Ad1 
Satlcilar 

Diger Satzczlar 
jfi$kili Taraf Satu::zlarz 

Bore;: Senetleri 
Bore;: Reeskontu (-) 
Top lam 

31 Arahk 2013 

20 -

40.853.124 
40.501.622 

351.502 
933.541 
(56.800) 

41.729.865 

31 Arahk 2012 
48.361.312 
48.130.262 

231.058 
130.561 
(81.284) 

48.410.589 
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Grup'un 31 Arabk 2013 ve 31 Arabk 2012 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Ticari Bor~lar1 bulunmamaktadtr. 

Ticari alacaklarm ve bor~larm ortalama vadesi iki aym altmdadtr. Ticari alacaklar ve bor~larm reeskontunda TL 
alacak ve bor~larda etkin faiz oram olarak Devlet i~ Bor~lanma Senetleri bile~ik faiz oranlar1 kullamlm!~tlr. USD 
ve EURp cinsinden alacak ve bor~larm reeskontunda ise Libor ve Eurobor oranlar1 kullanlimt~tlr. 31 Arabk 2013 
Oranlar: TL %9,50 USD % 0,5831, EURO % 0,51886 (31.12.2012 Oranlar : TL %6, USD %0,8435, EURO % 
0,4400) 

11 DiGER ALACAK VE BOR<;:LAR 

Grup'un 31 Arabk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle Ktsa Vadeli Diger Alacaklan a~ag1da a~Iklanm!~tlr: 

Hesap Ad1 31 Arahk 2013 31 Arahk 2012 
Personelden Alacaklar 3.587 49.556 
Top lam 3.587 49.556 

Grup'un 31 Arabk 2013 ve 31 Arabk 2012 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Diger Alacaklari a~agtda a~IklanmJ~tlr: 

Hesap Ad1 31 Arahk 2013 31 Arahk 2012 
Verilen Depozito ve Teminatlar 1.139 
Top lam 1.139 

Diger alacaklarda risklerin niteligi ve dtizeyine ili~kin ek a~1klamalar Not:38'de yer almaktad1r. 

Grup'un 31 Arabk 2013 ve 31 Arabk 2012 tarihleri itibariyle K1sa Vadeli Diger Bor~lar1 a~ag1da a~Iklanmt~tlr: 

Hesap Ad1 31 Arahk 2013 31 Arahk 2012 
Odenecek Vergi Har~ ve Diger Kesintiler 36.532 40.803 
Top lam 36.532 40.803 

12 TOREY ARA(::LAR 

Grup'un finansal yatmmlarmm tamam1 ger~ege uygun degeri tizerinden muhasebele~tirilmi~ ttirev ara~lardan 
olu~maktad1r. 

Hesap Ad1 31 Arahk 2013 31 Arahk 2012 
Ttirev Finansal Araylar 242.757 
Toplam 242~757 

Grup 31 Arabk 2013 tarihi itibariyle 2.785.150 USD tutarmda doviz ahm sozle~mesi yapm1~t1r. Sozle~melerin 
tamam1 0-3 ay vadelidir. Bu sozle~melerin 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle ger~ege uygun degeri 5.701.588 TL olup 
olu~an degerleme farkl olan 242.757 TL gelir yaziimi~tlr. 

Grup'un 31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle Ttirev Ara~lara ili~kin Ytiktimltiltikler a~agtda 
av!klanm!~tlr: 

Hesap Ad1 
Ttirev Finansal Ara9lar 
Toplam 

31 Arahk 2013 31 Arahk2012 
37.476 
37.476 

Grup 31 Arabk 2012 tarihi itibariyle 2.024.714 USD tutannda doviz abm sozle~mesi yapm1~tlr. Sozle~melerin 
tamam1 0-3 ay vadelidir. Bu sozle~melerin 31 Arabk 2012 tarihi itibariyle ger~ege uygun degeri 3.646.732 TL 
olup olu~an degerleme farklarmm 578 TL's1 ozkaynaklar altmda ''finansal ara(:lar riskten korunmafonu" olarak 
muhasebele~tirilmi~, bakiye tutar 36.898 TL ise gider yaztlmt~tlr. Degerleme farkma ili~kin olarak hesaplanan 
7.495 TL tutarmdaki ertelenmi~ vergi varhgmm 116 TL'si ozkaynaklar altmda finansal aravlar riskten korunma 
fonundan mahsup edilmi~tir. 

13 STOKLAR 

Grup'un 31 Arabk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle Stoklar1 a~ag1da aviklanmi~tlr: 
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Hesap Adt 
Ticari Mallar 
Yoldaki Mallar 
Stok Deger Dii~iikliigii Kar~thgt (-) 

·Toplam 

31 Arahk 2013 
11.800.954 
5.399.675 
(613.765) 

16.586.864 

31 Arahk 2012 
12.046.308 
2.678.916 
(272.679) 

14.452.545 

Faturas1 dtizenlenmi~ ancak stoklara giri~i daha sonra gerryekle~en iiriinler "Yoldaki mallar" hesabma almmaktadtr. 

Stok Deger Diisiis karsthgmdaki hareketler: 

Don em ba~I bakiyesi (-) 
Net Gerryekle~ebilir Deger art1~1 nedeniyle 
iptal edilen kar~1hk (+) 
Yabanc1 Para <;evrim Farki 
Cari Donemde Aynlan Kar§Ihk (-)(Not: 28) 
Don em sonu bakiyesi (-) 

1 Ocak-
31 Arahk 2013 

(272.679) 

(16.795) 
(324.291) 
(613.765) 

1 Ocak-
31 Arahk 2012 

(165.403) 

(1.024) 
(106.252) 
(272.679) 

Stokta 3 aydan fazla bekleyen ticari mallar iryin ,stok bekleme siirelerindeki art1~a bagh olarak artan yiizdelerle sto):c 
deger dii~iikliigii kar~Iitgi hesaplanmaktadtr. 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle stoklann 847.552 TL' s1 net 
gerryekle~ebilir degeri ile bakiyesi ise mali yet bedeli ile mali tablolarda yer almaktadtr.( 31 Arahk 2012 tarihi 
itibariyle stoklarm 1.308.992 TL's1 net gerryekle~ebilir degeri ile bakiyesi ise maliyet bedeli ile mali tablolarda yer 
almaktad1r) 

Apklama 31 Arahk 2013 31 Arahk 2012 
Mali yet Bedeli 1.461.317 
Stok Deger Dii~ii~ Kar~Ihgi (613.765) 
Net Gerryekle~ebilir Deger (a) 847.552 
Maliyet Bedeli ile Yer alanlar (b) 15.739.312 
Toplam Stoklar (a+b) 16.586.864 

Ytikiimliiliikler kar~thgmda teminat olarak verilen stok bulunmamaktad1r. 

Aktif degerlerin sigorta teminat tutarma Not:22' de yer verilmektedii:. 
Donem iryerisinde gider yaztlan stok tutar1 Not:28'de yer almaktad1r: 
14 CANLI VARLIKLAR 

Yoktur. 

1.581.671 
(272.679) 
1.308.992 

13.143.553 
14.452.545 

15 PESiN ODENMiS GiDERLER VE ERTELENMiS GELiRLER 

Klsa Vadeli: 

Grup'un 31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle Pe~in Odenmi~ Giderleri a~ag1da aryiklanmi~tlr: 

Hesap Ad1 
Gelecek Aylara Ait Giderler 
Veri! en Sipari~ A vanslar1 
Toplam 

31 Arahk 2013 
95.452 

123.178 
218.630 

31 Arahk 2012 
88.759 

1.284.790 
1.373.549 

Grup'un 31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle Ertelenmi~ Gelirleri a~ag1da arytklanmi~tlr: 

Hesap Ad1 
Gelecek Aylara Ait Gelirler . 
Alman Sipari~ A vanslar1 
Top lam 

Uzun Vadeli: 

31 Arahk 2013 
2.571.084 

459.882 
3.030.966 

31 Arahk 2012 
884.582 
213.760 

1.098.342 -

Grup'un 31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle Pe~in Odenmi~ Giderleri bulunmama 
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Grup'un 31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle Ertelenmi~ Gelirler bulunmamaktadir. 

16 OZKAYNAK YONTEMiYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 

Yoktur. 

17 YATIRIM AMA<;LI GAYRiMENKULLER 

Yoktur. 

18 MADDi DURAN V ARLIKLAR 

Grup'un 31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle MaddiDuran Varhklan a~ag1da ayiklanmi~tlr: 

31 Arahk2013 

Maliyet Bedeli 
Y a ban ex Para 

Hesa~ Adx 1 Ocak2013 Ah~ Sat!~ {-) ~evrim Farki 31 Arahk 2013 
Tesis Makine ve 3.501 691 4.192 
Cihaz1ar 
Ta~Itlar 134.240 26.486 160.726 
Demirba~lar 819.344 11.883 (1.375) 161.654 991.506 
Ozel Maliyetler 11.179 2.205 13.384 
Toplam 968.264 11.883 (1.375) 191.036 1.169.808 

Birikmis Amortisman 

Don em Y abanct Para 
Hesa~ Adt 1 Ocak2013 Amortismam Sat!~ <;evrim Farki 31 Arahk 2013 

Tesis Makine ve Cihazlar (3.500) (691) (4.191) 

Ta~1tlar (93.301) (19.549) (20.802) (133.652) 
Demirba~lar (771 .299) (26.540) (155.422) (953.261) 
bzel Maliyetler (9.713) (1.565) (2.108) (13.386) 
To~lam (877.813) (47.654) (179.023) (1.104.490) 

Net Deger 90.451 65.318 

31 Arahk 2012 

Maliyet Bedeli 
Yabancx Para 

Hesa~ Adt 1 Ocak2012 Ah~ Sat!~{-) ~evrim Farki 31 Arahk 2012 
Tesis Makine ve 3.709 (208) 3.501 
Cihazlar 
Ta~1tlar 135.323 6.575 (7.658) 134.240 
Demirba~lar 856.024 11 .569 (48.249) 819.344 
Ozel Ma1iyetler 11.846 (667) 11.179 
To~lam 1.006.902 18.144 (56.782) 968.264 

23 
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DATAGATE BiLGiSAY AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Araltk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikfe Turk Lirasl olarak gosterilmi~tir) 

Birikmi~ Amortisman 
Don em Yabanc1 Para 

Hesa~ Ad1 1 Ocak2012 Amortismam Satl~ ~evrim Farkl 
Tesis Makine ve Cihazlar (3.709) 209 

T~rtlai (80.589) (15.624) 2.912 
Demirba~lar (798.973) (22.157) 49.831 
bzel Maliyetler (10.292) (1.416) 1.995 
To~lam (893.563) (39.197) 54.947 

Net Deger 113.339 

Diger Bilgiler: 

Arnortisman ve itfa paylarmm tamamr faaliyet giderlerinde yer almaktadrr. (Not:30) 
Aktif degerlerin sigorta teminat tutarma Not:22' de yer verilmektedir. 
Aktif degerler uzerinde ipotek, krsitlama ve ~erh mevcut degildir. 

19 MADDi OLMAY AN DURAN V ARLIKLAR 

31 Arahk 2013 

Maliyet Bedeli 
Yabanc1 Para 

Hesa~ Ad1 1 Ocak2013 All~ Satl~ ~evrim Farkl 
Haklar 202.323 39.916 
To~lam 202.323 39.916 

Birikm~ itfa Paylan 
Donem itfa Y abanc1 Para 

Hesa~ Ad1 1 Ocak2013 Pa~I Sa~ ~evrim Farkl 
Haklar (195.752) (4.131) (39.127) 
To~lam (195.752) (4.131) (39.127) 

Net Deger 6.571 

31 Arahk 2012 

Maliyet Bedeli 
Y abanc1 Para 

Hesa~ Ad1 1 Ocak2012 Ah~ Sati~ ~evrim Farkl 
Haklar 212.033 2.235 (11.945) 
To~Iam 212.033 2.235 (11.945) 

Birikmi~ itfa Paylan 
Donem itfa Yabanc1 Para 

Hesa~ Ad1 1 Ocak2012 Pa~1 Satl~ ~evrim Farkl 
Haklar (203.371) (3.582) ._ 11.201 
Toplam (203.371) (3.582) 11.201 

Net Deger 8.662 
Arnortisman ve itfa paylarmm tamam1 faaliyet giderlerinde yer almaktad1r. (Not:30) 
20 <;ALI~ANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BOR<;LAR 

31 Arahk 2012 
(3.500) 

(93.301) 
(771.299) 

(9.713) 
(877.813) 

90.451 

31 Arahk 2013 
242.239 
242.239 

31 Arahk2013 
(239.010) 
(239.010) 

3.229 

31 Arahk 2012 
202.323 
202.323 

31 Arahk 2012 
(195.752) 
(195.752) 

6.571 

31 Araltk 2013 ve 31 Araltk 2012 tarjhleri itibariyle <:;alt~anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Bon;:lar a~ag1da 
a~Iklanmi~tlr: 

Hesap Ad1 
Od. Sosyal GiivenliKKesintisi 
Personele Borglar 
To~lam 

31 Arahk 2013 

24 

32.309 
133.504 
165.813 

31 Arahk 2012 
41.048 

133.236 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikfe Tiirk Liras! olarak gosterilmi~tir) 

21 DEVLET TE~viK VE Y ARDIMLARI 

Yoktur. 

22 ~~ILIKLAR, KO~ULLU V ARLIK VE YUKUMLULUKLER 

i)Karszhklar 

Hesap Ad1 
TTNet Kampanya Kar~1hklar1 
Fiyat Farkl Kar~1hklar1 
Dava Kar~1hklar1 (Not:22-ii) 
Toplam 

31 Arahk 2013 Dava Kar~Ihgt 

1 Ocak itibariyle 

ilave kar~1hk 

Odeme I Mahsup 

Toplam 

31 Arahk 2012 

1 Ocak itibariyle 

ilave kar~1hk 

Odeme I Mahsup 

iptal edilen kar~1hklar 

Top lam 

480.060 

48.223 

(17.473) 

510.810 

525.982 

43.539 

(89.461) 

480.060 

31 Arahk2013 
1.432.191 

700.402 
510.810 

2.643.403 

Fiyat Farki 
Kar~Ihklan 

660.771 

700.402 

(660.771) 

700.402 

Fiyat Farki 
Kar~Ihklan 

1.481.869 

660.771 

(1.481.869) 

660.771 

31 Arahk 2012 
2.475.464 

660.771 
480.060 

3.616.295 

TTNet 
Kampanya 
Kar~Ihklan 

2.475.464 

(1.043.273) 

1.432.191 

TTNet 
Kampanya 
Kar~Ihklan 

5.183.023 

(2.707.559) 

2.475.464 

Toplam 

3.616.295 
748.625 

(1.721.517) 

2.643.403 

Top lam 

7.190.874 

704.310 

(4.278.889) 

3.616.295 

Onceki doneme ili~kin farkh fiyatla satllan lirlinler is:in mli~terilerden fiyat farkl faturalar1 almmakta ve kar~1hklar1 
aynlmaktad1r. Aynca satl~lan artt1rmak is:in mli~terilere hedefler verilmekte, verilen hedeflerin tutturulmas1 
dogrultusunda bayilerden ciro primi, credit note, fiyat farkl vb faturalar almmakta ve kar~1hklar1 aynlmaktad1r. 

ii) Kosullu Varlzk ve Yiikiimliiliikler; 

31 Arahk 2013 

31 Arahk 2013 tarihi itibariyle Grup aleyhine as:1Ian 510.810 TL tutarmdaki davalarm tlimli is:in yasal kar~1hk 
aynlm1~ olup soz konusu tutarlar mali tablolara yans1t1lm1~tlr. 

31 Arahk2012 

31 Arahk 2012 tarihi itibariyle Grup aleyhine ay1lan 480.060 TL tutarmdaki davalann tlimli is:in yasal kar~1hk 
aynlm1~ olup soz konusu tutarlar mali tablolara yans1tllm1~tlr. 

iii) Pasifte yer almayan taahhiitler; 

31 Arahk 2013 
TL USD EURO 

Verilen Teminat Mektuplar1 520.616 2.800.000 
TOPLAM 520.616 2.800.000 

31 Arahk2012 
TL USD EURO 

Verilen Teminat Mektuplar1 222.100 2.800.000 
TOPLAM 222.100 2.800.000 

25 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikfe Turk Liras! olarak gosterilmi§tir) 

iv) Akti(degerler uzerinde mevcut bulunan toplam ipotekve teminat; 

AktifDegerler Dzerinde ipotek ve Teminat bulunmamaktadrr. 

v) Akti(degerlerin toplam sigorta tutan; 

31 Arahk2013 

Sigortalanan Aktifin Cinsi 

Ticari Mallar 
T~rtlar 
Diger 
Toplam 

31 Arahk2012 

Sigortalanan Aktifin Cinsi 

Ticari Mallar 
T~rtlar 
Diger 
Toplam 

USD 

7.354.000 

225.126 
7.579.146 

USD 

7.524.649 

186.102 
7.710.751 

TL 

121.620 

121.620 

TL 

134.150 

134.150 

vi) Grup Tarafzndan Verilen Teminat Rehin jpotekler ve Ozkavnaklara Oranz ; 

31 Arahk 31 Arahk 
Grup tarafmdan verilen TRi' ler 2013 2013 

31 Arahk 
2012 

DiivizTutan TL Kar~IIIgi DiivizTutan 

A. Kendi tiizel ki~iligi adma verilmi~ olan TRi' lerin 
toplam tutarr 

Teminat Mektubu (USD) 
Teminat Mektubu (TL) 

Rehin 
jpotek 

B. Tam konsolidasyon kapsamma dahil edilen 
'ortakhklar lehine verilmi~ olan TRi' lerin toplam 
tutarr 
C. Olagan ticari faaliyetlerin yiililtiilmesi amacryla 
diger 3. Ki~ilerin borcunu temin amacryla verilmi~ 
olan TRi' lerin toplam tutarr 
D. Diger verilen TRi' lerin top1am tutarr 

i. Ana ortak lehine verilmi~ olan TRi' lerin 
toplam tutarr 

ii. B ve C maddeleri kapsamma girmeyen diger 
grup ~irketleri lehine verilmi~ olan TRi' lerin toplam 
tutarr 

iii. C maddesi kapsamma girmeyen 3. ki~iler 
lehine verilmi~ olan TRi' lerin toplam tutarr 

6.496.656 

2.800.000 5.976.040 2.800.000 

520.616 

Toplam 6.496.656 

Grup tarafmdan verilen diger TRi'Ierin ozkaynaklara oram% O'drr: (31 Arahk 2011:% 0) 
23 TAAHHUTLER 

Yoktur. 

24 <;ALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR 

Hesap Ad1 31 Arahk2013 31 Arahk 2012 
Krdem Tazminatr Kar~rligr 134.872 183.250 
Top lam 134.872 183.250 

26 

.31 Arahk 
2012 

TL Kar~Ihgi 

5.213.380 
4.991.280 

222.100 

5.213.380 
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DATAGATE BiLGiSAY AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikfe Tiirk Lirasl olarak gosterilmi~tir) 

Ytiri.irllik:teki i~ Kanunu hiikilinleri uyarmca, vah~anlardan ladem tazminatma hak kazanacak ~ekilde i~ sozle~mesi sona 
erenlere, mevzuat geregi hak kazandlklar1 yasal ladem tazminatlarmm odenmesi yUkiimliiliigii vard1r. Aynca, halen 
ytiri.irllik:te bulunan mevzuat geregince ladem tazminatllll alarak i~ten aynlma hakla kazananlara da yasal ladem 
tazminatlarllll odeme yUkiimliiliigii bulunmaktad1r. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Odenecek ladem tazminat1, 3.438,22 
TL (31 Arahk 2012: 3.129,25 TL) tavaruna tabidir. 

Kldem tazniinat1 yUkiirnliiliigii, ~irketin vali~anlarm emekli olmasmdan dogan gelecekteki olas1 yUkiirnliiliigiin bugiinkii 
degerinin tahminine gore hesaplan1r. UMS 19 ("yah~anlara Saglanan Faydalar"), ~irketin yiikiimliiliiklerini tanirnlanrru~ 
fayda planlar1 kapsammda aktiieryal degerleme yontemleri kullarularak geli~tirilmesini ongoriir. Buna uygun olarak, 
top lam yUkiimliiliiklerin hesaplanmasmda kullan1lan aktiieryal varsay1rnlar ~ag1da belirtilmi~tir: 
Esas varsay1m, her hizmet y1h ivin olan azami yUkiimliiliigiin enflasyona paralel olarak artmas1drr. Dolay1s1yla, 
uygulanan iskonto oraru, gelecek enflasyon etkilerinin diizeltilmesinden sonraki beklenen reel oraru ifade eder. 31 Arahk 
2013 tarihi itibariyle, ekli mali tablolarda kar~1hklar, vah~anlarm ·emekliliginden kaynaklanan gelecege ait olas1 
yUkiimliiliigiiniin bugiinkii degeri talrrnin edilerek hesaplarur. 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle, ekli mali tablol~j.rda 

kar~lllklar, vall~anlarm emekliliginden kaynaklanan gelecege ait olas1 yUkiirnliiliigiiniin bugiinkii degeri tahmin edilerek 
hesaplanrr. 31 Aral1k 2013 tarihi itibariyle kar~1llklar yllhk %6,5 enflasyon oraru ve %10 iskonto oran1 varsay1mma 
gore, %3,29 reel iskonto oran1 ile hesaplanrru~trr (31 Arahk 2012: %3,81 reel iskonto oran1). Grup'un reel iskonto 
oranlarma ili~kin olarak yapm1~ oldugu varsay1mlar her bilanvo donemiride gozden gevirilmektedir. 

Kldem tazminatJ yUkiirnliiliiklerine ili~kin aynln'l.ama olasihgi tahmirii 31.12.2013 tarihi ivin % 93,49 dir.(31.12.2012! % 
95,61) 

1 Ocak itibariyle 
Hizmet Maliyeti 
Aktiieryal Kay1p /( Kazanv) 
Faiz Maliyeti 
Odeme (-) 
Odeme faydalarmmlasllmasl i~ten pkanlma 
dolayisiyla olu~an kay1p 
Konusu Kalmayan Kar~Ilik 
Kapan~ Bakiyesi 

1 Ocak 2013 
31 Arabk 2013 

183.250 
13.501 

(16.482) 
18.325 

(44.480) 

40.578 
(59.820) 
134.872 

1 Ocak 2012 
31 Arabk2012 

99.139 
23.993 
68.107 
9.914 

(17.903) 

183.250 

: Cari donem ladem tazminat kar~Il1k giderlerinin (gelirlerirJin ) muha.Sbele~tirildikleri hesaplar ~ag1daki gibidir. 

1 Ocak 2013 
31 Arabk2013 

Gene! Yonetirn Giderleri 12.584 
Kar Zararda Muhasebele~tirilen Gider I (Gelir) 12.584 
Dij:ter Kapsarnl1 Gelirde Muhasebele~tirilen Aktiieryal Kay1plar (*) (16.482) 
Toplam Donem Gideri I (Geliri) (3.898) 

TMS 19'da 1 Ocak 2013 itibariyle ytiri.irliige giren diizenleme geregi aktiieryal kay1p ve kazanvlar diger kapsamh gelir 
olarak ozkaynaklar altmda muhasebele~tirilmeye b~lanrru~t1r. Cari donemde aktiieryal kazanv olarak giderle~tirilen 
tutar 16.482 TL'dir. Bu tutara isabet eden ertelenmi~ vergi gelirinin de aym ~ekilde diger kapsamh gelirde 
muhasebele~tirilmesi sonucu diger kapsarnl1 gelir tutar1 13.186 TL olmu~tur. 

1 Ocak 2013 
31 Arabk2013 

Diger kapsarnl1 gelirde muhasebele~tirilen aktiieryal kay1plar 16.482 
V ergi Etkisi % 20 3.296 
NetTutar 13.186 

Sirket Yonetimi muhasebe politikas1 degi~ikliginin 31 Arahk 2012 itibariyle sona eren hesap donemirJdeki firJansal 
tablolara olan etkisini degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi sonras1 etkilerin onemsiz seviyede goriilmesi nedeniyle 
gec;mi~ donem finansal tablolarmm yeniden diizenlenmemesine karar vermi~tir. Bu c;erc;evede J.-Ocak 2012- 31 Arahk 
2012 donemi ladem tazmiriat giderlerinirJ muhasebele~tirildikleri hesaplar ~ag1daki gibidir. 

27 . ., 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arabk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedik~e Turk Liras1 olarak gosterilmi~tir) 

1 Ocak 2012 
31 Arahk 2012 

Gene1 Yonetim Giderleri 102.014 
Kar·zararda Muhasebe1e~tirilen Tutar - 102.014 

25 CARi DONEM VERGiSi iLE iLGiLi V ARLIKLAR VE BORc;LAR 

Grup'un 31 Arabk 2013 ve 31 Arabk 2012 tarihleri itibariyle Cari Donen Vergisiyle ilgili Varl!klarr a~agrda 
ayrklamm~trr: 

Hesap Adt 
Pe~in Odenep. Vergiler (iade Al!nacak 
Ge9ici Vergi) 
Toplam 

26 DiGER V ARLIK VE YUKUMLULUKLER 

31 Arahk 2013 · 31 Arahk2012 

7.446 
7.446 

Grup'un 31 Arabk 2013 ve 31 Arabk 2012 tarihleri itibariyle Diger Donen Varbklarr a~agrda ayrklanmr~trr: 

Hesap Adt 
31 Arahk2013 31 Arahk2012 

Credit Note Ge1ir Tahakkuku (*) 
Devreden KDV 
i~ A vanslarr 
Top lam 

1.774.048 
5.400.952 

7.175.000 

1.103.885 
5.496.840 

6.600.725 

(*)Credit note gelir tahakkuklarma ili~kin ayrklamalar 2.08.20 no'lu dipnotta yer almaktadrr. 

Credit Note Gelir Tahakkuklarmm hareket tablosu a~agrdaki gibidir: 

Ayrb~ 
Donem iyi Tahakkuk 
Tahsil at I Cari hesap virmanr 

Donem sonu bakiyesi 

1 Ocak2013 
31 Arahk2013 

1.103.885 
11.449.730 

(10.779.567) 
1.774.048 

1 Ocak2012 
31 Arahk 2012 

1.046.458 
7.951.472 

(7.894.045) 
1.103.885 

Grup'uu 31 Aral!k 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle Diger Duran Varhklarr bulunmamaktadrr. 

Faturasr duzenlenmi~ ancak urunleri sevk edilmemi~ tutarlar UMS 18 ile ilgili ~artlar geryekle~mediginden (teslim, 
risklerin devri vb) "gelecek aylara ait gelirler" hesabmda izlenmektedir. 

27 OZKAYNAKLAR 

i)Kontrol Giicii Olmayan Paylar 

Yoktur. 

(ii) Sermaye I Kar~lhkh Sermaye i~tirak Diizeltmesi I Geri Ahnmt~ Paylar 
$irketin sermayesi her biri 1 TL nominal bedelli 10.000.000 adet paydan olu~makta o1up yikarrlmr~ sermayesi 
10.000.000 TLdir. $irket'in 10.000.000 TL olan sermayesi 151,51 TL tutarmdaki A Grubu nama yazrb ve 
9.999.848,49 TL tutarmdaki B Grubu hamiline yazrb paylardan olu~maktadrr. A Grubu paylarm yonetim kurulu 
seyiminde imtiyaz mevcut olup B Grubu paylann hiybir imtiyazr yoktur. Yonetim Kurulu liye sayrsmm yarrsmdan 
bir fazlasr A grubu pay sahiplerinin gosterecegi adaylar arasmdan seyilir. 

Sirket Sermaye Piyasasr Kurulunun 03.05.2007 tarih ve 171483 no'lu izni ile kayrtb sermaye sistemine geymi~ olup 
kayrtb sermaye tavam 20.000.000 TL olarak belirlenmi~tir. Soz konusu karar 29.05.2007 tarihi yaprlan 2006 yrb 
Olagan Genel Kurul toplantrsmda kabul edilmi~tir 

28 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikre Turk Lirasz olarak gosterilmi~tir) 

31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle $irket'in sermaye ve ortakhk yapiSI a~agtdaki gibidir; 

31 Arahk 2013 31 Arahk 2012 

Ortaklar Pa;r Oram% Pa;r Tutan Pa;rOram% Pa;r Tutan 
indeks A.$.(*) %59,24 5.924.228 %59,24 5.924.228 
TayfunAte~ %5,00 500.000 %5,00 500.000 
HalkaAvtk %35,75 3.575.758 %35,75 3.575.758 
Diger %0,01 14 %0,01 14 

Top lam %100 10.000.000 %100 10.000.000 

(*) Halka kapah ktstm % 51,74, Halka a91k ktstm % 7,5 olmak uzere toplam% 59,24. $irket'in nihai kont.rolu 
indeks A.$. vasttast ile Nevres Erol Bilecik ve ailesi uyelerindedir. 

(iii) Pay lara ~kin Primler/ iskontolar 

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

(iv) Kar veya Zararda Yeniden Smrllanmayacak Biri.kmi§ Diger Kapsamh Gelirler veya (Giderler) 

Kar veya Zararda Yeniden Stmflanmayacak Birikrni~ Diger Kapsarnlt Gelirlerin (Giderlerin) analizi ~agtda yer 
almaktadtr. 

Hesap Ad1 
Aktueryal Kazan9 ve (Kayzplar) (Not:24) 
Vergi Etkisi (Not:24, Not:35) 
Aktiieryal Kazan~ ve Kaytplar (Net) 
Yeniden Degerleme ve Ol~iim Kazan.,: ve Kaytplan 
Diger Kazan~ ve Kaytplar 
Kar veya Zararda Y eniden Smrllanmayacak Biri.kmi§ 
Diger Kapsamh Gelirler veya (Giderler) 

1 Ocak As;tlt~ 
ilave 
Ertelenmi~ V ergi Mahsubu (-) 
Donem Sonu Bakiye 

31 Arahk 2013 
16.482 

(3.296) 
13.186 
13.186 

13.186 

31 Arahk 2013 

16.482 
(3.296) 
13.186 

31 Arahk 2012 

31 Arahk 2012 

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

Hesap Ad1 
Yabanct Para <;evrim Farklart 
Vergi Etkisi 
Yabanc1 Para <;evrim Farklan (Net) 
Nakit Akt~ Riskinden Korunma Kazan9 ve Kaytplart (*) 
V ergi Etkisi 
Riskten Korunma Kazan~ ve Kaytplan (Net) 
Kar veya Zararda Y eniden Smlflanmayacak Biri.kmi§ 
Diger Kapsamh Gelirler veya (Giderler) 

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

Yabanct Para <;evrim Farklannm Haraket Tablosu A~agtdaki Gibidir. 

.29 _., 

.J- . 

31 Arahk 2013 31 Arahk 2012 
2.090.884 (901.347) 

2.090.884 (901.347) 
(578) 

116 
(462) 

2.090.884 (901.809) 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 

31 Arabk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konso1ide Finansa1 Tab1olara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikr;e Turk Lirasz olarak gosterilmi$fir) 

1 Ocak Avih~ 
ilave 
Kar veya Zarar Tablosuna Transfer 
Donem Sonu Bakiye 

31 Arahk 2013 
(901.347) 
2.992.231 

2.090.884 

Nakit Ak1~ Riskinden Korunma Kazanv ve Kay1plan Haraket Tablosu A~ag1daki Gibidir. 

1 Ocak Avllr~ 
ilave 
Kar veya Zarar Tablosuna Transfer 
Donem Sonu Bakiye 

vi) Kardan Kzsztlanmz~ Yedekler 

Kardan aynlm1~ klsrtlanm1~ yedekler yasal yedeklerden olu~maktadrr. 

31 Arahk 2013 
(462) 

462 

31 Arahk 2012 

(901.347) 

(901.347) 

31 Arahk2012 
7.444 

(7.906) 
(462) 

Tiirk Ticaret Kanunu'na gore, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak uzere ikiye aynhr. Turk 
Ticaret Kanunu'na gore birinci tertip yasal yedekler, ~irketin Odenmi~ sermayesinin %20'sine ula~mcaya kadar, 
kanuni net karm %5'i olarak aynbr. ikinci tertip yasal yedekler ise odenmi~ sermayenin %5'ini a~an dagitllan karm 
%10'udur. Turk Ticaret Kanunu'na gore, yasal yedekler Odenmi~ sermayenin %50'sini ge9medigi surece sadece 
zararlar1 netle~tirmek ivin kullanilabilir, bunun d1~mda herhangi bir ~ekilde kullanilmasi mumkun degildir. 

(vii) Ge~mi~ Y Il Karlan 

Ge9mi~ Yrl Karlar1 olaganustu yedekler ve diger ge9mi~ y1l zararlarmdan olu~maktad1r. 

Halka a91k ~irketler, temettu dagrtlmlarrm SPK'nun II-19.01 nolu "Kar Payr Tebligi" duzenlemelerine gore yaparlar. 
Bu teblige gore kar dagrtrm zorunlulugu yoktur. ~irketler kar dag1t1m politikalarmda veya esas sozle~melerinde 
belirtilen ~ekilde kar pay1 Oderler. Kar paylar1 takstiler halinde Odenenebilecegi gibi ara donem finansal tablolarmda 
yer alan karlar uzerinden kar payr avans1 da odenebilir. ~irketler tarafmdan daitllmasma karar verilen kar dagrtlm 
tutarmm, tamammm yasal kay1tlarda yer alan dagrtrlabilir kardan kar~rlanabilmesi durumunda, bu tutarm tamam1, 
kar~Ilanmamas1 durumunda ise yasal kay1tlarda yer alan net dag1tllabilir karm tamam1 dagitilacaktrr. SPK 
duzenlemelerine gore hazrrlanan finansal tablolarda veya yasal kay1tlarm herhangi birinde donem zarar1 olmas1 
durumunda ise kar dagitlmi yap1lmayacaktrr. · 

Grup'un 31 Arabk 2013 ve 31 Arabk 2012 tarihleri itibariyle Ozkaynak kalemleri a~ag1da avrklanmi~tir: 

Hesap Adt 
Sermaye 
Sermaye Duzeltme Farklar1 
Pay lara ili~kin Primlerliskontolar 
Kar veya Zararda Y eniden Smlf1andmlmayacak 
Birikmi~ Diger Kapsamb Gelirler veya Giderler 

-Yeniden Degerleme ve O!t;iim Kazanr;!Kayzplan 
Kar veya Zararda Yeniden Smrflandmlacak Birikmi~ 
Diger Kapsamb Gelirler veya Giderler 

- Satzlmaya Hazzr Fin. Varlzk Deger AriZ$! 
- Riskten Korunma Fonu (Not:12) 

-Yabancz Para Cevrim Farklan 
Kardan Aynlan Kisitlanmr~ Yedekler 

- Yasal Yedekler 
- Sermayeye jzave Ed. j$firak Sat. Karlan 

Ge9mi~ Y!l Kar I (Zararlarr) 
Net Donem Karl I (Zarar1) 
Toplam 

31 Arahk 2013 
10.000.000 

1.299.169 
3.245.938 

13.186 

13.186 

2.090.884 

2.090.884 
2.009.375 

916.454 
1.092.921 

15.587.755 
(3.211.955) 
31.034.352 

31 Arahk 2012 
10.000.000 

(562.761) 
2.711.057 

(901.809) 

(462) 
(901.347) 
1.996.958 

904.037 
1.092.921 

13.701.394 
1.898.778 

28.843.617 

Grup'un SPK standartlarma gore haz1rlanmi~ mali tablolannda yer alan donem zaran (3.211.955) TL'dir. Sirket'in 
yasal kayrtlarmdaki net donem karl 1.194.155 TL'dir. Grup'un SPK Standartlarma gore az1rlanmr~ mali 
tablolanndaki birikmi~ karlan ise 15.587.755 TL'dir. ~irket'in yasal kay1tlarmdaki dagitllabilir bi ikmi~ kar tutar1 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Do nemine Ait K<:msolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikre Turk Liras! olarak gosterilmi~tir) 

13.847.682 TL olup Grup 'un Ge9mi~ Y!l karlarmdan dagttabilecegi kar payt bu tutar ile stmrhdtr. Dagttlma konu 
edilebilecek toplam tutarm hesabmda sermaye enflasyon dtizeltmesi farklart dikkate almmamt~tlr. 

28 HASILAT VE SATI~LARIN MALiYETi 

31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihlerinde sona eren hesap donemlerine ait hastlat ve satr~larm maliyetinin 
detayt a~agtda a9tklanmt~ttr: 

1 Ocak 2013 1 Ocak 2012 
Hesap Ad1 31 Arahk 2013 31 Arahk 2012 
Yurti9i Sati~lar 156.298.510 192.521.511 
Yurtd1~1 Satt~lar 1.538.994 2.260.726 
Diger Sati~lar 2.700.823 3.401.972 
Sati~tan iadeler (-) (2.983 .953) (3.588.582) 
Sati~ iskontolart (-) (104.607) (127.005) 
Digerindirimler (-) (6.817) (21.816) 
Hasilat 157.442.950 194.446.806 
Sattlan Ticari Mal Maliyeti (-) (150.625.287) (185.866.522) 
Briit Kar I (Zarar) 6.817.663 8.580.284 

Amortisman giderleri ve itfa paylart faaliyet giderleri hesabt i9erisinde gosterilmektedir. 

29 ARA~TIRMA VE GELi~TiRME GiDERLERi, PAZARLAMA SATI~ DAGITIM GiDERLERi, 
GENEL YONETiM GiDERLERi 

31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihlerinde sona eren hesap donemlerine ait Faaliyet Giderleri a~agtda 

aytklanmt~tlr: 

Hesap Ad1 
Gene! Yonetim Giderleri (-) 
Pazarlama Satt~ Dagttlm Giderleri (-) 
Toplam Faaliyet Giderleri 

30 NiTELiKLERiNE GORE GiDERLER 

1 Ocak2013 
31 Arahk 

2013 
(2.440.553) 
(2.273.886) 
(4.714.439) 

1 Ocak2012 
31 Arahk 2012 

(2.667.105) 
(2.321.387) 
(4.988.492) 

31 Arabk 2013 ve 31 Arabk 2012 tarihlerinde sona eren hesap donemlerine ait Niteliklerine Gore Giderleri a~agtda 
aytklanmt~tlr: 

Hesap Ad1 

Pazarlama Sail~ Dagttlm ve Genel Yonetim 
Giderleri (-) 
- Personel Giderleri 
- Nakliye ve Depolama Giderleri 
- Reklam Tanttlm Giderleri 

- Haberle~me Giderleri 
- Dt~artdan Saglanan Fayda ve Hizmetler 
- Kiralama Giderleri 

- Mti~avirlik ve Denetim Giderleri 

- Lojistik ve Depolama Gideri 
- Diger Giderler 
Toplam Faaliyet Giderleri 

1 Ocak2013 
31Arahk 

2013 

(2.209.689) 
(275.536) 
(171.909) 
(31.062) 

(247.295) . 
(516.400) 

(117.365) 

(276.082) 
(869.101) 

(4.714.439) 

· 31 DiGER FAALiYETLERDEN GELiR I GiDERLER 

1 Ocak2012 
31 Arahk 2012 

(2.731.303) 
(304.807) 
(147.509) 
(42.449) 

(248.277) 
(485.074) 

(194.805) 
(305.185) 
(529.083) 

( 4.988.492) 

31 Arahk 2013 ve 31 Arabk 2012 tarihlerinde sona eren hesap donemlerine ait Diger Faaliyetlerde 
Giderleri a~agtda aytklanmt~ttr: 

. 31 . ., 



,...... 

.. J - . 

DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikr;e Tiirk Lirasz olarak gosterilmi~tir) 

1 Ocak2013 1 Ocak2012 
Hesa~ Ad1 31 Arahk2013 31 Arahk 2012 
Esas Faaliyetlerinden Diger Gelir1er 5.882.115 13.124.523 

Konusu Kaltnayan Kar~ (Dava Kar~Ihg1) 45.922 
Konusu Kalmayan Kar~ (K1dem Kar~Ihg1) 
Sati~lardan Elimine Edilen Faiz 762.637 1.456.096 
Cari Donem Reeskont Geliri 56.800 81.284 
Onceki Donem Reeskont iptali 218.616 496.657 
Kur Fark1 Gelirleri (Ticari Alacaklar ve bor<;:lar) 4.831.363 11.000.744 
Diger Gelirler ve Karlar 12.699 43.820 

Esas Faaliyetlerinden Diger Giderler (-) (5.288.845) (10.638.465) 
Ahmlardan Elimine Edilen Faiz (221.889) (477.514) 

Cari Donem Reeskont Gideri (250.942) (218.616) 
Onceki Donem Reeskont iptali (81.284) (424.791) 
Kur Fark1 Giderleri(Ticari Alacaklar ve bor<;:lar) (4.655.695) (9.445.434) 
Diger Giderler ve Zararlar (-) (79.035) (72.110) 

Diger Gelir I Giderler (Net} 593.270 2.486.058 

32 YATIRIM FAALiYETLERiNDEN GELiRLERJGiDERLER 

31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihlerinde sona eren hesap donemler itibariyle yatmm faaliyet gelirleri ve 
giderleri bulunmamaktad1r. 

33 FiNANSAL GELiRLERJGiDERLER 

31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleriride sona eren hesap donemlerine ait Finansal Giderleri a~ag1da 
apklanmi~tlr: 

Donemler itibariyle Finansal Gelirler a~ag1da a<;:Iklanmi~tlr: 

Hesa~ Ad1 
Faiz Gelirleri 
Kur Farki Gelirleri 

Toplam Finansal Gelirler 

1 0cak2013 
31 Arahk 2013 

237.492 
671.674 

909.166 

Donemler itibariyle Finansal Giderler a~ag1da a<;:Iklanmi~tlr: 

Hesa~ Ad1 

Banka ve Faiz Giderleri 

Kur Farki Giderleri 

Toplam Finansal Giderler 

Grup'un aktifle~tirilen finansman gideri bulunmamaktadir. 

1 Ocak2013 
31 Arahk20l3 

(2.425 .212) 

(3.827.383) 

(6.252.595) 

1 Ocak2012 
31 Arahk 2012 

743.371 
267.986 

1.011.357 

1 Ocak2012 
31 Arahk 2012 

(3.550.904) 

(1.618.183) 

(5.169.087) 

34 SATI~ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN V ARLIKLAR VE DURDURULAN FAALiYETLER 

Yoktur. 

35 VERGi V ARLIK VE YUKUMLULUKLER 

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

31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleriride sona eren hesap donemlerine ait vergi varhk ve yiikiimliiliikleri 
a~ag1daki gibidir: · 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikfe Tiirk Lirasz olarak gosterilmi§tir) 

Hesap Ad1 
Cari Donem Yasal Vergi Kar~Ihgi (-) 
Ertelenmi~ Vergi Geliri I (Gideri) 
Toplam Vergi Gelir I (Gideri) 

Hesap Ad1 
Cari Donem Yasal V ergi Kar~Ihgi 

Pe~in Odenen Vergiler (-) 
Toplam Odenecek Net Vergi 

i) Cari Donem Yasal Vergi Kar§zlzgz 

1 Ocak2013 
31 Arahk2013 

(379.660) 
(185.360) 
(565.020) 

31 Arahk2013 
379.660 

(210.463) 

169.197 

1 Ocak2012 
31 Arahk 2012 

(100.562) 
79.220 

(21.342) 

31 Arahk 2012 
100.562 

(100.562) 

Tiirkiye'deki ge9ici vergi iiyer ayhk donemler itibariyle hesaplamp tahakkuk ettirilmektedir. Buna uygun olarak 
Grup'un 2012 ve 2013 y!l1 kazanylarmm geyici vergi doneminde vergilendirilmesi a~amasmda kurum kazanylar1 
uzerinden %20 oranmda geyici vergi hesaplanmi~tlr. 
Tiirk vergi hukukuna gore, zararlar, gelecek y!llarda olu~acak vergilendirilebilir kardan du~ulmek uzere, maksimum 
5 y!l ta~mabilir. Ancak olu~an zararlar geriye donuk olarak, onceki y11larda olu~an karlardan du~ulemez. 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesi uyarmca, Kurumlar Vergisi; mukellefin beyan1 uzerine tarh olunur. 
Turkiye'de vergi degerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatla~ma prosedurii bulunmamaktad1r. Sirketler 
ilgili y!lm hesap kapama donemini takip eden y1hn 25 Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini hazirlamaktadir. 
Vergi Dairesi tarafmdan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayitlari 5 yll i9erisinde incelenerek 
degi~tirilebilirler. 

Gelir Vergisi Stopajz: 

Kurumlar vergisine ek olarak, dagitilan kar paylar1 uzerinden gelir vergisi stopaj1 hesaplanmas1 gerekmektedir. 
23 .07.2006 tarihli Resmi Gazete'de yay1mlanan 2006/10731 say!l1 Bakanlar Kurulu Karar1 ile Gelir vergisi stopaj 
oran1 %10' dan %15' e yikar!lrru~tir. 

ii) Ertelenmi§ Vergi: 

Grup vergiye esas yasal mali tablolar1 ile TMSITFRS'ler baz almarak hazirlanmi~ mali tablolar1 arasmdaki 
farkhhklardan kaynaklanan ge'(ICI zamanlama farklar1 · iyin ertelenmi~ vergi aktifi ve pasifini 
muhasebele~tirmektedir. Soz konusu farkhhklar genellikle baz1 gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlar1 ile 
TMS/TFRS'ler baz almarak haz1rlanan mali tablolarda farkh donemlerde yer almasmdan kaynaklanmakta olup 
a~ag1da ayiklanmaktadir. 

31 Arahk 2013 31 Arahk 2013 31 Arahk 2012 31 Arahk2012 
Birikmi~ Ge~ici Ertelenmi~ Birikmi~ Ge~ici Ertelenmi~ 

Farklar V ergi Alacag1 J Farklar Vergi Alacag1 
Hesap Ad1 (Borcu) I (Borcu) 
Sabit K1ymetler 22.301 (4.461) 16.926 (3.385) 
Reeskont Giderleri 235.740 47.149 218.616 43.724 
K1dem Tazminat1 Kar~Ibgi 134.873 26.975 183.249 36.650 
Dava Kar~1hg1 510.811 102.163 480.060 96.013 
Stok Deger Du~uklugu Kar~Ihgi 613.765 122.752 'l!72.679 54.535 
Prekont Geliri 56.493 (11.299) 81 .285 (16.257) 
Vadeli i~Iem Gelir ve Gider Tah. 
Finansal Riskten Korunma Fonu 242.757 (48.551) 37.476 7.496 
Kredi i9 verim Farki 
Stok Finansman Pay1 13.149 2.629 7.776 1.553 
Stoklarm kay1th degerleri ile 
vergi matrahlar1 arasmdaki fark 766.209 (153.242) 38.048 7.610 
Ertelenmi~ Vergi Varhg1 84.115 227.939 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Di:inemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~k;in Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedik9e Turk Liras! olarak gosterilmi~tir) 

31 Arahk 2013 31 Arahk 2012 
Di:inem Ba~I Ertelenmi~ Vergi Varhgr I (Yiikiimliiliigii) 
Ertelenmi~ Vergi Geliril (Gideri) 
bzk. i9erisinde Y er Alan Ert. Vergi 
Yabancr Para c;evrim Farkr 
Krdem Tazminatr Aktiireal Kayrp Kazan£ Mahsubu 
Donem Sonu Ertelenmi~ Vergi Varhgt I Yiikiimliiliigii 

Kullanrlmamr~ Vergi Avantajlarma ili~kin A91klama: 

227.939 
(185.360) 

(116) 
44.948 
(3.296) 
84.115 

Grup'un 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle sonraki di:ineme devreden mali zararr bulunmamaktadtr. 

155.604 
79.220 

1.976 
( 8.861) 

227.939 

J 1 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihlerinde son a eren ara hesap di:inemlerine ait vergi kar~rhklarmm mutabakati 
a~agrdaki gibidir: 

Vergi kar~thgmm mutabakatr: 

Devam eden faaliyetlerden elde edilen kar 

Gelir vergisi oram %20 

Vergi etkisi: 
Ozsermaye kalemlerinin yabancr para 
r;:evriminden dolayr vergiye olan etkisi 

- Kanunen kabul edilmeyen giderlerlgelirler 
Gelir tablosundaki vergi kar~Iligi gideri 

36 PAY BA~INA KAZAN<; 

1 Ocak2013 
31 Arahk 2013 

(2.646.935) 

529.387 

( 1.077 .808) 
(16.599) 

(565.020) 

1 Ocak2012 
31 Arahk 2012 

1.920.120 

(384.024) 

325.155 
37.527 

(21.342) 

Pay ba~ma kar miktarr, net di:inem karmm Sirket paylarmm yrl i9indeki agrrhkh ortalama pay adedine bi:iliinrnesiyle 
hesaplanrr. Grup'un Pay Ba~ma Kazans; I Kayrp hesaplamasr a~agrdaki gibidir: 

Hesap Ad1 
Di:inem Karl I (Zararr) 
Ortalama Pay Adedi 
Pay Ba~ma Du~en Kazans; I (Kayrp) 

37 iLi~KiLi TARAF A<;IKLAMALARI 

1 Ocak2013 
31 Arahk2013 

(3.211.955) 
10.000.000 
(0,321196) 

a) ili~kili taraflarla Bor9 ve Alacak bakiyeleri: 

31 Arahk 2013 
indeks A.S. 
Neotech A.S. 
Neteks A.S. 
Teklos A.S. 

infin A.S. 
Despec A.S. 
HomendA.S. 
Artrm A.S. 

Toplam 

Alacaklar 

Ticari 
Alacaklar 

120.240 

29.823 

150.063 
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Ticari 
Olmayan 
Alacaklar 

1 Ocak2012 
31 Arahk 2012 

1.898.778 
10.000.000 

0,189878 

Bor~lar 

Ticari Bor~lar 
149.528 

3.707 
3.904 

78.443 
90.440 
25.229 

251 

Ticari 
Olmayan 
Boq;lar 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmecjik~e Turk Lirasz olarak gosterilmi~tir) 

31 Arabk 2012 
indeks AS. 
Neotech AS. 
Neteks AS. 
Teklos AS. 
infin AS. 
Despec AS. 
HomendAS. 
Top lam 

Alacaklar 

Ticari 
Alacaklar 

2.370 

2.370 

Ticari 
Olmayan 
Alacaklar 

Bor~lar 

Ticari Bor~lar 
131.809 

14.804 
11.925 
69.422 

1.008 
2.082 

231.050 

Ticari 
Olmayan 
Bor£lar 

ili~kili taraflardan olan alacak ve borc;Iarm ic;erisinde teminath k!s!m bulunrnamaktad1r. ili~kili taraflarla ilgili olarak 
aynlm1~ ~lipheli alacak kar~Ihg1 tutar1 mevcut degildir. 
ili~kili taraflar aras1 cari hesap bakiyeleri genelde ticari i~lemlerden kaynaklanmaktad1r. Ancak baz1 durumlarda 
~irketler arasmda nakit kullandmmlar1 da olabilmektedir. Ticari olmayan i~lemlerden kaynaklanan bakiyeler ticari 
olmayan bore; veya alacak olarak tasniflenrnektedir. Cari hesap bakiyeleri ic;in faiz c;ah~tmlmakta olup, 3'er ayhk 
donernler halinde fatura edilmektedir.Grup, donem i9erisinde cari hesap bakiyeleri i9in USD, EUR ve TL tizerinden 
faiz c;ah~tmnakta olup, 2013 y!l1 faiz oranlar1 sJrasiyla % 4,5,% 4,5 ve% 12 'dir. (31 Arahk 2012 USD% 5,30 ile 
6 arasmdad1r.) 

b) ili~kili taraflardan yapllan ahmlar ve ili~kili taraflara yap1lan sat!~lar ~ag1daki gibidir: 

31 Arabk 2013 

ili~kili Taraflara Mal ve Hizmet Ortak Faizve Kur Top lam 
Satl~lar Satl~lan · Gider Farkl Geliri Gelirler I 

Katilim Sati~1ar 

indeks AS. 6.614.184 108.414 338.282 7.060.880 

Art1m AS. 24.800 1.120 25.920 

Despec AS. 62.472 397 62.869 

infin AS. 1.623.354 228.106 1.851.460 

Neotech AS. 19.137 6.507 64 25.708 

Neteks AS. 2.010 611 2.621 

Homend AS. 3.685 88 3.773 

Teklos AS. 15415 3.436 18.851 

TOPLAM 8.349.642 130.336 572.104 9.052.082 

Ortak Top lam 
ili~kili Taraflardan Mal ve Hizmet Gider Faiz ve Kur Giderler/ 

Ahmlar Ab~lan Katilim Farkl Gideri Ahmlar 
Art 1m 337 80 417 
Despec 143.749 770 2.285 146.804 

inbil 32.940 237 437 33.614 

indeks 1.267.323 985 .812 367.245 2.620.380 

infin 18.626 18.626 

Neotech 146.978 367 6.328 153.673 
Neteks 108.279 169 3.692 112.140 
Teklos 2.953 682.064 14.171 699.188 

TOPLAM 1.702.559 1.669.419 412.864 3.784.842 

Grup'un ili~kili taraflarmgan alman ve verilen teminatlar1 bulunrnamaktad!r. 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arabk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedik~e Turk Lirasz olarak gosterilmi:jtir) 

31 Arahk 2012 
Ortak 

i~kili Taraflara Mal ve Hizmet Gider Faiz ve Kur 
Sati~lar Sati~lan Katilim Farlu Geliri 

indeks AS. 21.410.089 24.687 1.154.127 
Art1m AS. 2.961 
Despec AS. 272.860 3.233 
infin AS. 2.226.949 77.366 
Neotech AS. 3.100.511 7.649 13.665 
Neteks AS. 204 

HomendAS. 7.592 2.432 

Teklos AS. 77 782 7.630 

TOPLAM 27.021.039 . 33.118 1.258.657 

Ortak 
ili~kili Taraflardan Mal ve Hizmet Gider Faiz ve Kur 

Ahmlar Ah~lan Katilim Farlu Gideri 
indeks AS. 20.930.826 1.015.019 1.275.796 
Despec AS. 402.395 591 2.988 
infin AS. 1.587.293 104.062 
Neotech AS. 3.253.776 567 804 
Neteks AS. 42.955 156 359 

HomendAS. 56.605 429 2.120 
Teklos AS. 8.035 634.581 2.595 

TOPLAM 26.281.885 1.651.343 1.388.724 

Grup'un ili~kili taraflarmdan ahnan ve verilen teminatlar1 bulunmamaktad!r. 

c) Dst duzey yoneticilere saglanan fayda ve ucretler 

Hesap Ad1 
(:ah~anlara saglanan kisa vadeli faydalar 
i~ten y1karilma nedeniyle saglanan 
faydalar 
Diger uzun vadeli faydalar 
Top lam 

31 Arahk 2013 
. 765.052 

765.052 

Top lam 
Gelirler I 
Sati~lar 

22.588.903 
2.961 

276.093 
2.304.315 
3.121.825 

204 
10.024 

8.489 

28.312.814 

Top lam 
Giderler/ 
Ahmlar 

23.221.641 
405.974 

1.691.355 
3.255.147 

43.470 
59.154 

645.211 

29.321.952 

31 Arahk 2012 
838.607 

838.607 

Dst diizey yoneticilere saglanan fayda ve hizmetler gene! miidiir ve gene! miidiir yardJmcJ!armm iicretlerini 
kapsamak:tad1r. 

38 FiNANSAL ARA<;LARDAN KAYNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DUZEYi 

(a) Sermaye risk yonetimi 

Grup, sermaye yonetiminde, bir yandan faaliyetlerinin surekliligini saglamaya s;ah~1rken, diger yandan da bors; ve 
ozkaynak dengesini en verimli ~ekilde kullanarak karhhgm1 artlrmay1 hedeflemektedir. 

Grup'un sermaye yap!Sl 8. notta as;1klanan kredileri de is;eren bors:Iar, 6. notta as;1klanan nakit ve nakit benzerleri ve 
sJrasJyla 27. notta as:1klanan ylkarilml~ sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve ges;mi~ y1l karlar1m da is;eren 
ozkaynak kalemlerinden olu~maktad!r. 
Grup'un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sJmfJyla ili~kilendirilen riskier list yonetim tarafmdan 
degerlendirilir. Dst yonetim degerlendirmelerine dayanarak, sermaye yap!Sllll yeni bors: edinilmesi veya mevcut olan 
borcun geri odenmesiyle oldugu kadar, temettii odemeleri, yeni pay ihrac! yoluyla dengede tutulmasl 
amas;Ianmaktad1r. 

Grup sermayeyi bors;/toplam sermaye oranm1 kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bOltinmesiyle 
bulunur. Net bors:, nakit ve nakit benzeri degerlerin toplam bors: tutanndan (bilans;oda gosterildigi gibi kredileri, 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikc;e Tiirk Lirasz olarak gdsterilmiijtir) 

finansal kiralama ve ticari borc;:lar1 ic;:erir) dti~lilmesiyle hesaplan1r. Toplarn sermaye, bilanc;:oda gosterildigi gibi oz 
sermaye ile net borcun toplanmasiyla hesaplamr. 

Grup'un ozkaynaklara dayah gene! stratejisi onceki donemden bir farkhhk gostermemektedir. 

Grup'un speklilatif amac;:h finansal arac1 (ttirev tirtin niteligindeki finansal arac;:larm da dahil oldugu) yoktur ve bu 
ttir arac;:larm ahm-sat1m1 ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktad1r. 

(b) Onemli muhasebe politikalar1 

Grup'un finansal arac;:larla ilgili onemli muhasebe politikalar1 2 numarah dipnotta acyiklanmi~tlr. 

·· (c) Grup'un Maruz kald1g1 riskier 

Faaliyetleri nedeniyle Grup, doviz kurundaki, faiz oranmdaki degi~iklikler ve diger risklere maruz kalmaktad1r. 
Grup aynca Finansal arac;:lan elinde bulundurmas1 nedeniyle kar~1 tarafm anla~manm gereklerini yerine getirememe 
riskini de ta~1maktad1r. 

Grup dtizeyinde kar~Ila~Ilan piyasa riskleri, duyarhhk analizleri esasma gore olc;:ulmektedir. Cari y1lda Grup'un maruz 
kaldli?;l piyasa riskinde ya da kar~Ila~1lan riskleri ele ah~ yonteminde veya bu riskleri nasll olc;:lligtine dair kulland1g1 
yontemde, onceki seneye gore bir degi~iklik olmaml~tlr. 

(cl) Kur riski ve yonetimi 

Yabanc1 para cinsinden i~lemler, kur riskinin olu~masma sebebiyet vermektedir. Grup, doviz cinsinden varhk ve 
ytiktimltiltiklerinin Turk Liras1'na c;:evriminde kullamlan kur oranlarmm degi~imi nedeniyle kur riskine maruzdur. 
Kur riski ileride olu~acak ticari i~lemler, kayda ahnan aktifve pasifler arasmdaki fark sebebiyle ortaya cy1kmaktad1r. 

Grup, esas olarak doviz tevdiat olarak mevduatlarm1 degerlendirdiginden, doviz cinsinden alacak ve bor9Iarl 
bulundugundan kur degi~imlerinden degi~imin yontine bagh olarak kur riskine maruz kalmaktad1r. 

A~ag1da belirtildigi tizere Grup yonetimi Ttirk Liras1 cinsinden varhk ve yuktimltiltiklerinin dengesini acy1k pozisyon 
olarak degerlendirmekte ve takip etmektedir. Buna gore TL pozisyon riskinin detaylar1 31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 
2012 tarihleri itibariyle a~ag1da sunulmu~tur: 
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DATAGATEBiLGiSAYARMALZEMELERi TiCARET ANONiM~iRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Fina.rlsal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikfe Tur~ Lirast olarak gosterilmi:Jlir) 

I. Ticari Alacaklar 

2a. Parasal Finansal Varltklar 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varhklar 

3. Diger 

4. Diinen Varhklar Toplami (1+2+3) 
I 

5. Ticari Alacaklar 

6a. Parasal Finansal Varhklar 

6b. Parasal Olmayan Finansal Varhklar 

7. Diger 

8. Duran Varhklar Toplam1 (5+6+7) 

9. Toplam Varliklar (4+8) 

I 0. Ticari Bor9lar 

II. Finansal Yiikiimliiliikler 

12a. Diger Ytikiimltiliikler 

12b. Parasal Olmayan Diger Yiik. 

13. Klsa Vadeli Yiik. Toplam1 (10+11+12) 

14. Ticari Bor9lar 

15. Finansal Yiikiimliiliikler 

16a. Diger Ytik. 

16b. Parasal Olmayan Diger Yiik. 

17. Uzun Vadeli Yiik. Toplami (14+15+16) 

18. Toplam Yiikiimliiliikler (13+17) 

19. Bilan~o dUjl Tlirev Ara~lannm Net Varhk/ (Yiikiimliiliik) Pozisyonu 
(19a-19b) 

19a. Hedge Edilen Toplam Varhk Tutan 

19b. Hedge Edilen Toplam Yiik. Tutarr 

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

21. Parasal Kalemler Net Yabanci Para Varhk/ (yiikiimliiliik) pozisyonu 
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 
22. Diiviz Hedge'ili~in Kullamlan Finansal Ara~larm Toplam Ger~ege 
Uygun Degeri 

. ~wiz Yiikiimliiliikleirn Hedge Edilen Krsmmm Tutan 

31 Arahk 2013 

TLKar~•hg• TL 

10.594.199 10.583.789 

405.268 403.273 

5.502.934 5.502.934 

16.502.401 16.489.996 

84.115 84.115 

84.115 84.115 

16.586.516 16.574.111 

(3.641.131) (3.628.869) 

(2.580.840) (2.580.840) 

(6.221.971) (6.209.709) 

(134.872) (134.872) 

(134.872) (134.872) 

(6.356.843) (6.344.581) 

10.229.673 10.229.530 

10.229.673 10.229.530 
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Diiviz Pozis~onu Tablosu 

31 Arahk 2012 

Avro TLKar~Ihgi TL Avro 

3.544 11.716.755 11.676.780 16.998 

680 299.064 288.041 4.687 

5.596.844 5.596.844 

4.224 17.612.663 17.561.665 21.685 

227.941 227.939 

227.941 227.939 

4.224 17.840.604 17.789.604 21.685 

(4.176) (1.589.344) (1.569.203) (8.564) 

(37.476) (37.476) 

(3.288.002) (3.288.002) 

(4.176) ( 4.914.822) (4.894.681) (8.564) 

(183.250) (183.250) 

(183.250) (183.250) 

(4.176) (5.098.o72) (5.077.931) (8.564) 

48 12.742.532 12.711.673 13.121 

48 12.742.532 12.711.673 13.121 

I 
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' DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finarisal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikfe Turk Lirasz olarak gosterilmi~tir) 

' 

c2) Kar~I Taraf Riski 

31 Arahk 2013 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kahnan azami kredi riski (A+B+C+D+E) 
- Azami risldn teminat, vs ile giivence altma almmz:J kzsmz 

A. Vadesi ge~memi~ yada deger dii~iikliigiine ugramam1~ finansal varhklarm net defter degeri 
B. Ko~ullan yeniden gorii~iilmii~ bulunan, aksi takdirde vadesi ge~mi~ veya deger dii~iikliigiine 
ugram1~ saydacak finansal varhklarm defter degeri 
C. Vadesi ge~mi~ ancak deger dii~iikliigiine ugramam1~ varhklarm net defter degeri 

- Teminat vs. ile guvence altma almnu:J kzsnu 
D. Deger dii~iikliigiine ugrayan varhklarm net defter degerleri 

- Vadesi Ge~mi~ (briit defter degeri) 
-Deger Dii§iikliigii (-) 
-Net degerin teminat, vs ile giivence altzna alznmz:J kzsmz 

- Vadesi Ge~memi~ (briit defter degeri) 
- Deger Dii§iikliigu (-) 
-Net degerin teminat, vs ile giivence altzna alznmz:j kzsmz 

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

31 Arahk2012 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kahnan azami kredi riski (A+B+C+D+E) 
- Azami risldn teniinat, vs ile giivence altzna alznmz:j kzsmz 

A. Vadesi ge~memi~ yada deger dii~iikliigiine ugramam1~ finansal varhklarm net defter degeri 
B. Ko~ullan yeniden gorii~iilmii~ bulunan, aksi takdirde vadesi ge~mi~ veya deger dii~iikliigiine 
ugram1~ saydacak finansal varhklarm defter degeri 
C. Vadesi ge~mi~ ancak deger dii~iikliigiine ugramam1~ varhklarm net defter degeri 

- Teminat vs. ile guvence altzna allnnu$ kzsnu 
D. Deger dii~iikliigiine ugrayan varhklarm net defter degerleri 

- Vadesi Ge~mi~ (briit defter degeri) 
- Deger Dii§iikliigu (-) 
-Net degerin teminat, vs ile giivence altzna alznmz§ kzsmz 

- Vadesi Ge~memi~ (briit defter degeri) 
- - Deger Dii§iikliigu (-) 

- - -Net degerin teminat, vs ile giivence altzna alznmz§ kzsmz 
. Bilan~o d1~1 Rredi riski i~eren unsurlar 

' 
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Alacaklar 

Ticari Alacaklar 
ili~kili Diger 

150.063 37.402.076 
17.049.337 

150.063 37.098.543 

284.671 

18.862 
18.862 

-
1.714.322 

(1.714.322) 

Alacaklar 
Ticari Alacaklar 

ill~kili Diger 
2.370 40.652.142 

629.916 
2.370 40.553.768 

98.374 

1.353.639 
(1.353.639) 

Bankalardaki 
Mevduatile 

Diger Alacaklar Dip Ters ReJ:!O 
ili~kili Diger Not 

3.587 16.933.494 

- 3.587 10-11 16.933.494 

- - 10-11 -

10-11 -
- -

- - 10-11 -
10-11 -
10-11 -
10-11 -
10-11 -

Bankalardaki 
Diger Alacaklar Dip 

Mevduat 
ili~kili Diger Not 

- 50.695 18.882.490 

- 50.695 10-11 18.882.490 

10-11 -
- - -
-

10-11 
- -
- 10-11 
- - 10-11 -

10-11 
10-11 
10-11 

Dip 
Not 

6 

6 

6 

6 
6 
6 
6 
6 

Dip 
Not 

6 

6 

6 

6 
6 
6 
6 
6 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konso1ide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar 
(Tutarlar aksi belirtilmedikfe Turk Lirasz olarak gosterilmi:;tir) 

31 Arabk 2013 
V~desi tizerinden 1-30 giin get;:mi~ 
Vadesi iizerinden 1-3 ay gec,:mi~ 
Vadesi tizerinden 3-aydan fazla get;:mi~ 

Teminat, vs ile giivence altma ahnm1~ k1smJ 

31 Arabk 2012 
V adesi iizerinden 1-3 0 giin gec,:mi~ 
Vadesi tizerinden 1-3 ay gec,:mi~ 
Vadesi iizerinden 3-aydan fazla get;:mi~ 

Teminat, vs ile giivence altma ahnm1~ k1smJ 

Kredi riski yonetimi: 

Alacaklar 

Ticari Alacaklar 
257.122 

46.411 

18.862 

Diger Alacaklar 

Alacaklar 

Ticari Alacaklar 
71.347 
27.027 

Diger Alacaklar 

Datagate'nin tahsilat riski · esas olarak ticari alacaklarmdan dogmaktad1r. Ticari alacaklarm tamamma 
yakm1 bayilerden olan alacaklardan kaynaklanmaktad1r. Grubumuz, bayileri iizerinde etkili bir kontrol sistemi 
kurmu~ olup bu i~lemlerden dogan kredi riski risk yonetim ekibi ve Grup Yonetimimiz tarafmdan takip edilmekte 
olup her bir bayi ic,:in limitler belirlenmi~tir ve limitler gerektiginde revize edilmektedir. Bayilerden yeterli teminat 
ahnmas1 kredi riskinin yonetiminde kullanilan diger bir yontemdir. Grup'un onemli tutarlarda az say1da mii~teri 
yerine, c,:ok say1da mii~teriden alacakh olmas1 nedeniyle onemli bir ticari alacak riski bulunmamaktad1r. Ticari 
alacaklar, Grup Yonetimi'nce get;:mi~ tecrtibeler ve cari ekonomik durum goz online almarak degerlendirilmekte 
ve uygun oranda ~iipheli alacak kar~Jhg1 aynld1ktan sonra bilanc,:oda net olarak gosterilmektedir. Sektor yap!SJ 
geregi hasilatm yiiksek kar marjmm dii~iik olmas1 tahsilat ve risk takip politikalarm1 ~irketimiz yoniinden oldukc,:a 
onemli k1lmaktadJr ve bu konuda maksimum hassasiyet gosterilmektedir. Tahsilat ve risk yonetim politikam1za 
ili~kin detayh ac,:JklamalanmJz a~ag1da yer almaktad1r. · 

Vadesini birkac,: ay a~an alacaklar it;:in icra takibinde bulunulmakta ve I veya dava ac,:ilmaktadJr. Zor duruma 
dii~en baz1 bayiler ic,:in vade yapilandmlmas1 da yapilabilmektedir. Sektorde kar marjlar1 dii~iik oldugu ic,:in 
alacaklarm tahsilat1 son derece onem arz etmektedir. Alacak risklerini azaltabilmek ic,:in cari hesaplar ve risk 
yonetim birimi mevcut olup bayiler iizerinden kredibilite degerlendirilmeleri yap1larak sat1~ yap1lmaktadJr. Yeni 
c,:ah~ilan veya riskli goriilen bayilerden nakit tahsilat yapilarak sat!~ yapilmaktadrr. 

Datagate, Tiirkiye'de bilgisayar ve parc,:alannm ahm1 ve sat1m1 yapan birc,:ok kurulu~a mal satmaktad1r. 
Dag1t1m kanah it;:erisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayilerin sermaye yap1s1 dii~iiktiir. Tiirkiye'de toplam 
5.000 civannda oldugu tahmin edilen bu grup bayiler, risk yonetimi at;:Ismdan Datagate'nin alacak riskini en aza 
indirmek ic,:in kendi organizasyonu ve c,:ah~ma sistemini kurdugu ve gerekli onlemleri aldigl gruptur. Alman 
onlemler a~ag1daki gibi s1ralanabilir: 

Sektorde 1 yilm1 doldurmam1~ firmalar ile nakit t;:ah~ma: Sektorde bir y1hm doldurmam1~ bilgisayar 
firmalar1 ile nakit d1~mda c,:ah~ilmamaktadJr. 

Cari hesaplar ve risk yonetimi departmam it;:erisinde yapilanm1~ iki personelden olu~an istihbarat ekibi 
siirekli olarak bayilerin istihbaratlar1m yapmaktad1rlar. 

Kredi Komitesi: Sektorde bir yilm1 doldurmu~ firmalar ile kredi limit artmmmda bulunulan firmalarm 
gerekli istihbarat t;:ah~malarJ istihbarat ekibince diizenlenerek, her hafta toplanan kredi komitesine sunulur. Kredi 
komitesi, mali i~lerden sorumlu gene! miidiir yardJmcJSI ba~kanhgmda finansman miidiirii, cari hesaplar miidiirii, 
istihbarat eleman1 ve ilgili mii~terinin sat1~ departman1 miidiiriinden olu~ur. Kredi komitesi elde edilen istihbarat 
bilgileri ve gec,:mi~ odeme ve sat1~ performanslarma bagh olarak firmalara kredi limiti tesis eder: <;ah~ma ~eklini 
belirler ve gerekirse bayiden teminat almmasm1, ipotek talep edilmesini ister. 
Ticari a1acaklar, Grup politikalar1 ve prosediirleri dikkate ahnarak degerlendirilmekte ve bu dogrultuda ~iipheli 
alacak kar~1hgJ aynld1ktan sonra bilanc,:oda net olarak gosterilmektedir. (Not 10) . 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine AitKonsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar 
(Tutarlar aksi belirtilmedik{:e Turk Liras1 olarak gosterilmi:jtir) 

(c3) Faiz oranr riski yonetimi 

Grup sabit faizli finansal arac;:lan nedeniyle faiz riskine maruz kalmaktadrr. 

Faiz Pozisyonu Tablosu 

Sabit Faizli Finansal Ara~lar 
Finansal V arhklar 
Finansal Ytikiirnliiltikler 

Degi~ken Faizli Finansal Ara~lar 
Finansal V arhklar 
Finansal Ytikiirnltiltikler 

31 Arahk2013 

14.114.475 

31 Arahk 2012 

11.231.160 

31 Arahk 2013 tarihinde faiz 1 puan ytiksek olsaydr ve diger ttim degi~kenler sabit kalsaydr, vergi oncesi zarar 
141.144 TL daha di.i~i.ik olacaktr. 

31 Arahk 2012 tarihinde faiz 1 puan ytiksek olsaydr ve diger ttim degi~kenler sabit kalsaydr, vergi oncesi kar 
112.311 TL daha fazla olacaktr. 

( c4) Likidite risk yi:inetimi 

Grup, nakit akrmlarmr diizenli olarak takip ederek finansal varhklarm ve yi.ikiimli.ili.iklerin vadeletinin 
e~le~tirilmesi yoluyla yeterli fonlarm ve borc;:lanma rezervinin devammr saglayarak, likidite riskini yonetmeye 
c;:ah~maktadrr. 

Likidite riski tablolan 

ihtiyath likidite riski yonetimi, yeterli olc;:i.ide nakit tutmay1, yeterli miktarda kredi i~lemleri ile fon kaynaklarmm 
kullamlabilirligini ve piyasa pozisyonlarm1 kapatabilme gi.ici.ini.i ifade eder. 

Mevcut ve ilerideki muhtemel bore;: gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say1da ve yiiksek kalitedeki kredi 
saglayrcilarmm eri~ilebilirliginin siirekli kllmmasi suretiyle yqnetilmektedir. 

A~ag1daki tablo, Grup'un ttirev niteliginde olan ve olmayan finansal yi.iki.imli.ili.iklerinin TL bazmda vade 
dag1hmm1 gostermektedir. 

31 Aralzk 2013 

Defter Degeri 
Sozle~me Vadeleri 

Sozle~me 

Uyarmca Nakit 
<;Ilo~lar Toplam1 

3 AydanKisa 
3-12 ay 

aras1 
1-5 yil aras1 

5 yildan 
uzun 

Tiirev Olmayan Finansal 
Yiikiimlilliikler 
Banka Kredileri 

Ticari Bor{:lar 

Diger Borr;lar 

Di"er 

Sozle~me Vadeleri 

Tiirev Finansal 
Yiikiimlilliik. 

Turev Nakit Giri:Jleri{*) 

Turev Nakit ()kl:Jlan 

41.766.397 

41.729.865 
36.532 

41.823.197 

41.786.665 
36.532 

Sozle~me 

41.823.197 

41.786.665 
36.532 

Defter Degeri Uyarmca N akit 3 Aydan K1sa 3-12 ay aras1 1-5 yil .arasi 5 yildan uzun 

242.757 
5.944.346 

(5.701.589) 

<;Iki~lar Toplam1 

177.763 . 
5.944.346 

(5.766.583) 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar 
(Tutarlar aksi belirtilmedik~e Turk Lirasl olarak gosterilmi~tir) 

(*)Forward i~1em1eri 2.785.150 USD kar~rhgr TUrk Lirasr'ndan olu~maktadrr. YUkUm1U1Uk hesaplamrken tiirev 
nakit vlkt~larr vade sonundaki kurlar dikkate almarak hesaplanmt~tlr. TUrev nakit giri~leri ise 31 Arahk 2013 
kuru dikkate almarak hesaplanmt~tlr. Gervek kar-zarar vade tarihinde belli olacakttr. 

31 Aralzk 2012 

Sozle~me 5 
Sozle~me Vadeleri 

3-12 ay 
Defter Degeri Uyarmca Nakit 3 AydanK1sa 

aras1 
1-5 yil aras1 yildan 

Tiirev Olmayan Finansal 
Y iikiinililliikler 
Banka Kredileri 
Ticari Bor~lar 

Diger Borr;lar 

Diger 

48.451.392 

48.410.589 
40.803 

(:Ilo~lar Toplam1 uzun 

48.532.676 48.532.676 

48.491.873 48.491.873 
40.803 40.803 

Sozle~me 

Sozle~me Vadeleri Defter Deger~ Uyannca Nakit 3 AydanKisa 3-12 ay aras1 1-5 yil aras1 5,Yildan uzun 
(:do~lar Toplam1 

Tiirev Finansal 
y iikiinililliik. (37.476) (57.795) (57.795) 

Tilrev Nakit Giri~leri{*) 3.609.256 3.609.255 3.609.255 

Tilrev Nakit 9Lia~lan (3.646.732) (3.667.050) (3.667.050) 

(*) Forward i~lemleri 2.024.714 USD kar~thgt TUrk Lirast'ndan olu~maktadtr. YUkUm!Uluk hesaplamrken tiirev 
nakit vtkt~lart vade sonundaki kurlar dikkate ahnarak hesaplanmt~ttr. Turev nakit giri~leri ise 31 Arahk 2012 kuru 
dikkate ahnarak hesaplanmt~tlr. Gervek kar-zarar vade tarihinde belli olacakttr. 

( c5) Diger Risk! ere ili~kin Analizler 

Hisse senedi v. b. Finansal Ara~lara jfi~kin Riskier 

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

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

Finansal risk yonetimindeki hedefler 

Grup'un finansman bOlumu finansal piyasalara eri~imin duzenli bir ~ekilde saglanmasmdan ve Grup'un faaliyetleri 
ileilgili maruz kalman finansal risklerin gozlemlenmesinden ve yonetilmesinden sorumludur. Soz konusu bu riskier; 
piyasa riski (doviz kuru riski, geryege uygun faiz orant riski ve fiyat riskini iverir), kredi riski, likidite riski ile nakit 
aktm faiz oraru riskini kapsar. 

Finansal Ara~larm Makul Degeri 

Makul deger, bir finansal enstriimanm zorunlu bir satl~ veya tasfiye i~lemi dt~mda gonullu taraflar arasmdaki bir 
cari i~lemde el degi~tirebilecegi tutar olup, eger varsa kote edilen bir piyasa fiyat1 ile en iyi ~ekilde belirlenir. 

Grup, finansal aravlarm tahmini degerlerini, halihaztrda mevcut piyasa bilgileri ve uygun degerleme yontemlerini 
kullanarak belirlemi~tir. Ancak piyasa bilgilerini degerlendirip gervek degerleri tahmin edebi1mek yorum ve 
muhakeme gerektirmektedir. Sonw;: olarak burada sunulan tahminler, her zaman, Grup'un cari bir piyasa i~leminde 
elde edebilecegi degerlerin gostergesi olmayabilir. 

Finansal aravlarm makal degerinin tahmini ivin kullamlan yontem ve varsaytmlar a~agtdaki gibidir: 
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DATAGATE BiLGiSAY AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar 
(Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Turk Lirast olarak gdsterilmi:;tir) 

Parasal Varhklar 

Y abanc1 para cinsinden bakiyeler don em so nunda yiiriirlukteki do viz ah~ kurlar1 kullan!larak Turk Liras1' na 
9evrilmektedir. Bu bakiyelerin kay1th degere yakm oldugu ongorulmektedir. 

Nakit ve nakit benzeri degerlerin de dahil oldugu be1irli finansal varhklar maliyet degerleri ile ta~m1rlar ve klsa 
vadeli olmalar1 sebebiyle kay1th degerlerinin yakla~1k olarak makul degerlerine e~it oldugu ongoriilmektedir. · 

Ticari alacaklarm kay1th degerlerinin, ilgili ~upheli alacak kar~Ihklariyla beraber makul degeri yansittlgi 
ongoriilmektedir. 

Parasal Yiikiimliiliikler 

Yabanc1 para cinsinden bakiyeler donem sonunda yiirurlukteki doviz ah~ kurlar1 kullan1larak Turk Liras1'na 
9evrilmektedir. Bu bakiyelerin kay1th degere yakln oldugu ongoriilmektedir. 

K1sa vadeli olmalart sebebiyle banka kredileri ve diger parasal bor9larm kaytth degerlerinin makul degerlerine 
yakla~t1g1 varsay1lmaktadtr. 

Ticari bor9larm klsa vadeli olmas1 sebebiyle kaytth degerlerinin makul degeri yansittlg1 ongoriilmektedir. 

Gen;ege uygun deger tahmini: 

1 Ocak 2009 tarihinden itibaren ge9erli olmak uzere Grup, bilan9oda ger9ege uygun deger uzerinden ol9ulen 
finansal ara9lar i9in UFRS 7'deki degi~ikligi uygulamt~tlr.Bu degi~iklik,ger9ege uygun deger hesaplamalarmm 
a~agtdaki hesaplama hiyerar~isinde belirtilen a~amalar baz ahnarak a91klanmt~tlr: 

Seviye 1: Belirli varhk ve yukumlUIUkler is; in aktif piyasalardaki kote edilmi~ fiyatlardtr. 

Seviye 2: Seviye 1 i9inde yer alan kote edilmi~ fiyatlardan ba~ka varhk ve yiikUmlulUkler i9in direkt veya dolayh 
gozlenebilir girdilerdir. 

Seviye 3 : Gozlenebilir bir piyasa verisi baz almarak belirlenemeyen varhk ve yiikUmlulUkler i9in girdiler. 
Y!l sonu kurlartyla 9evrilen doviz cinsinden olan bakiyelerin makul degerlerinin kaytth degerlerine yakla~t1g1 
kabul edilmektedir. 

Grup 31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 itibariyle finansal yatmmlanm rayis; deger uzerinden mali tablolarda 
gostermi~tir. (Seviye 2) (Not: 7) 

Nakit ve nakit benzerleri gibi iskonto edilmi~ maliyet bedelinden gosterilen baz1 finansal varhklarm kaytth 
degerlerinin; klsa vadeli olmalar1 nedeniyle makul degerlerini yansJttlgt kabul edilmektedir. 

Ticari alacak ve bors;lar etkin faiz yontemi kullamlarak iskonto edilmi~ maliyetleri uzerinden degerlenmekte ve bu 
~ekilde kay1th degerlerinin makul degerlerine yakla~tlgt kabul edilmektedir. 

40 RAPORLAMA TARiHiNDEN SONRAKi OLAYLAR 

Sirket merkezimiz 03 .03 .2014 tarihi itibariyle Merkez Mahallesi Erseven Sokak No: 8/2 Kagtthane !iSTANBUL 
adresine ta~Inml~tlr. 

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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