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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 
30 EYLUL 2014 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE 
FiNANSALTABLOLAR 

Stmril Denetimden 
FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN<;::O) (TL) Gefmemi~ 

Cari Donem 

Dipnot 
Referanslan 30 E~l ii l 2014 

VARLIKLAR 

Diinen Va rhklar 178.903.449 

Nakit ve Nakit Benzerleri 6 19.400.487 

Finansal Yatmmlar 7 

Ticari Alacaklar 10 100.409.218 

-ili~kili TaraflardanTicari Alacaklar 10-37 1.006.256 

-ili~kili Olmayan Tarajlardan Ticari Alacaklar 10 99.402.962 

Diger Alacaklar 11 10.139 

-ili~kili Tarajlardan Diger Alacaklar 11-37 

-ili~kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar 11 10.139 

TUrev Ararylar 12 155 .812 

Stoklar 13 43 .273.261 

Pe~in Odenmi~ Giderler 15 4.003 .168 

Cari Donem Vergisiyle i lgili Varhklar 25 368.919 

Diger Donen Varhklar 26 11.282.445 

Duran Varhklar 251.847 

Diger Alacaklar 11 

-ili~kili Taraflardan Diger Alacaklar 11-37 

-ili~kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar 11 

Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatmmlar 16 

Yatmm Amar;h Gayrimenkuller 17 

Maddi Duran Varhklar 18 50.771 

Maddi Olmayan Duran Varhklar 19 650 

-$erefiye 

-Diger Maddi Olmayan Duran Varl!klar 19 650 

Pe~in Odenmi~ Giderler 15 

Ertelenmi~ Vergi Varhg1 35 200.426 

TOP LAM V ARLIKLAR 179.155.296 

ili~ikteki Ary1klay•c• Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann Tamamlay•c•s•d•r. 

Sayfa No: 1 

Bagtmstz 
Denetimden 

Gefmi~ 

Onceki Donem 

31 Arahk 2013 

78.792.338 

17.013 .360 

37.552.140 

150.063 

37.402.077 

3.587 

3.587 

242.757 

16.586.864 

218.630 

7.175.000 

152.662 

65 .318 

3.229 

3.229 

84.11 5 

78.945.000 



DAT AGATE BiLGiSA Y AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 
30 EYLUL 2014 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE 
FiNANSAL TABLOLAR 

FiNAN SAL DURUM T ABLOSU (BiLAN<;:O) (TL) 

KAYNAKLAR 

Ktsa Vadeli Yiikiimliiliikler 

Ktsa Vade1i Borr;1anma1ar 

Uzun Vade1i Borr;1anma1ann Ktsa Vade1i Ktstm1an 

Diger Finansa1 Yiikiim1ii1iik1er 

Ticari Borr;1ar 

-j/i!jkili Taraflara Ticari Borrlar 

-j/i:jkili Olmayan Taraflara Ticari Borr;:lar 

C::ah~an1ara Sag1anan Fayda1ar Kapsammda Borr;1ar 

Diger Borr;1ar 

-jli:jkili Taraflara Diger Borrlar 

-j/i:jkili Olmayan Taraflara Diger Borrlar 

Tiirev Arar;1ar 

Erte1enmi~ Gelirler 

Donem Kan Vergi Yiikiim1iiliigii 

Ktsa Vadeli Kar~thk1ar 

- Diger Ktsa Vadeli Kar!jtltklar 

Diger Ktsa Vadeli Yiikiim1ii1iikler 

Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler 

Uzun Vadeli Borr;lanmalar 

<;ah~anlara Saglanan Faydalara ili~kin Uzun Vadeli Kar~tltklar 

Ertelenmi~ Vergi Yiikiim1iiliigii 

Diger Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler 

OZKAYNAKLAR 

Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar 

Odenmi~ Sermaye 

Sermaye Diize1tme Farklan 

Geri Ahnmt~ Paylar (-) 

Paylara ili~kin Primler/iskontolar 
Kar veya Zararda Yeniden Smttlandmlmayacak Birikmi~ Diger Kapsamh 

Gelirler veya Giderler 

-Yeniden Degerleme ve 6triim Kazanr!Kaytplarz 
Kar veya Zararda Yeniden Smttlandmlacak Birikrni~ Diger Kapsamlt 
Gelirler veya Giderler 

-Yabanct Para C::evrim Farklart 

-Finansal Riskten Korunma Fonu 

Kardan Aynlan Ktsttlanmt~ Yedekler 

Ger;mi~ Ytllar Kar/Zararlan 

Net Donem Kan/Zarart 

Kontrol Giicii Olmayan Paylar 

TOP LAM KA YNAKLAR 

ili~ikteki Ar;tklaytct Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm Tamamlaytctstdtr. 

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 

Stmrlz Denetimden 
Ger;:memi~ 

CariDonem 

30 Eyliil 2014 

139.717.684 

12.644.621 

96.850.947 

274.135 

96.576.812 

169.882 

31.705 

31.705 

21 .978.851 

271.629 

7.770.049 

7.770.049 

5.932.591 

5.919.977 

12.614 

33.505.021 

33.505.021 

10.000.000 

1.241.464 

3.229.361 

47.922 

47.922 

2.062.599 

2.062.599 

2.069.083 

12.316.092 

2.538.500 

179.155.296 

Sayfa No: 2 

Bagunstz 
Denetimden 

Ger;:mi~ 

Onceki Donem 

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 

tag ate 





DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM $iRKETi 
30 EYLUL 2014 T ARiHiNDE SONA EREN HESAP DO NEMiNE AiT KONSOLiDE 
FiNAN SAL T ABLOLAR 

NAKiT AKI~ TABLOSU (TL) 

Dipnot 
Refera nslan 

A. ii;ILETME FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKII;ILARI 

Dilnem KaniZaran 

Dilnem Net KaniZaran Mutabakatl i le ilgili Dllzeltmeler 

Amortisman ve itfa Giderleri ile ilgili DUzeltmeler 18-19 

Ktdem Tazminatt Kar~ t ltgmdaki Artt~ (+) 24 

Ktdem Tazminatt Odemeleri (-) 24 

Alacaklar Reeskont Tutan (+) 10 

Sabit Ktymet Satt~ Kan (-)I Zaran (+) 18-19 

Borr,: Kar~tltklannda artt~ (+) I Azalt~ (-) 22 

Forward Tahakkuku 12 

Cari Donem Stipheli Alacak Kar~tltgt (+) 10 

Stoi(Deger Do~o~ Kar~thgt (+) 13 

Bor9 Senetleri Prekontu (-) 10 

Faiz Gideri (+) 33 

Faiz Geliri (-) 33 

Vergi Geli riGideri 35 

i~ letme Sermayesinde Ger~ekle~en De~i~im l er 

Stoklardaki Artt~IAzah~la ilgili Dozeltmeler 13 

Ticari Alacaklardaki Artt~IAzalt ~ la ilgili Duzeltmeler 10-11 

Ticari Bor9lardaki Artt~IAzalt~la ilgili Dozeltme1er 10-11 

Faaliyetlerden E1de Edilen Nakit Akt~lan 

Diger DOnen Varltklarda artt~ (-)I azalt~ (+) 26 

Diger Yukomloloklerde azah ~1ar (-) I artt~ (+) 26 

Diger Artt~ lariAzalt~ l ar (+)I(-) 

Vergi Odemeleri (-) 35 

B. Y A TIRIM FAALiYETLERiNDEN KA YNAKLANAN NAKiT AKII;ILARI 

Maddi ve Maddi 01mayan Duran Varltklann Satt~mdan Kaynaklanan Nakit Giri~leri 18-19 
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varltk1arm Altmmdan Kaynak1anan Nakit <;::tkt~lan 18-19 

Tahsil Edilen TemettOler (+) 

C. FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKII;ILARI 

Ktsa vadeli mali bor91ardaki artt~ (+) 8 

Uzun vadeli mali bor91ardaki artt~ (+) 8 

Octenen Faiz 33 
YABANCI PARA <;::EVRiMi FARKLARININ ETKiSiNDEN ONCE NAKiT VE NAKiT 
BENZERLERiDEKi NET ARTII;IIAZALII;I 

NAKiT VE NAKiT BENZERLERiNDEKi NET ARTII;IIAZALII;I 

D. DONEM BASI NAKiT VE NAKiT BENZERLERi 6 

DONEM SONU NAKiT VE NAKiT BENZERLERi 6 

ili~ikteki Aytklaytct Notlar Bu Konsolide Finansa1 Tab1olann Tamam1aytctstdtr. 

Sayfa No: 4 

Smtrll Stmrlt 
Denetimden Denetimden 
Ge~memi$ Ge~memi$ 

Cari Donem Onceki Donem 
1 Ocak 2014- 1 Ocak 2013-
30 Eylii12014 30 Eyli112013 

(15.880.591) (13.146.041) 

2.538.500 (2.388.803) 

5.860.096 1.099.679 

36.136 40.805 

97.244 (19.313) 

(176.081) (44.480) 

210.288 22.860 

5.126.646 (683.047) 

(206.067) 15.693 

517.611 212.586 

(620.824) 26.985 

2.006.135 2.293.443 

(1. 727.850) (1.1 05 .225) 

596.858 339.372 

(34.334.780) (15.204.422) 

(27.204.008) ( 1.419 .469) 

(62.867.851) 6.109.019 

55.737.079 (19.893 .972) 

(25.936.184) (16.493.546) 

(4.1 07.445) (637.446) 

14.774.205 3.849.804 

(6 11.167) 135 .147 

(19.038) (9.467) 

(19.038) (9.467) 

18.286.313 7.965.626 

12.644.621 9.153.788 

5.919.977 

(278.285) ( 1.188.162) 

2.386.684 (5.189.882) 
2.386.684 (5.189.882) 

17.013.011 18.939.826 

19.399.695 13.749.944 

datagate 
E Bi i :VAR 
ERi~TA.$. 



DAT AGATE BiLGiSA Y AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 
30 EYLUL 2014 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE 
FiNANSAL TABLOLAR 

OZKA YNAK DEGi$iM TABLOSU (TL) 

Smtrlt Denetimden Gepnem~ 

01 Ocak 2014 

Ge9mi~ y1llar karlanna transferler 

Yedeklere transferler 

Sennaye artmm1 

Temettii odemesi 
Sennayeye ilave Edilecek i~tirak Sat!~ 
KazanCJ 

Toplam Kapsamh Gelir 

Yabanct para r;evrim farklan 

Riskten Korunma Kazanr;l Kay1plan 

Net danem kart . 

Dipnot Odenmi~ 
Referanslan Sermave 

Not-27 10.000.000 

Emeklilik plan/an aktilerya/ kazanr; ve kay1plar 

30 Eylii12014 

Sm~rlt Denetimden Ger;memi$ 

01 Ocak 2013 

Ge9mi~ ylllar karlanna transferler 

Yedeklere transferler 

Sennaye artmm1 

Temetti.i 6demesi 
Sennayeye ilave Edilecek i~tirak Satl~ 
Kazanc1 

Toplam Kapsamh Gelir 

Yabanc1 para r;evrimfark/an 

/ Riskten Korunma Kazanr;l Kay1plan 

Net donem kart 

Emeklilik plan/an aktileryal kazanr; ve kay1plar 

Not-27 10.000.000 

Not-27 10.000.000 

Pay ihra~ 
Primleril 

iskontolan 

3.245.938 

(16.577) 

(16.577) 

3.229.361 

2.711.057 

382.645 

382.645 

Kar veya Zararda Yeniden 
Sm•flandmlmayacak 

Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler ve 
Giderler 

Yeniden 
Degerleme ve 
Ol~iim Kazan~ I Diger 
Kavmlan Kazan~I(KayJplar) 

13.186 

34.736 

34.736 

47.922 

17.218 

17.218 

Kar veya Zararda Yeniden SmJflandJnlacal( 
Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler ve Giderler 

Yabanc1 Para 
<;::evirim 
Farklan 

2.090.884 

(28.285) 

(28.285) 

2.062.599 

Riskten Korunma 
Kazan~ Kay1plan 

Sermaye Diizeltme 
Farklan 

1.299.169 

(57.705) 

(57.705) 

1.241.464 

(901.347) (462) (562.761) 

2.192.696 

2.192.696 

462 

462 

1.331.992 

1.331.992 

Sayfa No: 5 

Birikmi~ Karlar 
Kardan 
Ayrllan Ge~mi~ 
KlsJtlanm•~ VIllar Kar I 
Yedekler Zararlart 

2.009.375 15.587.755 

(3.211.955) 

59.708 (59 .708) 

2.069.083 12.316.092 

1.996.958 13.701.394 

12.417 

1.898.778 

(12.417) 

Net Donem Kanl 
Zarart 

(3.211.955) 

3.211.955 

2.538.500 

2.538.500 

2.538.500 

1.898.778 

(1.898.778) 

(2.388.803) 

(2.388.803) 

30 Eyliil 2013 Not-27 10.000.000 3.093.702 17.218 1.291.349 769.231 2.009.375 15.587.755 (2.388.803) 

ili~ikteki A91klay•c• Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann Tamamlayic!s!d!r. 

Ozkaynaklar 

31.034.352 

2.470.669 

(102.567) 

2.538.500 

34.736 

33.505.021 

28.843.617 

1.536.210 

3.907.333 

462 

(2.388.803) 

17.218 

30.379.827 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

30 Eyliil2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Iutarlar 
aksi belirtilmedikr;e Turk Lirast olarak gosterilmi§tir) 

1 ~iRKETiN ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU 

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.$. ($irket) 1992 yiimda Tiirkiye ' de kurulmu~ olup bilgi ve ileti~im 
sektOriinde faaliyet gostermektedir. 

Sirket'in 30 Eyliil 2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle en biiyiik ortaklan indeks Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve 
Ticaret A.$. % 59,24 (Halka kapah kisim% 51,74 ve halka ac;:Ik kisim% 7,5 olmak iizere top lam% 59,24) , Tayfun 
Ate~ % 5,00 ve Halka Ac;:Ik% 35,75'tir. 

30 Eyliil 2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle $irket'in konsolidasyona tabi tutulan bagh ortakhgma ili~kin 
bilgiler a~ag1da yer almaktad1r: 

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

Oram% Oram% 

Datagate International FZE 
Bilgisayar ve aksamlan 150.000 BAE 

100 100 
ahm sat1m1 Dirhemi 

Bundan boyle konsolide mali tablolar ve dipnotlarmda ~irket ve bagh ortakhg1 "Grup" olarak adlandmlacaktir. 

Grup'un 30 Eyliil 2014 tarihi itibari ile ortalama personel sayisi 28 (31 Arahk 2013 : 28)'dir. Grup personelinin tamam1 
idari personeldir. 

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

2 MALi T ABLOLARIN SUNUMUNA iLi~KiN ESASLAR 

2.01 Sunuma ili~kin Temel Esaslar 

Grup muhasebe kay1tlanm Tiirkiye'de gec;:erli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanhgl'nca 
yay1mlanan Tek Diizen Hesap Plam gereklerine gore TL olarak tutmaktad1r. ili~ikteki fmansal tablolar SPK'nm 13 
Haziran 2013 tarih ve 28676 sayi11 Resmi Gazete'de yay1mlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasmda Finansal 
Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ("Teblig") hiikiimlerine uygun olarak hamlanmi~tir. Grup Tebligin 5. 
Maddesine gore Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafmdan yay1mlanan 
Tiirkiye Muhasebe Standartlan'm I Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlan ile bunlara ili~kin ek ve yorumlan 
("TMS/TFRS") uygulamaktadrr. Ekli fmansal tablolar Grup ' un yasal kay1tlarma dayandmlm1~ ve gec;:erli para birimi 
olan "TL" cinsinden ifade edilmi~ olup, KGK tarafmdan yaymlanan Tiirkiye Muhasebe Standartlan"na gore 
$irket'in durumunu layikiyla arz edebilmek ic;:in bir tak1m diizeltme ve Simflandirma degi~ikliklerine tabi tutularak 
hazrrlanmi~tir. 

SPK'nm ilgili tebligi uyannca i~letmeler, ara donem finansal tablolanm TMS 34 "Ara Donem Finansal Raporlama" 
standardma uygun olarak tam set veya ozet olarak haz1rlamakta serbesttirler. $irket bu c;:erc;:evede ara donemlerde 
tam set finansal tablo hazirlamayi tercih etmi~, soz konusu tam set finansal tablolanm KGK' nun finansal raporlama 
standartlanna uygun olarak hazirlami~tir. 

1 Ocak- 30 Eyliil 2014 hesap donemine ait konsolide finansal tablolar, 10 Kastm 2014 tarihinde Yonetim Kurulu 
tarafmdan onaylanmi~tir. Gene! Kurul ' un ve ilgili yasal kurulu~lann yasal mevzuata gore diizenlenmi~ finansal 
tablolan ve bu finansal tablolan degi~tirme yetkisi bulunmaktad1r. ' 

Yabanc1 Para i~Iemlerin Fonksiyonel Para Birimi Cinsinden Degerlemesi 

Grup'un ana ~irketi olan Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.$ .'nin fonksiyonel para birirni 30 Haziran 2014 
tarihine kadar olan donem ic;:in, ah~ ve sat1~lann onemli olc;:iide ABD Dolan bazh olmas1 nedeniyle, 21 no ' lu 
Uluslararasi Muhasebe Standard! ("UMS") "Kur Degi~iminin Etkileri" uyannca ABD Dolan olarak belirlenmi~tir. 1 
Temmuz 2014'den itibaren ah~ ve sat1~lann onemli olc;:iide TL bazh olarak degi~mesi dolayisiyla fonksiyonel para 
biriminin TL olarak belirlenmesine karar verilmi~tir. Konsolidasyona tabi bulunan bagh ortakhg1 Datagate 
International Free Zone'un fonksiyonel para birimi ise ABD Dolandrr. 

6 

.62 datagate 
.~TE BiLGiSAYAR 
( "LLcr.4y iCARET A.$. 



DATAGATE BiLGiSAY AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

30 Eyliil20I4 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikr;e Turk Lirasz olarak gosterilmi~tir) 

Ana ortagm 20I3 y1h ve 1 Ocak 2014 - 30 Haziran 2014 tarihine kadar olan donemde yabanc1 para i~lemlerinin 
ABD Dolan'na r,:evrimindeki ana hatlar a~ag1da belirtilmi~tir: 

- Yabanc1 para i~lemleri, yabanc1 para ile fonksiyonel para birimi arasmdaki i~lem tarihindeki spot kur uygulanmak 
suretiyle bulunan tutar iizerinden fonksiyonel para birimi cinsinden kay1tlara ahmr. 
Her bilanr,:o tarihinde, 
- Parasal yabanc1 kalemler kapam~ kurlan iizerinden, 
- Tarihi maliyeti ile kay1tlarda izlenen parasal olmayan yabanc1 kalemler i~lemin gerr,:ekle~tigi tarihteki kurlar 
iizerinden, 
- Yabanc1 para makul degeri ile kay1tlarda izlenen parasal olmayan kalemler, makul degerlerinin belirlendigi 
tarihteki kurlar iizerinden ABD Dolan'na r,:evrilir. 

Fonksiyonel Para Biriminden Farkh Bir Raporlama Para Birimi Kullamlmasi 
SPK'ya sunulmak iizere haz1rlanan bu fmansal tablolar ve dipnotlar Tiirk Liras1 olarak sunulmu~tur. 30 Haziran 
2014 tarihine kadar ABD Dolan olarak haz1rlanan finansal tablolann sunum amacma yonelik olarak Tiirk Liras1'na 
r,:evrimindeki ana hatlar a~ag1da belirtilmi~tir: 
- Varhk, yiikiimliiliikler ve donemin finansal tablolanna ahnm1~ gelir ve gideri sonucunda olu~anlar harir,: 
ozkaynaklar kalemleri (bazl ozkaynaklar kalemleri harir,:) bilanr,:o tarihi itibariyle olu~an kapam~ kurlan iizerinden 
Tiirk Liras1'na r,:evrilir. Ozkaynaklar hesaplarmdan sermaye ve sermaye yedekleri tarihsel nominal degerleri ile 
ta~1nmakta olup bunJara iJi~kin r,:evrim farkJan ozkaynaklar ir,:erisinde yabanc! para ryevrim farklan hesabmda 
gosterilmektedir. 

- 30 Haziran 20I4 tarihinde sona eren doneme ait gelir tablosu alt! ayhk ortalama yabanc1 para kuru olan I ABD 
Dolan= 2,1642 TL kullamlarak TL'ye r,:evrilerek sunulmaktad1r. 

- Bu i~lemler sonucunda olu~an diger tiim farklar ozkaynaklar ve diger kapsamh gelir/gider ile ili~kilendirilmektedir. 

30 Haziran 20I4, 3I Arahk 2013,3I Arahk 2012 ve 31 Arahk 2011 tarihleri itibariyle TLIABD Dolan kapam~ 
kurlan a~ag1da belirtilmi~tir: 

Tarih 

30 Haziran 20I4 
3I Arahk 20 I3 
3I Arahk 20I2 
3I Arahk 20II 

ABD Dolan Kuru 

2,I234 
2,I343 
I,7826 
I ,8889 

I Temmuz 20I4 den itibaren ah~ ve sat1~lann onemli olr,:i.ide TL bazh olarak degi~mesi dolayisiyla fonksiyonel para 
biriminin TL olarak belirlenmesine karar verilmi~tir. Buna gore I Temmuz 20I4 tarihinden sonra gerr,:ekle~en 
i~Iemler TL olarak kabul edilerek muhasebele~tirilmi~tir. 

30 Eyliil 2014 tarihi itibariyle haz1rlanan finansal tablolarda yer alan parasal olmayan kalemler 30 Haziran 2014 
tarihine kadar ABD Dolan cinsi olarak kabul edilmi~tir. Bu tarihten sonra gerr,:ekle~en i~lemler ise fonksiyonel para 
birimi TL olarak degi~tirildigi ir,:in parasal olmayan kalemler TL olarak muhasebele~tirilmi~tir. 

Gelir tablosu hesaplan ise yine parasal olmayan kalemlerde uygulanan muhasebe teknigi uygulanm1~ ve 30 Haziran 
20I4 tarihine kadar gerr,:ekle~en i~lemler ortalama ABD Dolan kuru kullamlarak r;:evrime tabi tutulmu~ olup, 1 
Temmuz 20I4 tarihinden itibaren ise TL olarak muhasebele~tirilmi~tir. 

2.02 Yiiksek Enflasyon Donemlerinde Mali Tablolarm Diizeltilmesi 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm1~ oldugu bir kararla, Tiirkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe 
Standartlan'na uygun mali tablo hazrrlayan ~irketler ir,:in, I Ocak 2005 tarihinden itibaren ger,:erli olmak iizere 
entlasyon muhasebesi uygulamasmm gerekli olmadigmi ilan ettigi ir;:in bu tarihten itibaren Tiirkiye Muhasebe 
Standard! 29 "Yiiksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama'ya gore finansal tablolarm hazirlanmasi ve 
sunumu uygulamasm1 sona erdirmi~tir. 

2.03 Konsolidasyon Esaslan 

Bagh Ortakhklar, Grup'un ya dogrudan ve I veya dolayh olarak sahip oldugu paylar neticesinde soz konusu 
~irketlerdeki paylarla ilgili toplam oy kullanma hakkmm % 50'den fazlasm1 kullanma yetkisi vasitas1yla; veya oy 
kullanma hakkmm % 50'den fazlasm1 kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve i~letme politikalan 
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iizerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve i~letme politikalanm Grup'un menfaatleri 
dogrultusunda kontrol etme yetkisi ve giiciine sahip oldugu ~irketleri ifade eder. 

Bagh ortakhgm bilanfi:O ve kar/zarar tablolan Grup'un mali tablolan ile tam konsolidasyon yontemi kullamlarak 
konsolide edilmi~tir. Grup'un aktifinde yer alan bagh ortakhklarm kay1th degeri ile bagh ortakhklarm ozsermayeleri 
kar~1hkh olarak netle~tirilmi~ aym zamanda ~irket ile bagh ortakhklar arasmdaki grup i~Yi i~lemler ve bakiyeler 
konsolidasyon s1rasmda silinrni~tir. 

Azmhk haklan, azmhk paylarmm bagh ortakhklann net aktiflerindeki ve donem faaliyet sonufi:larmdaki paym1 
gosterir. Bu detaylar konsolide bilanfi:O ve kar/zarar tablosundan ayn olarak gosterilir. Azmhk haklarma ait zararlar 
bagh ortakhklann paylarma ait azmhk fi:Ikarlarmdan fazla ise, azmhgm baglayici yiikiimliiliikleri olmadigi takdirde 
azmhklara ait zararlar fi:ogunlugun fi:Ikarlan aleyhine sonufi:lanabilir. 

Grup'un ortak kontroliinde olan ve finansal ve faaliyet politikalan i.izerinde onemli derecede etkisi bulunan ~irket 
bulunmamaktad1r. 
30 Eyliil2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle Grup'un konsolidasyona tabi tutulan bagh ortakhgma ili~kin 
bilgiler a~ag1da yer almaktadrr: 

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

Oram% Oram% 

Datagate International FZE 
Bilgisayar ve aksamlan 150.000 BAE 

100 100 
ahm sat1m1 Dirhemi 

$Irket 2012 y1lmda B1rle~1k Arap Emrrliklennde muktm 150.000 BAE Dtrhemt sermayeh Datagate Internatwnal 
FZE iinvanh $irket'e kurulu~ a~amasmda% 100 oranmda i~tirak etmi~tir. Datagate International FZE cari donemde 
konsolidasyon kapsamma dahil edilmi~ olup $irket'e kurulu~ a~amasmda i~tirak edildiginden ~erefiye 

hesaplanrnami~tir. 

Bagh ortakhgm bilanfi:O ve gelir tablosu tam konsolidasyon yontemine gore konsolide edilmi~ ve $irket'in sahip 
oldugu bagh ortakhklann kay1th degeri ile ozsermayeleri kar~1hkh olarak netle~tirilmi~tir. Aym ~ekilde $irket ile 
bagh ortakhk arasmdaki grup i~Yi i~lemler ve bakiyeler konsolidasyon s1rasmda kar~1hkh olarak elimine edilmi~tir. 

2.04 Kar~IIa~tirmah Bilgiler ve Onceki Donem Tarihli Mali Tablolarm Dtizeltilmesi 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek tizere, Grup'un mali tablolan onceki donemle 
kar~Ila~tlrmah hazirlanmaktadir. Mali tablo kalemlerinin gosterimi veya simflandmlmasi degi~tiginde 
kar~Ila~tmlabilirligi saglamak amactyla, onceki donem mali tablolan da buna uygun olarak yeniden s1mflandmhr. 

2.05 Netle~tirme I Mahsup 

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

2.06 Muhasebe Politikalarmda Degi~iklikler 

Gerekli olmas1 veya Grup'un mali durumu, performans1 veya nakit aklmlan ilzerindeki i~lemlerin ve olaylarm 
etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve gilvenilir bir sunumu sonucunu doguracak nitelikte ise muhasebe 
politikalarmda degi~iklik yap1hr. Muhasebe politikalarmda yap1lan degi~ikliklerin onceki donemleri etkilemesi 
durumunda, soz konusu politika hep kullammdaym1~ gibi mali tablolarda geriye donilk olarak da uygulamr. Cari 
donemde muhasebe politikalarmda herhangi bir degi~iklik olmam1~t1r. 

2.07 Muhasebe Tahminlerindeki Degi~iklikler ve Hatalar 

Grup benzer nitelikteki i~lemleri, diger olaylan ve durumlan tutarh olarak konsolide fmansal tablolara ahr, degerler 
ve sunar. Muhasebe politikalannda yap1lan onemli degi~iklikler ve tespit edilen onemli muhasebe hatalan geriye 
donilk olarak uygulamr ve onceki donem finansal tablolan yeniden diizenlenir. Muhasebe tahminlerindeki 
degi~iklikler, yalmzca bir doneme ili~kin ise, degi~ikligin yapildigi cari donemde, gelecek donemlere ili~kin ise, hem 
degi~ikligin yap1ldigi donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik olarak uygulamr. 
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Cari donem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki donemlere etkisi olmas1 beklenen muhasebe tahminindeki 
bir degi~ikligin niteligi ve tutan finansal tablo dipnotlannda, gelecek donemlere ili~kin etkinin tahmininin mlimklin 
olmadigi haller d1~mda ayiklamr. 
Grup Yonetimi, maddi ve maddi olmayan duran varhklann yararh omlirlerinin tespiti, kidem tazminatJ hesabmda 
kullamlan akttieryal varsay1mlar, Grup lehine veya aleyhine devam eden dava ve icra takipleri i9in aynlacak 
kar~Ihklar, stok deger dli~likltiglinlin tespiti gibi hususlarda muhasebe tahminlerine ba~vurmaktad1r. K~,Illamlan 
tahminlere ili~kin ayiklamalar a~ag1da ilgili dipnotlarda yer almakta olup cari donemde muhasebe tahminlerinde bir 
degi~iklik yapilmami~tir. 

TMS 21 Kur degi~imlerinin etkileri standart1 fonksiyonel para birimini i~letmenin faaliyet gosterdigi temel 
ekonomik yevrenin para birimi olarak tammlar. Bir i~letmenin faaliyette bulundugu temel ekonomik yevre, gene! 
olarak nakit yaratt1g1 ve harcadigi 9evredir. Geyerli para birimi; mal ve hizmet sati~lannm en 90k etkileyen para 
birimi, i~9ilik v.b. giderlerin geryekle~tirildigi para birimi, finansman faaliyetlerinden saglanan nakdin para birimi 
v.b. hususlar goz online almarak ve bu unsurlardaki gelecekte beklenen degi~meler goz online ahnarak Grup 
Yonetimi tarafmdan belirlenmektedir. Grup Yonetimi fonksiyonel para birimine ili~kin muhasebe tahminlerini ve 
uyguladigi politikalan her bilan9o doneminde tekrar gozden ge9irmektedir. 

Onemli Mullasebe Degerlendirme, Tallmin ve Varsaytmlan 

Finansal tablolarm haztrlanmasmda ~irket yonetiminin, raporlanan varhk ve ytiklimlliltik tutarlanm etkileyecek, 
bilan9o tarihi itibari ile muhtemel ytiklimllillik ve taahhtitleri ve raporlama donemi itibariyle gelir ve gider tutarlanm 
belirleyen varsay1mlar ve tahminler yapmas1 gerekmektedir. Ger9ekle~mi~ sonuylar tahminlerden farkh 
olabilmektedir. Tahminler dlizenli olarak gozden geyirilmekte, gerekli dlizeltmeler yapilmakta ve geryekle~tikleri 
donemde gelir tablosuna yansitilmaktadirlar. 
Finansal tablolara yansitilan tutarlar lizerinde onemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilan9o tarihinde var 
olan veya ileride geryekle~ebilecek tahminlerin esas kaynaklan goz oniinde bulundurularak yap1lan varsay1mlar 
a~ag1dadrr : 

• K1dem tazminat1 ytikiimlliltigii akttieryal varsay1mlar (iskonto oranlan, gelecek maa~ art1~lan ve 9ah~an 
aynlma oranlan) kullamlarak belirlenir. (Not:24) 

• ~irket, sabit k1ymetlerini dogrusal amortisman metoduyla faydah omlir esasma uygun bir ~ekilde 
amortismana tabi tutmu~tur. Beklenen faydah omlir kahntJ deger ve amortisman yontemi, tahminlerde 
ortaya 91kan degi~ikliklerin olas1 etkileri i9in her y1l gozden ge9irilir ve tahminlerde bir degi~iklik varsa 
ileriye donlik olarak muhasebele~tirilir. ~irketin amortisman hesaplamalan ile ilgili herhangi bir tahmin 
degi~ikligi bulunmamaktad1r. (Not:18-19) 

• ~irket, alacaklannm tahsil edilmesi konusunda belirsizlik (~liphe) olu~mas1 durumunda dava ayihp 
ayilmad1gma bakilmaksizm bu alacaklar i9in kar~Ihk ay1rmaktad1r. ~irket, alacaklarmm ~iipheli hale 
gelmesini onlemek amac1yla riskli gordligii firmalardan teminat almaktad1r. (Not:10) 

• Stoklar elde etme maliyeti veya net geryekle~ebilir degerin dli~lik olamyla mali tablolara yansitilmi~tir. 
Deger dli~likltiklerinin belirlenmesi s1rasmda ~irket stoklannda yer alan lirtinlerin teknolojik eskimelerini 
de dikkate almaktadir.(Not:13) 

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

2.08 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti 

2.08.01 Hasdat 

Gelirler, gelir tutarmm giivenilir ~ekilde belirlenebilmesi ve i~lemle ilgili ekonomik yararlarm Grup'a akmasmm 
muhtemel olmas1 lizerine alman veya almabilecek bedelin ger9ege uygun degeri lizerinden tahakkuk esasma gore 
kay1tlara almrr. Gelirler Mobil cihazlar, KontOr, Sim kart, PC, diztistli bilgisayar, anakart, hardisk, ekran kart! gibi 
bilgisayar ve bilgisayar aksamlan satJ~lanndan olu~maktad1r. Sat1~lann tamam1 bayiler kanah ile yap1lmakta olup 
nihai kullamcilara mal sat1~1 geryekle~tirilmemektedir. Net sat1~lar, mal sat1~larmdan iade ve sat1~ iskontolan'mn 
dli~lilmesi suretiyle bulunmu~tur. 
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Mallann sati~mdan elde edilen gelir, a~agtdaki ~artlar kar~Ilandtgmda muhasebele~tirilir: 

• Grup'un mulkiyetle ilgili ttim onemli riskleri ve kazammlan ahctya devretmesi, 
• Grup'un mtilkiyetle ili~kilendirilen ve stiregelen bir idari kat1hmmm ve satilan mallar tizerinde etkin bir 

kontroltintin olmamas1, 
• Gelir tutarmm gtivenilebilir bir ~ekilde ols;tilmesi, 
• i~lemle ili~kili olan ekonomik faydalarm i~letmeye ak1~mm olas1 olmas1, 
• i~Iemden kaynaklanacak maliyetlerin gtivenilebilir bir ~ekilde ols;tilmesi. 

Sirketin satm ahmlannm btiyiik s;ogunlugu tiretici firmalardan direkt olarak yaptlmaktadrr. Piyasa ko~ullanna gore 
fiyatlarda olu~abilecek farkhhklar, tiretici frrmalar tarafmdan kar~Ilanarak, fiyat rekabeti saglanmaktadtr. Bunun 
dt~mda tiretim hatas1 ihtiva eden tirtinlere ili~kin zarar bedelleri tiretici firma tarafmdan ~irkete odenmektedir. Aynca 
Kamu ve Ozel SektOrdeki btiytik ahmlarda, bayilere tiretici firmalardan ozel fiyatlar almmakta, ve bu sektOrlerde 
faaliyet gosteren firmalara en uygun ko~ullarla fiyatlandtrma yapilmaktadtr. BT sektOrtintin dinamik ve degi~ken 
yap1sma bagh olarak, yeni tirtinler ve teknolojiler hakkmda, direkt tiretici firmalardan dogrudan stirekli olarak destek 
almmaktadtr. 

Stokta bekleyen tirtinlerin tiretici firmalann pazarlama stratejileri geregi talep etmeleri halinde ahm fiyatmm altmda 
satilmast durumunda tiretici firmalar tarafmdan stok koruma ad1 altmda odeme yaptlmaktadtr. Alman bu odemeler 
stok maliyetinden dti~tilmektedir. Ote yandan satJ~a bagh olarak ahnan ciro primleri ise sat1~ tutanna ilave edilmek 
suretiyle gelir kaydedilmektedir. 

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

Sat1~lar is;erisinde onemli bir finansman unsurunun bulunmasi durumunda makul bedel gelecekte olu~acak nakit 
aktmlarmm finansman unsuru is;erinde yer alan gizli faiz oram ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk 
esasma gore mali tablolara yansttihr. 

2.08.02 Stoklar 

Stoklar elde etme maliyeti veya net gers;ekle~ebilir degerin dti~tik olamyla mali tablolarda yansitihr. Grup'un 
stoklan PC, diz tistti bilgisayar, elektronik ev tirtinleri, networking tirtinleri gibi bilgisayar ve bilgisayar 
aksamlanndan olu~maktadrr. Maliyet FIFO metodu ile hesaplanmaktadtr. Net gers;ekle~ebilir deger, Grup'un sat1~ 
fiyatmdan tahmini sat1~ masraflannm dti~ulmesiyle bulunur. 
Aynca Sirket, bilans;o sonras1 donemde degeri dti~en ticari mallan is;in net gers;ekle~ebilir deger hesab1 yaparak 
deger dii~tikliigti kar~thgt aytrmaktadtr. (Not:13) 

2.08.03 Maddi Duran Varhklar 

Maddi duran varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler is;in 31 Arahk 2004 tarihi itibariyle 
enflasyonun etkilerine gore dtizeltilmi~ maliyet degerlerinden; 2005 ve sonrasmda alman kalemler is;in maliyet 
degerlerinden birikmi~ amortismanm dti~tilmesi suretiyle mali tablolarda ta~mtr. Amortisman, normal amortisman 
yontemi ile, her bir aktifin maliyetini iz bedel degerine getirmek tizere ekonomik omtirler esas almarak a~agtdaki 
oranlara gore hesaplanmaktadtr. 

- Makina ve cihazlar 
- Do~eme ve demirba~lar 
- Ta~Itlar 

- Ozel Maliyetler 

Ekonomik Omtir (yii) 
5 

4-5 
2-5 

5 

Maddi duran varhklar her bilans;o donemi itibari ile deger dti~tikltigti yontinden gozden ges;irilmektedir Bir maddi 
duran varhgm kaytth degeri, tahmini geri kazamlabilir tutarmdan fazla ise, kar~Ihk aynlmak suretiyle defter degeri 
geri kazamlabilir degerine indirilir. Maddi duran varhklar is;in hesaplanm1~ deger dti~tikliigti kar~thgt mevcut 
degildir. 

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

Bak1m ve onanm giderleri gers;ekle~tigi tarihte gider yazthr. Eger baktm ve onanm gideri ilgili aktifte geni~leme 
veya gozle gortiniir bir geli~me saghyorsa aktifle~tirilir. 
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2.08.04 Maddi Olmayan Duran Varhklar 

Maddi olmayan duran varhklar bilgisayar programlan ve haklan gibi satm alma yolu ile iktisap edilmi~ varhklan 
ir;:ermektedir. i~Ietme btinyesi ic;:erisinde olu~turulmu~ maddi olmayan duran varltk bulunmamaktadrr. 

Maddi olmayan duran varltklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler ic;:in enflasyonun etkilerine gore 
dtizeltilmi~ maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005'ten sonra satm ahnan kalemler ir;:in satm altm maliyet degerinden, 
birikmi~ itfa ve ttikenme paylan dti~tilmti~ olarak ifade edilirler. 

itfa ve ttikenme paylan yararh omtirlerine gore tic;: yrl ile be~ yrlhk stirelerde normal amortisman yontemiyle 
· hesaplamr. 

Maddi olmayan duran varltklar her bilanc;:o donemi itibari ile deger dti~tikltigti yontinden gozden gec;:irilmektedir. Bir 
maddi olmayan duran varltgm kayrtlt degeri, tahmini geri kazamlabilir tutanndan fazla ise, kar~rltk aynlmak 
suretiyle defter degeri geri kazamlabilir degerine indirilir. Maddi olmayan duran varltklar ir;:in hesaplanmr~ deger 
dti~tikltigti kar~rhgr mevcut degildir. 

2.08.05 Varhklarda Deger Dii~iikliigii 

Serefiye gibi smrrsrz ornrti olan varhklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varhklar ic;:in her yrl deger dti~tikltigti testi 
uygulamr. 

itfaya tabi olan varhklar ir;:in ise defter degerinin geri kazamlmasmm mtimktin olmadrgr durum veya olaylarm ortaya 
c;:rkmasr halinde deger dti~tikltigti testi uygulamr. Varhgm defter degerinin geri kazanabilir tutanm a~masr 

durumunda deger dti~tikltigti kar~rhgr kaydedilir. Geri kazamlabilir tutar, satr~ maliyetleri dti~tildiikten sonra elde 
edilen gerc;:ege uygun deger veya kullammdaki degerin btiyiik olamdrr. 
Deger dti~tikltigiintin degerlendirilmesi ic;:in varhklar ayn tammlanabilir nakit akrmlannm oldugu en dti~tik seviyede 
gruplamr. Serefiye haricinde deger dti~tikltigiine tabi olan fmansal olmayan varhklar her raporlama tarihinde deger 
dii~tikltiglintin olasr iptali ir;:in gozden ger;:irilir. 

2.08.06 Ara~hrma Geli~tirme Giderleri 

Yoktur. 

2.08.07 Borc;lanma Maliyetleri 

Borc;:Ianma giderleri gene) olarak olu~tuklan tarihte giderle~tirilmektedirler. Borc;:Ianma giderleri, bir varhgm elde 
edilmesiyle, yaprmryla veya liretimiyle dogrudan ili~kilendirilebiliyor ise aktifle~tirilmektedirler. Borc;:lanma 
giderlerinin aktifle~tirilmesi, harcamalar ile borc;:lanma giderleri gen;:ekle~tigi zaman ba~lar, ilgili varhk kullamma 
hazrr hale gelene kadar devam eder. 
Borc;:lanma giderleri, varhklarm amac;:lanan kullammlarma hazrr olduklan zamana kadar aktifle~tirilmektedirler. 
Borc;:lanma giderleri, faiz giderleri ve borc;:Ianma ile ilgili diger maliyetleri ir;:ermektedir. Grup'un aktifle~tirilen 
finansman maliyeti bulunmamaktadrr. 

2.08.08 Finansal Arac;lar 

(i) Finansal varhklar 

Finansal yatrnmlar, gerc;:ege uygun deger farkr kar -zarar hesaplanna yansrtrlan ve gerc;:ege uygun degerinden 
kayrtlara alman finansal varhklar haricindeki varhklar olup gerc;:ege uygun piyasa degerinden altm i~lemiyle 

dogrudan ili~kilendirilebilen harcamalar dti~tildtikten sonra kalan tutar tizerinden muhasebele~tirilir. 

Yatmmlar, yatmm arac;:Iarmm ilgili olduklan piyasa tarafmdan belirlenen slirelere uygun ~ekilde teslim edilmeleri 
ko~ulunu ta~ryan bir sozle~meye bagh olarak i~lem tarihinde kayrth1ra ahmr veya kayrtlardan c;:rkanhr. 

Finansal varhklar "gerc;:ege uygun deger farkr kar veya zarara yansrtrlan finansal varhklar", "vadesine kadar elde 
tutulacak yatmmlar", "satrlmaya hazrr fmansal varhklar" ve "kredi ve alacaklar" olarak smrflandmhr. 

Etkin faiz yontemi; 

Etkin faiz yontemi, finansal varltgm itfa edilmi~ maliyet ile degerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili~kili oldugu 
doneme dagrtrlmasr yontemidir. Etkin faiz oram; fmansal aracm beklenen ornrli boyunca veya uygun olmasr 
durumunda daha krsa bir zaman dilimi sliresince tahsil edilecek tahmini nakit toplammm, ilgili finansal varhgm tam 
olarak net bugtinkli degerine indirgeyen orandrr. 

Gerc;:ege uygun deger farkr kar-zarar hesaplanna yansrtrlan finansal varhklar dr~mda srmflandmlan finansal 
varhklar ile ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadrr. 

/i:) datagate 
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a) Ger9ege uygun deger farkl kdr veya zarara yansltllan finansal varl!klar 

Ger9ege uygun deger farkt gelir tablosuna yanstttlan fmansal varhklar; ahm-satlm amactyla elde tutulan finansal 
varhklardtr. Bir fmansal varhk ktsa vadede elden yikanlmast amactyla edinildigi zaman soz konusu ba~hk altmda 
smlflandmhr. Finansal riske kar~t etkili bir koruma aract olarak belirlenmemi~ olan tilrev iiriinleri te~kil eden bahse 
konu fmansal varhklar da geryege uygun deger farkt kar veya zarara yansttilan finansal varhklar olarak 
smiflandmhr. Bu ba~hk altmda yer alan varhklar, donen varliklar olarak stmflandmhrlar. 

b) Vadesine kadar elde tutulanfinansal varl!klar 

Grup'un vadesine kadar elde tutma olanagt ve niyeti oldugu, sabit veya belirlenebilir bir odeme plamna sahip, sabit 
vadeli bor9lanma ara9lan, vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar olarak stmflandmhr. Vadesine kadar elde 
tutulacak yatmmlar etkin faiz yontemine gore itfa edilmi~ maliyet bedelinden deger dii~iikltigii tutan dii~lilerek 
kayttlara ahmr ve ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullamlmak suretiyle hesaplamr. 

c) Satllmaya hazlr jinansal varl!klar 

Sattlmaya haztr fmansal varhklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varhk olmayan veya (b) ahm sattm 
ama9h finansal varhk olmayan finansal varhklardan olu~maktadrr. Sattlmaya hazrr finansal varhklar kayttlara 
almdiktan sonra glivenilir bir ~ekilde ol9iilebiliyor olmast ko~uluyla ger9ege uygun degerleriyle degerlenmektedir. 
Ger9ege uygun degeri glivenilir bir ~ekilde ol9iilemeyen ve aktif bir piyasast olmayan menkul ktymetler maliyet 
degeriyle gosterilmektedir. Sattlmaya haztr finansal varhklara ili~kin kar veya zararlara ilgili donemin gelir 
tablosunda yer verilmemektedir. 
Bu tilr varhklarm makul degerinde meydana gelen degi~iklikler ozkaynak hesaplan i9inde gosterilmektedir. ilgili 
varhgm elden 9ikanlmast veya deger dii~liklligli olmast durumunda ozkaynak hesaplarmdaki tutar kar I zarar olarak 
gelir tablosuna transfer edilir. 
Sattlmaya haztr finansal varhk olarak smtflandmlan ozkaynak ara9larma yonelik yatmmlardan kaynaklanan ve gelir 
tablosunda muhasebele~tirilen deger dii~li~ kar~thklan, sonraki donemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. 
Sattlmaya hazrr olarak smtflandmlan ozkaynak ara9lan haricinde, deger dii~iikliigii zaran sonraki donemde azalrrsa 
ve azah~ deger dii~liklligli zarannm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla 
ili~kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele~tirilen deger dii~iiklligii zaran gelir tablosunda iptal edilebilir. 

d) Krediler ve alacaklar 

Sabit ve belirlenebilir odemeleri olan, piyasada i~lem gormeyen ticari ve diger alacaklar ve krediler bu kategoride 
smtflandmhr. Krediler ve alacaklar etkin faiz yontemi kullamlarak iskonto edilmi~ maliyeti iizerinden deger 
dii~iikliigli dii~iilerek gosterilir. Kredi ve alacaklar iizerindeki faizin onemsiz olmast durumunda kredi ve alacaklann 
kaytth degeri makul deger olarak kabul edilir. 

Finansal varl!klarda deger diisiikliigii 

Ger9ege uygun deger farkt kar -zarar hesaplarma yanstttlan fmansal varhklar dt~mdaki finansal varhk veya finansal 
varlik gruplan, her bilanyo tarihinde deger dii~iikltigline ugradtklanna ili~kin gostergelerin bulunup bulunmadtgma 
dair degerlendirmeye tabi tutulur. 

Finansal varhgm ilk muhasebele~tirilmesinden sonra bir veya birden fazla olaym meydana gelmesi ve soz konusu 
olaym ilgili finansal varhk veya varlik Grup'unun glivenilir bir bi9imde tahmin edilebilen gelecekteki nakit aktmlan 
lizerinde yo! a9acagt olumsuz etki nedeniyle ilgili finansal varhgm deger dii~iiklligline ugrayacagma ili~kin tarafstz 
bir gostergenin bulunmast durumunda deger dli~likltigli zaran olu~ur. Kredi ve alacaklar i9in deger dii~iiklligli tutan 
gelecekte beklenen tahmini nakit aktmlannm finansal varhgm etkin faiz oram lizerinden iskonto edilerek hesaplanan 
bugiinkii degeri ile defter degeri arasmdaki farkttr. 

Bir kar~thk hesabmm kullamlmast yoluyla defter degeri azaltilmt~ olan ticari alacaklar haricinde, biitlin finansal 
varliklarda meydana gelen, deger dii~iiklligii dogrudan ilgili finansal varhgm kaytth degerinden dli~lillir. Ticari 
alacagm tahsil edilememesi durumunda soz konusu tutar kar~thk hesabmdan dii~iilerek silinir. Kar~rhk hesabmdaki 
degi~imler gelir tablosunda muhasebele~tirilir. 

Sattlmaya hazrr ozkaynak ara9lan haricinde, deger dii~iiklligli zaran sonraki donemde azahrsa ve soz konusu azah~ 
deger dli~iikliigli zarannm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, 
onceden muhasebele~tirilmi~ olan deger dli~likliigli zaran, deger dii~liklligliniin iptal edilecegi tarihte, yatmmm 
deger dii~iikltiglinlin hi9 muhasebele~tirilmemi~ olmast haline gore ula~acagt itfa edilmi~ maliyet tutanm a~mayacak 
~ekilde gelir tablosunda iptal edilir. 

Satrlmaya haztr ozkaynak ara9lanmn ger9ege uygun degerinde deger dii~likltigli sonrasmda meydana gelen artt~, 
dogrudan ozkaynaklarda muhasebele~tirilir. tag ate 
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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 yiiksek 
Iikiditeye sahip diger k1sa vadeli yatmmlard1r. 

(ii) Finansal yiikiim/iiliikler 

Grup'un finansal yiikiimliiliikleri ve ozkaynak araylan, sozle~meye bagh diizenlemelere ve fmansal bir 
yiikiimliiliigiin veya ozkaynaga dayah bir aracm tammlanma esasma gore sm1flandmhr. Grup'un tiim bor~Ian 
dii~iildiikten sonra kalan varhklarmdaki hakk1 temsil eden sozle~me ozkaynaga dayah finansal araytlr. Belirli 
finansal yiikiimliiliikler ve ozkaynaga dayah fmansal ara~lar i~in uygulanan muhasebe politikalan a~ag1da 

belirtilmi~tir. 

Finansal yiikiimliiliikler geryege uygun deger farkl kar veya zarara yans1tllan finansal yiikiimliiliikler veya diger 
finansal yiikiimliiliikler olarak smiflandmhr. 

a) Gercege uygun deger (arkz kdr veya zarara yansztzlan finansal yiikiimliiliikler 

Ger~ege uygun deger fark1 kar veya zarara yansJtJ!an finansal yiikiimliiliikler, geryege uygun degeriyle kayda ahmr 
ve her raporlama doneminde, bilanyo 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 yiikiimliiliik i~in odenen faiz tutanm da kapsar. 

b) Diger finansal yiikiimliiliikler 

Diger finansal yiikiimliiliikler ba~Iangiyta i~lem maliyetlerinden anndmlm1~ geryege uygun degerleriyle 
muhasebele~tirilir. 

Diger finansal yiikiimliiliikler sonraki donemlerde etkin faiz oram iizerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin 
faiz yontemi kullamlarak itfa edilmi~ maliyet bedelinden muhasebele~tirilir. Etkin faiz yontemi, finansal 
yiikiimliiliigiin itfa edilmi~ maliyetlerinin hesaplanmas1 ve ilgili faiz giderinin ili~kili oldugu doneme dagitllmasi 
yontemidir. 

(iii) Tiirev finansal araclar 

Grup yabanc1 para piyasalarmda vadeli i~Iem anla~malan yapmaktad1r. Tiirev finansal aravlar ilk kay1t 
anmda tiirev sozle~mesinin imzalandigi tarihteki piyasa degeri ile kaydedilir ve bunu miiteakip piyasa 
degeriyle yeniden degerlendirilir. 

30 Eyliil 2014 ve 31 Arahk 2013 itibariyle mevcut forward sozle~melerinin ilk ah~ degeri ile geryege uygun degeri 
arasmdaki farklar TMS 39 riskten korunma muhasebesi uygulamalan ~ervevesinde kar veya zarar tablosu altmda 
muhasebele~tirilmi~tir. 

Riskten korunma muhasebesi ivin yeterli ~artlan saglamayan tiirev ara~Iann rayi~ degerlerindeki art1~ veya 
azah~tan kaynaklanan kazanv veya kay1plar dogrudan gelir tablosu ile ili~kilendirilir . 

Rayi~ degerler miimkiin oldugunca aktif piyasalardaki geyerli piyasa fiyatlarmdan, yoksa iskonto edilmi~ nakit 
ak1mlan ve opsiyon fiyatlama modellerinden uygun olam ile belirlenir. Rayi9 degeri pozitif olan tiirevler 
varhk olarak, rayi9 degeri negatif olan tiirevler ise yiikiimliiliik olarak bilanyoda ta~m1rlar. (Not: 12) 

2.08.09 Kur Degi~iminin Etkileri 

Grup, yabanc1 para cinsinden yap1Ian i~lemleri ve bakiyeleri TL'ye 9evirirken i~lem tarihinde ge~erli olan ilgili 
kurlan esas almaktadrr. Bilanvoda yer alan yabanc1 para birirni bazmdaki parasal varhklar ve borylar bilanyo 
tarihindeki doviz kurlan kullamlarak TL'ye ~evrilmi~tir. Yabanc1 para cinsinden olan i~Iemlerin TL'ye 
yevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden dogan kur fark1 gider veya gelirleri ilgili donemde gelir 
tablosuna yansitiimaktadir. Grup genellikle mal ahm1 yapt1g1 doviz cinsleri bazmda mal sat1~lanm 
gervekle~tirmektedir. DolaylSly!a onemli bir kur riski ta~1mamaktad1r. 
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2.08.10 Pay Ba~ma Kazan~; 

Pay ba~ma kar, net kann ilgili donem is;inde mevcut paylarm agtrhkh ortalama adedine boltinmesi ile tespit edilir. 

Ttirkiye'de ~irketler, sermayelerini, hissedarlarma ges;mi~ ytl karlanndan dagttttklan "bedelsiz pay" yolu ile 
arttlrabilmektedirler. Pay ba~ma kar hesaplamrken, bu bedelsiz pay ihract s;tkanlmt~ paylar olarak saythr. 
Dolaytstyla pay ba~ma kar hesaplamasmda kullamlan agrrhkh pay adedi ortalamasi, paylann bedelsiz olarak 
s;tkanlmasmi geriye dontik olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 

2.08.11 Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar 

Grup, bilans;o tarihinden sorrraki dtizeltme gerektiren olaylann ortaya s;tkmast durumunda, mali tablolara alman 
tutarlan bu yeni duruma uygun ~ekilde dtizeltmekle ytiktimltidtir. Bilans;o tarihinden soma ortaya s;tkan dtizeltme 
gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullamctlarmm ekonomik kararlanm etkileyen hususlar olmalan halinde mali 
tablo dipnotlarmda as;tklamr. 

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

Kar~Ihklar ancak ve ancak Grup'un ges;mi~ten gelen ve halen devam etmekte olan bir ytiktimltiltigti (yasal ya da 
yaptsal) varsa, bu ytiktimltiltik sebebiyle i~letmeye ekonomik s;tkar saglayan kaynaklann elden s;tkanlma olasthgi 
mevcutsa ve ytiktimltiltigtin tutan gtivenilir bir ~ekilde belirlenebiliyorsa kayttlara almmaktadtr. 

Paranm zaman is;indeki deger kayb1 onem kazandtgmda, kar~Ihklar ileride olu~mas1 muhtemel giderleri bugtinkti 
piyasa degerlerine getiren ve gereken durumlarda ytiktimltiltige ozel riskleri de is;eren vergi oncesi bir iskonto 
oramyla indirgenmi~ degeriyle yansttilmaktadtr. indirgenmenin kullamldtgi durumlarda, kar~Ihklardaki zaman 
farkmdan kaynaklanan art1~ faiz gideri olarak kayttlara almmaktadtr. Kar~Ihk olarak mali tablolara almmas1 gerekli 
tutarm belirlenmesinde, bilans;o tarihi itibariyle mevcut ytiktimltiltigtin ifa edilmesi is;in gerekli harcama tutannm en 
gers;eks;i tahmini esas almrr. Bu tahmin yapthrken mevcut ttim riskier ve belirsizlikler goz ontinde 
bulundurulmahdtr. 

Sarta bagh ytiktimltiltikler ve varhklar mali tablolara ahnmamakta ancak mali tablo dipnotlarmda as;tklanmaktadtr. 
Sarta bagh ytiktimltiltik olarak i~leme tabi tutulan kalemler is;in gelecekte ekonomik fayda is;eren kaynaklann 
i~letmeden s;tkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu ~arta bagh ytiktimltiltik, gtivenilir tahminin 
yaptlamadtgi durumlar haris;, olasthktaki degi~ikligin oldugu donemin mali tablolarmda kar~Ii1k olarak mali 
tablolara ahmr. 

2.08.13 Kiralama i~Iemleri 

Kirac1 Olarak Grup 

Finansal Kiralama 

Kira konusu mala ili~kin ttim onemli risk ve getirilerin kiractya devredilmi~ oldugu kiralamalar fmansal kiralama 
olarak tammlanmakta ve rayis; bedel veya minimum kira odemelerinden hangisi dti~tikse o tutar ile 
muhasebele~tirmektedir. 

Finansal kiralama i~leminden kaynaklanan ytiktimltiltik kalan bakiye tizerinde sabit bir faiz oram saglamak is;in, 
odenecek faiz ve anapara borcu olarak ayn~tmlmi~trr. Finansal kiralama i~lemine konu olan sabit ktymetin ilk 
edinilme a~amasmda katlamlan masraflar maliyete dahil edilir. Finansal kiralama yolu ile elde edilen sabit ktymetler 
tahmin edilen ekonomik omtirleri tizerinden amortismana tabi tutulur. 

Operasyonel Kiralama 

Kiralayanm, maim ttim risk ve faydalanm elinde bulundurdugu kira sozle~meleri operasyonel kiralama olarak 
adlandmhr. Bir operasyonel kiralama is;in yaptlan kiralama odemeleri, kiral~ma stiresi boyunca normal yonteme 
gore gider olarak kayttlara almmaktadtr. Kirac1 stfati ile taraf olunan kira sozle~meleri istanbul, Ankara, izmir, 
Diyarbak1r otis ve depo kiralamalanna ve aras; kiralarma ili~kindir. Ytlhk kira odemeleri kira stiresi boyunca 
dogrusal yontemle gider yaztlmaktadtr. 

Kiralayan Olarak Grup 

Operasyonel Kiralama 

Grup operasyonel kiralamaya tabi sabit krymetleri bilans;oda sabit krymetin is;erigine gore gostermektedir. 
Operasyonel kiralama i~leminden kaynaklanan kiralama gelirleri, kiralama stiresi boyunca normal yontemle gelir 
olarak kayrtlara almmaktadrr. 

tag ate 

14 ATAGA BiLGiSAYAR 
ALZEMELERi~RET A.~. 



DATAGATE BiLGiSAY AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

30 Eyli.il2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (futarlar 
aksi belirtilmedikr;e Turk Lirast olarak gosterilmi~tir) 

Kiraya veren s1fati ile taraf olunan kira sozle~meleri ise Grup'un faaliyet gosterdigi ana binanm ki.iyi.ik kisimlarmm 
konsolidasyon kapsammda olmayan grup ~irketlere ve bir adet grup d1~1 ~irkete ofis ve depo olarak kiralanmasmdan 
kaynaklanmaktad1r. 

2.08.14 ili~kili Taraflar 

Bu mali tablolann amac1 dogrultusunda ortaklar, list di.izey yoneticiler ve Yonetim Kurulu i.iyeleri, aileleri ve onlar 
tarafmdan kontrol edilen veya onlara bagh ~irketler, i~tirak ve ortakhklar ili~kili taraflar olarak kabul ve ifade 
edilmi~lerdir. ili~kili taraflarla ger9ekle~tirilen i~lemler ve bakiyeler Not:37'de yer almaktad1r 

2.08.15 Devlet Te~vik ve Yardimlan 

Yoktur. 

2.08.16 Yatmm Ama~h Gayrimenkuller 

Grup'un 30 Eyli.il 2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle yatmm amayh gayrimenkuli.i mevcut degildir. 

Yatmm amayh gayrimenkuller, kira veya deger art!~ kazanc1 elde etmek amac1yla elde tutulan gayrimenkuller olup, 
maliyet degerinden birikmi~ amortisman ve birikmi~ deger di.i~i.ikli.iklerinden sonraki tutarlar ile gosterilmektedir. 
Kabul goren kriterlere uymas1 durumunda bilanc;:oda yer alan tutara, var olan yatmm ama9h gayrimenkuliin 
herhangi bir k1smm1 degi~tirmenin maliyeti dahil edilir. Soz konusu tutara, yatmm amac;:h gayrimenkullere yap1lan 
gi.inli.ik bak1mlar dahil edilmez. 

Amortisman, normal amortisman yontemi ile, her bir aktifin maliyetini iz bedel degerine getirmek i.izere ekonomik 
omiirler esas almarak yilhk % 2 oranlara gore hesaplanmaktad1r. 

Yatmm amac;:h gayrimenkullerin kullamm d1~1 kalmalan veya satilmalan durumunda, bilanyodan yikartihrlar. Bu 
gayrimenkullerin satlmlanndan 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. 

Carivergi 

Cari yil vergi yi.iki.imli.ili.igii, donem kannm vergiye tabi olan k1sm1 i.izerinden hesaplamr. Vergiye tabi kar, diger 
y!llarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen 
kalemleri haric;: tuttugundan dolay1, gelir tablosunda belirtilen kardan farkhhk gosterir. Grup'un cari vergi 
yi.iki.imli.ili.igi.i bilanyo tarihi itibariyle yasalla~m1~ ya da onemli olc;:i.ide yasalla~m1~ vergi oram kullamlarak 
hesap lanm 1~t1r. 

Ertelenmi:; vergi 

Ertelenen vergi yi.iki.imli.ili.igi.i veya varhg1, varhklann ve yi.iki.imli.ili.iklerin mali tablolarda gosterilen tutarlan ile 
yasal vergi matrah1 hesabmda dikkate alman tutarlan arasmdaki gec;:ici farkhhklarm bilanc;:o yontemine gore vergi 
etkilerinin yasala~m1~ vergi oranlan dikkate ahnarak hesaplanmas1yla belirlenmektedir. Ertelenen vergi 
yi.iki.imli.ili.ikleri vergilendirilebilir gec;:ici farklann tiimi.i i9in hesaplamrken, indirilebilir gec;:ici farklardan olu~an 
ertelenen vergi varhklan, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanm kuvvetle 
muhtemel olmas1 ~art1yla hesaplanmaktad1r. $erefiye veya i~letme birle~meleri d1~mda varhk veya yi.iki.imli.ili.iklerin 
ilk defa mali tablolara ahnmasmdan dolay1 olu~an ve hem ticari hem de mali kar veya zaran etkilemeyen geyici 
zamanlama farklarma ili~kin olarak ertelenen vergi yi.iki.imli.ili.igi.i veya varhg1 hesaplanmaz. 

Ertelenen vergi yi.ikiimli.ili.ikleri, Grup'un gec;:ici farkhhklann ortadan kalkmasm1 kontrol edebildigi ve yakm 
gelecekte bu farkm ortadan kalkma olas1hgmm di.i~i.ik oldugu durumlar haricinde, bagh ortakhk ve i~tiraklerdeki 
yatmmlar ve i~ ortakhklanndaki paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir gec;:ici farklarm tiimi.i ic;:in hesaplamr. Bu 
tiir yatmm ve paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir gec;:ici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi varhklan, 
yakm gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanm kuvvetle muhtemel olmas1 
ve gelecekte bu farklann ortadan kalkmasmm muhtemel olmas1 ~art1yla hesaplanmaktad1r. 
Ertelenen vergi varhgmm kay1th degeri, her bir bilanc;:o tarihi itibariyle gozden gec;:irilir. Ertelenmi~ vergi varhgmm 
kay1th degeri, bir k1smmm veya tamammm saglayacag1 faydamn elde edilmesine imkan verecek di.izeyde mali kar 
elde etmenin muhtemel olmadigi olc;:i.ide azaltihr. 

Ertelenmi~ vergi varhklan ve yi.iki.imli.ili.ikleri varhklarm geryekle~ecegi veya yiikiimli.ili.iklerin yerine getirildigi 
donemde gec;:erli olmas1 beklenen ve bilanc;:o tarihi itibariyle kanunla~m1~ veya onemli i:ilyi.ide kanunla~m1~ vergi 
oranlan (vergi di.izenlemeleri) i.izerinden hesaplamr. .~ t. a~ ate 
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30 Eylill2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Futarlar 
aksi belirtilmedikr;e Tiirk Lirasz olarak gosterilmi:jtir) 

Ertelenmi~ vergi varhklan ve ytiktimlliltiklerinin hesaplanmas1 srrasmda, Grup'un bilans;o tarihi itibariyle 
varhklarmm defter degerini geri kazanma ya da ytiktimlilltiklerini yerine getirmesi is;in tahmin ettigi yontemlerin 
vergi sonus;lan dikkate ahmr. 
Ertelenmi~ vergi varhklan ve ytiktimltiltikleri, cari vergi varhklanyla cari vergi ytiktimltiltiklerini mahsup etme ile 
ilgili yasal bir hakkm olmas1 veya soz konusu varhk ve ytiktimlilltiklerin aym vergi mercii tarafmdan toplanan gelir 
vergisiyle ili~kilendirilmesi ya da Grup'un cari vergi varhk ve yliktimltiltiklerini netle~tirmek suretiyle odeme 
niyetinin olmas1 durumunda mahsup edilir. 

Donem cari ve ertelenmi$ vergisi 

Dogrudan ozkaynakta alacak ya da bors; 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~melerinde, ~erefiye hesaplanmasmda ya da satm alanm, satm alman 
bagh ortakhgm tammlanabilen varhk, ytiktimltiltik ve ~arta bagh bors;lannm gen;;ege uygun degerinde elde ettigi 
paym satm ahm maliyetini a~an k1smmm belirlenmesinde vergi etkisi goz ontinde bulundurulur. 

Mali tablolarda yer alan vergiler, cari donem vergisi ile ertelenmi~ vergilerdeki degi~imi is;ermektedir. Grup, donem 
sonus;lan lizerinden cari ve ertelenmi~ vergi hesaplamaktad1r. 

Vergi varhk ve Yilkilmliiluklerinde Netle$tirme 

Odenecek kurumlar vergisi tutarlan, pe~in Odenen kurumlar vergisi tutarlanyla ili~kili oldugu is;in 
netle~tirilmektedir. Ertelenmi~ vergi aktifve pasifi de aym ~ekilde netle~tirilmektedir. 

2.08.18 <;::ah~anlara Saglanan Faydalar/K1dem Tazminatlan 

Tilrkiye'de ges;erli i~ kanunlan geregi emeklilik ve k1dem tazminati provizyonlan ili~ikteki finansal tablolarda 
gers;ekle~tiks;e provizyon olarak aynlmaktad1r. Gtincellenmi~ olan TMS 19 "9alz$anlara Saglanan Faydalar" 
Standard! uyannca soz konusu ttirdeki Odemeler tammlanmt~ emeklilik fayda planlan olarak nitelendirilir. 

Ekli mali tablolarda k1dem tazminat1 yliktimltiltigti, gelecek yillarda odenecek emeklilik tazminatmm bilans;o 
tarihindeki degerinin hesaplanmas1 amac1yla enflasyon oranmdan anndmlmt~ uygun faiz oram ile iskonto edilmesi 
ile bulunan tutar olarak mali tablolara yansitilmi~tir. Emeklilik tazminat giderine dahil edilen faiz maliyeti faaliyet 
sonus;larmda k1dem tazminat gideri olarak gosterilmektedir. 

2.08.19 Nakit Ak1m Tablosu 
Nakit ve nakit benzeri degerler bilans;oda maliyet degerleri ile yansitilmaktadirlar. Nakit ak1m tablosu is;in dikkate 
alman nakit ve nakit benzeri degerler eldeki nakit, banka mevduatlan ve likiditesi yliksek yatmmlan ic;;ermektedir. 

Nakit ak1m tablosunda, doneme ili~kin nakit ak1mlan i~letme, yatmm ve finansman faaliyetlerine dayah bir bis;irnde 
sm1flandmlarak raporlamr.i~Ietme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak1mlan, Grup'un esas faaliyetlerinden 
kaynaklanan nakit ak1mlanm gosterir. 

Yatmm faaliyetleriyle ilgili nakit ak1mlan, Grup'un yatmm faaliyetlerinde (varhk yatmmlan ve finansal yatmmlar) 
kullandigi ve elde ettigi nakit ak!mlanm gosterir. 

Finansman faaliyetlerine ili~kin nakit ak1mlan, Grup'un finansman faaliyetlerinde kullandigi kaynaklan ve bu 
kaynaklarm geri odemelerini gosterir. 

2.08.20 Gelir Tahakkuklan 

Grup'un satt~mt gerc;;ekle~tirdigi tirtinlerin tamamma yakmt yurtdt~L men~eilidir. Ahmlann bir ktsmt yurtdt~L 
firmalardan bir ktsmt ise yurtdt~L frrmalann Ttirkiye'deki yerle~ik kurulu~larmdan veya Ttirkiye'de yerle~ik 
kurulu~lardan gerc;;ekle~tirilmektedir. Yurtic;;i veya yurt dt~L frrmalan tarafmdan verilen hedeflerin gerc;;ekle~mesine 
bagh olarak "rebate" , "risturn" , "sell out" ve "bonus adlan" adt altmda bir tak1m bedeller almmakta veya cari 
hesaplara mahsup edilmektedir. Soz konusu bedeller satteL firmalar tarafmdan verilen hedeflerin veya ~artlann 
saglanmast ile bilans;onun aktifinde credit note gelir tahakkuku olarak muhasebele~tirilmektedir. SatteL firmalar 
tarafmdan "rebate" , "risturn", "sell out" , "bonus" ve "credit note" adt altmda dtizenlenen belgeler (veya Grup 
tarafmdan dtizenlenen faturalar ile) ile soz konusu bedeller cari hesaptan mahsup edilmekte veya tahsil edilmektedir. 
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2.08.21 Garanti Kar~1hklan 

Grup, bili~im teknolojileri i.iri.inlerinin Ti.irkiye distribi.it5rli.igi.ini.i yapmaktadrr. SatJ~I gerc;:ekle~en i.iri.inlerin 
garantileri i.iretici firmalar tarafmdan atanan ~irketler tarafmdan verilmektedir. Garanti kapsammda tarafimiza 
sunulan i.iri.inler bayilerden gelmekte ve i.ireticilere veya i.ireticilerin atad1g1 firmalara tamir bak1m ic;:in 
gonderilmektedir. Tamir bak1m sonras1 garanti kapsammda degi~tirilmesi gereken i.irUnler ic;:in mU~terilere yeni 
UrUnler verilrnekte, tutan Uretici frrmalara fatura edilmektedir. Garanti kar~Ihgi yi.iki.imli.ilUgi.imi.iz bulunmamaktadJr. 

2.09 Yeni ve Revize Edilmi~ Uluslararas• Finansal Raporlama Standartlan 

i) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren gefi:erli olan yeni standart, degi~iklik, yorum ve ilke kararlarma ili~kin 
ozet bilgi: 

TFRS 10,11, TMS 27 (Degi~iklik): Konsolide finansal tablo sunumuna ili~kin istisna getirilmi~ ve "Yatmm 
i~letmesi" tanmm1 kar~Ilayan i~letmelerin tUm bagh ortakhklanm gerc;:ege uygun deger fark1 kar zarara yansitilacak 
finansal varhk olarak simflandmlmasi zorunlu hale gelmi~tir. 

TMS 32 "Finansal Arafi:lar: Sunum" (Degi~iklik) : Yapilan degi~iklikle standartta bulunan uygulama rehberi 
giincellenmi~tir. Bu gUncelleme ile mali tablolarda bulunan finansal varhk ve yi.iki.imli.ili.iklerin netle~tirilmesi 

konusundaki uygulamaya ac;:Ikhk getirilmesi amac;:lanmi~tJr. 

TMS 36 "Varhklarda Deger Di.i~iikliigii" (Degi~iklik): Finansal olmayan varhklarm geri kazamlabilir tutannm 
ac;:Iklanmasmi sadece deger kayb1 veya deger kaybmm ters c;:evrildigi durumlarda yapilmas1 hiikmii getirilmi~tir. 

TMS 39 "Finansal Arafi:lar: Muhasebele~tirme ve Olfi:iim" (Degi~iklik) : Getirilen deg;i~iklik, finansal riskten 
korunma aracmm kanunen ya da diizenlemeler sonucunda merkezi bir kar~I tarafa devredilmesi durumunda riskten 
korunma muhasebesinin durdurulmasm1 zorunlu k1lan hUkme getirilen bir istisnay1 ic;:ermektedir. 
TFRS Yorum 21 "Harfi:lar ve Vergiler": Vergi benzeri yi.ikiimliiliiklerin odenmesini ortaya 91karan mevzuatta 
tammlanan bir faaliyet gerc;:ekle~tiginde, i~letmelerin vergi ve vergi benzerinin odenmesine ili~kin olarak bir bore; 
muhasebele~tirmesi gerektigine ac;:Ikhk getirmektedir. . Aym zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri 
yi.iki.imli.iliigiin sadece ilgili yasalar c;:erc;:evesinde odemeyi ortaya 91karan eylemin bir donem ic;:erisinde kademeli 
olarak gerc;:ekle~mesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebilecegine ac;:Ikhk getirmektedir. Asgari bir e~igin 
a~IImas1 halinde ortaya 91kan bir vergi ve vergi benzeri yi.iki.imli.iliik, asgari e~ik a~Ilmadan yi.iki.imliiliik olarak 
kay1tlara almamayacaktrr. 

Cari donemde yUrUrliige giren standart ve yorumlann ~irket mali tablolarma bir etkisi olmami~tir. 

ii) 30 Eyliil 2014 tarihi itibariyle yiiriirliige girmemi~ ve ~irket tarafmdan erken uygulama tercihi 
kullamlmam•~ yeni standart, degi~iklik ve yorumlara ili~kin ozet bilgi: 

TFRS 9 "Finansal Arafi:lar: Sm1flandirma ve Afi:Iklama" : TFRS 9 Finansal Arac;:lar standardmm ilk safbas1 
finansal varhklann ve yi.ikiimliiliiklerin olc;:iilmesi ve simflandmlmasma ili~kin yeni hiikiimler getirmektedir. 
Yapilan degi~iklikler esas olarak finansal varhklann simflama ve olc;:iimiinii ve gerc;:ege uygun deger fark1 kar veya 
zarara yans1tilarak olc;:i.ilen olarak simflandmlan finansal yi.ikiimli.ili.iklerin olc;:iimiinii etkileyecektir ve bu tUr finansal 
yi.ikiimliili.iklerin gerc;:ege uygun deger degi~ikliklerinin kredi riskine ili~kin olan k1smmm diger kapsamh gelir 
tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Daha sonra yapilan degi~iklikler ile zorunlu uygulama tarihi I Ocak 20 I8 
tarihine ertelenmi~tr. Erken uygulamaya izin verilmektedir. (Bu degi~iklikler heniiz KGK tarafmdan 
yayimlanmami~tir.) 

TMS 19 "<;ah~anlara Saglanan Faydalar" (Degi~iklik) : TMS I9'a gore tammlanm1~ fayda planlan 
muhasebele~tirilirken c;:ah~an ya da iic;:iincii taraf katkilan goz online ahnmahdrr. Katk1 tutan hizmet verilen yil 
say1smdan bag1ms•z ise, i~letmelerin soz konusu katkJlan hizmet donemlerine yaymak yerine, hizmetin verildigi 
y•lda hizmet maliyetinden dii~erek muhasebele~tirebileceklerini ac;:Ikhga kavu~turmu~tur. Degi~iklik, I Temmuz 
20I4 ve sonrasrnda ba~layan yilhk hesap donemleri ic;:in geriye doni.ik olarak uygulanacakt1r. 

UFRS'ndaki iyilestirmeler 

UMSK, Arahk 20I3'de '20I0-20I2 donemi' ve '20II-2013 Donemi' olmak iizere iki dizi 'UFRS'nda Yilhk 
iyile~tirmeler' yaymlam1~trr. Standartlann "Karar Gerekc;:eleri"ni etkileyen degi~iklikler haricinde degi~iklikler I 
Temmuz 20 I4' den itibaren gec;:erlidir. 
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YIIhk iyilestirmeler- 2010-2012 Di:inemi 

TFRS 2 "Hisse Bazh Odemeler" (Degi~iklik) : Hakedi~ ko~ullan ile ilgili tammlar degi~mi~ olup sorunlan 
gidermek i9in performans ko~ulu ve hizmet ko~ulu tammlanm1~tlr. Degi~iklik ileriye doniik olarak uygulanacakt1r. 

TFRS 3 "i~Ietme Birle~meleri" (Degi~iklik): Bir i~Ietme birle~mesindeki ozkaynak olarak smlf1anmayan ko~ullu 
bedel, TFRS 9 Finansal Araylar kapsammda olsun ya da olmasm sonraki donemlerde ger9ege uygun degerinden 
ol~tiilerek kar veya zararda muhasebele~ir. Degi~iklik ileriye doni.ik olarak uygulanacaktir. 

TFRS 8 "Faaliyet Bi:iliimleri" (Degi~iklik): Faaliyet boli.imleri standardm ana ilkeleri ile tutarh olarak 
birle~tirilmesine ve toplula~tmlmasma ve Faaliyet varhklannm toplam varhklar ile mutabakatma ili~kin hiikiimler 
iyermektedir. Degi~iklikler geriye doni.ik olarak uygulanacakt1r 

TMS 16 "Maddi Duran Varhklar" ve TMS 38 "Maddi Olmayan Duran Varhklar" (Degi~iklik) : Yeniden 
degerlemenin ne ~ekilde yap1labilecegi a9Lkhga kavu~turulmu~tur. Degi~iklik geriye doni.ik olarak uygulanacakt1r. 

TMS 24 "ili~kili Taraf Apklamalan" (Degi~iklik): Degi~iklik, kilit yonetici personeli hizmeti veren yonetici 
i~letmenin ili~kili taraf ayiklamalanna tabi ili~kili bir taraf oldugunu ayikhga kavu~turmu~tur. Degi~iklik geriye 
doniik olarak uygulanacaktJr. 

YIIhk iyilestirmeler- 2011-2013 Di:inemi 

TFRS 3 "i~Ietme Birle~meleri" (Degi~iklik): Sadece i~ ortakhklannm degil mii~terek anla~malann da TFRS 3 'lin 
kapsammda olmadLgi ve bu kapsam istisnasmm sadece mi.i~terek anla~manm finansal tablolanndaki 
muhasebele~meye uygulanabilir oldugu ayikhga kavu~turulmu~tur. Degi~iklik ileriye doniik olarak uygulanacaktir. 

TFRS 13 "Gen;ege Uygun Deger Olyiimii Karar Gerekyeleri": TFRS 13 'deki portfoy istisnasmm sadece 
finansal varhk ve fmansal yukumli.iluklere degil TMS 39 kapsammdaki diger sozle~melere de uygulanabilecegi 
ayiklanmL~tlr. Degi~iklik ileriye donuk olarak uygulanacakt1r. 

TMS 40 "Yahnm Ama9h Gayrimenkuller" (Degi~iklik): Gayrimenkuliin yatmm ama9h gayrimenkul ve sahibi 
tarafmdan kullamlan gayrimenkul olarak smlf1anmasmda UFRS 3 ve UMS 40'un kar~Ihkh ili~kisini a9Lkhga 
kavu~turmu~tur. Degi~iklik ileriye donuk olarak uygulanacakt1r 

Yukandaki standartlarm uygulanmasmm gelecek donemlerde mali tablolara olas1 etkisi degerlendirilmekte olup 
Sirket Yonetimi yukandaki standart ve yorumlarm Sirket'in mali tablolan iizerinde onemli bir etki yaratmasm1 
beklememektedir. 

iii) Uluslararasi Muhasebe Standartlan Kurumu ("UMSK") tarafmdan yaymlanm1~ fakat Kamu Gi:izetimi 
Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu (KGK) tarafmdan yaymlanmami~ yeni ve diizeltilmi~ standart, 
degi~iklik ve yorumlara ili~kin i:izet bilgi: 

A~ag1da listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarmdaki degi~iklikler UMSK tarafmdan 
yaymlanm1~ fakat KGK tarafmdan TFRS 'ye uyarlanmami~tlr ve bu nedenle TFRS 'nin bir par~tasmL olu~turmazlar. 
UMSK tarafmdan yay1mlanm1~ yeni standartlar ve yap1lan degi~iklikler henuz yiiri.irliige giremi~tir. 

UFRS 14 "Diizenleyici Erteleme Hesaplan": Bu standart ilk kez UFRS uygulayacak i~letmeler i9in halihaz1rda 
genel kabul gormi.i~ muhasebe prensiplerine gore muhasebele~tirdikleri diizenleyici erteleme hesaplarm1 UFRS'ye 
ge9i~lerinde aym ~ekilde muhasebele~tirmelerine izin vermektedir. Bu standart 1 Ocak 2016 ve sonrasmda ba~layan 
yiihk hesap donemleri i9in geyerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. 

UFRS 15 "Mii~terilerle Yapdan Si:izle~melerden Dogan Hasdat": UMSK May1s 2014'te UFRS 15 Mi.i~terilerle 
Yap1lan Sozle~melerden Dogan Hasiiat ortak standardm1 yaymlamL~tlr. Standarttaki yeni be~ a~amah model, 
hasllatm muhasebele~tirme ve ol~tiim ile ilgili gereklilikleri a~ttklamaktadir. Standart, mi.i~terilerle yapllan 
sozle~melerden dogan has1lata uygulanacak olup bir i~letmenin olagan faaliyetleri ile ilgili olmayan baz1 finansal 
olmayan varhklann (ornegin maddi duran varhk yli<I;;lan) sat1;;mm muhasebele;;tirilip olyiilmesi iyin model 
olu~turmaktad1r. UFRS 15, l Ocak 2017 ve sonrasmda ba~layan yilhk hesap donemleri i9in uygulanacakt1r. Erken 
uygulama soz konusu olacaktir. 
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UFRS 11 "Mii~terek Anla~malar" (Degi~iklik): Yapilan degi~iklik mti~terek faaliyetlerde hisse edinimine ili~kin 
dtizenlemeler i<;ermektedir. Bu degi~iklik, UFRS 3 i~letme Birle~meleri'nde belirtildigi ~ekilde faaliyeti bir i~letme 
te~kil eden bir mti~terek faaliyette ortakhk pay1 edinen i~letmenin, UFRS 3 ve diger UFRS'lerde yer alan i~letme 
birle~meleri muhasebesine ili~kin ttim ilkeleri uygulamasm1 gerektirmektedir. 1 Ocak 2016 ve sonrasmda ba~layan 
y1lhk hesap donemleri i<;in ileriye dontik olarak uygulanacaktJr. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

UFRS 10 " Konsolide Finansal Tablolar ve UMS 28 "i~tirakler ve i~ Ortakhklarmdaki Yatmmlar " 
(Degi~iklik): Yatmmc1 i~letmenin i~tirakine veya i~ ortakhgma varhk sat!~! veya varhk katk1smm soz konusu 
olmas1 durumunda belirli ~artlar altmda btittin kazancm muhasebele~tirilmesine ili~kin degi~iklikler yapilmi~tlr. 1 
Ocak 2016 ve sonrasmda ba~layan yilhk hesap donemleri i<;in ileriye dontik olarak uygulanacakt1r. Erken 
uygulamaya izin verilmektedir. 

UMS 27 " Bireyse1 Finansa1 Tablolar" (Degi~iklik): YapJian degi~iklikle bireysel finansal tablolarda; i~tirak, i~ 
ortakhklan ve bagh ortakhklar i<;in ozkaynak yonteminin kullamlmasma izin verilmektedir. 1 Ocak 2016 ve 
sonrasmda ba~layan yilhk hesap donemleri i<;in geriye dontik olarak uygulanacakt!r. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir. 

UMS 16 "Maddi Duran Varhklar" ve UMS 38 "Maddi Olmayan Duran Varhklar" (Degi~iklik): Maddi Duran 
Varhklar ve Maddi Olmayan Duran Varhklar i<;in amortisman ve itfa pay1 hesaplamaalrmda has1lat bazh yontemler 
kaldmlmi~tir. 1 Ocak 2016 ve sonrasmda ba~layan yJihk hesap donemleri i<;in ileriye dontik olarak uygulanacakt!r. 
Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

UFRS 9 "Finansal Ara'rlar" (Nihai Standart): Bu standart fmansal varhk ve ytiktimltiltiklerin, smif1andmlmasi ve 
ol<;timti ile ilgili UMS 39 standartlannm yerine ge<ymi~tir. UFRS 9; itfa edilmi~ deger ve ger<yege uygun deger olmak 
tizere ol<;:timle i1gili iki model sunmaktad1r. 
TUm ozkaynak ara<ylan ger<yege uygun degeri ile ol<;tiltirken; bor<ylanma ara<ylarmm kontrata bagh nakit getirisi 
$irket tarafmdan almacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparay1 i<;eriyorsa, bor<ylanma ara<ylan itfa edilmi~ deger ile 
ol<;tiltir. Ytiktimltiltikler i<;in standart, UMS 39'daki itfa edilmi~ maliyet yontemi ve gomtilti ttirevlerin ayn~tmlmas1 
da dahil olmak tizere bir<yok uygulamay1 devam ettirmektedir. 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra ba~layan 
y1lhk raporlama donemlerinde ge<yerlidir. 

UFRS 9 "Finansal Ara'r1ar: Smdlandirma ve A'riklama" (Degi~iklik): UMSK Kas1m 2013'de, yeni riskten 
korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7'deki ilgili degi~iklikleri i<;eren UFRS 9'un yeni bir 
versiyonunu yayimlami~tlr. 
i~letmeler tUm riskten korunma i~lemleri i<;in UMS 39'un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya 
devam etmek tizere muhasebe politikas1 se<yimi yapabilirler. UFRS 9'da Temmuz 2014'te yap!lan degi~iklikle 
zorunlu ytirtirltik tarihi 1 Ocak 2018' den sonra ba~layan y1lhk hesap donemleri olanik belirlenmi~tir. 

UFRS'ndaki iyilestirmeler 

Yilhk iyilestirmeler- 2010-2012 Donemi 

UFRS 13 "Ger'rege Uygun Deger Ol'riimii" (Degi~iklik): Faiz oram belirtilmeyen k1sa vadeli ticari alacak ve 
bor<;lar, iskonto etkisinin onemsiz oldugu durumlarda, fatura tutanndan gosterilebilecektir. Degi~iklikler derhal 
uygulanacaktrr. 

Yilhk iyilestirmeler- 2012-2014 Donemi 

Bu degi~iklik 1 Ocak 2016 ve sonrasmda ba~layan yilhk raporlama donemleri i<;in ge<yerli olup, erken uygulamaya 
izin verilmektedir. Etkilenen standartlarlar a~ag1daki gibidir: 

UFRS 5 "Sat1~ Ama'rh Elde Tutulan Duran Varhklar ve Durdurulan Faaliyetler" (Degi~iklik) 
UFRS 7 "Finansal Ara'rlar: A'r•klamalar" (Degi~iklik) 
UMS 19 "<;ah~anlara Saglanan Faydalar" (Degi~iklik) 
UMS 34 "Ara Donem Finansal Raporlama" (Degi~iklik) 

Yukandaki standartlarm uygulanmasmm gelecek donemlerde mali tablolara olas1 etkisi degerlendirilmektedir. 

tag ate 
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DATAGATE BiLGiSAY AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 

30 Eyliil2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (futarlar 
aksi belirtilmedikr;e Turk Lirasl olarak gosterilmi!jtir) 

3 i~LETME BiRLE~MELERi 

~irket 2012 yi11 i<;inde Birle~ik Arap Emirliklerinde mukim 150.000 BAE Dirhemi sermayeli Datagate International 
FZE iinvanh ~irket'e kurulu~ a~amasmda % 100 oranmda i~tirak etmi~tir. ~irket'e kurulu~ a~amasmda i~tirak 
edildiginden ~erefiye hesaplanmami~tir. 

4 DiGER i~LETMELERDEKi P A YLAR 

Grup'un diger i~letmelerde pay1 bulunmamaktadir. 

5 BOLUMLERE GORE RAPORLAMA 

Grup bilgi ileti~im sektOriinde faaliyet gosterdigi i<yin finansal bilgilerini boliimlere gore raporlanmasma gerek 
duyulmami~tir. 

6 NAKiT VE NAKiT BENZERLERi 

Grup'un 30 Eyliil2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle Nakit ve Nakit Benzeri Varhklan a~ag1da a<;Iklanmi~tir: 

Hesap Ad1 
Kasa 
Banka 
-Vadesiz Mevduat 
Vadeye Kadar Elde Tut. Fin.Var.(Ters Repo) 
Kredi Kart! Slipleri 
Top lam 

30 Eyliil 2014 
28.831 

5.580.199 
5.580.199 

13.755.839 
35.618 

19.400.487 

31 Arahk 2013 
13.735 

2.819.019 
2.819.019 

14.114.475 
66.131 

17.013.360 

30 Eyliil2014'de elde edilen ters repo i~lemleri 1-2 giinliik vadeli o1up 792 TL faiz gelir tahakkuku yapiimi~tir. Ters 
repo TL ve USD olarak yapilm1~ olup faiz oran!lan TL( % 3,40 ile 5,95), USD (% 0,90 ile% 0,94) arasmdad1r. 

30 Eyliil2013'de elde edilen ters repo i~lemleri 1-7 giinliik vadeli olup 376 TL faiz gelir tahakkuku yapiimi~tlr. 
Ters repo TL ve USD olarak yapilm1~ olup faiz oranlan TL (%6,94) USD (% 1,09-% 1,29) arasmdad1r. 

31 Aralik 2013 'de elde edilen ters repo i~lemleri 1-2 giinliik vadeli olup 349 TL(31 .12.20 12: 397 TL) faiz gelir 
tahakkuku yap!lmi~tlr. Ters repo USD olarak yap!lm1~ olup faiz oram USD (% 1,10 ) dur. 

Cari ve onceki donem kredi kart! sliplerinin vadesi 1-3 giinliiktiir. 

Nakit ak1m tablosunda nakit ve nakit benzerleri bakiyesi faiz hari<; tutan i1e yer almaktadrr. 

Nakit ve Nakit Benzerleri 
Bilan<yo Bakiyesi 
Gelir Tahakkuklan 
Nakit Ak1m Tablosunda Raporlanan 

30 Eyliil 2014 
19.400.487 

(792) 
19.399.695 

30 Eyliil2013 
13 .750.320 

(376) 
13.749.944 

30 Eyliil2014 tarihi itibari ile Nakit ve Nakit benzerleri hesap grubunda bloke veya rehin olarak tutulan tutar 
mevcut degildir. (31 Arahk 2013 : Yoktur.) 

7 FiNANSAL YATIRIMLAR 

Grup'un 30 Eyliil2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri k1sa ve uzun vadeli finansal yatmmlan bulunmamaktadJr. 

8 KISA VE UZUN V AD ELi BOR<;LAMALAR 

Grup'un 30 Eyliil2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle K1sa Vadeli Finansal Bor<ylan a~ag1da a<;Iklanmi~tir: 

Hesap Ad1 

Banka Kredileri 
Toplam K1sa Vadeli Krediler 

20 

30 Eyliil2014 

12.644.621 
12.644.621 

31 Arahk 2013 

tag ate 
OAT AGATE BiLGiSAYAR 

MALZEMELEAi~ET A.$. 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

30 Eyltil2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (futarlar 
aksi belirtilmedikc;e Turk Lirasz olarak gdsterilmi~tir) 

Banka Kredilerinin ayrmtlsi a~ag1da ac;:Iklanmi~tir: 

30 Eyliil2014 

Nev'i Doviz Tutan 

K1sa Vadeli Krediler 
Banka Kredileri (TL) 5.625.256 

Banka Kredileri(USD2 3.080.155 

Toplam Krediler 

TLTutan Etkin Faiz Oram ~%2 

5.625.256 10,8-11,16 

7.019.365 1,88 

12.644.621 

K1sa vadeli kredilerin 5.497.859 TL'bk kismi Avea ileti~im Hizmetleri A.$.'nin bayileri kanab ile abonelerine 
sat1lan 12 ay, 24 ay ve 36 ay vadeli taahhtitlti kampanyalar kapsammda mobil cihazlann fmansmam ic;:in kullamlmi~ 
olup, bu kredilerin tamam1 Avea ileti~im Hizmetleri A.$. garantorltigtindedir. Avea bayileri tarafmdan 
abonelerinden olan cihaz alacaklanmn tahsilatlan vadelerinde Avea ileti~im Hizmetleri A.$. tarafmdan 
yapilmaktadir. $irketimiz cihaz sat!~lan sonucu olu~an alacak tutarlanm finans kurumlanna temlik etmek suretiyle 
kredi kullanmaktad1r. Temlik ~art! an geregi kredilerin ana para ve faiz tutarlan vadelerinde A vea ileti~im Hizmetleri 
A.$.tarafmdan odenmektedir. 

Grup'un 30 Eyltil 20 14 ve 31 Arabk 2013 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Finansal Bore;: Ian a~ag1da ac;:Iklanmi~tir: 

Hesap Ad1 30 Eyliil 2014 31 Arahk 2013 

Banka Kredileri 5.919.977 
Toplam Uzun Vadeli Krediler 5.919.977 

30 Eyliil2014 

Nev'i Doviz Tutan TL Tutan Etkin Faiz Oram (%2 

Uzun Vadeli Krediler 
Banka Kredileri (TL) 
Banka Kredileri(USD) 

5.919.977 5.919.977 10,8-11,16 

Toplam Krediler 5.919.977 

Uzun vadeli kredilerin tamam1 Avea ileti~im Hizmetleri A.$.'nin bayileri kanab ile abonelerine satilan 12 ay, 24 ay 
ve 36 ay vadeli taahhtitlti kampanyalar kapsammda mobil cihazlarm finansmam ic;:in kullam1mi~ olup, bu kredilerin 
tamam1 Avea ileti~im Hizmetleri A.$ . garantorltigtindedir. Avea bayileri tarafmdan abonelerinden olan cihaz 
alacaklarmm tahsilatlan vadelerinde A vea ileti~im Hizmetleri A.$. tarafmdan yapilmaktad1r. $irketimiz cihaz 
sat1~Ian sonucu olu~an alacak tutarlarmi finans kurumlanna temlik etmek suretiyle kredi kullanmaktadJr. Temlik 
~artlan geregi kredilerin ana para ve faiz tutarlan vadelerinde Avea ileti~im Hizmetleri A.$.tarafmdan 
odenmektedir. 

31 Arahk 2013 

Yoktur. 

Finansal Borc;:Iarm vadeleri a~ag1daki gibidir: 

Krediler 

0-3 ay 
3-12ay 

12-36 ay 

Toplam 

9 DiGER FiNANSAL YUKUMLULUKLER 

30 Eylti12014 
8.521.227 
4.123.394 

5.919.977 

18.564.598 

31 Arahk 2013 

Grup'un 30 Eyltil 2014 ve 31 Arabk 2013 tarihleri k1sa ve uzun vadeli diger finansal ytiktimltiltikleri 
bulunmamaktad1r. 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

30 Eyltil2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikr;e Turk Lirasz olarak gosterilmi~tir) 

10 TiCARi ALACAK VE BOR<;LAR 

Grup 'un 30 Eyltil 2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle K1sa Vadeli Ticari Alacaklan a~ag1da aylklanmi~tJr: 

Hesap Ad1 
Ticari Alacaklar 

jfi:;kili Tarajlardan Ticari Alacaklar 
Diger Alacaklar 

Alacak Senetleri 
Alacak Reeskontu (-) 
Stipheli Ticari Alacaklar 
Stipheli Ticari Alacaklar Kar~1hgi (-) 
Toplam 

30 Eyliil 2014 
84.551.219 

1.006.256 
83.544.963 
16.319.229 

(461.230) 
1.508.255 

(1.508.255) 
100.409.218 

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 

Grup'un 30 Eyltil ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Ticari Alacak1an bulunmamaktad1r. 

Grup'un 30 Eyltil 2014 tarihi itibariyle toplam 100.409.218 TL o1an ticari alacagmm 42.533.594 TL'si teminat 
kapsammdad1r. 31 Arallk 2013 tarihi itibari ile ise 37.552.140 TL o1an ticari alacagmm 17.049.337 TL'si teminat 

kapsammdad1r. Ticari a1acaklarda risklerin niteligi ve dtizeyine ili~kin ek ayiklamalar Not:38'de yer almaktad1r. 

Sirketin Ttirkiye simrlan iyerisinde ticari alacaklarm sigortalanmas1 konusunda Euler Hermes Sigorta A.S. ile 
a~ag1da detaylan yer alan kredi sigortas1 poliyesi bulunmaktad1r. 

Poliye 01.04.2013-31.05.2015 tarih arahgmda olup, 2 y1lhk olarak tanzim edilmi~tir, 

Poliyeye konu hasarlarda para birimi USD olarak belirlenmi~tir, 

Teminat oram kredi limit talebi yapilm1~ ticari alacaklar iyin% 90 belirlenmi~tir. 

30 Eyltil2014 tarihi itibariyle Euler Hermes teminat tutan 31.752.168 TL'dir. 

Stipheli alacaklar kar~1hi?:mdaki hareketler: 

Donem ba~1 bakiyesi (-) 
Don em iyinde tahsil edilen tutarlar ( +) 
Donem gideri (-)(Not: 30) 
Donem sonu bakiyesi 

1 Ocak-
30 Eyliil2014 

(1.714.322) 
259.726 
(53 .659) 

1.508.255 

1 Ocak-
30 Eyliil 2013 

(1.353.639) 
6.590 

(22.283) 
(1.369.332) 

Vadesi geymi~ ancak deger dti~tikltigtine ugramam1~ ticari alacaklarm vade ana1izi a~ag1daki gibidir: 

3 aya kadar 
3-12 ay aras1 
1-5 y1l aras1 

Toplam 

30 Eyliil 2014 
537.181 
292.283 

829.464 

31 Arahk 2013 
257.122 

46.411 

303.533 

Grup'un 30 Eylti12014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle K1sa Vadeli Ticari Borylan a~ag1da ayiklanml~tlr: 

Hesap Ad• 
SatJcilar 

Diger Satzczlar 
Nt:;kili Taraf Saticz!an 

Bory Senetleri 
Bory Reeskontu (-) 
Toplam 

30 Eyliil 2014 
96.966.201 
96.692.066 

274.135 
562.370 

(677.624) 
96.850.947 

31 Arahk 2013 
40.853.124 
40.501.622 

351.502 
933.541 
(56.800) 

41.729.865 

Grup'un 30 Ey1til20 14 ve 31 Arahk 2013 tarih1eri itibariyle Uzun Vadeli Ticari Borylan bulunmamaktad1r. 

Ticari alacaklarm ve borc;lann ortalama vadesi lie; aym altmdadrr. Ticari alacaklar ve borc;lann reeskontunda TL 
alacak ve borylarda etkin faiz oram o1arak Devlet iy Borc;1anma Senetleri bile~ik faiz oranlan kullamlml~tlr. USD 
ve EURO cinsinden alacak ve borc;lann reeskontunda ise Libor ve Eurobor oranlan kullamlmi~tlr. 30 Eyltil 2014 
Oranlar: TL% 9,5 USD% 0,57860 EURO% 0,30214 (31 Arahk 2013 Oranlar: TL %9,50 USD% 0,5831, EURO 

% o,s1886) a tag ate 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 

30 Eylti12014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (I'utarlar 
aksi belirtilmedik9e Turk Lirasl olarak gosterilmi~tir) 

11 DiGER ALACAK VE BOR<;LAR 

Grup'un 30 Eylill2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle Ktsa Vadeli Diger Alacaklan a~agtda apklanmi~tir: 

Hesap Ad1 30 Eyliil 2014 31 Arahk 2013 
PersoneldenAiacaklar 10.139 3.587 
Top lam 10.139 3.587 

Grup'un 30 Eylill2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Diger Alacaklan bulunmamaktadtr. 

Diger alacaklarda risklerin niteligi ve dilzeyine ili~kin ek ayiklamalar Not:38'de yer almaktad1r. 

Grup'un 30 Eylill2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle Ktsa Vadeli Diger Borylan a~agtda ayiklanmi~tir: 
Hesap Ad1 30 Eyliil 2014 31 Arahk 2013 
Odenecek Vergi Hary ve Diger Kesintiler 31.705 36.532 
Toplam 31.705 36.532 

12 TUREV ARA<;LAR 

Grup'un finansal yatmmlanmn tamam1 geryege uygun degeri Uzerinden muhasebele~tirilmi~ tiirev araylardan 
olu~maktadrr. 

Hesap Ad1 
Tilrev Finansal Araylar 
Toplam 

30 Eyliil 2014 
155.812 
155.812 

31 Arahk 2013 
242.757 
242.757 

Grup 30 Eylill 2014 tarihi itibariyle 1.649.530 USD tutannda doviz ahm sozle~mesi yapm1~trr. Sozle~melerin 
tamam1 0-3 ay vadelidir. Bu sozle~melerin 30 Eylill2014 tarihi itibariyle geryege uygun degeri 3.603.302 TL olup 
olu~an degerleme fark1 olan 155.812 TL gelir yazilmi~tir. 

Grup 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle 2.785.150 USD tutannda doviz ahm sozle~mesi yapm1~trr. Sozle~melerin 
tamam1 0-3 ay vadelidir. Bu sozle~melerin 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle geryege uygun degeri 5.701.588 TL olup 
olu~an degerleme farki olan 242.757 TL gelir yaziimi~tir. 

Grup'un 30 EyiUl 2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle Tilrev Araylara ili~kin YilkUmiUIUkler 
bulunmamaktadtr: 

13 STOKLAR 

Grup'un 30 Eylill2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle Stoklan a~agtda ayiklanmi~tir: 

Hesap Ad1 
Ticari Mallar 
Yoldaki Mallar 
Stok Deger Dil9ilklilgil Kar~Ihgi (-) 
Toplam 

30 Eyliil 2014 
41.293.330 

3.111.307 
(1 .131.376) 
43.273.261 

31 Arahk 2013 
11.800.954 
5.399.675 
(613.765) 

16.586.864 

Faturas1 dilzenlenrni~ ancak stoklara giri~i daha sonra geryekle~en ilrilnler "Yoldaki mallar" hesabma ahnmaktad1r. 

Stok Deger Dil~il~ karsthgmdaki hareketler: 

Donem ba~I bakiyesi (-) 
Net Geryekle~ebilir Deger art1~1 nedeniyle 
iptal edilen kar~1hk (+) 
Yabanc1 Para <;:evrim Farki 
Cari Donemde Aynlan Kar~Il1k (-)(Not: 28) 
Diinem sonu bakiyesi (-) 

1 Ocak-
30 Eylii12014 

(613.765) 

17.819 
(535.430) 

(1.131.376) 

1 Ocak-
30 Eyliil 2013 

(272.679) 

(57.894) 
(154.692) 
(485.265) 

Stokta 3 aydan fazla bekleyen ticari mallar iyin stok bekleme silrelerindeki arti~a bagh olarak artan yilzdelerle stok 
deger dil~ilklilgil kar~Ihgi hesaplanmaktadrr. 30 Eylill 2014 tarihi itibariyle stoklarm 3.879.924 TL' SI net 
geryekle~ebilir degeri ile bakiyesi ise maliyet bedeli ile mali tablolarda yer almaktadtr.( 31 Arahk 2013 tarihi 
itibariyle stoklann 847.552 TL's1 net geryekle~ebilir degeri ile bakiyesi ise maliyet bedeli ile mali tablolarda yer 

almaktadtr) tagate 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 

30 Eyltil2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Futarlar 
aksi belirtilmedikr;e Turk Lirast olarak gosterilmi~tir) 

A~Iklama 30 Eyliil 2014 31 Arahk 2013 
Maliyet Bedeli 5.011.300 
Stok Deger Dli~li~ Kar~thgt (1.131.376) 
Net Gerc;ekle~ebilir Deger (a) 3.879.924 
Mali yet Bed eli ile Y er alanlar (b) 39.393.337 
Toplam Stoklar (a+b) 43.273.261 

Yliktimltiltikler kar~thgmda teminat olarak verilen stok bulunmamaktadtr. 
Aktif degerlerin sigorta teminat tutanna Not:22 'de yer verilmektedir. 
Donem ic;erisinde gider yaztlan stok tutan Not:28'de yer almaktadtr. 

14 CANLI V ARLIKLAR 

Yoktur. 

1.461.317 
(613.765) 

847.552 
15.739.312 
16.586.864 

15 PE~iN ODENMi~ GiDERLER VE ERTELENMi~ GELiRLER 

K1sa Vadeli : 

Grup'un 30 Eyltil2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariy1e Pe~in Odenmi~ Giderleri a~agtda ac;tklanmt~ttr: 

Hesap Ad1 
Gelecek Aylara Ait Giderler 
Verilen Sipari~ Avanslan 
Toplam 

30 Eyliil 2014 
176.866 

3.826.302 
4.003.168 

31 Arahk 2013 
95.452 

123.178 
218.630 

Grup'un 30 Eyltil2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle Ertelenmi~ Gelirleri a~agtda ac;tklanmt~ttr: 

Hesap Ad• 
Gelecek Aylara Ait Gelirler 
Alman Sipari~ A vans ian 
Toplam 

30 Eyliil 2014 
5.852.972 

16.125.879 
21.978.851 

31 Arahk 2013 
2.571.084 

459.882 
3.030.966 

Alman sipari~ avanslannm 15.286.385 TL'hk ktsmt sana! TL ve fiziki TL kont5r satt~lan ic;in alman avanslardan 
kaynaklanmakta olup son kullamctya yaptlan kont5r satt~lan gerc;ekle~tiginde bayilere fatura edilmektedir. 

Uzun Vadeli : 

Grup'un 30 Eyltil2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle Pe~in Odenmi~ Giderleri bulunmamaktadtr. 

Grup'un 30 Eylti\2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle Ertelenmi~ Gelirleri bulunmamaktadtr. 

16 OZKAYNAK YONTEMiYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 

Yoktur. 

17 YATIRIM AMA(:LI GAYRiMENKULLER 

Yoktur. 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 

30 Eyltil2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Futarlar 
aksi belirtilmedikr;e Turk Lirasl olarak gosterilmi~tir) 

18 MADDi DURAN V ARLIKLAR 

Grup'un 30 Ey1til2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle Maddi Duran Varhklan a~ag1da a9Iklanmi~tlr: 

30 Eyliil 2014 

Maliyet Bedeli 
Yabanc1 Para 

Hesap Ad1 
1 Ocak 2014 Ah~ Satt~ (-) <;evrim Fark1 30 Eyliil 2014 

Tesis Makine ve Cihazlar 4.192 (22) 4.170 
Ta~Itlar 160.726 (821) 159.905 
Demirba~1ar 991.506 19.038 (5.422) 1.005.122 
Ozel Mali~etler 13.384 (68) 13.316 
To~lam 1.169.808 19.038 (6.333) 1.182.513 

Birikmi~ Amortisman 

Don em Yabanc1 Para 
Hesa~ Ad1 1 Ocak 2014 Amortismam Sat1~ ~evrim Fark1 30 E~liil 2014 

Tesis Makine ve Cihazlar (4.191) 21 (4.170) 

Ta~1tlar (133.652) (16.513) 994 (149.171) 
Demirba~lar (953.261) (17.011) 5.189 (965.083) 
Ozel Ma1i~etler (13.386) 68 (13.318) 
To~lam {1.1 04.490) {33.524) 6.272 {1.131.742) 

Net Deger 65.318 50.771 

30 Eyliil2013 

Maliyet Bedeli 
Yabanci Para 

Hesa~ Ad1 1 Ocak 2013 Ah~ Satt~ {-) ~evrim Fark1 30 E~liil2013 

Tesis Makine ve Cihazlar 3.501 493 3.994 

Ta~1tlar 134.240 18.947 153.187 
Demirba~lar 819.344 9.467 115.645 944.456 
Ozel Mali~etler 11.179 1.578 12.757 
To~lam 968.264 9.467 136.663 1.114.394 

Birikmi~ Amortisman 
Don em Yabanc1 Para 

Hesa~ Ad1 1 Ocak 2013 Amortismam Satt~ ~evrim Fark1 30 E~liil 2013 
Tesis Makine ve Cihazlar (3.500) (494) (3.994) 

Ta~Itlar (93.301). (14.291) (14.493) (122.085) 
Demirba~lar (771.299) (21.744) (110.877) (903.920) 
Ozel Mali~etler (9.713) (1.532) (1.512) (12.757) 
To~lam {877.813) {37.567l {127.376) ~1.042. 756) 

Net Deger 90.451 71.638 

Diger Bilgiler: 

Amortisman ve itfa paylannm tamam1 faaliyet giderlerinde yer almaktad1r. (Not:30) 
Aktif degerlerin sigorta teminat tutanna Not:22'de yer verilmektedir. 
Aktif deger1er Uzerinde ipotek, kisitlama ve ~erh mevcut degildir. 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

30 Eyltil2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Futarlar 
aksi belirtilmedikr,:e Turk Lirast olarak gosterilmi!jtir) 

19 MADDi OLMA Y AN DURAN V ARLIKLAR 

30 Eyliil2014 

Maliyet Bedeli 
Yabanc1 Para 

Hesa~ Ad1 1 Ocak2014 Ah~ Sat•~ ~evrim Fark1 30 E~liil 2014 
Haklar 242.239 (1 .237) 241.002 
Toplam 242.239 (1.237) 241.002 

Birikmi~ itfa Paylan 
Donem itfa Yabanc1 Para 

Hesa~ Ad1 1 Ocak 2014 Pa~I Sati~ ~evrim Fark1 30 E~liil 2014 
Haklar (239.010) (2.612) 1.270 (240.352) 
To~lam (239.010} (2.612) 1.270 {240.352) 

Net Deger 3.229 650 

30 Eyliil 2013 

Maliyet Bedeli 
Yabanci Para 

Hesa~ Ad1 1 Ocak 2013 Ah~ Sat•~ ~evrim Fark1 30 E~liil 2013 
Haklar 202.323 28 .555 230.878 
To~ lam 202.323 28.555 230.878 

Birikmi~ itfa Paylan 
Donem itfa Yabanc1 Para 

Hesa~ Ad1 1 Ocak 2013 Pa~I Sat1~ ~evrim Fark1 30 E~liil2013 
Haklar {195.7522 {3.2382 {27.929) (226.919) 
ToEiam {195.752} p.238} 127.929} {226.919} 

Net Deger 6.571 3.959 

Amortisman ve itfa paylarmm tamam1 faaliyet giderlerinde yer almaktad1r. (Not:30) 

20 <;ALI~ANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BOR<;LAR 

30 Eyltil2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle <:;;ah~anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Borvlar a~ag1da 
aviklanmi~tlr : 

Hesa~ Ad1 
Od. Sosyal Glivenlik Kesintisi 
Personele Borvlar 
To~lam 

21 DEVLET TE~ViK VE YARDIMLARI 

Yoktur. 

30 Eyliil 2014 
38.252 

131.630 
169.882 

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

i) Kars1lzklar 

Hesap Ad1 

TTNet Kampanya Kar~Ihklan 
Fiyat Fark1 Kar~Ihklan 
Dava Kar~Ihklan (Not:22-ii) 

To~lam 

30 Eyliil 2014 

26 

306.551 
6.912.619 

550.879 
7.770.049 

31 Arahk 2013 
32.309 

133.504 
165.813 

31 Arahk 2013 

1.432.191 
700.402 
510.810 

2.643.403 

data gate 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

30 Eyliil2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Futarlar 
aksi belirtilmedik(:e Turk Lirasz olarak gosterilmi!jtir) 

30 Eyliil 2014 

1 Ocak itibariyle 

ilave kar~I!Ik 
Odeme I Mahsup 

Toplam 

30 Eylii12013 

1 Ocak itibariyle 

ilave kar~1hk 

Odeme I Mahsup 

Toplam 

Dava Kar~Ihg• 

510.810 

40.069 

550.879 

480.060 

38.566 

(6.044) 

512.582 

Fiyat Fark1 
Kar~Ihklan 

700.402 

6.912.619 
(700.402) 

6.912.619 

Fiyat Fark1 
Kar~Ihklan 

660.771 

704.753 

(660.771) 

704.753 

TTNet 
Kampanya 
Kar~Ihklan 

1.432.191 

(1.125.640) 

306.551 

TTNet 
Kampanya 
Kar~Ihklan 

2.475.464 

(759.551) 

1.715.913 

Toplam 

2.643.403 

6.952.688 
(1.826.042) 

7.770.049 

Toplam 

3.616.295 

743.319 

(1.426.366) 

2.933.248 

Onceki doneme ili~kin farkh fiyatla sati!an iiriinler iyin mii~terilerden fiyat fark1 faturalan ahnmakta ve kar~Ihklan 
aynlmaktadrr. Aynca sat1~lan arttlrmak iyin mii~terilere hedefler verilmekte, verilen hedeflerin tutturulmas1 
dogrultusunda bayilerden ciro primi, credit note, fiyat fark1 vb faturalar ahnmakta ve kar~Ihklan aynlmaktad1r. 

ii) Kosullu Varhk ve Yiikiimlii!Ukler; 

30 Eyliil2014 

30 Eyliil 2014 tarihi itibariyle Grup aleyhine ayilan 550.879 TL tutanndaki davalann tiimii iyin yasal kar~Ihk 
aynlm1~ olup soz konusu tutarlar mali tablolara yansitilmi~tir. 

31 Arahk 2013 

31 Arahk 2013 tarihi itibariyle Grup aleyhine ayilan 510.810 TL tutanndaki davalarm tiimii iyin yasal kar~1hk 
aynlm1~ olup soz konusu tutarlar mali tablolara yansitilmi~tir. 

iii) Pasifte yer a/mayan taahhiitler; 

30 Eylii12014 
TL 

Verilen Teminat Mektuplan 59.451.616 
TOP LAM 59.451.616 

31 Arahk 2013 
TL 

Verilen Teminat Mektuplan 520.616 
TOP LAM 520.616 

iv) Akti[degerler iizerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve teminat; 

AktifDegerler Ozerinde ipotek ve Teminat bulunmamaktad1r. 

v) Akti[degerlerin toplam sigorta tutan; 

30 Eylii12014 

Sigortalanan Aktifin Cinsi 

Ticari Mallar 
Ta~Itlar 
Diger 
Toplam 

USD 

20.000.000 

200.000 
20.200.000 

27 

USD EURO 
4.800.000 
4.800.000 

USD EURO 
2.800.000 
2.800.000 

TL 

121.620 

121.620 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

30 Eyli.il2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikr;e Tiirk Lirast olarak gosterilmi:jtir) 

31 Arahk 2013 

Sigorta1anan Aktifin Cinsi 

Ticari Mallar 
Ta~1tlar 

Diger 
Toplam 

USD TL 

7.354.000 
121.620 

225.126 
7.579.126 121.620 

vi) Grup Tarafzndan Verilen Teminat Rehin jpotekler ve Ozkaynaklara Dram : 

Grup tarafmdan verilen TRi' ler 

A. Kendi ti.izel ki~iligi adma verilmi~ olan TRi' lerin 
toplam tutan 

Teminat Mektubu (USD) 
Teminat Mektubu (TL) 
Rehin 
jpotek 

B. Tam konsolidasyon kapsamma dahil edilen 
ortakhklar lehine verilmi~ olan TRi' lerin toplam 
tutan 
C. Olagan ticari faaliyetlerin yilriltillmesi amaciyla 
diger 3. Ki~ilerin borcunu tern in amaciyla verilmi~ 
olan TRi' lerin toplam tutan 

D. Diger verilen TRi' lerin top lam tutan 
i. Ana ortak lehine verilmi~ olan TRi' lerin 

toplam tutan 
ii. B ve C maddeleri kapsamma girmeyen diger 

grup ~irketleri lehine verilmi~ olan TRi' lerin toplam 
tutan 

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

Toplam 

30 Eyliil 
2014 

Di:iviz Tutan 

4.800.000 

30 Eyliil 31 Arahk 31 Arahk 
2014 2013 2013 

TL Kar~1hg• Di:iviz Tutan TL Kar~Ihg1 

70.390.336 6.496.656 

10.938.720 2.800.000 5.976.040 

59.451 .616 520.616 

70.390.336 6.496.656 

Grup tarafmdan verilen diger TRi'lerin ozkaynaklara oram% O'd1r: (31 Arahk 2013:%0 
23 TAAHHUTLER 

Yoktur. 

24 <;ALI~ANLARA SAG LAN AN FA YDALAR 

Hesap Ad1 30 Eylii12014 31 Arahk 2013 
12.614 134.872 

Toplam 12.614 134.872 

Yilrilrli.ikteki i~ Kanunu hilki.imleri uyarmca, c;ah~anlardan k1dem tazminatma hak kazanacak ~ekilde i~ sozle~mesi sona 
erenlere, mevzuat geregi hak kazandiklan yasal k1dem tazminatlarmm odenmesi yi.iki.imli.ili.igi.i vard1r. Aynca, halen 
yilrilrli.ikte bulunan mevzuat geregince k1dem tazminatm1 alarak i~ten aynlma hakk1 kazananlara da yasal k1dem 
tazminatlarmi odeme yi.iki.imli.ili.igi.i bulunmaktadrr. 1 Ekirn 2014 tarihi itibariyle odenecek k1dem tazminat1, 3.438,22 
TL (31 Arahk 2013: 3.438,22 TL) tavanma tabidir. 

K1dem tazminat1 yi.iki.imli.ili.igi.i, ~irketin c;ah~anlarm emekli olmasmdan dogan gelecekteki olas1 yi.iki.imli.ili.igi.in bugi.inki.i 
degerinin tahminine gore hesaplamr. TMS 19 ("<;ah~anlara Saglanan Faydalar"), ~irketin yi.ikilmli.ili.iklerini tammlanmi~ 
fayda planlari kapsammda akti.ieryal degerleme yontemleri kullamlarak geli~tirilmesini ongori.ir. Buna uygun olarak, 
top lam yi.iki.imli.ili.iklerin hesaplanmasmda kullamlan akti.ieryal varsayimlar a~ag1da belirtilmi~tir: 
Esas varsay1m, her hizmet y1h ic;in olan azami yi.iki.imli.ili.igi.in enflasyona paralel olarak artmasJdtr. DolaylSlyla, 
uygulanan iskonto oram, gelecek enflasyon etkilerinin di.izeltilmesinden sonraki beklenen reel oram ifade eder. 

28 ~~dt ate t ~G: il iSAVAR 
MALZEMELE i TiCARET A .~. 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

30 Eyliil2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Jutarlar 
aksi belirtilmedikr;e Tiirk Liras1 olarak gosterilmi$fir) 

30 Eyliil20 14 tarihi itibariyle, ekli mali tablolarda kar~IIIldar, c;ah~anlarm emekliliginden kaynaklanan gelecege ait olas1 
yiikiimliiliigiiniin bugiinkii degeri tahmin edilerek hesaplamr. 30 Eyliil 2014 tarihi itibariyle, ekli mali tablolarda 
kar~Ihklar, c;ah~anlarm emekliliginden kaynaklanan gelecege ait olas1 yiikiimliiliigiiniin bugiinkii degeri tahmin edilerek 
hesaplamr. 30 Eyliil 2014 tarihi itibariyle kar~1hklar y1lhk% 6 enflasyon oram ve % 10,5 iskonto oram varsayrrnma 
gore, % 4,25 reel iskonto oram ile hesaplanmi~tlr.(31 Arahk 2013: %3,29 reel iskonto oram). Grup'un reel iskonto 
oranlarma ili~kin olarak yapm1~ oldugu varsayrrnlar her bilanc;o doneminde gozden gec;irilmektedir. 

K1dem tazminat1 yiikiimliiliiklerine ili~kin aynlmama olasihgi tahmini 30 Eyliil20 14 tarihi ic;in% 90,54 dir.(31.12.2013: 
% 93,49) 

1 Ocak itibariyle 
Hizmet Maliyeti 
Aktiieryal Kay1p I( Kazanc;) 
Faiz Maliyeti 
Odeme (-) 
Odeme faydalarmm kisilmasi i~ten c;ikanlma 
dolayisiyla olu~an kay1p 
Konusu Kalmayan Kar~Ilik 
Kapam~ Bakiyesi 

1 Ocak 2014 
30 Eyliil2014 

134.872 
1.286 

(43.420) 
10.621 

(176.082) 

85 .337 

12.614 

1 Ocak 2013 
30 Eyliil2013 

183.250 
9.082 

(21.522) 
12.369 

(44.480) 

40.578 
(59.820) 
119.457 

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

1 Ocak 2014 1 Ocak 2013 
30 Evliil2014 30 Eyliil2013 

Gene! Yonetirn Giderleri (97.244) (62.029) 

Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler - 59.820 
Kar Zararda Muhasebele~tirilen (Gider) I Gelir (97.244) (2.209) 
Diger Kapsamh Gelirde Muhasebele~tirilen Aktiieryal Kazanc; 

43.420 21.522 
I(Kayiplar) 
Toplam Donem Gideri I (Geliri) (53.824) 19.313 

Cari donemde aktiieryal kazanc; olarak muhasebele~tirilen tutar 43.420 TL'dir. Bu tutara isabet eden ertelenmi~ vergi 
giderinin de ayn1 ~ekilde diger kapsamh gelirde muhasebele~tirilmesi sonucu diger kapsamh gelir net tutan 34.736 TL 
olmu~tur. 

1 Ocak 2014 
30 Eylii12014 

Di,l'i;er kapsamh gelirde muhasebelestirilen akttierval kazanc l(kavmlar) 43.420 
Vergi Etkisi % 20 (8 .684) 
Net Tutar 34.736 

bnceki donemde aktiieryal kay1p olarak muhasebele~tirilen tutar 21.522 TL'dir. Bu tutara isabet eden ertelenmi~ 
vergi gelirinin de ayn1 ~ekilde diger kapsamh gelirde muhasebele~tirilmesi sonucu diger kapsamh gelir net tutan 17.218 
TL olmu~tur. 

Diger kapsamh gelirde muhasebele~tirilen aktiieryal kazanc; l(kayiplar) 

Vergi Etkisi % 20 
Net Tutar 

29 

1 Ocak 2013 
30 Evliil 2013 

21 .522 

(4.304) 
17.218 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

30 Eyltil2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (rutarlar 
aksi belirtilmedikr;e Turk Lirast olarak gosterilmi~tir) 

25 CARi DONEM VERGiSi iLE iLGiLi V ARLIKLAR VE BOR<;LAR 

Grup ' un 30 Eyltil 2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle Cari Donen Vergisiyle ilgili Varhklan a~ag1da 
ayiklanmi~tir: 

Hesap Ad1 
30 Eyliil 2014 31 Arahk 2013 

Pe~in Odenen Vergiler 368.919 
Toplam 368.919 

26 DiGER V ARLIK VE YUKUMLULUKLER 

Grup'un 30 Eyltil2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle Diger Donen Varhklan a~ag1da ayiklanmi~trr: 

Hesap Ad1 
Credit Note Gelir Tahakkuku (*) 
Devreden KDV 
i~ Avanslan 
Toplam 

30 Eyliil2014 31 Arahk 2013 

2.655.699 1.774.048 
8.619.877 5.400.952 

6.869 
11.282.445 7.175.000 

(*)Credit note gelir tahakkuklanna ili~kin ayiklamalar 2.08.20 no'lu dipnotta yer almaktad1r. 

Credit Note Gelir Tahakkuklanmn hareket tablosu a~ag1daki gibidir: 

A9III~ 
Donem i9i Tahakkuk 
Tahsilat I Cari hesap virmam 

Donem sonu bakiyesi 

1 Ocak 2014 
30 Eyliil2014 

1.774.048 
6.830.164 

(5.948.514) 
2.655.699 

1 Ocak 2013 
30 Eylii12013 

1.103.885 
6.233.408 

(5 .964.322) 
1.372.971 

Grup'un 30 Eyltil2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle Diger Duran Varhklan bulunmamaktadrr. 

Faturas1 dtizenlenmi~ ancak iirtinleri sevk edilmemi~ tutarlar TMS 18 ile ilgili ~artlar ger9ekle~mediginden (teslim, 
risklerin devri vb) "gelecek aylara ait gelirler" hesabmda izlenmektedir. 

27 OZKA YNAKLAR 

i)Kontrol Giicii Olmayan Paylar 

Yoktur. 

(ii) Sermaye I Kar~Il1kh Sermaye i~tirak Diizeltmesi I Geri Ahnm1~ Paylar 
Sirketin sermayesi her biri 1 TL nominal bedelli 10.000.000 adet paydan olu~makta olup yikanlmi~ sermayesi 
10.000.000 TL'dir. Sirket'in 10.000.000 TL olan sermayesi 151,51 TL tutarmdaki A Grubu nama yazil1 ve 
9.999.848,49 TL tutanndaki B Grubu hamiline yaz1h paylardan olu~maktad1r. 

A Grubu paylann yonetim kurulu seyiminde imtiyaz mevcut olup B Grubu paylarm hi9bir imtiyaz1 yoktur. Yonetim 
Kurulu iiye say1smm yansmdan bir fazlas1 A grubu pay sahiplerinin gosterecegi adaylar arasmdan se9ilir. 

SPK'nm 05 .02.2014 tarihli izni ile kay1th sermaye tavam 20.000.000 TL'den 40.000.000 TL'ye arttmlmi~tJr.Soz 
konusu karar 9 May1s 2014 tarihinde yapilan olagan Gene! Kuru! toplantlsmda kabul edilmi~tir. Sermaye Piyasa 
Kurulunun verdigi kay1th sermaye tavam izni 2014-2018 yillan i9in ge9erlidir. 

30 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

30 Eyltil20I4 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Futarlar 
aksi belirtilmedikr;:e Turk Lirasz olarak gosterilmi!jtir) 

30 Eyltil20 I4 ve 3I Arahk 2013 tarihleri itibariyle Sirket'in sermaye ve ortakhk yapiSI a~ag1daki gibidir; 

30 Eyliil 2014 31 Arahk 2013 

Ortaklar PayOram% Pay Tutan PayOram% Pay Tutan 
indeks A.$.(*) %59,24 5.924.228 %59,24 5.924.228 
Tayfun Ate~ %5,00 500.000 %5,00 500.000 
Halka A91k %35,75 3.575.758 %35,75 3.575.758 
Diger %0,0I I4 %0,0I I4 

Toplam %100 10.000.000 %100 10.000.000 

(*) Halka kapah kisim % 5I,74, Halka a9Ik klSlm % 7,5 olmak tizere toplam % 59,24. Sirket'in nihai kontrolti 
indeks A.$. vasJtasi ile Nevres Erol Bilecik ve ailesi tiyelerindedir. 

(iii) Paylara ili~kin Primler/ iskontolar 

Grup'un sermaye yedekleri pay senedi ihra9 primlerinden olu~maktad1r. Cari donemde bir hareket yoktur. 

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

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

Hesap Ad1 
Ar;zlz~ Aktiieryal Kazanr; ve (Kayzplar) (Not:24) 
Ar;zlz~ Vergi Etkisi (Not:24, Not:35 
Aktiieryal Kazanr; ve (Kayzplar) (Not:24) 
Vergi Etkisi (Not:24, Not:35) 
Aktiierya1 Kazan£ ve (Kayip1ar) (Net) 
Yeniden Deger1eme ve Oll(iim Kazan£ ve (Kay1plan) 
Kar veya Zararda Yeniden Simflanmayacak Birikmi~ 
Diger Kapsamh Gelirler veya (Giderler) 

I Ocak A9Il1~ 
ilave 
Ertelenmi~ Vergi Mahsubu (-) 
Donem Sonu Bakiye 

30 Eyliil 2014 31 Arahk 2013 
I6.482 

(3.296) 
43.420 16.482 
(8.684) (3.296) 
47.922 13.186 
47.922 13.186 

47.922 13.186 

30 Eyliil 2014 30 Eyliil 2013 
13.I86 
43.420 15.954 
(8.684) (3.I91) 
47.922 12.763 

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

Hesap Ad1 30 Eyliil 2014 31 Arahk 2013 
Yabanc1 Para <;evrim Fark1an 2.062.599 2.090.884 
Ver i Etkisi 
Yabanc1 Para <;:evrim Farklan (Net) 
Kar veya Zararda Yeniden Smlflanmayacak Birikmi~ 
Diger Kapsamh Gelirler veya (Giderler) 
(*) Not:12 no'lu dipnotta yer almaktadtr. 
Yabanc1 Para <;evrim Farklannm Hareket Tablosu A~ag1daki Gibidir. 

I Ocak A<;ah~ 
Art1~ I (Azah~) 
Kar veya Zarar Tablosuna Transfer 
Donem Sonu Bakiye 

3I 

2.062.599 

2.062.599 

30 Eyltil 2014 
2.090.884 

(28.285) 

2.062.599 

2.090.884 

2.090.884 

30 Eylii1 2013 
(901.347) 
2.192.696 

1.291.349 

tag ate 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

30 Eyltil2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (futarlar 
aksi belirtilmedikc;e Turk Lirasz olarak gosterilmi§tir) 

Nakit Ak1~ Riskinden Korunma Kazan9 ve Kay1plan Hareket Tablosu A~ag1daki Gibidir. 

1 Ocak A9III~ 
ilave 
Kar veya Zarar Tablosuna Transfer 
Donem Sonu Bakiye 

vi) Kardan Ktsttlanml$ Yedekler 

Kardan aynlm1~ kisJtlanmi~ yedekler yasal yedeklerden olu~maktad1r. 

30 Eyliil 2014 30 Eyliil 2013 
(462) 

462 

Ttirk Ticaret Kanunu'na gore, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak tizere ikiye aynhr. TUrk 
Ticaret Kanunu'na gore birinci tertip yasal yedekler, ~irketin odenmi~ sermayesinin %20'sine ula~mcaya kadar, 
kanuni net kann %5'i olarak aynhr. 
ikinci tertip yasal yedekler ise odenmi~ sermayenin %5'ini a~an dagitilan kann %10'udur. Tiirk Ticaret Kanunu'na 
gore, yasal yedekler odenmi~ sermayenin %50'sini geymedigi slirece sadece zararlan netle~tirmek i9in kullamlabilir, 
bunun d1~mda herhangi bir ~ekilde kullamlmas1 mtimktin degildir. 

(vii) Ge~mi~ YII Karlan 

Ge9mi~ YII Karlan olagantistli yedekler ve diger geymi~ y1l zararlanndan olu~maktad1r. 
Halka a91k ~irketler, temettli dagitimlanm SPK'nm II-19.01 nolu "Kar Pay1 Tebligi" dtizenlemelerine gore yaparlar. 
Bu teblige gore kar dag1tim zorunlulugu yoktur. $irketler kar dagitlm politikalannda veya esas sozle~melerinde 
belirtilen ~ekilde kar pay1 Oderler. Kar paylan takstiler halinde odenenebilecegi gibi ara donem finansal tablolannda 
yer alan karlar tizerinden kar pay1 avans1 da odenebilir. $irketler tarafmdan daJtilmasma karar verilen kar dag1t1m 
tutannm, tamammm yasal kay1tlarda yer alan dagitilabilir kardan kar~Ilanabilmesi durumunda, bu tutann tamam1, 
kar~Ilanmamasi durumunda ise yasal kay1tlarda yer alan net dagitilabilir kann tamam1 dagitilacaktir. SPK 
dtizenlemelerine gore haz1rlanan finansal tablolarda veya yasal kay1tlann herhangi birinde donem zaran olmas1 
durumunda ise kar dagitlmi yapilmayacaktir. 

Grup'un 30 Eyltil 2014 ve 31 Arahk 2013 tarihleri itibariyle Ozkaynak kalemleri a~ag1da ayiklanrni~tlr: 

Hesap Ad1 
Sermaye 
Sermaye Dlizeltme Farklan 
Paylara ili~kin Primlerliskontolar 
Kar veya Zararda Yeniden Smiflandmlmayacak 
Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler veya Giderler 

-Yeniden Degerleme ve O!r;um Kazanr;!Kayzplan 
Kar veya Zararda Yeniden Smiflandmlacak Birikmi~ 
Diger Kapsamh Gelirler veya Giderler 

- Satzlmaya Hazzr Fin. Varhk Deger Artz~z 
- Riskten Korunma Fonu (Not: 12) 
-Yabancz Para Cevrim Farklan 

Kardan Aynlan Kisitlanmi~ Yedekler 
- Yasal Yedekler 
- Sermayeye j[ave Ed. j~tirak Sat. Karl an 

Ge9mi~ YII Kar I (Zararlan) 
Net Donem Kan I (Zaran) 
Toplam 

30 Eyliil 2014 
10.000.000 

1.241.464 
3.229.361 

47.922 
47.922 

2.062.599 

2.062.599 
2.069.083 

976.162 
1.092.921 

12.316.092 
2.538.500 

33.505.021 

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 

Grup'un SPK standartlanna gore hazirlanmi~ mali tablolannda yer alan donem kan 2.538.500 TL'dir. $irket'in 
yasal kay1tlarmdaki net donem kan 2.415.076 TL'dir. Grup'un SPK Standartlanna gore haztrlanmi~ mali 
tablolarmdaki birikmi~ karlan ise 12.316.092 TL'dir. 

Sirket'in yasal kay1tlanndaki dagttilabilir birikmi~ kar tutan 14.982.130 TL 'dir. 
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25 ~ubat 2005 tarih 7/242 sayi11 SPK karan uyannca; SPK di.izenlemelerine gore bulunan net dagitiiabilir kar 
i.izerinden SPK'nm asgari kar dagitim zorunluluguna ili~kin di.izenlemeleri uyarmca hesaplanan kar dagitim 
tutanmn, tamammm yasal kay1tlarda yer alan dagitilabilir kardan kar~IIanabilmesi durumunda, bu tutann 
tamammm, kar~Ilanrnamasi durumunda ise yasal kay1tlarda yer alan net dagitilabilir karm tamam1 dagitJiacaktir. 

Dagitima konu edilebilecek top lam tutarm hesabmda sermaye enflasyon di.izeltmesi farklan dikkate ahnrnami~tJr. 

28 HASILA T VE SA TI~LARIN MALiYETi 

30 Eyli.il2014 ve 30 Eyli.il2013 tarihlerinde sona eren hesap donemlerine ait has1Iat ve sat1~larm maliyetinin detay1 
a~ag1da a~Iklanmi~tir: · 

Hesap Ad1 1 Ocak 2014 1 Temmuz 2014 1 Ocak 2013 
30 Eyli.il2014 30 Eyltil 2014 30 Eyliil 2013 

Yurti~i SatJ~Iar 202.719.144 125.313.082 110.329.168 
Yurtd1~1 Sat1~lar 1.458.608 312.871 1.210.935 
Diger SatJ~Iar 2.649.312 1.143.042 2.088.282 
Sat1~tan iadeler (-) (3.670.837) (1.497.350) (2.417.960) 
Sat1~ iskontolan (-) (5.881.368) (5 .525.042) (93.650) 
Diger indirimler (-) (722.201) (473.223) (512.013) 
Hasilat 196.552.658 119.273.380 110.604.762 
Satilan Ticari Mal Maliyeti (-) (188.896.162) (115.156.242) (106.009.391) 
Bri.it Kar I (Zarar) 7.656.496 4.117.138 4.595.371 
Amortisman giderleri ve itfa paylan faaliyet giderleri hesab1 i~erisinde gosterilmektedir. 

1 Temmuz 2013 
30 Eyli.il 2013 

35.993.132 
501.941 
494.421 

(567.261) 
(11.305) 

(136.034) 
36.274.894 

(34.949 .640) 
1.325.254 

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

30 Eyli.il 2014 ve 30 Eyliil 2013 tarihlerinde sona eren hesap donemlerine ait Faaliyet Giderleri a~ag1da a~Iklanrni~tJr: 

Hesap Ad1 1 Ocak 2014 1 Temmuz 2014 1 Ocak 2013 1 Temmuz 2013 
30 Ey1iil 2014 30 Eyliil2014 30 Eyli.il2013 30 Eyliil2013 

Gene I Yonetim Giderleri (-) 
Pazarlama SatJ~ Dagitim Giderleri (-) 
Toplam Faaliyet Giderleri 

(1.844.100) 
(2.153 .550) 
(3.997.650) 

30 NiTELiKLERiNE GORE GiDERLER 

(550.375) 
(983.331) 

(1.533. 706) 

(1.478.034) 
(1.645.580) 
(3.123.614) 

(434.691) 
(525.672) 
(960.363) 

30 Eyli.il 2014 ve 30 Eyli.il 2013 tarihlerinde sona eren hesap donemlerine ait niteliklerine gore giderleri a~ag1da 
a~Iklanmi~tJr: 

Hesap Ad1 1 Ocak 2014 1 Temmuz 2014 1 Ocak 2013 1 Temmuz 2013 
30 E~liil2014 30 E~liil2014 30 E~liil 2013 30 E~liil2013 

Pazarlama Sat1~ Dagitim ve Gene! 
Yonetim Giderleri (-) 
- Personel Giderleri (1.784.619) (613.778) (1.611.501) (495.579) 
- Nakliye ve Depolama Giderleri (267.306) (99.136) (183.575) (52.936) 
- Reklam Tamt1m Giderleri (130.341) (55.222) (124.988) (38.594) 
- Haberle~me Giderleri (13.989) (2.074) (25.288) (7.787) 
- D1~andan Saglanan Fayda ve Hizmetler (118.997) (41.074) (178.582) (60.505) 
- Kiralama Giderleri (384.631) ( 46.323) (378.852) (134.923) 
- Mi.i~avirlik ve Denetim Giderleri (158.693) (51.722) (79.093) (24.363) 
- Lojistik ve Depolama Gideri (442.192) (348.973) (195.079) (58.471) 
- Diger Giderler (696.8822 (275.404) (346.656) (87.205) 
To(!lam Faali~et Giderleri {3.997.6502 (1.533. 706) ~3.123.6142 ~960.363~ 

tag ate 
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31 DiGER FAALiYETLERDEN GELiR I GiDERLER 

30 Eyltil2014 ve 30 Eyltil2013 tarihlerinde sona eren hesap donemlerine ait diger faaliyetlerden gelir ve Giderleri 
a~ag1da ac,:Ik1anmi~tir: 

Hesap Ad1 1 Ocak 2014 1 Temmuz 2014 1 Ocak 2013 1 Temmuz 2013 
30 Eyliil 2014 30 Eyliil 2014 30 Eyliil 2013 30 Eyliil 2013 

Esas Faaliyet1erinden Diger Gelirler 
Konusu Kalmayan Kar~ (K1dem Kar~Ihg1) 
Konusu Kalmayan Kar~ ($tipheli Alacak Kar~. 
Sat1~lardan Elimine Edilen Faiz 
Cari Donem Reeskont Geliri 
Onceki Donem Reeskont iptali 
Kur Fark1 Gelirleri (Ticari Alacaklar ve borc;lar) 
Diger Gelirler ve Karlar 

Esas Faaliyetlerinden Diger Giderler (-) 
Ahmlardan Elimine Edilen Faiz 
Cari Donem Reeskont Gideri 
Onceki Donem Reeskont iptali 
Kur Fark1 Giderleri(Ticari Alacaklar ve borc;lar) 
Diger Giderler ve Zararlar (-) 

Diger Gelir I Giderler (Net) 

10.848.852 

219.239 
1.537.507 

677.624 
250.941 

8.158.150 
5.391 

(9.503.670) 
(1.048.245) 

(461.230) 
(56.800) 

(7 .905 .625) 
(31.770) 

1.345.182 

32 YATIRIM FAALiYETLERiNDEN GELiRLER!GiDERLER 

4.661.198 

1.175.868 
633 .317 

2.851.081 
932 

(3.887.627) 
(923.438) 
(282.161) 

(2.659.999) 
(22.029) 

773.571 

3.882.935 1.963.628 
(2.209) (62.029) 

914.482 346.586 
54.299 27.687 

218.616 
2.695.900 1.651.381 

1.847 3 

(3.301.207) (1.883.311) 
(324.624) (231.067) 
(241.476) (32.428) 

(81 .284) 
(2 .583 .604) (1.616.653) 

(70.219) (3 .163) 

581.728 80.317 

30 Eyltil 2014 ve 30 Eyltil 2013 tarihlerinde sona eren hesap donemler itibariyle yatmm faaliyet gelirleri ve 
giderleri bulunmamaktad!r. 

33 FiNANSAL GELiRLER!GiDERLER 

30 Eyltil2014 ve 30 Eyltil2013 tarihlerinde sona eren hesap donemlerine ait finansal giderleri a~ag1da 
a<;aklanm 1~t1r: 

Donemler itibariyle finansal Gelirler a~ag1da ac;Iklanmi~tir: 

Hesap Ad1 1 Ocak 2014 30 1 Temmuz 2014 30 
Eyliil2014 Eyliil2014 

Faiz Gelirleri 190.343 129.364 
Kur ve <;evrim Fark1 Gelirleri 325 .669 6.375 
Toplam Finansal Gelirler 516.012 

Donemler itibariyle Finansal Giderler a~ag1da ac;Iklanmi~tir : 

Hesap Ad1 

Banka ve Faiz Giderleri 
Kur ve <;evrim Fark1 Giderleri 

Toplam Finansal Giderler 

1 Ocak 2014 
30 Eyliil 2014 

(957 .890) 
(1.426.792) 

(2.384.682) 

Grup'un aktifle~tirilen finansman gideri bulunmamaktad!r. 

135.739 

1 Temmuz 2014 
30 Eyltil2014 

(313.233) 

(869.291) 

(1.182.524) 

1 Ocak 2013 
30 Eyliil2013 

190.743 
213 .056 
403.799 

1 Ocak 2013 
30 Eyliil 2013 

(1.968 .819) 
(2.537.896) 

(4.506.715) 

1 Temmuz 2013 
30 Eyliil2013 

40.620 
213.056 
253.676 

1 Temmuz 2013 
30 Eyliil 2013 

(533.843) 
( 1.225. 63 7) 

(1. 759.480) 

34 SATI~ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALiYETLER 

Yoktur. 
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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. 

30 Eyltil2014 ve 30 Eylti12013 tarihlerinde sona eren hesap donemlerine ait vergi varhk ve ytiktimltiltikleri 
a~ag1daki gibidir: 

Hesap Ad1 

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

Hesap Ad1 
Cari Donem Yasal Vergi Kar~Ihgi 

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

i) Cari Donem Yasal Vergi Kar~Ihgi 

1 Ocak 2014 30 
Eyliil2014 

(713.599) 
116.741 

(596.858) 

1 Temmuz 2014 
30 Eyliil2014 

(461.392) 
(1.157) 

(462.549) 

30 Temmuz 2014 
713.599 

(441.970) 

271.629 

1 Ocak 2013 
30 Eyliil2013 

(208.854) 
(130.518) 
(339.372) 

31 Arahk 2013 
379.660 

(21 0.463) 

169.197 

1 Temmuz 2013 
30 Eyliil2013 

(190.165) 
74.194 

(115.971) 

Ttirkiye'deki ges;ici vergi tis;er ayhk donemler itibariyle hesaplamp tahakkuk ettirilmektedir. Buna uygun olarak 
Grup'un 2013 ve 2014 yi11 kazans;lannm ges;ici vergi doneminde vergilendirilmesi a~amasmda kurum kazans;lan 
tizerinden %20 oranmda ges;ici vergi hesaplanmi~tir. 
TUrk vergi hukukuna gore, zararlar, gelecek yillarda olu~acak vergilendirilebilir kardan dti~tilmek tizere, maksimum 
5 yii ta~mabilir. Ancak olu~an zararlar geriye dontik olarak, onceki yillarda olu~an karlardan dti~tilemez. 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesi uyannca, Kurumlar Vergisi; mtikellefin beyam Uzerine tarh olunur. 
Ttirkiye'de vergi degerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatla~ma prosedtirti bulunmamaktad1r. ~irketler 
ilgili yJlm hesap kapama donemini takip eden y1hn 25 Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini hazirlamaktadir. 
Vergi Dairesi tarafmdan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kay1tlan 5 yJI is;erisinde incelenerek 
degi~tirilebilirler. 

Gelir Vergisi Stopajz: 

Kurumlar vergisine ek olarak, dagitJlan kar paylan Uzerinden gelir vergisi stopaj1 hesaplanmas1 gerekmektedir. 
23.07.2006 tarihli Resmi Gazete'de yay1mlanan 2006/10731 say1h Bakanlar Kurulu Karan ile Gelir vergisi stopaj 
oram %10' dan %15' e s;Ikanlmi~tir. 

ii) Ertelenmi:} Vergi: 

Grup vergiye esas yasal mali tablolan ile TMSITFRS'ler baz almarak hazirlanmi~ mali tablolan arasmdaki 
farkhhklardan kaynaklanan ges;Ici zamanlama farklan Is;m ertelenmi~ vergi aktifi ve pasifini 
muhasebele~tirmektedir. Soz konusu farkhhklar genellikle baz1 gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlan ile 
TMS/TFRS'ler baz almarak hazrrlanan mali tablolarda farkh donemlerde yer almasmdan kaynaklanmakta olup 
a~ag1da as;Iklanmaktadir. 

30 Eyliil 2014 30 Eyliil2014 31 Arahk 2013 31 Arahk 2013 
Birikmi~ Ge~ici Ertelenmi~ Birikmi~ Ge~ici Ertelenmi~ 

Farklar Vergi Alacagt I Farklar Vergi Alacagt 
Hesap Adt {Borcu} I {Borcu} 
Sabit Kiymetler (12.303) (2.461) (22.301) (4.461) 
Reeskont Giderleri 405.312 81.062 235.740 47.149 
K1dem Tazminat1 Kar~Ihgi 12.613 2.523 134.873 26.975 
Dava Kar~Ihgi 550.880 110.176 510.811 102.163 
Stok Deger Dii~iikliigii Kar~Ihgi 1.131.375 226.275 613.765 122.752 
Prekont Geliri (667.875) (133.575) (56.493) (11.299) 
Ttirev Aras;lan (155.812) (31.162) (242.757) (48.551) 
Stok Finansman Pay1 165.519 33.104 13.149 2.629 
Diger (427.578) (85.516) (766.209) (153.242) 
Ertelenmi~ Vergi Varhgt 200.426 84.115 

tagate 
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30 Eylii12014 30 Eyltil 2013 
Donem Ba~1 Ertelenmi~ Vergi Varhg1 I (Ytiktimltilligli) 

Ertelenmi~ Vergi Geliril (Gideri) 
Ozk. ir;;erisinde Y er Alan Ert. Vergi 
Yabanc1 Para <:;;evrim Fark1 
K1dem Tazminat1 Akttieryal Kay1p Kazanr;; Mahsubu 
Donem Sonu Ertelenmi§ Vergi Varhg1 I Yiikiimliiliigii 

Kullamlmami~ Vergi Avantajlarma ili~kin Ar;;Iklama: 

84.115 

116.741 

8.254 
(8 .684) 

200.426 

Grup'un 30 Eyltil2014 tarihi itibariyle sonraki doneme devreden mali zaran bulunmamaktad1r. 

227.939 

(130.518) 
(117) 

27.720 

125.024 

30 Eyltil2014 ve 30 Eyliil2013 tarihlerinde sona eren ara hesap donemlerine ait vergi kar~1hklannm mutabakat1 
a~ag1daki gibidir: 

Vergi kar~Ihgmm mutabakatJ: 

Devam eden faaliyetlerden elde edilen kar 
Gelir vergisi oram %20 

Vergi etkisi: 
Ozsermaye kalemlerinin yabanc1 para 
c;:evriminden dolay1 vergiye olan etkisi 

- Kanunen kabul edilmeyen giderlerlgelirler 
Gelir tablosundaki vergi kar~•hg• gideri 

36 PAY BA~INA KAZAN<; 

1 Ocak2014 
30 Eylii12014 

3.135.358 
(627.072) 

20.513 
9.701 

(596.858) 

1 Ocak 2013 
30 Eyliil2013 

(2 .049.431) 
409.886 

(781.467) 
32.209 

(339.372) 

Pay ba~ma kar miktan, net donem kannm ~irket paylannm y1l ir;;indeki ag1rhkh ortalama pay adedine boltinmesiyle 
hesaplamr. Grup'un Pay Ba~ma Kazanr;; I Kay1p hesaplamas1 a~ag1daki gibidir: 

Hesap Ad1 1 Ocak 2014 
30 Eyliil2014 

Donem Kan I (Zaran) 2.538.500 
Ortalama Pa~ Adedi 10.000.000 
Pa~ Ba~ma Dii~en KazanfY I (Kay1p) 0,253850 

37 iLi~KiLi T ARAF A<;IKLAMALARI 
a) ili~kili taraflarla Bore;; ve Alacak bakiyeleri: 

I Temmuz 20I4 
30 Eyliil2014 

1.847.669 
10.000.000 

0,184767 

Alacaklar 

30 Eylii120I4 

indeks A.~. 
Neotech A.~. 
Neteks A.~. 
Teklos A.~. 

infin A.~ . 
Despec A.S. 
Homend A.~. 

Art1m A.~. 

Toplam 

Ticari 
Alacaklar 

145.410 

93 

830.260 
30.078 

39 
376 

1.006.256 

36 

Ticari 
OJ mayan 
Alacaklar 

1 Ocak 2013 I Temmuz 2013 
30 Eyliil 2013 30 Eyliil 20I3 

(2.3 88.803) (1.176.567) 
10.000.000 10.000.000 

(0,238880) (0,117657) 

BorfYiar 

Ticari Bors:Iar 

57 

3 
175.163 
98.912 

274.135 

Ticari 
Olmayan 
Bors:Iar 

at agate 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

30 Eyltil2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikt;e Turk Lirasz olarak gosterilmi~tir) 

31 Arahk 2013 
indeks A.$. 
Neotech A.$. 
Neteks A.$. 
Teklos A.$. 
infin A.$. 
Despec A.$. 
Homend A.$. 
Artrm A.$. 

Alacaklar 

Ticari 
Alacaklar 

120.240 

29.823 

Ticari 
Olmayan 
Alacaklar 

Bon;lar 

Ticari Bon;lar 
149.528 

3.707 
3.904 

78.443 
90.440 
25.229 

251 

Ticari 
Olmayan 
Bor~lar 

Toplam 150.063 =;==~3;,;;5:,;:1,;;.5:,;,0;;,2 =~c==:==::c=== 
ili~kili taraflardan olan alacak ve bon;:lann i<;:erisinde teminath kisim bulunmamaktadir. ili~kili . taraflarla ilgili olarak 
aynlm1~ ~tipheli alacak kar~Ihgi tutan mevcut degildir. 
ili~kili taraflar aras1 cari hesap bakiyeleri genelde ticari i~lemlerden kaynaklanmaktad1r. Ancak baz1 durumlarda 
~irketler arasmda nakit kullandmmlan da olabilmektedir. Ticari olmayan i~lemlerden kaynaklanan bakiyeler ticari 
olmayan bor<;: veya alacak olarak tasniflenmektedir. Cari hesap bakiyeleri i<;:in faiz <;:ah~tmlmakta olup, 3'er ayhk 
donemler halinde fatura edilmektedir.$irket donem i<;:erisinde cari hesap bakiyeleri i<;:in USD, EUR ve TL tizerinden 
faiz <;:ah~trrmakta olup, 2014 yrh faiz oranlan Sirasiyla % 2,5 , % 2,5 ve% 10 ' dur. (30 Eyltil 2013 tarihi itibariyle 
cari hesap bakiyeleri i<;:in USD, EUR ve TL tizerinden faiz <;:ah~trrmakta olup, dokuz ayhk donemde faiz oranlan 
srrasryla% 4,5-% 4,5 ve% 11 'dir.) 

b) ili~kili taraflardan yaprlan ahmlar ve ili~kili taraflara yaprlan sati~lar a~ag1daki gibidir: 

30 Eyltil2014 

ili~kili Taraflara Mal ve Hizmet Ortak 
Satr~lar Satr~lan Gider 

Katrhm 

indeks A.$. 3.292.130 18.016 
Art1m A.$ . 
Despec A.$. 95.864 
infin A.$. 1.277.380 
Neotech A.$. 8.175 90.033 
Neteks A.$. 4.796 

Homend A.$. 1.595 

Teklos A.$. 2.105 116075 

TOP LAM 4.682.045 224.124 

Ortak 
ili~kili Taraflardan Mal ve Hizmet Gider 

Ahmlar Ah~lan Katrhm 
Art 1m 179 
Despec 79.402 463 
inbil 11.362 58 
indeks 2.253.497 798 .671 
in fin 
Neotech 914.353 121 
Neteks 92.079 202 
Teklos 23.515 821.120 

TOP LAM 3.374.387 1.620.635 

37 

Faizve Kur 
Fark1 Geliri 

74.118 

5.359 
63 .876 
40.100 

7.699 

182 

4.452 

195.786 

Faiz ve Kur 
Farlu Gideri 

3.046 
3.335 

78 
130.044 

18.873 
38.080 
2.848 
6.149 

202.453 

Toplam 
Gelirler I 
Satr~lar 

3.384.264 

101.223 
1.341.256 

138.308 
12.495 

1.777 

122.632 

5.101.955 

Toplam 
Giderler/ 
Ahmlar 

3.225 
83.200 
11.498 

3.182.212 
18.873 

952.554 
95.129 

850.784 

5.197.475 
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DATAGATE BiLGiSAY AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 

30 Eyltil2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikr;e Turk Lirast olarak gosterilmiljtir) 

Grup'un ili~kili taraflanndan ahnan ve verilen teminatlan bulunmamaktadtr 

30 Eyliil 2013 

ili~kili Taraflara Mal ve Hizmet Ortak Faiz ve Kur 
Satt~1ar Satt~lan Gider Farkt Geliri 

Katthm 
indeks A.$. 4.476.716 70.335 325 .789 
Arttm A.$. 398 
Despec A.$. 62.534 121 
infin A.$. 1.314.064 123.270 
Neotech A.$. 18.053 4.880 64 
Neteks A.$. 1.932 79 
Homend A.$ . 3.348 29 
Teklos A.$. 

TOP LAM 5.877.045 75.215 451.246 

ili~kili Taraflardan Mal ve Hizmet Ortak Faiz ve Kur 
Ahmlar Ah~lan Gider Farkt Gideri 

Katthm 

Art1m A.$. 337 16 
Despec A.$. 123.985 527 1.424 
inbil A.$ 24.047 204 264 
indeks A.$ 647.526 713 .321 343.021 
infin A.$ 515 
Neotech A.$ 92.972 216 2.171 
Neteks A.$ 73.519 123 1.931 
Teklos A.$ 2.590 498.479 7.721 

TOP LAM 964.976 1.212.870 357.063 

Grup'un ili~kili taraflanndan alman ve verilen teminatlan bulunmamaktadir. 
c) Dst dtizey yoneticilere saglanan fayda ve ticretler 

Hesap Adt 
<;::ah~anlara saglanan k1sa vadeli faydalar 
i~ten <;akanlma nedeniyle saglanan 
faydalar 
Diger uzun vadeli faydalar 
Toplam 

30 Eyltil 2014 
629.567 

629.567 

Toplam 
Gelirler I 
Sati~Iar 

4.872.840 
398 

62.655 
1.437.334 

22.997 
2.011 
3.377 

6.403.506 

Top lam 
Giderler/ 
Ahmlar 

353 
125.936 
24.515 

1.703 .868 
515 

95.359 
75 .573 

508.790 

2.534.909 

30 Eyltil 2013 
565.572 

565.572 

Ost dtizey yoneticilere saglanan fayda ve hizmetler gene) mtidtir ve gene) mtidtir yardimCIIarmm ticretlerini 
kapsamaktad1r. 

38 FiNANSAL ARA<;LARDAN KAYNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DUZEYi 

(a) Sermaye risk yonetimi 

Grup, sermaye yonetiminde, bir yandan faaliyetlerinin stirekliligini saglamaya 9ah~rrken, diger yandan da bor9 ve 
ozkaynak dengesini en verimli ~ekilde kullanarak karhhgm1 artrrmay1 hedeflemektedir. 

Grup 'un sermaye yapiSI 8. notta a9Iklanan kredileri de i9eren bor9lar, 6. notta a9Iklanan nakit ve nakit benzerleri ve 
Sirasiyla 27. notta a9Iklanan 91kanlmi~ sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve ge9mi~ yii karlanm da i9eren 
ozkaynak kalemlerinden olu~maktad!r. 

38 

tag ate 
DATAGATE BiLGiSAYAR 

MALlE~ TiCARET A.$. 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 

30 Eyliil2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikr;e Turk Lirasz olarak gdsterilmi~tir) 

Grup'un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye stmftyla ili~kilendirilen riskier list yonetim tarafmdan 
degerlendirilir. Ost yonetim degerlendirmelerine dayanarak, sermaye yaptsmt yeni bon; edinilmesi veya mevcut olan 
borcun geri Odenmesiyle oldugu kadar, temettii odemeleri, yeni pay ihraci yoluyla dengede tutulmasi 
amac;lanmaktadtr. 

Grup sermayeyi borc;/toplam sermaye oranm1 kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye boliinmesiyle 
bulunur. 

Net bore;, nakit ve nakit benzeri degerlerin toplam bore; tutanndan (bilanc;oda gosterildigi gibi kredileri, fmansal 
kiralama ve ticari borc;lan ic;erir) dii~iilmesiyle hesaplamr. Toplam sermaye, bilanc;oda gosterildigi gibi oz sermaye 
ile net borcun toplanmastyla hesaplamr. 

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

Grup'un spekiilatif amac;h finansal arac1 (tiirev iiriin niteligindeki finansal arac;lann da dahil oldugu) yoktur ve bu 
tiir arac;larm ahm-satimi ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadtr. 

(b) Onemli muhasebe politikalan 

Grup'un finansal arac;larla ilgili onemli muhasebe politikalan 2 numarah dipnotta ac;tklanmi~tir. 

(c) Grup'un Maruz kaldtgi riskier 

Faaliyetleri nedeniyle Grup, doviz kurundaki, faiz oranmdaki degi~iklikler ve diger risklere maruz kalmaktadtr. 
Grup aynca Finansal arac;lan elinde bulundurmasi nedeniyle kar~I tarafm anla~manm gereklerini yerine getirememe 
riskini de ta~Imaktadtr. 

Grup diizeyinde kar~Ila~Iian piyasa riskleri, duyarhhk analizleri esasma gore olc;iilmektedir. Cari yiida Grup'un maruz 
kaldtgi piyasa riskinde ya da kar~tla~Iian riskleri ele ah~ yonteminde veya bu riskleri nasi! olc;tiigiine dair kullandtgi 
yontemde, onceki seneye gore bir degi~iklik olmami~tir. 

( c 1) Kur riski ve yonetimi 

Yabanc1 para cinsinden i~lemler, kur riskinin olu~masma sebebiyet vermektedir. Grup, doviz cinsinden varhk ve 
yiikiimliiliiklerinin Tiirk Lirast'na c;evriminde kullamlan kur oranlannm degi~imi nedeniyle kur riskine maruzdur. 
Kur riski ileride olu~acak ticari i~lemler, kayda alman aktifve pasifler arasmdaki fark sebebiyle ortaya c;tkmaktadtr. 

Grup, esas olarak doviz tevdiat olarak mevduatlanm degerlendirdiginden, doviz cinsinden alacak ve borc;lan 
bulundugundan kur degi~imlerinden degi~imin yoniine bagh olarak kur riskine maruz kalmaktadtr. 

A~agtda belirtildigi iizere Grup yonetimi Tiirk Liras1 cinsinden varhk ve yiikiimliiliiklerinin dengesini ac;tk pozisyon 
olarak degerlendirmekte ve takip etmektedir. Buna gore TL pozisyon riskinin 30 Eyliil 2014 ve 31 Arahk 2013 
tarihleri itibariyle a~agtda sunulmu~tur: 
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DATAGATE BiLGiSAY AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

30 Eylill20 14 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine A it Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikc;e Turk Lirasz olarak gosterilmi!jtir) 

I . Ticari Alacaklar 

2a. Parasal Finansal Varhklar 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varhklar 

3. Diger 

4. Diinen Varhklar Toplam1 (1+2+3) 

5. Ticari Alacaklar 

6a. Parasal Finansal Varhklar 

6b. Parasal Olmayan Finansal Varhklar 

7. Diger 

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

9. Toplam Varhklar (4+8) 

10. Ticari Bor9lar 

II. Finansal Yiikiimliiliikler 

12a. Diger Yiikiimliiliikler 

12b. Parasal Olmayan Diger Yiik. 

Doviz Pozisyonu Tablosu 

30 Eylii12014 

TL Kar~d•g• USD A VRO TL Kar~d•i:• 

42.364.992 18.589.097 349 10.594.199 

10.537.409 4.618.168 1.984 405.268 

1.526.168 669.695 5.502.934 

54.428.570 23.876.960 2.334 16.502.401 

84.115 

84.115 

54.428.570 23.876.960 2.334 16.586.516 

(39 .865 .802) (17.489 .865) (1.238) (3.641.131) 

(7.019.370) (3 .080.157) 

(5.179.983) (2.273 .019) (2.580.840) 

31 Arahk 2013 

TL AVRO 

10.583.789 3.544 

403.273 680 

5.502.934 

16.489.996 4.224 

84.115 

84.115 

16.574.111 4.224 

(3.628.869) (4.176) 

(2.580.840) 

13. K1sa Vadeli Yiik. Toplam1 (10+11+12) (52.065.156) (22.843.042) (1.238) (6.221.971) (6.209.709) (4.176) 

14. Ticari Bor9lar 

15. Finansal Yiikiimliiliikler 

16a. Diger Yiik. 

16b. Parasal Olmayan Diger Yiik. 

(134.872) (134.872) 

17. Uzun Vadeli Yiik. Toplam1 (14+15+16) - (134.872) (134.872) 

18. Toplam Yiikiimliiliikler (13+17) (52.065.156) (22.843.042) (1.238) (6.356.843) (6.344.581) (4.176) 

19. Bilan9o d1~1 Tiirev Ara9larmm Net Varhk/ (Yiikiimliiliik) Pozisyonu 
(19a-19b) 

19a. Hedge Edilen Toplam Varhk Tutan 

19b. Hedge Edilen Toplam Yiik. Tutar1 

(3.603.302) (1.581.158) 

3.603.302 1.581.158 

20. Net Yabanc1 Para Varhk I (Yiikiimliiliik) Pozisyonu (9-18+19) (1.239.888) (10.648.879) 

21. Parasal Kalemler Net Yabanc1 Para Varhk I (yiikiimliiliik) pozisyonu 
(l+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 2.363.414 (19.369. 782) 
22. Diiviz Hedge'i i9in Kullamlan Finansal Ara9larm Toplam Ger9ege 
Uygun Degeri 

23. Diiviz Varhklarm Hedge Edilen K1smmm Tutan 

23. Diiviz Yiikiimliiliikleirn Hedge Edilen KtSmmm Tutan 

23. ihracat 

24. ithalat 

(3.759.114) 

348.220 

5.777.688 

(1.649.530) 
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DATAGATE BiLGiSAY AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

30 Eyliil 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Di:inemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (I'utarlar aksi belirtilmedikfe Turk Lirast olarak gosterilmi!jtir) 

c2) Kar~I Taraf Riski 

30 Eyliil 2014 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kahnan azami kredi riski (A+B+C+D+E) 
- Azami riskin teminat, vs i/e giivence altma a/mml§ kcsmz 

A. Vadesi ge~memi~ yada deger dii~iikliigiine ugramam1~ finansal varhklann net defter degeri 
B. Ko~ullan yeniden gorii~ii lmii~ bulunan, aksi takdirde vadesi ge~mi~ veya deger dii~iikliigiine 
ugram1~ say1lacak finansal varhklarm defter degeri 
C. Vadesi ge~mi~ a ncak deger dii~iikliigiine ugramam1~ varhklarm net defter degeri 
- Teminat vs. ile giivence alllna almml!j ktsmt 

D. Deger dii~iikliigiine ugrayan varhklann net defter degerleri 
- Vadesi Geymi~ (briit defter degeri) 
- Deger Dii!jiik/iigu (-) 
-Net degerin teminat, vs i/e giivence alllna a/mml!j kzsmz 

- Vadesi Geymemi~ (briit defter degeri) 
-Deger Dii!jiikliigu (-) 
-Net degerin teminat, vs i/e giivence altma a/mml§ kzsnu 

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

31 Arahk 2013 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kahnan azami kredi riski (A+B+C+D+E) 
- Azami riskin teminat, vs i/e gzlvence a/tma almml!j kzsm1 

A. Vadesi ge~memi~ yada deger dii~iikliigiine ugramam1~ fin ansa! varhklann net defter degeri 
B. Ko~ullan yeniden gorii~iilmii~ bulunan, aksi takdirde vadesi ge~mi~ veya deger dii~iikliigiine 
ugram1~ say1lacak finansal varhklarm defter degeri 
C. Vadesi ge~mi~ ancak deger dii~iikliigiine ugramam1~ varhklarm net defter degeri 
- Teminat vs. ile giivence alllna almml!j ktsmt 

D. Deger dii~iikliigiine ugrayan varhklarm net defter degerleri 
- Vadesi Geymi~ (briit defter degeri) 
-Deger Dii!jiikliigu (-) 
-Net degerin teminat, vs i/e giivence altma a/mml§ kzsmz 

- Vadesi Geymemi~ (briit defter degeri) 
-Deger Dii!jiikliigu (-) 
-Net degerin teminat, vs i/e giivence altma a/mml!j kzsmt 

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

41 

Alacaklar 

Ticari Alacaklar Diger Alacaklar 
i li ~kili Diger ili~kili Diger 
1.006.256 99.402.962 10.139 

42.533.594 
1.006.256 98.573.498 - 10.139 

786.994 
42.470 
42.470 

1.508.255 
(1.508.255) 

Alacaklar 
Ticari Alacaklar Diger Alacaklar 

ili~kili Diger ili~kili Diger 
150.063 37.402.076 3.587 

17.049.337 
150.063 37.098.543 - 3.587 

284.671 

18.862 
18.862 

1.714.322 
(1.714.322) 

Bankalardaki 
Mevduat ile 

Dip Ters Re[!O 
Not 

19.336.038 

10-11 19.336.038 

10-11 
-
-

10-11 
-

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

Dip 
Bankalardaki 

Not 
Mevduat 

16.933.494 

10-11 16.933.494 

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 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

30 Eyli.il20 14 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedikc;e Turk Lirast olarak gosterilmi:jtir) 

30 Eyliil 2014 
Vadesi i.izerinden 1-30 gi.in ge9mi~ 
Vadesi i.izerinden 1-3 ay ge9mi~ 
Vadesi i.izerinden 3-aydan fazla ge9mi~ 

Teminat, vs ile gi.ivence altma almm1~ kismi 

31 Arahk 2013 
Vadesi i.izerinden 1-30 gi.in ge9mi~ 
Vadesi i.izerinden 1-3 ay ge9mi~ 
Vadesi i.izerinden 3-aydan fazla ge9mi~ 

Teminat, vs ile gi.ivence altma ahnm1~ kismi 

Kredi riski yonetimi: 

Alacaklar 

Ticari Alacaklar 
537.181 
292.283 

42.470 

Diger Alacaklar 

Alacaklar 

Ticari Alacaklar 
257.122 

46.411 

18.862 

Diger Alacaklar 

Datagate'nin tahsilat riski esas olarak ticari alacaklarmdan dogmaktad1r. Ticari alacaklann tamamma 
yakm1 bayilerden olan alacaklardan kaynaklanmaktad1r. Grubumuz, bayileri i.izerinde 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 i9in limitler belirlenmi~tir ve limitler gerektiginde revize edilmektedir. Bayilerden yeterli teminat 
almmasJ kredi riskinin yonetiminde kullamlan diger bir yontemdir. Grup 'un onemli tutarlarda az say1da mi.i~teri 
yerine, 90k say1da mi.i~teriden alacakh olmas1 nedeniyle onemli bir ticari alacak riski bulunmamaktad1r. Ticari 
alacaklar, Grup Yonetimi'nce ge9mi~ tecri.ibeler ve cari ekonomik durum goz online almarak degerlendirilmekte 
ve uygun oranda ~i.ipheli alacak kar~Ihgi aynld1ktan sonra bilan9oda net olarak gosterilmektedir. Sektor yapiSI 
geregi hasilatm yi.iksek kar marjmm di.i~i.ik olmas1 tahsilat ve risk takip politikalanm ~irketimiz yoni.inden olduk9a 
onemli kilmaktad1r ve bu konuda maksimum hassasiyet gosterilmektedir. Tahsilat ve risk yonetim politikam1za 
ili~kin detayh ayiklamalanmiz a~ag1da yer almaktad1r. 

Vadesini birka9 ay a~an alacaklar i9in icra takibinde bulunulmakta ve I veya dava ayilmaktadJr. Zor duruma 
di.i~en baz1 bayiler i9in vade yapilandmlmasJ da yapilabilmektedir. Sektorde kar marjlan di.i~i.ik oldugu i9in 
alacaklarm tahsilat1 son derece onem arz etmektedir. Alacak risklerini azaltabilmek i9in cari hesaplar ve risk 
yonetim birimi mevcut olup bayiler i.izerinden kredibilite degerlendirilmeleri yap1larak sat1~ yapilmaktadir. Yeni 
yah~Ilan veya riskli gori.ilen bayilerden nakit tahsilat yap1larak sat1~ yapilmaktad1r. 

Datagate, Ti.irkiye'de bilgisayar ve par9alarmm ahm1 ve sat1m1 yapan bir9ok kurulu~a mal satmaktad1r. 
DagJtim kanah i9erisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayilerin sermaye yapisJ di.i~i.ikti.ir. Ti.irkiye'de toplam 
5.000 civannda oldugu tahrnin edilen bu grup bayiler, risk yonetimi ayJSJndan Datagate'nin alacak riskini en aza 
indirmek i9in kendi organizasyonu ve 9ah~ma sistemini kurdugu ve gerekli onlemleri aldigi gruptur. Alman 
onlemler a~ag1daki gibi siralanabilir: 

Sektorde 1 yilm1 doldurmam1~ frrmalar ile nakit 9ah~ma: Sektorde bir y1hm doldurmam1~ bilgisayar 
firmalan ile nakit d1~mda yah~IlmamaktadJr. 

Cari hesaplar ve risk yonetimi departmam i9erisinde yapilanm1~ iki personelden olu~an istihbarat ekibi 
si.irekli olarak bayilerin istihbaratlanm yapmaktad1rlar. 

Kredi Komitesi: Sektorde bir yilm1 doldurmu~ firmalar ile kredi limit artmmmda bulunulan frrmalann 
gerekli istihbarat 9ah~malan istihbarat ekibince di.izenlenerek, her hafta toplanan kredi komitesine sunulur. Kredi 
komitesi, mali i~lerden sorumlu gene! mi.idi.ir yardimcJsJ ba~kanhgmda finansman mi.idi.iri.i, cari hesaplar mi.idi.irli, 
istihbarat elemam ve ilgili mi.i~terinin sat1~ departmam mi.idi.iri.inden olu~ur. Kredi komitesi elde edilen istihbarat 
bilgileri ve ge9mi~ 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 alacaklar, Grup politikalan ve prosedi.irleri dikkate almarak degerlendirilmekte ve bu dogrultuda ~i.ipheli 
alacak kar~Ihgi aynld1ktan sonra bilan9oda net olarak gosterilmektedir. (Not 10). 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

30 Eyliil2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar 
aksi belirtilmedi/u;e Turk Lirasz olarak gosterilmi~tir) 

(c3) Faiz oram riski yonetimi 

Grup sabit faizli finansal araylan nedeniyle faiz riskine maruz kalmaktad1r. 

Faiz Pozisyonu Tablosu 

Sabit Faizli Finansal Ara~lar 
Finansal Varhklar 
Finansal Yiikiimliiliikler 

Degi~ken Faizli Finansal Ara~lar 
Finansal Varhklar 
Finansal Yiikiimliiliikler 

30 Eyliil2014 

13.755.839 
18.564.598 

31 Arahk 2013 

14.114.475 

30 Eyliil 2014 tarihinde faiz 1 puan yiiksek olsayd1 ve diger tlim degi~kenler sabit kalsaydi, vergi oncesi kar -
36.066 TL daha di.i~iik olacakt1. 

31 Aralik 2013 tarihinde faiz 1 puan yiiksek olsayd1 ve diger tlim degi~ken1er sabit kalsaydi, vergi oncesi kar 
141.144 TL TL daha yiiksek olacakt1. 

( c4) Likidite risk yonetimi 

Grup, nakit ak1mlanm diizenli olarak takip ederek finansal varhklann ve yiikiimliili.iklerin vadelerinin 
e~le~tirilmesi yoluyla yeterli fonlarm ve borylanma rezervinin devamm1 saglayarak, likidite riskini yonetmeye 
yah~maktad1r. 

Likidite riski tablolan 

ihtiyath likidite riski yonetimi, yeterli Ol9iide nakit tutmay1, yeterli miktarda kredi i~lemleri ile fon kaynaklannm 
kullamlabilirligini ve piyasa pozisyonlanm kapatabilme gi.iclinli ifade eder. 

Mevcut ve ilerideki muhtemel bor9 gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say1da ve yiiksek kalitedeki kredi 
saglayiciiannm eri~ilebilirliginin slirekli k!lmmas1 suretiyle yonetilmektedir. 

A~ag1daki tablo, Grup'un tlirev niteliginde olan ve olmayan fmansal yiikiimliiliiklerinin TL bazmda vade 
dagihmmi gostermektedir. 

30 Eyliil 2014 

Defter Degeri Siizle~me 
3-12 ay 5 ylldan 

Uyarmca Nakit 3 Aydan Ktsa 1-5 ytl arast Siizle~me Vadeleri 

Tiirev Olmayan Finansal 
Yiikiimliiliikler 
Banka Kredileri 
Ticari Borr;lar 
Diger Borr;lar 

Di"er 

Siizle~me Vadeleri 

Tiirev Finansal 
Yiikiimliiliik. 

Turev Nakit Giri~leri(*) 

Turev Nakit C::zkz~larz 

115.447.250 
18.564.598 
96.850.947 

31.705 

<;:tkt~lar Toplamt 

117.631.549 
20.071.275 
97.528.569 

31.705 

Siizle~me 

106.259.151 
8.698.877 

97.528.569 
31 .705 

arast uzun 

4.656.332 6.716.066 
4.656.332 6.716.066 

Defter Degeri Uyarmca Nakit 3 Aydan Ktsa 3-12 ay arast 1-5 yll arast 5 ytldan uzun 
(:tkt~lar Toplamt 

155.812 116.953 116.953 

3.759.114 3.759.114 3.759.114 

(.3. 603.3022 (3.642.1612 (3 .642.1612 
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(*)Forward i~Iemleri 1.649.530 USD kar~tltgt Ti.irk Lirast'ndan olu~maktadtr. Yi.iki.imli.iltik hesaplamrken ttirev 
nakit c;:tkt~lan vade sonundaki kurlar dikkate almarak hesaplanmt~tlr. Ttirev nakit giri~leri ise 30 Eyliil2014 kuru 
dikkate almarak hesaplanmt~ttr. Gerc;:ek kar-zarar vade tarihinde belli olacakttr. 

31 Araltk 2013 

Sozle~me 5 
Sozle~me Vadeleri 

3-12 ay 
Defter Degeri Uyarmca Nakit 3 Aydan Ktsa 

arast 
1-5 ytl arast ytldan 

Tiirev Olmayan Finansal 
Yiikiimliiliikler 
Banka Kredileri 
Ticari Bon;lar 

Diger Borc;lar 

Di "er 

41.766.397 

41.729.865 
36.532 

<;:tkt~lar Toplamt uzun 

41.823.197 41.823.197 

41.786.665 41 .786.665 
36.532 36.532 

Sozle~me 
Sozle~me Vadeleri Defter Degeri Uyarmca Nakit 3 Aydan Ktsa 3-12 ay arast 1-5 ytl arast 5 ytldan uzun 

Tiirev Finansal 
Y ii kii m Iii Iii k. 

Turev Nakit Giri~leri(*) 

Turev Nakit (:tkt~lan 

242.757 
5.944.346 

(5.701 .589) 

<;:tkt~lar Toplamt 

177.763 
5.944.346 

(5. 766.583) 

177.763 
5.944.346 

(5. 766.583) 

(*) Forward i~lemleri 2.785.150 USD kar~tltgt Ti.irk Lirast'ndan olu~maktadtr. Ytiktimli.iltik hesaplamrken ttirev 
nakit c;:tkt~lan vade sonundaki kurlar dikkate almarak hesaplanmt~tlr. Ttirev nakit giri~leri ise 31 Arahk 2013 kuru 
dikkate almarak hesaplanmt~tlr. Gerc;:ek kar-zarar vade tarihinde belli olacakttr. 

(c5) Diger Risklere ili~kin Analizler 

Hisse senedi v.b. Finansal Arm;lara iii$ 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 fmansman boli.imti finansal piyasalara eri~imin dtizenli bir ~ekilde saglanmasmdan ve Grup'un faaliyetleri 
ile ilgili maruz kalman finansal risklerin gozlemlenmesinden ve yonetilmesinden sorurnludur. Soz konusu bu riskier; 
piyasa riski (doviz kuru riski, gerc;:ege uygun faiz oram riski ve fiyat riskini ic;:erir), kredi riski, likidite riski ile nakit 
aktm faiz oram riskini kapsar. 

Finansal Arac;:lann Makul Degeri 

Makul deger, bir finansal enstrtimanm zorunlu bir sat1~ veya tasfiye i~lemi dt~mda gontillti taraflar arasmdaki bir 
cari i~lemde el degi~tirebilecegi tutar olup, eger varsa kote edilen bir piyasa fiyatt ile en iyi ~ekilde belirlenir. 

Grup, finansal arac;:lann tahmini degerlerini, halihaztrda mevcut piyasa bilgileri ve uygun degerleme yontemlerini 
kullanarak belirlemi~tir. Ancak piyasa bilgilerini degerlendirip gerc;:ek degerleri tahmin edebilmek yorum ve 
muhakeme gerektirmektedir. Sonuc;: olarak burada sunulan tahminler, her zaman, Grup'un cari bir piyasa i~leminde 
elde edebilecegi qegerlerin gostergesi olmayabilir. 

Finansal arac;:lann makul degerinin tahmini ic;:in kullamlan yontem ve varsaytmlar a~agtdaki gibidir: 
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Parasal Varhklar 

Yabanc1 para cinsinden bakiyeler donem sonunda ytirtirltikteki doviz ah~ kurlan kullamlarak TUrk Liras1' na 
9evrilmektedir. Bu bakiyelerin kay1th degere yakm oldugu ongorlilmektedir. 

Nakit ve nakit benzeri degerlerin de dahil oldugu belirli finansal varhklar maliyet degerleri ile ta~m1rlar ve k1sa 
vadeli olmalan sebebiyle kay1th degerlerinin yakla~Ik olarak makul degerlerine e~it oldugu ongorlilmektedir. 

Ticari alacaklarm kay1th degerlerinin, ilgili ~tipheli alacak kar~Ihklanyla beraber makul degeri yansittlgi 
ongorlilmektedir. 

Parasal Yiikiimliiliikler 

Yabanc1 para cinsinden bakiyeler donem sonunda ylirtirliikteki doviz ah~ kurlan kullamlarak TUrk Liras1'na 
9evrilmektedir. Bu bakiyelerin kay1th degere yakm oldugu ongorlilmektedir. 

K1sa vadeli olmalan sebebiyle banka kredileri ve diger parasal borylann kay1th degerlerinin makul degerlerine 
yakla~tigi varsayilmaktadir. 

Ticari borylarm k1sa vadeli olmas1 sebebiyle kay1th degerlerinin makul degeri yansitt1g1 ongortilmektedir. 

Gen;ege uygun deger tahmini: 

l Ocak 2009 tarihinden itibaren ge9erli olmak tizere Grup, bilanyoda ger9ege uygun deger Uzerinden olytilen 
finansal araylar i9in UFRS 7'deki degi~ikligi uygulami~tlr.Bu degi~iklik,geryege uygun deger hesaplamalanmn 
a~ag1daki hesaplama hiyerar~isinde belirtilen a~amalar baz almarak ayiklanmi~tir: 

Seviye I: Belirli varhk ve ytiktimltiltikler i9in aktif piyasalardaki kote edilmi~ fiyatlardrr. 

Seviye 2: Seviye I i9inde yer alan kote edilmi~ fiyatlardan ba~ka varhk ve ytiktimlti!Ukler i9in direkt veya dolayh 
gozlenebilir girdilerdir. 

Seviye 3 : Gozlenebilir bir piyasa verisi baz ahnarak belirlenemeyen var!Ik ve ytiktimltiltikler i9in girdiler. 
Y1l sonu kurlanyla 9evrilen doviz cinsinden olan bakiyelerin makul degerlerinin kay1th degerlerine yakla~tlgl 
kabul edilmektedir. 

Grup 30 Eyltil2014 ve 31 Arahk 2013 itibariyle fmansal yatmmlanm rayi9 deger Uzerinden mali tablolarda 
gostermi~tir. (Seviye 2) (Not: 7) 

Nakit ve nakit benzerleri gibi iskonto edilmi~ maliyet bedelinden gosterilen baz1 finansal varhklarm kay1th 
degerlerinin, k1sa vadeli olmalan nedeniyle makul degerlerini yansitt1g1 kabul edilmektedir. 

Ticari alacak ve borylar etkin faiz yontemi kullamlarak iskonto edilmi~ maliyetleri tizerinden degerlenmekte ve bu 
~ekilde kay1th degerlerinin makul degerlerine yakla~tigi kabul edilmektedir. 

40 RAPORLAMA TARiHiNDEN SONRAKi OLA YLAR 

Yo)<tur. 

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

Yoktur. 
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