
Datagate Bilgisayar Malzemeleri 

Ticaret Anonim Sirketi 

1 Ocak- 31 Arahk 2016 

Hesap Donemine Ait 

Bagimsiz Denetimden Ge-;mi~ 

Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan 



DAT AGATE BiLGiSA Y AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 
31 ARALIK2016 TARiHLi KONSOLiDE FiNANSALTABLOLARIN 
i<;ERDiKLERi 
i<;iNDEKiLER SAYFA 

BAGIMSIZ DENETiM RAPORU ............................................................................................................. . 
KONSOLiDE FiNANSAL DURUM TABLOLARI................................................................................. 1-2 
KONSOLiDE KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR TABLOLARI.......................... 3 
KONSOLiDE NAKiT AKI~ T ABLOLARI............................................................................................... 4 
KONSOLiDE OZKA YNAK DEGi~iM T ABLOLARI ........................................................................... 5 
KONSOLiDE FiNANSAL T ABLOLARA AiT DiPNOTLAR ................................................................ 6-46 



• MGI Bag1ms1Z Denetim A.$. 
Polaris Plaza Ahi Evran Caddesi No:21 K:5 34398 Maslak-istanbul 

Tel: +90 212 346 44 26 Fax: +90 212 346 44 28 

Web: www.mgi.com.tr E-mail: info@mgi.com.tr 

Ticaret Sicil No: 456 551 

FiNANSAL TABWLAR HAKKINDA BAGIMSIZ DENET<;::i RAPORU 

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Sirketi 
Yonetim Kurulu'na 

Giri~ 

1) Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Sirketi'nin ($irket) ve Bagh Ortakhg1'nm (bundan sonra 
birlikte "Grup" o1arak am1acaktrr) 31 Arahk 2016 tarihi itibariy1e hazir1anan ve ekte yer alan konsolide 
fmansa1 durum tablosu, aym tarihte sona eren y1la ait konso1ide kar veya zarar tab1osu ve diger kapsamh gelir 

tablosu, konso1ide ozkaynak1ar degi~im tab1osu, konsolide nakit ak1~ tablosu ile onemli muhasebe 
politikalarm1 ozetleyen dipnotlar ve diger ac;Iklayici notlardan olu~an ili~ikteki finansal tab1olarmi denetlemi~ 
bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla jJgili Olarak Grup Yonetiminin Sorumlulugu 

2) Grup yonetimi, fmansal tablolann Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") 
tarafmdan yayim1anan Ttirkiye Muhasebe Standartlarma uygun olarak hazrr1anmasmdan, gerc;ege uygun bir 
bic;imde sunumundan ve hata veya hile kaynakh onem1i yanh~hk ic;ermeyen fmansal tablolarm 
hazrrlanmasmi saglamak ic;in gerekli gordtigti ic; kontrolden sorumludur. 

Bagtmstz Denetim Kurulu~unun Sorumlulugu 

3) Sorumlulugumuz, yaptlgimiz bagrrns1z denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkmda gorU~ vermektir. 
YaptJgimiz bagrms1z denetim, Sermaye Piyasasr Kurulu'nca yayimlanan Bag1msrz Denetim Standartlarma ve 
Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu tarafmdan yayrrnlanan Ttirkiye Denetim 
Standartlarmm bir parc;asr olan Bag1msrz Denetim Standartlanna uygun olarak ytirtittilmti~ttir. Bu standartlar, 
etik htiktimlere uygunluk saglanmasmr ve bag1msrz denetimin, finansal tablolarm onemli yanh~hk ic;erip 
ic;ermedigine dair makul gtivence elde etmek Uzere planlanarak ytirtittilmesini gerektirmektedir. 

4) Bagimsiz denetim, finansal tablolardaki tutar ve ac;Iklamalar hakkmda denetim kamt1 elde etmek amacryla 
denetim prosediirlerinin uygulanmasrm ic;erir. Bu prosediirlerin sec;imi, fmansal tablolardaki hata veya hile 
kaynakh "onemli yanh~hk" risklerinin degerlendirilmesi de dahil, bagimSIZ denetc;inin mesleki 
muhakemesine dayanrr. BagimSIZ denetc;i risk degerlendirmelerini yaparken, ~artlara uygun denetim 
prosedtirlerini tasarlamak amaciyla, i~letmenin fmansal tablolarmm hazrrlanmasr ve gerc;ege uygun 
sunumuyla ilgili ic; kontrolU degerlendirir, ancak bu degerlendirme, i~letmenin ic; kontroliiniin etkinligine 
ili~kin bir gorti~ verme amac1 ta~rmaz. Bagimsiz denetim, bir btittin olarak fmansal tablolarm sunumunun 
degerlendirilmesinin yam ma, i~letme yonetimi tarafmdan kullamlan muhasebe politikalannm uygunlugunun 
ve yapilan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadigmm degerlendirilmesini de ic;erir. 

5) Bagrms1z denetim srrasmda elde ettigimiz bagimSIZ denetim kamtlarmm, gorti~iimiiziin olu~turulmasr ic;in 
yeterli ve uy_gun bir dayanak olu~turduguna inan1yoruz. •• _ 

A member of MGI WORLDWIDE 
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6) Gori.i~i.imi.ize gore, ili~ikteki konsolide finansal tablolar, Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim 
~irketi'nin ve bagh ortakhgmm 31 Arahk 2016 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu ve aym tarihte 
sona eren hesap donemine ait konsolide finansal performansm1 ve konsolide nakit akt~lanm Ti.irkiye 
Muhasebe Standartlarma uygun olarak ti.im onemli yonleriyle gen;:ege uygun bir bit;:imde sunmaktadrr. 

Mevzuattan Kaynaklanan Diger Yiikiimliiliiklere ili~kin Rapor 

7) 6102 sayth Ti.irk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dordi.incli ftkrast uyannca dtizenlenen 
Riskin Erken Saptanmast Sistemi ve Komitesi Hakkmda Denett;:i Raporu 14 Subat 2017 tarihinde Sirket'in 
Yonetim Kurulu'na sunulmu~tur. 

8) TTK'nm 402'nci maddesinin dordi.incli ftkrast uyannca Grup'un I Ocak- 31 Arahk 2016 hesap doneminde 
defter tutma di.izeninin, finansal tablolarm, kanun ile Sirket esas sozle~mesinin finansal raporlamaya ili~kin 
htiktimlerine uygun olmadtgma dair onemli bir hususa rastlanmamt~trr. 

9) TTK'nm 402'nci maddesinin dordtincli ftkrast uyan nca Yonetim Kurulu tarafrrmza denetim kapsammda 
istenen at;:tklamalan yapmt~ ve talep edilen belgeleri vermi~tir. 

MGI BAGIMSIZ DENETiM S.M.M.M. A.~. 
A Member of MGI WORLDWIDE 

GAMZE TlrRKIN AKSU 
Sorumlu Ortak Ba~denet~i 
(istanbul, 14 ~ubat 2017) 

A member of MGI WORLDWIDE 



DATAGATE BiLGiSA Y AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 
31 ARALIK 2016 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DO NEMiNE AiT KONSOLiDE 
FiNAN SAL T ABLOLAR 

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

VARLIKLAR 

Donen Varhklar 

Nakit ve Nakit Benzerleri 

Ticari Alacaklar 

_j[i$kifi TaraflardanTicari Alacaklar 

-j[i:jkili Olmayan Tarajlardan Ticari Alacaklar 

Diger Alacaklar 

-jli$kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar 

Tiirev Aravlar 

Stoklar 

Pe~in Odenmi~ Giderler 

Diger Donen Varhklar 

Duran Varhklar 

Ticari Alacaklar 

-j[i$kifi Olmayan Tarajlardan Ticari Alacaklar 

Maddi Duran Varhklar 

Maddi Olmayan Duran Varhklar 

-Diger Maddi Olmayan Duran Varltklar 

Ertelenmi~ Vergi Varhg1 

TOPLAM VARLIKLAR 

Dip not 
Referanslan 

6 

10 

10-37 

10 

11 

11 

12 

13 

15 

26 

10 

10 

18 

19 

19 

35 

ili~i:<teki Avlklay!cl Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann Tamamlay!c!S!d!r. 

Bagtmstz 
Denetimden 
Germi~ 

Cari Donem 

31 Arahk 2016 

293.822.238 

44.071.844 

215 .148.062 

346.868 

214.801.194 

71.028 

71.028 

31.482.171 

2.370.046 

679.087 

13.564.367 

1.770.872 

1.770.872 

178.421 

486.848 

486.848 

I 1.128.226 

307.386.605 

Sayfa No: 1 

Bagtmstz 
Denetimden 

Germi~ 

Onceki Diinem 

31 Arahk 2015 

361.808.963 

39.296.245 

271.91 1.298 

1.087. 558 

270.823.740 

24.308 

24.308 

12.967 

45 .923.415 

1.954.014 

2.686.716 

75.418.584 

67.085 .142 

67.085.142 

78.550 

161.449 

161.449 

8.093.443 

437.227.547 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 
31 ARALIK 2016 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DO NEMiNE AiT KONSOLiDE 
FiNANSAL TABLOLAR 

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

KAYNAKLAR 

K1sa Vadeli Yiikiimliiliikler 

Ktsa Vade1i Borylanma1ar 

Uzun Vadeli Borylanma1arm Ktsa Vadeli K1S1m1an 

Ticari Borylar 

-j/i!jkili Tarajlara Ticari Borr;lar 

_j[i!jkili Olmayan Tarajlara Ticari Bor9lar 

<;ah~anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Borylar 

Diger Borylar 

-j/i!jkili Olmayan Tarajlara Diger Bor9lar 

Tiirev Ara9lar 

Ertelenmi~ Gelirler 

Donem Kart Vergi Yiikiimliiliigii 

Ktsa Vadeli Kar~thklar 

- Diger K1sa Vadeli Kar!jlhklar 

Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler 

Uzun Vadeli Borylanmalar 

<;a!t~anlara Saglanan Faydalara i li~kin Uzun Vadeli Kar~thklar 

OZKAYNAKLAR 

Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar 

Odenmi~ Sermaye 

Sermaye Diizeltme Farklart 

Geri A1mmt~ Paylar (-) 

Pay lara i li~kin Primler/iskontolar 
Kar veya Zararda Yeniden Stmflandm1mayacak Birikmi~ Diger Kapsamh 

Gelirler veya Giderler 

-Yeniden Degerleme ve Ol9iim Kazan9/Kay1plan 
Kar veya Zararda Yeniden Smtflandmlacak Birikmi~ Diger Kapsamh 
Gelirler veya Giderler 

-Yabanc1 Para (:evrim Farklan 

Kardan Aynlan Ktsttlanrm~ Yedekler 

Geymi~ YII!ar Kar/Zararlan 

Net Donem Kart!Zaran 

Kontro1 Giicii Olmayan Pay lar 

TOPLAM KA YNAKLAR 

ili~ih.i:eki A¥tklaytct Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm TamamlaytclSldtr. 

Dipnot 
Referanslan 

8 

8 

10 

10-37 

10 

20 

I I 

11 

12 

15 

35 

22 

22 

8 

24 

27 

27 

Sayfa No: 2 

Bag1ms1Z BaglmSIZ 
Denetimden Denetimden 
Ge9mi~ Ge9mi~ 

Cari Donem 6nceki Donem 

31 Arahk 2016 31 Arahk 2015 

231.261.454 308.594.825 

4.040 

74.988.612 196.577.011 

139.520.790 91.971.253 

290.115 353.741 

139.230.675 91.617.512 

100.211 50.744 

2.838.289 2.334.720 

2.838.289 2.334.720 

3.046.439 8.280.385 

3.330.984 2.782.812 

7.436.129 6.593.860 

7.436.129 6.593.860 

1.818.194 67.130.812 

1.770.872 67.085.140 

47.322 45.672 

74.306.957 61.501.910 

74.306.957 61.501.910 

30.000.000 10.000.000 

1.241.463 1.241.463 

(277.304) 

3.229.361 3.229.361 

42.262 34.943 

42.262 34.943 

0 1.970.435 1.973.382 

1.970.435 1.973.382 

3.802.795 2.960.093 

16.219.963 19.914. 198 

18.077.982 22.148.470 

307.386.605 437.227.547 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 
31 ARALIK 2016 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE 
FiNANSAL TABLOLAR 

KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI 
GELiR TABLOSU (TL) 

KAR VEYA ZARAR KlSMl 
Has !I at 
Sal!~lann Maliyeti (-) 
Ti CARi FAALiYETLERDEN BRUT KAR 
(ZARAR) 
BRUT KAR/ZARAR 
Gene! Yonetim Giderleri (-) 
Pazarlama, Sal!~ ve Dag11Im Giderleri (-) 
Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler 
Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) 
ESAS FAALiYET KARl I ZARARI 
Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler 
Yatmm Faaliyetlerinden Giderler (-) 

FiNANSMAN GiDERi ONCESi FAALiYET 
KARl VEYA ZARARI 
Finansal Gelirler 
Finansal Giderler (-) 
SURDURULEN FAALiYETLER VERGi 
ONCESi KARIIZARARI 
Siirdiiriilen Faaliyetler Vergi GeliriGideri 
- Donem Vergi GeliriGideri 
- Ertelenmi~ Vergi GeliriGideri 
S(TRDURULEN FAALiYETLER DONEM 
KARl (ZARARI) 
DONEM KARl (ZARARI) 
Donem KariZararmm Dagthmt 
Kontrol Giicii Olmayan Paylar 
Ana Ortakhk Paylan 
Pay Ba~ma Kazan\! (*) 

DiGER KAPSAMLI GELiR KlSMI 

Kar veya Zarar Olarak Y enid en 
Smtflandtrtlmayacaklar 
Emeklilik Planlarmdan Aktiieryal Kazanv ve 
Kay1plar 
Kar veya Zararda Y eniden Sm!tlandmlmayacak 
Diger Kapsa.mh Gelire ili~kin Vergiler 
-Ertelenmi~ Vergi Gideri (-)/Geliri 
Kar veya Zarar Olarak Yeniden 
Smtflandtrtlacaklar 
Y abanc1 Para <;evrim Fark1 
Nakit Ak1~ Riskinden Korunma 
Kazanvlari/Kay!plar! 
DiGER KAPSAMLI GELiR 
TOPLAM KAPSAMLI GELiR I GiDER 

Dip not 
Referanst 

28 
28 

29 
29 
31 
31 

32 
32 

33 
33 

35 
35 

36 

27 

27 

27 

Bagtmstz 
Denetimden 

Gefmi$ 
CariDonem 
1 Ocak 2016 
31 Arahk 2016 

1.214.420.509 
(1.179.815.036) 

34.605.473 
34.605.473 
(6.389.871) 
(4.995.482) 
11.313 .775 

(14.965 .194) 
19.568.701 

85.961 

19.654.662 
4.113.400 

(1.156.533) 

22.611.529 
(4.533.547) 
(7.570.160) 

3.036.613 

18.077.982 
18.077.982 
18.077.982 

18.077.982 
0,60259940 

7.319 

9.149 

(1.830) 
(1.830) 

(2.947) 
(2.947) 

4.372 
18.082.354 
18.082.354 

18.082.354 

SayfaNo:3 

Bagtmstz 
Denetimden 

Gefmi$ 
Onceki Donem 

1 Ocak2015 
31 Arahk 2015 

1.077.380.498 
(1.040.009.690) 

37.370.808 
37.370.808 
(6.063.269) 
(4.615.348) 
14.600.961 

(15.988.441) 
25.304.711 

25.304.711 
3.638.967 

(1.219.530) 

27.724.148 
(5.575.678) 

(11.260.056) 
5.684.378 

22.148.470 
22.148.470 
22.148.470 

22.148.470 
0,73828233 

(10.211) 

(12.764) 

2.553 
2.553 

(28.150) 
(28.150) 

(38.361) 
22.110.109 
22.110.109 

22.110.109 



DATAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 
31 ARALIK 2016 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DO NEMiNE AiT KONSOLiDE 
FiNANSAL T ABLOLAR 

NAKiT AKI~ TABLOSU (TL) 

i~LETME FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI 
Donem Kan (Zaran) 

Donem Net Kan (Zaran) Mutabakah ile ilgili Diizeltmeler 
Ar:wrtisman ve itfa Gideri ile ilgili Di.izeltmeler 

Deger Dii~iikliigii (iptali) ile ilgili Diizeltmeler 

Alacaklarda Deger Di.i~i.ikli.igi.i (iptali) ile ilgili Di.izeltmeler 

Stok Deger Di.i~Ukli.igU (iptali) ile i lgili DUzeltmeler 

Kar~thklar ile ilgili Diizeltmeler 
Cah~anlara Saglanan Faydalara ili~kin Kar~thklar (iptali) ile ilgili Di.izeltmeler 

Dava ve/veya Ceza Kar~thklan (iptali) ile ilgili DUzeltmeler 

Diger Kar~thklar (iptalleri) ile ilgili DUzeltmeler 

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile ilgili Diizeltmeler 

Faiz Gelirleri ile ilgili DUzeltmeler 

Faiz Giderleri ile ilgili DUzeltmeler 

Vadeli Ahmlardan Kaynaklanan Ertelenmi~ Finansman Gideri 

Vadeli Satt~lardan Kaynaklanan Kazamlmamt~ Finansman Geliri 

Vergi (Geliri) Gideri ile ilgili Diizeltmeler 

Kar (Zarar) Mutabakafl ile ilgili Diger Diizeltmeler 

i~letme Sermayesinde Ger~ekle~en Degi~imler 
Ticari Alacaklardaki Azalt~ (Artt~) ile i1gili Di.izeltmeler 

Faaliyetlerle ilgili Diger A1acaklardaki Azah~ (Artt~) ile ilgili Di.izeltmeler 

Stoklardaki Azal t ~lar (Artt~1ar) ile ilgi1i Di.izeltme1er 

Ticari Borvlardaki Artt~ (Azah~) ile ilgili Dlize1tmeler 

Faa1iyetler ile ilgili Diger Borvlardaki Artt~ (Azalt~) i1e ilgi1i DUzeltmeler 

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akt~lan 

Calt~anlara Saglanan Faydalara ili~kin Kar~thklar Kapsammda Yaptlan Odemeler 
Vergi iade1eri (Odemeleri) 

Diger Nakit Giri~leri (Ctkt~1an) 

B. YA TIRIM FAALiYETLERiNDEN KA YNAKLANAN NAKiT AKI~LARI 
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklann Safl~mdan Kaynaklanan Nakit Giri~leri 

Maddi Duran Varhklann Satt~mdan Kaynak1anan Nakit Giri~Ieri 

Maddi OJ mayan Duran Varhklann Satt~mdan Kaynaklanan Nakit Giri~Ieri 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhk1ann Ahmmdan Kaynaklanan Nakit Ctkt~lan 

Maddi Duran Varhk Ahmmdan Kaynaklanan Nakit Ctkt~lan 

Maddi OJ mayan Duran Varhk Ahmmdan Kaynaklanan Nakit Ctkt~lan 

Yatmm Amavh Gayrimenkuller (-) 

C. FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI 
Bor~lanmadan Kaynaklanan Nakit Giri~leri 

Kredilerden Elde Edilen Nakit 

Odenen Temetti.iler 

Odenen Faiz 
YABANCI PARA (:EVRiM FARKLARININ ETKiSiNDEN ONCE NAKiT VE NAKiT 
BENZERLERiNDEKi NET ARTI~ (AZALI~) 
NAKiT VE NAKiT BENZERLERiNDEKi NET ARTI~/AZALI~ 
DONEM BASI NAKiT VE NAKiT BENZERLERi 

DONEM SONU NAKiT VE NAKiT BENZERLERi 

ili~ikteki At;:tklaytct Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann Tamarnlaytctstdtr. 

Dipnot 
Referanslan 

18-19 

10 

13 

24 

22 

22 

31-33 

31-33 

10 

10 

35 
26 

lO 

11 

13 

10 

11 

24 

35 

18-19 

18-19 

17 

8 

8 

32-33 

6 
6 

Sayfa No: 4 

Bagtmstz 
Denetimden 

Ge~mi~ 
Cari Diinem 

01.01.2016-
31.12.2016 

198.755.167 
18.077.982 

(9.683.633) 

149.900 

(53.117) 

(11971) 

(41.146) 

893.373 

51.104 

49.456 

792.813 

(17.214.965) 

(10.687.178) 

1 1253.428 

(245.718) 

(17.535.497) 

4.533.547 
2.007.629 

202.359.468 

139.624.974 

(46.720) 

14.482.390 

47.795.255 

503 .569 
210.753.817 

(40.305) 

(7.021988) 
(4 .936.357) 

(491.301) 

85.961 

85 .961 

(577.262) 

(577.262) 

(193.493.626) 

(186.906. 707) 
( 186.906.707) 

(5.000.003) 

(1586.916) 

4.770.240 

4.770.240 
39.289.307 

44.059.547 

Bagtmstz 
Denetimden 
Ge~mi~ 

Onceki Donem 

01.01.2015-
31.12.2015 

(166.930.621) 
22. 148.470 

23.849.509 

59.366 

166.733 
75.037 

91696 

2.998.117 

20.749 

32.721 

2.944.647 

13.679.234 

12.142.477 

( 11.402.260) 

(346.981) 

13 .285.998 

5.575.678 

1.370.381 

(204.869.888) 
(195.376.629) 

261.210 

(16.712.390) 

4.656.809 

2.301.112 

(158.871.909) 

(7.889) 
(12.245.495) 

4.194.672 

(211.561) 

(211.561) 

(21 1 561) 

176.763.607 

177.503.824 
177.503.824 

(740.217) 

9.621.425 

9.621.425 
29.667.882 

39.289.307 



DATAGATE BiLGiSA Y AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 
31 ARALIK 2016 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE 
FiNANSAL TABLOLAR 

K.ar veya Zararda Yeniden 
SmiilandJnlmayacak 

OZKA YNAKLAR DEGi~iM Birikmi~ Digcr Kapsamh Gclirler 
TABLOSU (TL) ve Giderlcr 

Yeniden 

Bagmzszz Denetimden Ge>mi~ 
Geri Pay ihra~ Degerleme ve 

Dipnot Odenmi~ Ahnm1~ Primleri/ OI~iim Kazan~ Diger 
Referanslan Sermaye Paylar iskontolan I Kay1plan _Kazan~/(Kay•plar) 

01 Ocak2016 Not-27 10.000.000 - 3.229.361 34.943 -
Transferler 

Toplam Kapsand1 Gelir 20.000.000 (277.304) - 7.319 

Net dOnem karz 

Diger Kapsamil Gelir (Gider) - 7.319 

Sermaye arl~rum 20.000.000 

Kar Pay/an -
Pay/arm Geri Altm Memleri Nedeniyle 
MeJ!.dana Gelen A r111_ (Azaltj} - (277304) 

31 Arahk 2016 Not-27 30.000.000 (277.304) 3.229.361 42.262 -
BaG_zmszz Denetimden Gepni~· 

01 Ocak2015 Not-27 10.000.000 3.229.361 45.154 

Transferler 

Toplam Kapsamh Gelir - (10.211) 

Net dOnem kan 

Diger Kapsam/1 Gelir (Gider) - (10.21 I) 

Sermaye artzrum 

Kar Pay/an 
Pay/arm Geri Alun i1-tem/eri Nedeniyle 
MeJ!.dana Gelen Ar111_ (Azaltf) 

31 Arahk 2015 Not-27 10.000.000 - 3.229.361 34.943 -
ili ~il'teki A91klay•c• Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann TarnamlayJCISJdJr. 

Sayfa No: 5 

Kar veya Zararda Yeniden Smiilandmlacak 
Birikmi~ Di-cr Kapsamh Gelirler ve Giderler Birikmi~ Karlar 

Yabanc1 Riskten Kardan 
Para Korunma Sermaye Aynlan 
<;evirim Kazan~/ Diizeltme KlsJtlanm•~ Gc~mi~ Ydlar NctDiinem 

_ __E~~-a~•- _fuy•vlan Farklan ~e __ r __ ~ar I Zararl~!!__ ~n/Za!:!!'t j.kkay~ 

1.973.382 1.241.463 2.960.093 19.914.198 22.148.470 61.501.910 

842.702 21.305.768 (22 .148.470) 

(2.947) - - - (25.000.003) 18.077.982 12.805.047 

18.077.982 18.077.982 

(2 .947) 4.372 

(20.000.000) 

(5 .000.003) (5.000.003) 

(277 .304) 

1.970.435 1.241.463 3.802.795 16.219.963 18.077.982 74.306.957 

--------

2.001.532 1.241.463 2.069.083 12.316.092 8.489.116 39.391.801 

891.010 7.598.106 (8.489.1 16) 

(28.150) 22 .148.470 22.110.109 

22.148.470 22.148.470 

(28.150) - (38.361) 

1.973.382 1.241.463 2.960.093 19.914.198 22.148.470 61.501.910 
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1 SiRKETiN ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU 

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.~. (~irket) 1992 yiimda Ttirkiye'de kurulmu~ olup bilgi teknolojileri 
sekt6rtinde faaliyet gostermektedir. ~irket Ttirk Telekom Grubu (Ttirk Telekomtinikasyon A.S., Avea ileti~im 
Hizmetleri A.S. ve TTNET A.S. tinvanh 3 Sirket Ttirk Telekom Grubu olarak adlandmlacakttr.) tarafmdan 
yetkilendirilmi~ bayilerine mobil telefonlar, mobil cihazlar, aksesuarlar, Ttirk Telekomtinikasyon A.S. (Avea) hattl, 
kont6r ve Ttirk Telekom Grubu markah tirtinlerin ile bilgisayar tiriinlerinin tedarik ve sat!~ faaliyetlerinde 
bulunmaktadtr. 

~ '<"$irket'in 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle en biiyiik ortaklan indeks Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve 
Ticaret A.S.% 59,24 (Halka kapah ktstm% 51,74 ve halka a91k ktstm% 7,5 olmak tizere toplam% 59,24) , Tayfun 
Ate~ %5,00, Halka A91k% 35,75 ve Diger% 0,01 'dir. 

31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Sirket'in konsolidasyona tabi tutulan bagh ortakhgma ili~kin 
bilgiler a~agtda yer almaktadtr: 

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

0/o 0/o 

Datagate International FZE 
Bilgisayar aksamlan ve 150.000 BAE 

100 100 
telekom tirtinleri ahm sattmt Dirhemi 

Bundan boyle konsolide mali tablolar ve dipnotlannda ~irket ve bagh ortakhgt "Grup" olarak adlandmlacakttr. 

Grup 'un 31 Arahk 2016 tarihi itibari ile ortalama personel saytst 31 (31 Arahk 2015: 34)' dtir. Grup personelinin tamamt 
idari personeldir. 

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

2 MALi TABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR 

2.01 Sunuma ili~kin Temel Esas1ar 

Grup muhasebe kayttlanm Tiirkiye' de geyerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanhgt'nca yaytmlanan 
Tek Dtizen Hesap Plant gereklerine gore TL olarak tutrnaktadtr. ili~ikteki finansal tablolar SPK'nm 13 Haziran 2013 
tarih ve 28676 sayth Resmi Gazete'de yaytmlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya 
ili~kin Esaslar Tebligi" ("Teblig") htiktimlerine uygun olarak haztrlanmt~ttr. Grup Tebligin 5. Maddesine gore Kamu 
Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafmdan yaytmlanan Tiirkiye Muhasebe 
Standartlan'm I Ttirkiye Finansal Raporlama Standartlan ile bunlara ili~kin ek ve yorumlan ("TMS/TFRS") 
uygulamaktad1r. Ekli finansal tablolar Grup'un yasal kayttlanna dayandmlmt~ ve geyerli para birimi olan "TL" 
cinsinden ifade edilmi~ olup, KGK tarafmdan yaymlanan Ttirkiye Muhasebe Standartlan' na gore Sirket'in durumunu 
laytktyla arz edebilmek i9in bir taktm dtizeltrne ve stmflandtrma degi~ikliklerine tabi tutularak haztrlanmt~ttr. 

1 Ocak - 31 Arahk 2016 hesap donemine ait konsolide finansal tablolar, 14 Subat 2017 tarihinde Yonetim Kurulu 
tarafmdan onaylanmt~ttr. Gene) Kurul'un ve ilgili yasal kurulu~lann yasal mevzuata gore diizenlenmi~ finansal 
tablolan ve bu finansal tablolan degi~tirme yetkisi bulunmaktadtr. 

Yabanc1 Para i~Iemlerin Fonksiyonel Para Birimi Cinsinden Degerlemesi 

Grup'un ana ~irketi olan Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.S.'nin fonksiyonel para birimi 30 Haziran 2014 
tarihine kadar ah~ ve satt~lann onemli olyiide ABD Dolan bazh olmast nedeniyle, 21 no'lu Uluslararast Muhasebe 
Standard! ("UMS") "Kur Degi~iminin Etkileri" uyannca ABD Dolan olarak belirlenmi~tir. 1 Temmuz 2014'den 
itibaren ah~ ve satt~larm onemli ol9iide TL bazh olarak degi~mesi dolaylSlyla fonksiyonel para biriminin TL olarak 
belirlenmesine karar verilmi~tir. Konsolidasyona tabi bulunan bagh ortakhgt Datagate International Free Zone'un 
fonksiyonel para birimi ise ABD Dolandtr. 

2.02 Yiiksek Enflasyon Donemlerinde Mali Tablolarm Diizeltilmesi 
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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 fazlasmt kullanma yetkisi vasttastyla; veya oy 
kullanma hakkmm % 50'den fazlasmt kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve i~letme politikalan 
Uzerinde 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 bilan<;:o ve kar/zarar tablolan Grup'un mali tablolan ile tam konsolidasyon yontemi kullamlarak 
konsolide edilmi~tir. Grup'un aktifinde yer alan bagh ortakhklarm kaytth degeri ile bagh ortakhklann ozsermayeleri 
kar~thkh olarak netle~tirilmi~ aym zamanda ~irket ile bagh ortakhklar arasmdaki grup i<;:i i~lemler ve bakiyeler 
konsolidasyon strasmda silinmi~tir . 

Azmhk haklan, azmhk paylannm bagh ortakhklann net aktiflerindeki ve donem faaliyet sonu<;:lanndaki paymt 
gosterir. Bu detaylar konsolide bilan<;:o ve kar/zarar tablosundan ayn olarak gosterilir. Azmhk haklanna ait zararlar 
bagh ortakhklann paylanna ait azmhk <;:tkarlanndan fazla ise, azmhgm baglaytct ytiktimliiliikleri olmadtgi takdirde 
azmhklara ait zararlar <;:ogunlugun <;:tkarlan aleyhine sonu<;:lanabilir. 

Grup'un ortak kontroliinde olan ve finansal ve faaliyet politikalan tizerinde onemli derecede etkisi bulunan ~irket 
bulunmamaktadtr. 
31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Grup'un konsolidasyona tabi tutulan bagh ortakhgma ili~kin 
bilgiler a~agtda yer almaktadtr: 

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

0/o 0/o 

Datagate International FZE 
Bilgisayar aksamlan ve 150.000 BAE 

100 100 
telekom Urtinleri ahm sattm1 Dirhemi 

~irket 2012 ytlmda Birle~ik Arap Emirliklerinde mukim 150.000 BAE Dirhemi sermayeli Datagate International FZE 
tinvanh ~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 
hesaplanmamt~tJr. 

Bagh ortakhgm bilan<;:o ve gelir tablosu tam konsolidasyon yontemine gore konsolide edilmi~ ve ~irket'in sahip 
oldugu bagh ortakhklarm kayttlt degeri ile ozsermayeleri kar~Iltkh olarak netle~tirilmi~tir . Aym ~ekilde ~irket ile bagh 
ortakhk arasmdaki grup i<;:i i~lemler ve bakiyeler konsolidasyon strasmda kar~thkh olarak elimine edilmi~tir. 

2.04 Kar~Ila~>tlrmah Bilgiler ve Onceki Donem Tarihli Mali Tablolarm Diizeltilmesi 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek tizere, Grup'un mali tablolan onceki donemle 
kar~Ila~ttrmah haztrlanmaktadtr. Mali tablo kalemlerinin gosterimi veya smtflandmlmasi degi~tiginde 

kar~tla~tmlabilirligi saglamak amactyla, onceki donem mali tablolan da buna uygun olarak yeniden stmflandmhr. 

2.05 Netle~>tirme I Mahsup 

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

2.06 Muhasebe Politikalarmda Degi~iklikler 

Gerekli olmast veya Grup'un mali durumu, performanst veya nakit aktmlan tizerindeki i~lemlerin ve olaylarm 
etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve giivenilir bir sunumu sonucunu doguracak nitelikte ise muhasebe 
politikalannda degi~iklik yapthr. Muhasebe politikalannda yaptlan degi~ikliklerin onceki donemleri etkilemesi 
durumunda, soz konusu politika hep kullammdaymt~ gibi mali tablolarda geriye dontik olarak da uygulamr. Cari 
donemde muhasebe politikalannda herhangi bir degi~iklik olmamt~tlr. 

7 
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2.07 Muhasebe Tahmin1erindeki Degi~iklikler ve Hatalar 

Grup benzer nitelikteki i~lemleri, diger olaylan ve durumlan tutarh olarak konsolide finansal tablolara ahr, degerler 
ve sunar. Muhasebe politikalannda yaptlan onemli degi~iklikler ve tespit edilen onemli muhasebe hatalan geriye 
doni.ik olarak uygulamr ve onceki donem finansal tablolan yeniden di.izenlenir. Muhasebe tahminlerindeki 
degi~iklikler, yalmzca bir doneme ili~kin ise, degi~ikligin yaptldtgt cari donemde, gelecek donemlere ili~kin ise, hem 
degi~ikligin yaptldtgt donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik olarak uygulamr. 

Cari donem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki donemlere etkisi olmast beklenen muhasebe tahminindeki 
bir degi~ikligin niteligi ve tutan finansal tablo dipnotlannda, gelecek donemlere ili~kin etkinin tahmininin mlimklin 
olmadtgt haller dt~mda aytklamr. 
Grup Yonetimi, maddi ve maddi olmayan duran varhklann yararh omlirlerinin tespiti, ktdem tazminatt hesabmda 
kullamlan akttieryal varsaytmlar, Grup lehine veya aleyhine devam eden dava ve icra takipleri iyin aynlacak 
kar~tltklar, stok deger dli~likliiglini.in tespiti gibi hususlarda muhasebe tahminlerine ba~vurmaktadtr. 
Kullamlan tahminlere ili~kin aytklamalar a~agtda ilgili dipnotlarda yer almakta olup cari donemde muhasebe 
tahminlerinde bir degi~iklik yaptlmamt~ttr. 

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 
yaratttgt ve harcadtgt yevredir. Geyerli para birimi; mal ve hizmet satt~lanmn 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 ahnarak ve bu unsurlardaki gelecekte beklenen degi~meler goz online altnarak Grup Yonetimi tarafmdan 
belirlenmektedir. Grup Yonetimi fonksiyonel para birimine ili~kin muhasebe tahminlerini ve uygulad@ politikalan 
her bilanyo doneminde tekrar gozden geyirmektedir. 

Onemli Muhasebe Degerlendirme, Tahmin ve Varsaytmlarz 

Finansal tablolarm haztrlanmasmda Sirket yonetiminin, raporlanan varhk ve yliklimllillik tutarlanm etkileyecek, 
bilanyo tarihi itibari ile muhtemel yliki.imlliliik ve taahhlitleri ve raporlama donemi itibariyle gelir ve gider tutarlanm 
belirleyen varsaytmlar ve tahminler yapmas1 gerekmektedir. Ger9ekle~mi~ sonuylar tahminlerden farkh 
olabilmektedir. Tahminler dlizenli olarak gozden ge9irilmekte, gerekli dlizeltmeler yaptlmakta ve geryekle~tikleri 
donemde gelir tablosuna yanstttlmaktadtrlar. 
Finansal tablolara yanstttlan tutarlar lizerinde onemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanyo tarihinde var olan 
veya ileride geryekle~ebilecek tahrninlerin esas kaynaklan goz onlinde bulundurularak yaptlan varsaytmlar a~agtdadtr: 

• Ktdem tazminatt yliklimliiliigli aktiieryal varsaytmlar (iskonto oranlan, gelecek maa~ artt~lan ve 9ah~an 
aynlma oranlan) kullamlarak belirlenir. (Not:24) 

• Sirket, sabit ktymetlerini dogrusal amortisman metoduyla faydalt omi.ir esasma uygun bir ~ekilde 

amortismana tabi tutmu~tur. Beklenen faydah omlir kalmt1 deger ve amortisman yontemi, tahminlerde ortaya 
91kan degi~ikliklerin olast etkileri iyin her ytl gozden geyirilir ve tahminlerde bir degi~iklik varsa ileriye 
donlik olarak muhasebele~tirilir. Sirketin amortisman hesaplamalan ile ilgili herhangi bir tahmin degi~ikligi 
bulunmamaktadtr. (Not:18-19) 

• Sirket, alacaklannm tahsil edilmesi konusunda belirsizlik (~liphe) olu~mas1 durumunda dava aytltp 
aytlmadtgma baktlmakstzm bu alacaklar iyin kar~tltk aytrmaktadtr. Sirket, alacaklannm ~lipheli hale 
gelmesini onlemek amactyla riskli gordligli firmalardan teminat almaktadtr. (Not:lO) 

• Stoklar elde etme mali yeti veya net geryekle~ebilir degerin dli~i.ik olamyla mali tablolara yansttt!mt~ttr. Deger 
di.i~likli.iklerinin belirlenmesi strasmda ~irket stoklannda yer alan i.irlinlerin teknolojik eskimelerini de dikkate 
almaktadtr.(Not:13) 

Sirket, distriblitorliiglinli yapmt~ oldugu firmalardan satt~ veya ahm lizerinden daha once belirlenen oranlarda prim 
almaktadtr. Prim tahakkuklan hakedi~ esasma gore gelir yaztlmaktadtr. (Not:26) 

2.08 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti 

2.08.01 Hastlat 

Gelirler, gelir tutannm glivenilir ~ekilde belirlenebilmesi ve i~lemle ilgili ekonomik yararlann Grup'a akmasmm 
muhtemel olmast lizerine ahnan veya ahnabilecek bedelin geryege uygun degeri lizerinden tahakkuk esasma gore 
kayttlara ahmr. Gelirler Mobil cihazlar, Kontor, Sim kart ve Bilgi teknolojilerinin satt~larmdan olu~m.~a~p~ ..... 
Satt~lann tamamt bayiler kanah ile yaptlmakta olup nihai kullamctlara mal satt~l geryekle~tirilmeme , tr. ~ .... 
satt~lar, mal satt~lanndan iade ve satt~ iskontolan'nm dli~lilmesi suretiyle bulunmu~tur. 'ro:"'~ J! .• C!. .. '!i> 

s • r . 
0 i ... · f! <<:: ~1 

\ '! ><~. • :; !J/ 
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Mallann satJ~mdan elde edilen gelir, a~agtdaki ~artlar kar~tlandtgmda muhasebele~tirilir: 
• Grup'un mi.ilkiyetle ilgili ti.im onemli riskleri ve kazammlan ahctya devretmesi, 
• Grup'un mi.ilkiyetle ili~kilendirilen ve si.iregelen bir idari katthmmm ve sattlan mallar i.izerinde etkin bir 

kontroli.ini.in olmamast, 
• Gelir tutarmm gi.ivenilebilir bir ~ekilde olyi.ilmesi, 
• i~lemle ili~kili alan ekonomik faydalann i~letmeye akt~mm olast olmast, 
• i~lemden kaynaklanacak maliyetlerin gi.ivenilebilir bir ~ekilde olyi.ilmesi. 

Sirketin satm ahmlannm bi.iyi.ik 90gunlugu i.iretici firmalardan direkt olarak yaptlmaktadtr. Piyasa ko~ullanna gore 
fiyatlarda olu~abilecek farkhhklar, i.iretici firmalar tarafmdan kar~tlanarak, fiyat rekabeti saglanmaktadtr. Bunun 
dt~mda i.iretim hatast ihtiva eden i.iri.inlere ili~kin zarar bedelleri i.iretici firma tarafmdan ~irkete odenmektedir. Aynca 
Kamu ve Ozel Sektordeki bi.iyi.ik ahmlarda, bayilere i.iretici firmalardan 6zel fiyatlar almmakta, ve bu sektorlerde 
faaliyet gosteren firmalara en uygun ko~ullarla fiyatlandtrma yaptlmaktadtr. BT sektori.ini.in dinamik ve degi~ken 
yaptsma bagh olarak, yeni i.iri.inler ve teknolojiler hakkmda, direkt i.iretici firmalardan dogrudan si.irekli olarak destek 
almmaktadtr. 

Stokta bekleyen i.iriinlerin i.iretici firmalann pazarlama stratejileri geregi talep etmeleri halinde ahm fiyatmm altmda 
sattlmast durumunda iiretici firmalar tarafmdan stok koruma adt altmda odeme yaptlmaktadtr. Alman bu odemeler 
stok maliyetinden di.i~i.ilmektedir. Ote yandan satJ~a bagh olarak ahnan ciro primleri ise satt~ tutanna ilave edilmek 
suretiyle gelir kaydedilmektedir. 

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen omri.i boyunca ilgili finansal varhktan elde edilecek tahmini nakit 
giri~lerini soz konusu varhgm kaytth degerine indirgeyen efektiffaiz oram nispetinde ilgili donemde tahakkuk ettirilir. 
SatJ~lar i9erisinde onemli bir finansman unsurunun bulunmast durumunda makul bedel gelecekte olu~acak nakit 
aktmlannm finansman unsuru i9erinde yer alan gizli faiz orant ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esasma 
gore mali tabla lara yansttthr. 

2.08.02 Stoklar 

Stoklar elde etme maliyeti veya net ger9ekle~ebilir degerin dii~i.ik olamyla mali tablolarda yansttthr. Grup'un Stoklan 
Mobil cihazlar, Kantor, Sim kart ve Bilgi teknolojilerinden olu~maktadtr. Maliyet FIFO metodu ile hesaplanmaktadtr. 
Net ger9ekle~ebilir deger, Grup'un sat!~ fiyatmdan tahmini satt~ masraflanmn di.i~i.ilmesiyle bulunur. 
Aynca Sirket, bilan9o sonrast donemde degeri di.i~en ticari mallan i9in net ger9ekle~ebilir deger hesabt yaparak deger 
di.i~i.ikli.igi.i kar~thgt aytrmaktadtr. (Not:13) 

2.08.03 Maddi Duran Varhklar 

Maddi duran varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm ahnan kalemler i9in 31 Arahk 2004 tarihi itibariyle 
enflasyonun etkilerine gore di.izeltilmi~ maliyet degerlerinden; 2005 ve sonrasmda alman kalemler i9in maliyet 
degerlerinden birikmi~ amortismanm di.i~i.ilmesi suretiyle mali tablolarda ta~mtr. Amortisman, normal amortisman 
yontemi ile, her bir aktifin maliyetini iz bedel degerine getirmek i.izere ekonomik omi.irler esas almarak a~agtdaki 
oranlara gore hesaplanmaktadtr. 

- Makina ve cihazlar 
- Do~eme ve demirba~lar 
- Ta~ttlar 
- Ozel Maliyetler 

Ekonomik Omi.ir (ytl) 
5 

4-5 
2-5 

5 

Maddi duran varhklar her bilanyo donemi itibari ile deger di.i~i.ikli.igi.i yoni.inden gozden ge9irilmektedir Bir maddi 
duran varhgm kaytth degeri, tahmini geri kazamlabilir tutanndan fazla ise, kar~thk aynlmak suretiyle defter degeri 
geri kazamlabilir degerine indirilir. Maddi duran varhklar i9in hesaplanmt~ deger di.i~i.ikli.igi.i kar~thgt mevcut degildir. 

Sabit ktymetlerin satl~t dolaytstyla olu~an kar ve zararlar net defter degerleriyle satt~ fiyatmm kar~tla~tmlmast 
sonucunda belirlenir ve faaliyet karma dahil edilir. 

Baktm ve onanm giderleri ger9ekle~tigi tarihte gider yazthr. Eger baktm ve onanm gideri ilgili aktifte geni~leme veya 
gozle goriini.ir 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 
i<;ermektedir. i~Ietme btinyesi i<;erisinde olu~turulmu~ maddi olmayan duran varhk bulunmamaktadtr. 

Maddi olmayan duran varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler i<;in enflasyonun etkilerine gore 
dtizeltilmi~ maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005 ' ten sonra satm alman kalemler i<;in satm ahm maliyet degerinden, 
birikmi~ itfa ve ttikenme paylan dti~tilmti~ olarak ifade edilirler. 

itfa ve tiikenme paylan yararh omiirlerine gore ii9 ytl ile be~ ytlhk siirelerde normal amortisman yontemiyle 
hesaplamr. 

Maddi olmayan duran varhklar her bilan90 donemi itibari ile deger dii~tikltigti yontinden gozden ge<;irilmektedir. Bir 
maddi olmayan duran varhgm kaytth degeri, tahmini geri kazamlabilir tutanndan fazla ise, kar~tltk aynlmak suretiyle 
defter degeri geri kazamlabilir degerine indirilir. Maddi olmayan duran varhklar i9in hesaplanmt~ deger dti~tikltigti 
kar~thgt mevcut degildir. 

2.08.05 Varhklarda Deger Dii~iikliigii 

Serefiye gibi smtrstz omrti olan varhklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varhklar i9in her ytl deger dti~tikltigti testi 
uygulamr. 

itfaya tabi olan varhklar i9in ise defter degerinin geri kazamlmasmm mtimktin olmadtgt durum veya olaylarm ortaya 
<;tkmast halinde deger dti~tikltigti testi uygulamr. Varhgm defter degerinin geri kazanabilir tutanm a~mast durumunda 
deger dti~iikltigti kar~thgt kaydedilir. Geri kazamlabilir tutar, satt~ maliyetleri dti~tildtikten sonra elde edilen ger9ege 
uygun deger veya kullammdaki degerin biiytik olamdtr. 
Deger dti~tikltigtiniin degerlendirilmesi i<;in varhklar ayn tammlanabilir nakit aktmlannm oldugu en dii~tik seviyede 
gruplamr. Serefiye haricinde deger dti~tikltigtine tabi olan finansal olmayan varhklar her raporlama tarihinde deger 
dti~tikltigiintin olast iptali i9in gozden ge9irilir. 

2.08.06 Ara~tlrma Geli~tirme Giderleri 
Yoktur. 

2.08.07 Bor~lanma Maliyetleri 

Bor<;lanma giderleri gene! olarak olu~tuklan tarihte giderle~tirilmektedirler. Bor<rlanma giderleri, bir varhgm elde 
edilmesiyle, yaptmtyla veya tiretimiyle dogrudan ili~kilendirilebiliyor ise aktifle~tirilmektedirler. Bor<;lanma 
giderlerinin aktifle~tirilmesi, harcamalar ile bor<rlanma giderleri ger9ekle~tigi zaman ba~lar, ilgili varhk kullamma 
haztr hale gelene kadar devam eder. 
Bor<;lanma giderleri, varhklann ama<;lanan kullammlanna haztr olduklan zamana kadar aktifle~tirilmektedirler . 

Borylanma giderleri, faiz giderleri ve bor<;lanma ile ilgili diger maliyetleri i<;ermektedir. Grup'un aktifle~tirilen 
finansman maliyeti bulunmamaktadtr. 

2.08.08 Finansal Ara~lar 

(i) Fin ansa! varhklar 

Finansal yatmmlar, ger<;ege uygun deger farkt kiir -zarar hesaplanna yanstttlan ve ger<;ege uygun degerinden kayttlara 
alman finansal varhklar haricindeki varhklar olup ger9ege uygun piyasa degerinden ahm i~lemiyle dogrudan 
ili~kilendirilebilen harcamalar dti~tildtikten sonra kalan tutar iizerinden muhasebele~tirilir. 

Yatmmlar, yatmm ara9lannm ilgili olduklan piyasa tarafmdan belirlenen stirelere uygun ~ekilde teslim edilmeleri 
ko~ulunu ta~tyan bir sozle~meye bagh olarak i~lem tarihinde kayttlara ahmr veya kayttlardan <;tkanhr. 

Finansal varhklar "ger9ege uygun deger farkt kiir veya zarara yanstttlan finansal varhklar", "vadesine kadar elde 
tutulacak yatmmlar", "sattlmaya haztr finansal varhklar" ve "kredi ve alacaklar" olarak smtflandmhr. 

Etkinfaiz yontemi; 

Etkin faiz yontemi, finansal varhgm itfa edilmi~ mali yet ile degerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili~kili oldugu doneme 
dagtttlmast yontemidir. Etkin faiz oram; finansal aracm beklenen omrti boyunca veya uygun olmast durumunda daha 
ktsa bir zaman dilimi stiresince tahsil edilecek tahmini nakit toplammm, ilgili finansal varhgm tam olarak net bugtinkti 
degerine indirgeyen orandtr. 

Ger9ege uygun deger farkt kiir-zarar hesaplanna yanstttlan finansal varhklar dt~mda smtflandmlan finansal varhklar 
ile ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadtr. 

a) Gerr;ege uygun deger farkz kar veya zarara yansztzlan finansal varhklar 
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Geryege uygun deger fark1 gelir tablosuna yansitilan finansal varhklar; ahm-sat1m amac1yla elde tutulan finansal 
varhklard1r. Bir finansal varhk k1sa vadede elden yikanlmasi amac1yla edinildigi zaman soz konusu ba~hk altmda 
smdlandmhr. Finansal riske kar~I etkili bir koruma arac1 olarak belirlenmemi~ olan tiirev iiriinleri te~kil eden bahse 
konu finansal varhklar da geryege uygun deger fark1 kiir veya zarara yans1tilan finansal varhklar olarak smdlandmhr. 
Bu ba~hk altmda yer alan varhklar, donen varhklar olarak smiflandmhrlar. 

b) Vadesine kadar elde tutulanjinansal varlzklar 

Grup'un vadesine kadar elde tutma olanag1 ve niyeti oldugu, sabit veya belirlenebilir bir odeme planma sahip, sabit 
vadeli bor9lanma ara9lan, vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar olarak smiflandmhr. Vadesine kadar elde tutulacak 
yatmmlar etkin faiz yontemine gore itfa edilmi~ mali yet bedelinden deger dii~iikliigii tutan dii~iilerek kay1tlara ahmr 
ve ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullamlmak suretiyle hesaplamr. 

c) Satzlmaya hazzr jinansal varlzklar 

Satiimaya haz1r finansal varhklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varhk olmayan veya (b) ahm satJm amayh 
finansal varhk olmayan finansal varhklardan olu~maktad1r. Satilmaya haz1r finansal varhklar kay1tlara almd1ktan 
sonra giivenilir bir ~ekilde ols;iilebiliyor olmas1 ko~uluyla gers;ege uygun degerleriyle degerlenmektedir. 
Geryege uygun degeri giivenilir bir ~ekilde ol9iilemeyen ve aktif bir piyasas1 olmayan menkul k1ymetler maliyet 
degeriyle gosterilmektedir. SatJlmaya haz1r finansal varhklara ili~kin kar veya zararlara ilgili donemin gelir tablosunda 
yer verilmemektedir. 
Bu tiir varhklann makul degerinde meydana gelen degi~iklikler ozkaynak hesaplan i9inde gosterilmektedir. ilgili 
varhgm elden s;Ikanlmasi veya deger di.i~i.ikliigii olmas1 durumunda ozkaynak hesaplanndaki tutar kar I zarar olarak 
gelir tablosuna transfer edilir. 

Sat1lmaya haz1r finansal varhk olarak s1mflandmlan ozkaynak araylarma yonelik yatmmlardan kaynaklanan ve gelir 
tablosunda muhasebele~tirilen deger dii~ii~ kar~1hklan, sonraki donemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. 
Satilmaya haz1r olarak sm1flandmlan ozkaynak araylan haricinde, deger dii~iikliigii zaran sonraki donemde azahrsa 
ve azah~ deger dii~iikliigii zararmm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, 
onceden muhasebele~tirilen deger dii~i.ikliigii 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 
sm1flandmhr. Krediler ve alacaklar etkin faiz yontemi kullamlarak iskonto edilmi~ maliyeti Uzerinden deger 
dii~iikliigii dii~iilerek gosterilir. Kredi ve alacaklar iizerindeki faizin onemsiz olmas1 durumunda kredi ve alacaklann 
kaytth degeri makul deger olarak kabul edilir. 

Finansal varlzklarda deger diisiikliigii 

Geryege uygun deger farkt kiir -zarar hesaplanna yanstttlan finansal varhklar dt~mdaki finansal varhk veya finansal 
varhk gruplan, her bilanyo tarihinde deger dii~i.ikliigiine ugrad1klanna ili~kin gostergelerin bulunup bulunmadtgma 
dair degerlendirmeye tabi tutulur. 

Finansal varhgm ilk muhasebele~tirilmesinden sonra bir veya birden fazla olaym meydana gelmesi ve soz konusu 
olaym ilgili finansal varhk veya varhk Grup'unun giivenilir bir biyimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit aktmlan 
iizerinde yol ayacag1 olumsuz etki nedeniyle ilgili finansal varhgm deger dii~iikliigiine ugrayacagma ili~kin tarafstz 
bir gostergenin bulunmast durumunda deger dii~iikliigi.i zaran olu~ur. Kredi ve alacaklar iyin deger dii~iikliigii tutan 
gelecekte beklenen tahmini nakit aktmlannm finansal varhgm etkin faiz oram iizerinden iskonto edilerek hesaplanan 
bugiinkii degeri ile defter degeri arasmdaki farkt1r. 

Bir kar~Iltk hesabmm kullamlmast yoluyla defter degeri azaltt!mt~ olan ticari alacaklar haricinde, biitiin finansal 
varhklarda meydana gelen, deger di.i~iikliigii dogrudan ilgili finansal varhgm kay1th degerinden dii~iiliir. Ticari 
alacagm tahsil edilememesi durumunda soz konusu tutar kar~Ihk hesabmdan dii~iilerek silinir. Kar~thk hesabmdaki 
degi~imler gelir tablosunda muhasebele~tirilir. 

SatJlmaya haztr ozkaynak araylan haricinde, deger dii~iikliigii zaran sonraki donemde azahrsa ve soz konusu azah~ 
deger dii~iikliigii zararmm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gel en bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden 
muhasebele~tirilmi~ olan deger dii~iikliigii zaran, deger dii~iikliigiiniin iptal edilecegi tarihte, yatmmm deger 
dii~iikliigiiniin hi9 muhasebele~tirilmemi~ olmas1 haline gore ula~acagt itfa edilmi~ maliyet tutanm a~mayacak ~ekilde 
gelir tablosunda iptal edilir. 

Satilmaya haztr ozkaynak araylannm geryege uygun degerinde deger dii~iikliigii sonrasmda meyda?fa ~ 
dogrudan OzkaynakJarda ffiUhasebele~tirilir. . 't ~I ""'~'\ 
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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 s;evrilebilecek olan ve onemli tutarda deger degi~ikligi riski ta~tmayan yi.iksek 
likiditeye sahip diger kisa vadeli yatmmlardtr. 

(ii) Finansal yiikiimliiliikler 

Grup'un finansal ytiki.imli.ili.ikleri ve ozkaynak aras;lan, sozle~meye bagh di.izenlemelere ve finansal bir yi.ikiimli.ili.igi.in 
veya ozkaynaga dayah bir aracm tantmlanma esasma gore smdlandmhr. Grup'un ti.im bors;lan dii~iildiikten sonra 
kalan varhklanndaki hakkt temsil eden sozle~me ozkaynaga dayah finansal aras;tlr. Belirli finansal ytiktimli.ili.ikler ve 
ozkaynaga dayah finansal aras;lar is;in uygulanan muhasebe politikalan a~agtda belirtilmi~tir . 

Finansal yi.ikiimliili.ikler gers;ege uygun deger farki kiir veya zarara yansttilan finansal ytikiimlUliikler veya diger 
finansal yi.iki.imli.iliikler olarak smdlandmhr. 

a) Gercege uygun deger farkz kdr veya zarara yansztzlan finansal yiikiimliiliikler 

Gers;ege uygun deger farkt kiir veya zarara yansttilan finansal yi.ikiimliili.ikler, gers;ege uygun degeriyle kayda ahmr 
ve her raporlama doneminde, bilans;o tarihindeki gers;ege uygun degere gore yeniden degerlenir. 
Gers;ege uygun degerlerindeki degi~im, gelir tablosunda muhasebele~tirilir. Gelir tablosunda muhasebele~tirilen net 
kazans; ya da kaytplar, soz konusu finansal ytikiimltiltik is;in odenen faiz tutanm da kapsar. 

b) Diger finansal yiikiimliiliikler 

Diger finansal yiikiimli.ili.ikler ba~langts;ta i~lem maliyetlerinden anndmlmt~ gers;ege uygun degerleriyle 
muhasebele~tirilir. 

Diger finansal yiiki.imliili.ikler 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 
yiiki.imli.iltigiin itfa edilmi~ maliyetlerinin hesaplanmast ve ilgili faiz giderinin ili~kili oldugu doneme dagttilmast 
yontemidir. 

(iii) Tiirev tinansal araclar 

Grup yabanct para piyasalannda vadeli i~lem anla~malan yapmaktadtr. Tiirev finansal aras;lar ilk kaytt anmda 
ti.irev sozle~mesinin imzalandtgt tarihteki piyasa degeri ile kaydedilir ve bunu mi.iteakip piyasa degeriyle 
yeniden degerlendirilir. 

31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle mevcut forward sozle~melerinin ilk ah~ degeri ile gers;ege uygun 
degeri arasmdaki farklar TMS 39 riskten korunma muhasebesi uygulamalan s;ers;evesinde kar veya zarar tablosu 
altmda muhasebele~tirilmi~tir. 

Riskten korunma muhasebesi is;in yeterli ~artlan saglamayan ti.irev aras;lann rayis; degerlerindeki artt~ veya 
azah~tan kaynaklanan kazans; veya kaytplar dogrudan gelir tablosu ile ili~kilendirilir. 

Rayis; degerler mtimkiin oldugunca aktif piyasalardaki ges;erli piyasa fiyatlanndan, yoksa iskonto edilmi~ nakit 
aktmlan ve opsiyon fiyatlama modellerinden uygun olam ile belirlenir. Ray is; degeri pozitif olan ti.irevler varhk 
olarak, ray is; degeri negatif olan tiirevler ise yi.iki.imliili.ik olarak bilans;oda ta~mtrlar. (Not: 12) 

2.08.09 Kur Degi~iminin Etkileri 

Grup, yabanct para cinsinden yaptlan i~lemleri ve bakiyeleri TL'ye s;evirirken i~lem tarihinde ges;erli olan ilgili kurlan 
esas almaktadtr. Bilans;oda yer alan yabanct para birimi bazmdaki parasal varhklar ve bors;lar bilans;o tarihindeki doviz 
kur1an kullamlarak TL'ye s;evrilmi~tir. Yabanct para cinsinden olan i~lemlerin TL'ye s;evrilmesinden veya parasal 
kalemlerin ifade edilmesinden dogan kur farkt gider veya gelirleri ilgili donemde gelir tablosuna yanstttlmaktadtr. 
Grup genellikle mal ahmt yapttgt doviz cinsleri bazmda mal sati~lannt gers;ekle~tirmektedir. DolaylSlyla onemli bir 
kur riski ta~tmamaktadtr. 

2.08.10 Pay Ba~ma Kazan~ 

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

Ti.irkiye'de ~irketler, sermayelerini, hissedarlanna ges;mi~ ytl karlanndan dagttttklan "bedelsiz pay" yolu ile 
artttrabilmektedirler. Pay ba~ma kar hesaplamrken, bu bedelsiz pay ihract s;tkanlmt~ paylar olarak saythr. Dolaytstyla 
pay ba~ma kar hesaplamasmda kullamlan agtrhkh pay adedi ortalamast, paylann bedelsiz olarak ytkanlmasmt n~ • ..... .r&"!_"!' __ """" ...... 

doniik olarak uygulamak suretiyle elde edilir. ./ ~· :£: ~ 
· ·~~~~4'1'*' \ 

l t,'\ ~ 
12 ·\ ,<it 

I ~'f.} 

~ ~t~~ ~ 0 



DATAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar 
(Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Turk Liras1 olarak gosterilmi:jtir) 

2.08.11 Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar 

Grup, bilanc;o tarihinden sonraki diizeltme gerektiren olaylann ortaya c;tkmast durumunda, mali tablolara alman 
tutarlan bu yeni duruma uygun ~ekilde diizeltmekle yiikiimliidiir. Bilanc;o tarihinden sonra ortaya c;tkan diizeltme 
gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullamctlannm ekonomik kararlanm etkileyen hususlar olmalan halinde mali tablo 
dipnotlannda ac;tklamr. 

2.08.12 Kar~thklar, Sarta Bagh Yiikiimliiliikler ve Sarta Bagh Varhklar 

Kar~tltklar ancak ve ancak Grup 'un gec;mi~ten gelen ve halen devam etmekte olan bir yiikiimlii!Ugii (yasal ya da 
yaptsal) varsa, bu yiikiimlii!Uk sebebiyle i~letmeye ekonomik c;tkar saglayan kaynaklann elden c;tkanlma olasthgt 
mevcutsa ve yiikiimliiliigiin tutan giivenilir bir ~ekilde belirlenebiliyorsa kayttlara almmaktadtr. 

Paranm zaman ic;indeki deger kaybt onem kazandtgmda, kar~thklar ileride olu~mast muhtemel giderleri bugiinkii 
piyasa degerlerine getiren ve gereken durumlarda yiikiimliiliige ozel riskleri de ic;eren vergi oncesi bir iskonto oramyla 
indirgenmi~ degeriyle yanstttlmaktadtr. indirgenmenin kullamldtgt durumlarda, kar~thklardaki zaman farkmdan 
kaynaklanan artt~ faiz gideri olarak kayttlara almmaktadtr. Kar~thk olarak mali tablolara almmast gerekli tutarm 
belirlenmesinde, bilanc;o tarihi itibariyle mevcut yiikiimliiliigiin ifa edilmesi ic;in gerekli harcama tutarmm en gerc;ekc;i 
tahmini esas ahmr. Bu tahmin yapthrken mevcut tiim riskier ve belirsizlikler goz oniinde bulundurulmahdtr. 

Sarta bagh yiikiimliiliikler ve varhklar mali tablolara almmamakta ancak mali tablo dipnotlarmda ac;tklanmaktadtr. 
Sarta bagh yiikiimliiliik olarak i~Ieme tabi tutulan kalemler ic;in gelecekte ekonomik fayda ic;eren kaynaklarm 
i~letmeden c;akma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu ~arta bagh yiikiimliiliik, giivenilir tahminin 
yaptlamadtgt durumlar haric;, olasthktaki degi~ikligin oldugu donemin mali tablolannda kar~tltk olarak mali tablolara 
ahmr. 

2.08.13 Kiralama i~Iemleri 

Kiracz 0/arak Grup 

Finansal Kiralama 

Kira konusu mala ili~kin tiim onemli risk ve getirilerin kiractya devredilmi~ oldugu kiralamalar finansal kiralama 
olarak tammlanmakta ve rayic; bedel veya minimum kira odemelerinden hangisi dti~iikse o tutar ile 
muhasebele~tirmektedir. 

Finansal kiralama i~leminden kaynaklanan yiikiimliiliik kalan bakiye iizerinde sabit bir faiz oram saglamak ic;in, 
odenecek faiz ve anapara borcu olarak ayn~tmlmt~ttr. Finansal kiralama i~Iemine konu olan sabit kiymetin ilk 
edinilme a~amasmda katlamlan masraflar maliyete dahil edilir. Finansal kiralama yolu ile elde edilen sabit ktymetler 
tahmin edilen ekonomik omiirleri iizerinden amortismana tabi tutulur. 

Operasyonel Kiralama 

Kiralayanm, maim tiim risk ve faydalanm elinde bulundurdugu kira sozle~meleri operasyonel kiralama olarak 
adlandmhr. Bir operasyonel kiralama ic;in yaptlan kiralama Odemeleri, kiralama siiresi boyunca normal yonteme gore 
gider olarak kayttlara ahnmaktadtr. Kirac1 stfatt ile taraf olunan kira sozle~meleri istanbul, Ankara, izmir, Diyarbaktr 
ofis ve depo kiralamalarma ve arac; kiralarma ili~kindir. Y tlhk kira Odemeleri kira siiresi boyunca dogrusal yontemle 
gider yaztlmaktadtr. 

Kiralayan 0/arak Grup 

Operasyonel Kiralama 

Grup operasyonel kiralamaya tabi sabit ktymetleri bilanc;oda sabit ktymetin ic;erigine gore gostermektedir. 
Operasyonel kiralama i~Ieminden kaynaklanan kiralama gelirleri, kiralama siiresi boyunca normal yontemle gelir 
olarak kayttlara almmaktadtr. 
Kiraya veren stfatt ile taraf olunan kira sozle~meleri ise Grup'un faaliyet gosterdigi ana binanm kiic;iik ktstmlarmm 
konsolidasyon kapsammda olmayan grup ~irketlere ve bir adet grup dt~I ~irkete ofis ve depo olarak kiralanmasmdan 
kaynaklanmaktadtr. 

2.08.14 ili~kili Taraflar 

Bu mali tablolann amact dogrultusunda ortaklar, list diizey yoneticiler ve Yonetim Kurulu iiyeleri, aileleri ve onlar 
tarafmdan kontrol edilen veya onlara bagh ~irketler, i~tirak ve ortakhklar ili~kili taraflar olarak kabul ve ifad . ,..~-,.......,- ·-·""~~-, 

edilmi~lerdir. ili~kili taraflarla gerc;ekle~tirilen i~lemler ve bakiyeler Not:37'de yer almaktadtr ~.P' .;; T . .r)~. 
. . ~· .. ~ 
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2.08.15 Devlet Te~vik ve Yard•mlan 

Yoktur. 

2.08.16 YatJnm Ama~;h Gayrimenkuller 

Grup'un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle yatmm ama9h gayrimenkulii mevcut degildir. 

2.08.17 Kurum Kazanc1 Uzerinden Hesaplanan Vergiler 

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

Cari vergi 

Cari y1l vergi yilkilmlilliigil, donem kannm vergiye tabi olan k1smi ilzerinden hesaplamr. Vergiye tabi kar, diger 
y•llarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen 
kalemleri hari9 tuttugundan dolay1, gelir tablosunda belirtilen kardan farkhhk gosterir. Grup'un cari vergi 
yilkilmliiliigil bilanyo tarihi itibariyle yasalla~m1~ ya da onemli 5lyilde yasalla~m1~ vergi oram kullamlarak 
hesaplanmi~tir. 
Ertelenmifj vergi 

Ertelenen vergi yilki.imliiliigil veya varhg1, varhklann ve yilki.imliili.iklerin mali tablolarda gosterilen tutarlan ile yasal 
vergi matrah1 hesabmda dikkate alman tutarlan arasmdaki ge9ici farkhhklann bilan9o yontemine gore vergi etkilerinin 
yasala~m1~ vergi oranlan dikkate almarak hesaplanmas1yla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yilkilmliiliikleri 
vergilendirilebilir ge9ici farklann tilmil iyin hesaplamrken, indirilebilir geyici farklardan olu~an ertelenen vergi 
varhklan, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanm kuvvetle muhtemel olmas1 
~artlyla hesaplanmaktad1r. ~erefiye veya i~letme birle~meleri d1~mda varhk veya yilkilmli.iliiklerin ilk defa mali 
tablolara almmasmdan dolay1 olu~an ve hem ticari hem de mali kar veya zaran etkilemeyen geyici zamanlama 
farklanna ili~kin olarak ertelenen vergi yilkilmliiliigil veyavarhg1 hesaplanmaz. 

Ertelenen vergi yi.iki.imliililkleri, Grup'un geyici farkhhklann ortadan kalkmasm1 kontrol edebildigi ve yakm gelecekte 
bu farkm ortadan kalkma olas1hgmm dil~ilk oldugu durumlar haricinde, bagh ortakhk ve i~tiraklerdeki yatmmlar ve 
i~ ortakhklanndaki paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir ge9ici farklann tilmU i9in hesaplamr. Bu tiir yatmm ve 
paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir ge9ici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi varhklan, yakm gelecekte 
vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmamn kuvvetle muhtemel olmas1 ve gelecekte bu 
farklann ortadan kalkmasmm muhtemel olmas1 ~art1yla hesaplanmaktad1r. 
Ertelenen vergi varhgmm kay1th degeri, her bir bilanyo tarihi itibariyle gozden geyirilir. Ertelenmi~ vergi varhgmm 
kay1th degeri, bir kismmm veya tamammm saglayacag1 faydanm elde edilmesine imkan verecek di.izeyde mali kar 
elde etmenin muhtemel olmadigi 6l9ilde azalt1hr. 

Ertelenmi~ vergi varhklan ve yi.ikilmlii!Ukleri varhklann geryekle~ecegi veya yi.ikiimlillilklerin yerine getirildigi 
donemde geyerli olmas1 beklenen ve bilanyo tarihi itibariyle kanunla~m1~ veya onemli 5lyilde kanunla~m1~ vergi 
oranlan (vergi dilzenlemeleri) ilzerinden hesaplamr. 
Ertelenmi~ vergi varhklan ve yilkilmlilli.iklerinin hesaplanmas1 s1rasmda, Grup'un bilanyo tarihi itibariyle varhklarmm 
defter degerini geri kazanma ya da yilkilmliiliiklerini yerine getirmesi i9in tahmin ettigi yontemlerin vergi sonuylan 
dikkate ahmr. 
Ertelenmi~ vergi varhklan ve yilkilmliililkleri, cari vergi varhklanyla cari vergi yilkilmliililklerini mahsup etme ile 
ilgili yasal bir hakkm olmas1 veya soz konusu varhk ve yilkilmli.ililklerin aym vergi mercii tarafmdan toplanan gelir 
vergisiyle ili~kilendirilmesi ya da Grup'un cari vergi varhk ve yilkilmli.ili.iklerini netle~tirmek suretiyle odeme 
niyetinin olmas1 durumunda mahsup edilir. 

Donem cari ve ertelenmifj vergisi 

Dogrudan ozkaynakta alacak ya da bor9 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, yilki.imliiliik ve ~arta bagh bor9larmm geryege uygun degerinde elde ettigi paym satm 
ahm maliyetini a~an kismmm belirlenmesinde vergi etkisi goz onilnde bulundurulur. 

Mali tablolarda yer alan vergiler, cari donem vergisi ile ertelenmi~ vergilerdeki degi~imi i9ermektedir. Grup, donem 
sonu9lan tizerinden cari ve ertelenmi~ vergi hesaplamaktad1r. 
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Vergi varlzk ve Yiikiimliiliiklerinde Netle:;tirme 

Odenecek kurumlar vergisi tutarlan, pe~in odenen kurumlar vergisi tutarlanyla ili~kili oldugu i((in netle~tirilmektedir. 
Ertelenmi~ vergi aktifve pasifi de aym ~ekilde netle~tirilmektedir. 

2.08.18 <;ah~anlara Saglanan Faydalar/K1dem Tazminatlan 

Tiirkiye'de ge9erli i~ kanunlan geregi emeklilik ve kldem tazminat1 provizyonlan ili~ikteki finansal tablolarda 
ger((ekle~tik((e provizyon olarak aynlmaktad1r. Giincellenmi~ olan TMS 19 "9ah:;anlara Saglanan Faydalar" 
Standard! uyannca soz konusu tiirdeki odemeler tammlanmi~ emeklilik fayda planlan olarak nitelendirilir. 

Ekli mali tablolarda kldem tazminati yi.iki.imliiliigi.i, gelecek y!llarda Odenecek emeklilik tazminatmm bilan((o 
tarihindeki degerinin hesaplanmas1 amac1yla enflasyon oranmdan anndmlmi~ uygun faiz oram ile iskonto edilmesi 
ile bulunan tutar olarak mali tablolara yansitiimi~tir. Emeklilik tazminat giderine dahil edilen faiz maliyeti faaliyet 
sonu9lannda kldem tazminat gideri olarak gosterilmektedir. 

2.08.19 Nakit Ak1m Tablosu 
Nakit ve nakit benzeri degerler b'i!cfn((oda maliyet degerleri ile yansitilmaktadirlar. Nakit ak1m tablosu i9in dikkate 
alman nakit ve nakit benzeri degerler eldeki nakit, banka mevduatlan ve likiditesi yiiksek yatmmlan i9ermektedir. 

Nakit ak1m tablosunda, doneme ili~kin nakit ak1mlan i~letme, yatmm ve finansman faaliyetlerine dayah bir bi9imde 
s1mflandmlarak raporlamr.i~letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak1mlan, Grup'un esas faaliyetlerinden 
kaynaklanan nakit aklmlanm gosterir. 

Yatmm faaliyetleriyle ilgili nakit ak1mlan, Grup'un yatmm faaliyetlerinde (varhk yatmmlan ve finansal yatmmlar) 
kulland1g1 ve elde ettigi nakit aklmlanm gosterir. 

Finansman faaliyetlerine ili~kin nakit aklmlan, Grup'un finansman faaliyetlerinde kulland@ kaynaklan ve bu 
kaynaklann geri odemelerini gosterir. 

2.08.20 Gelir Tahakkuklan 

Grup'un sati~mi ger9ekle~tirdigi iiriinlerin tamamma yakmi yurtd1~1 men~eilidir. Ahmlann bir klsm1 yurtd1~1 

firmalardan bir kismi ise yurtd1~1 firmalarm Tiirkiye'deki yerle~ik kurulu~lanndan veya Tiirkiye'de yerle~ik 
kurulu~lardan ger9ekle~tirilmektedir. Yurti9i veya yurt d1~1 firmalan tarafmdan verilen hedeflerin ger9ekle~mesine 
bagh olarak "rebate" , "ristum" , "sell out" ve "bonus adlan" ad1 altmda bir tak1m bedeller almmakta veya cari 
hesaplara mahsup edilmektedir. Soz konusu bedeller satiCI firmalar tarafmdan verilen hedeflerin veya ~artlann 
saglanmas1 ile bilan((onun aktifinde credit note gelir tahakkuku olarak muhasebele~tirilmektedir. Satici firmalar 
tarafmdan "rebate" , "ristum", "sell out" , "bonus" ve "credit note" ad1 altmda diizenlenen belgeler (veya Grup 
tarafmdan di.izenlenen faturalar ile) ile soz konusu bedeller cari hesaptan mahsup edilmekte veya tahsil edilmektedir. 

2.08.21 Garanti Kar~1hklan 

Grup, bili~im teknolojileri i.iri.inlerinin Ti.irkiye distribi.itorliigi.ini.i yapmaktadir. Sat1~1 ger9ekle~en i.iri.inlerin garantileri 
i.iretici firmalar tarafmdan atanan ~irketler tarafmdan verilmektedir. Garanti kapsammda taraf1m1za sunulan iiri.inler 
bayilerden gelmekte ve iireticilere veya iireticilerin atad1g1 firmalara tamir bak1m i9in gonderilmektedir. Tamir bak1m 
sonras1 garanti kapsammda degi~tirilmesi gereken iiri.inler i9in mii~terilere yeni iiri.inler verilmekte, tutan iiretici 
firmalara fatura edilmektedir. Garanti kar~Ihgi yiiki.imliili.igiimiiz bulunmamaktad1r. 

2.09 Yeni ve Revize Edilmi~ Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlan 

i) 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren ge~erli olan yeni standart, degi~iklik, yo rum ve ilke kararlarma ili~kin ozet 
bilgi: 

TMS 1 "Finansal Tablolann Sunulu~u"(Degi~iklik): Yap!lan degi~iklik standartta koklii degi~iklikler 
i9ermemektedir. Onemlilik, dipnot yapiSI, muhasebe politikalan a((Iklamalan, ozkaynakta muhasebele~tirilen 
yatmmlardan kaynaklanan diger kapsamh gelir kalemlerinin sunumu alanlannda baz1 di.izenlemeler getirmi~tir. 
Degi~iklikler ileriye doniik olarak uygulanacaktir. 

TMS 27 " Bireysel Finansal Tablolar" (Degi~iklik): Bireysel finansal tablolarda; i~tirak, i~ ortakhklan ve bagh 
ortakhklar i9in ozkaynak yonteminin kullamlmas1 se9enegine yeniden izin veren bir di.izenleme yapiimi~tir. Yap!lan 
degi~iklige gore bu tiir yatmmlar bireysel finansal tablolarda TFRS 9'a (veya TMS 39) gore hesaplanan degeriyle 
veya maliyet degeri ile yer alabilecegi gibi ozkaynaktan pay alma yontemi ile de muhasebele~tiril~ ·, eJ~~ ·r. 
Degi~iklikler geriye doni.ik olarak uygulanacaktir. £;!.?-···· ··,"b.., c~ ·::._:" 
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TMS 16 "Maddi Duran Varhklar" ve TMS 38 "Maddi Olmayan Duran Varhklar" (Degi~iklik): Maddi Duran 
Varhklar is;in amortisman hesaplamalannda hastlat bazh yi:intemler kaldmlmt~ ve Maddi Olmayan Duran Varhklar 
is;in itfa payt hesaplamalannda hastlat bazh yi:intemler i:inemli i:ils;i.ide stmrlandmlmt~ttr.Degi~iklikler ileriye di:iniik 
olarak uygulanacakttr. 

TMS 16 Maddi Duran Varhklar ve TMS 41 Tanmsal Faaliyetler: Ta~tytct Bitkiler (Degi~iklikler) TMS 16'da, 
"ta~tytct bitkiler"in muhasebele~tirilmesine ili~kin bir degi~iklik yaptlmt~ttr. Yaymlanan degi~iklikte i.izi.im asmast, 
kaus;uk agact ya da hurma agact gibi canh varhk stmfmdan olan ta~tytct bitkilerin, olgunla~ma di:ineminden sonra bir 
di:inemden fazla iiriin verdigi ve i~letmeler tarafmdan iiriin verme i:imrii siiresince tutuldugu belirtilmektedir. Ancak 
ta~tytct bitkiler, bir kere olgunla~ttktan sonra i:inemli biyolojik di:inii~i.imden ges;medikleri is;in ve i~levleri imalat 
benzeri oldugu is;in, degi~iklik ta~tytct bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsammda muhasebele~tirilmesi gerektigini 
ortaya koymakta ve "maliyet modeli" ya da "yeniden degerleme modeli" ile degerlenmesine izin vermektedir. Ta~tytct 
bitkilerdeki i.iriin ise TMS 41 'deki satt~ maliyetleri dii~i.ilmii~ gers;ege uygun deger modeli ile muhasebele~tirilecektir. 
Degi~iklikler ileriye di:ini.ik olarak uygulanacakttr .. 

TFRS 10 "Konsolide Finansal Tablolar" ve TMS 28 "i~tirakler ve i~ Ortakhklarmdaki Yatmmlar" 
(Degi~iklik): Yatznmcz ile jstirak veya js Ortaklzgz Arasmdaki Varlzk Satzslan veya Ayni Sermaye Katkzlan: Yatmmct 
i~letmenin i~tirakine veya i~ ortakhgma varhk satt~t veya varhk katktsmm si:iz konusu olmast durumunda belirli ~artlar 
altmda bi.iti.in kazancm yatmmct tarafmdan muhasebele~tirilmesine ili~kin degi~iklikler yaptlmt~ttr. I Ocak 2016 ve 
sonrasmda ba~layan ytlhk hesap di:inemleri is;in ileriye di:ini.ik olarak uygulanacakttr. 15 Arahk 2015 tarihinde 
Uluslararast Muhasebe Standartlan Kurumu ("UMSK"), i:izkaynak yi:intemi muhasebele~tirmesi ile ilgili yapttgt 
ara~ttrma projesinin sonus;lanm beklemeye karar verdigi is;in uygulama tarihini siiresiz olarak ertelemi~tir. 

TFRS 10 "Konsolide Finansal Tablolar", TMS 28 "i~tirakler ve i~ Ortakhklanndaki Yahnmlar" ve TFRS 12 
"Diger i~Ietmelerdeki Paylara ili~kin Apklamalar" (Degi~iklik): Yatmm isletmeleri "Konsolidasyon 
jstisnalanmn Uygulanmasz ": Bu degi~iklikler ile yatmm i~letmeleri ve onlann bagh ortakhklan is; in konsolidasyon 
muafiyeti uygulamasma as;tkhk getirilmi~tir. Degi~iklikler geriye di:ini.ik olarak uygulanacakttr. 

TFRS 11 "Mii~terek Anla~ma1ar" (Degi~iklik): Yaptlan degi~iklik mii~terek faaliyetlerde hisse edinimine ili~kin 
di.izenlemeler is;ermektedir. Bu degi~iklik, TFRS 3 i~letme Birle~meleri'nde belirtildigi ~ekilde faaliyeti bir i~letme 
te~kil eden bir mi.i~terek faaliyette ortakhk payt edinen i~letmenin, TFRS 3 ve diger UFRS'lerde yer alan i~letme 
birle~meleri muhasebesine ili~kin tiim ilkeleri uygulamasmt gerektirmektedir. Degi~iklikler ileriye di:iniik olarak 
uygulanacakttr. 

TFRS 14 "Diizenleyici Erteleme Hesaplan": Bu standart ilk kez TFRS uygulayacak i~letmeler is;in halihaztrda 
gene! kabul gi:irmii~ muhasebe prensiplerine gore muhasebele~tirdikleri diizenleyici erteleme hesaplanm TFRS'ye 
ges;i~lerinde aym ~ekilde muhasebele~tirmelerine izin vermektedir. Degi~iklikler ileriye di:iniik olarak uygulanacakttr. 

TMS!fFRS'lerdeki ytlhk iyilestirmeler: 
KGK, Eyli.il 2014'te '2012-2014 di:inemine ili~kin Ytlhk iyile~tirme' degi~ikligiyle a~agtdaki standardlarda 
iyile~tirme ve gi.incellemeler yaptlmt~tJr. 

Ytlhk iyilestirmeler- 2012-2014 Di:inemi 

TMS 19 "~ah~anlara Saglanan Faydalar" (Degi~iklik): i~ ili~kisi sonrasmda saglanan faydalara ili~kin 
yi.iki.imli.ili.iklerin (fonlananlann ve fonlanmayanlarm) iskonto edilmesinde kullamlan oranlar, i:izel sekti:ir 
tahvillerinden yi.iksek kaliteli olanlarm raporlama di:inemi sonundaki piyasa getirilerine baktlarak belirlenir. Para 
biriminin, bu gibi yiiksek kaliteli i:izel sekti:ire ait tahviller is;in derin bir piyasanm bulunmadtgt durumlarda, bu para 
birimi cinsinden ifade edilen devlet tahvillerinin (raporlama di:inemi sonundaki) piyasa getirileri kullamhr. 6ze1 sekti:ir 
veya devlet tahvillerinin para birimleri ve vadeleri, i~ ili~kisi sonrasmda saglanan faydalara ili~kin yiikiimliili.iklerin 
para birimi ve tahmin edilen vadeleriyle tutarh olmahdtr. iskonto oranlan belirlenirken yiikiimli.iliiklerin kar~tlandtgt 
iilke'nin degil para biriminin dikkate almmast konusunda degi~iklik getirilmi~tir. Degi~iklik ileriye di:ini.ik olarak 
uygulanacakttr. 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar 
(Tutarlar aksi belirtilmedikqe Tiirk Lirast olarak gosterilmi!jtir) 

aym zamanda ula~amamalan durumunda, ara donem finansal rapor eksik olarak dtizenlenmi~ saythr. Bu bilgiler 
normal olarak ytlhk hesap donemi esasma gore raporlamr. Degi~iklikler geriye dontik olarak uygulanacakttr. 

TFRS 5 "Satt~ Ama~h 'Elde Tutulan Duran Varhklar ve Durdurulan Faaliyetler" (Degi~iklik): i~letme, bir 
varhgt (veya elden 91kanlacak varhk grubunu) satt~ veya otiaklara dagtttm amactyla elde tutulan olarak 
smtflandtrdtgmda; bu smtflamalarda olabilecek degi~ikliklerin muhasebele~tirilmesi/uygulamast ile ilgili a91khk 
getirmi~tir. Degi~iklikler ileriye dontik olarak uygulanacakttr. 

TFRS 7 "Finansal Ara~lar: Apklamalar" (Degi~iklik): a) Standart'da ifade degi~ikligi yaptlmt~ttr: "sonrasznda 
ba!jlayan yzlllk hesap donemlerinde ve soz konusu hesap donemlerinin ara donemlerinde uygulamr. " ifadesi 
"sonrasznda ba!jlayan yzllzk hesap donemlerinde uygulamr." ile gtincellenmi~tir. b) Bir hizmet sozle~mesinin 
devredilen bir varhgm devamt olup olmadtgt konusunda a9tkhk getirilmi~tir . Degi~iklikler geriye dontik olarak 
uygulanacakttr. 

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

TFRS 9 "Finansal Ara~lar" Nihai Standart (2014): UMSK, Temmuz 2014'te TMS 39 Finansal Ara9lar: 
Muhasebele~tirme ve Ol9me standardmm yerine ge9ecek olan ve smtflandtrma ve ol9me, deger dti~tiklilgti ve finansal 
riskten korunma muhasebesi a~amalarmdan olu~an projesi TFRS 9 Finansal Ara9lar't nihai olarak yaymlamt~ttr. 
TFRS 9 finansal varhklann i9inde yonetildikleri i~ modelini ve nakit aktm ozelliklerini yansttan aktlct, tek bir 
smtflama ve olytim yakla~tmma dayanmaktadtr. Bunun tizerine, kredi kaytplanmn daha zamanmda 
muhasebele~tirilebilmesini saglayacak ileriye yonelik bir beklenen kredi kaybt modeli ile deger dti~tiklilgti 

muhasebesine tabi olan ttim finansal ara9lara uygulanabilen tek bir model kurulmu~tur. Buna ek olarak, TFRS 9, banka 
ve diger i~letmelerin, finansal borylanm ger9ege uygun degeri ile ol9me opsiyonunu se9tikleri durumlarda, kendi kredi 
degerliliklerindeki dti~ti~e bagh olarak finansal borcun geryege uygun degerindeki azalmadan dolayt kar veya zarar 
tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doguran "kendi kredi riski" denilen sorunu ele almaktadtr. Standart aynca, 
risk yonetimi ekonomisini muhasebe uygulamalan ile daha iyi ili~kilendirebilmek i9in geli~tirilmi~ bir finansal riskten 
korunma modeli i9ermektedir. TFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasmda ba~layan ytlhk hesap donemleri i9in ge9erlidir; 
ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Aynca, finansal ara9lann muhasebesi degi~tirilmeden 'kendi kredi riski' 
ile ilgili degi~ikliklerinin tek ba~ma erken uygulanmasma izin verilmektedir. 

TFRS 15 "Mii~terilerle Yapllan Sozle~melerden Dogan Hasllat": UMSK Mayts 2014'te UFRS 15 Mti~terilerle 
Yaptlan Sozle~melerden Dogan Hastlat ortak standard tnt yaymlamt~ttr. Standarttaki yeni be~ a~amah model, hastlatm 
muhasebele~tirme ve ol9tim ile ilgili gereklilikleri a9tklamaktadtr. Standart, mti~terilerle yaptlan sozle~melerden 
dogan hastlata uygulanacak olup bir i~letmenin olagan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazt finansal olmayan varhklann 
(omegin maddi duran varhk 91kt~lan) satt~tmn muhasebele~tirilip Oiytilmesi i9in model olu~turmaktadtr. Hastlatm 
muhasebele~tirilmesinde, sozle~mede yer alan mal ve hizmetleri ayn~ttrma ve zaman boyunca muhasebele~tirme 
konulannda yeni yonlendirmeler getirilmi~ ve hastlat bedelinin, ger9ege uygun degerden ziyade, ~irketin hak etmeyi 
bekledigi bedel olarak ol9tilmesine ili~kin htiktimler i9ermektedir. UFRS 15 , 1 Ocak 2018 ve sonrasmda ba~layan 
ytlhk hesap donemleri i9in uygulanacakttr. Erken uygulama soz konusu olacakttr. Standart geriye dontik olarak 
uygulanacakttr. Geriye dontik uygulama i9in iki altematif soz konusu olacakttr. Tam geriye dontik uygulamada mali 
tablolar ge9mi~e dontik olarak revize edilecektir. Modifiye edilmi~ geriye doniik uygulamada onceki donem mali 
tablolan revize edilmeyecek sadece mali tablolarda kar~tla~ttrmah bilgiler verilecektir. 

iii) Uluslararast Muhasebe Standartlan Kurumu ("UMSK") tarafmdan yaymlanmt~ fakat Kamu Gozetimi 
Muhasebe ve Denetim Standartlart Kurumu (KGK) tarafmdan yaymlanmam•~ yeni ve diizeltilmi~ standart, 
degi~iklik ve yorumlara ili~kin ozet bilgi: 

A~agtda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlanndaki degi~iklikler UMSK tarafmdan 
yaymlanmt~ fakat KGK tarafmdan TFRS'ye uyarlanmamt~ttr ve bu nedenle TFRS'nin bir par9asmt olu~turmazlar. 
UMSK tarafmdan yaytmlanmt~ yeni standartlar ve yaptlan degi~iklikler hen liz ytiriirlilge girmemi~tir. 

UFRS 10 ve UMS 28 "Yatlnmc1 i~letmenin i~tirak veya i~ Ortakhgma Yapt1g1 Varhk Satl~lan veya Katkllan" 
(Degi~iklik): UMSK, ozkaynak yontemi ile ilgili devam eden ara~ttrma projesi 91kttlanna bagh olarak degi~tirilmek 
iizere, Arahk 2015'te TFRS 10 ve TMS 28'de yaptlan soz konusu degi~ikliklerin ge9erlilik tarihini siiresiz olarak 
ertelemi~tir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir. 
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UMS 7 "Nakit Ak1~ Tablolan" (Degi~iklik): Ocak 2016 ' da yapilan degi~ikliklerle i~letmelerin finansal 
bors;lanndaki degi~melere ili~kin dipnot bilgilerinin iyile~tirilmesi konususunda dtizenlemeler yap!lmt~tlr. 

i~letmelerin finansman faaliyetlerle ilgili bilgilerin iyile~tirilmesi amas;lanmaktadtr. UMS 7, 1 Ocak 2017 ve 
sonrasmda ba~layan ytlhk hesap donemleri is;in uygulanacaktir. Geriye dontik uygulama yapilmayacakttr. Erken 
uygulama soz konusu olacakttr. 

UMS 12 "Gelir Vergileri" (Degi~iklik): Ocak 2016 ' da yaptlan degi~ikliklerle gers;ege uygun degeri ile ols;tilen 
bors;lanma ara<;:lanna ili~kin ertelenmi~ verginin muhasebele~tirilmesi konusundaki uygulama farklannm mtadan 
kaldmlmasi amas;lanmaktadtr. UMS 12, 1 Ocak 20I7 ve sonrasmda ba~layan ytlhk hesap donemleri is;in geriye dontik 
olarak uygulanacakt1r. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

UFRS 16 "Kiralama i~Iemleri": UMS 17 standartmm yerine ge<;:mek tizere Ocak 2016'da yaytm!anmi~tlr. Kiraci 
konumundaki i~letmeler is;in faaliyet kiralamast ve finansal kiralama aynmm1 bir s;ok durumda ortadan 
kaldtrml\ktadtr. Kiralayan durumundaki i~letmelerin muhasebele~tirme politikalan UMS I7 ile btiytik oranda aymdtr. 
UFRS I6", Ocak 20I9 ve sonrasmda ba~layan ytlhk hesap donemleri is;in geriye dontik olarak uygulanacakt1r. UFRS 
15 Mti~terilerle Yap1lan Sozle~melerden Dogan Hasilat Standart1 ile birlikte uygulanmak ~art1 ile erken uygulamaya 
izin vermektedir. 

UFRS 2 "Hisse bazh odemeler": I Ocak 20 I8 tarihinde veya bu tarihten sonra ba~layan ytlhk raporlama 
donemlerinde ges;erlidir. Degi~iklik nakde dayah hisse bazh odemelerin ols;tim esaslanm ve bir odtillendirmeyi nakde 
dayahdan ozkaynaga dayahya <;:eviren degi~ikliklerin nastl muhasebele~tirilecegini a<;:tklamaktadtr. Bu degi~iklik aym 
zamanda bir i~verenin <;:ah~anmm hisse bazh odemesine ili~kin bir miktan kesmek ve bunu vergi dairesine odemekle 
ytiktimlti oldugu durumlarda, TFRS 2'nin esaslanna bir istisna getirerek bu odtil sanki tamamen ozkaynaga 
dayahymt~s;asma i~lem gormesini gerektirmektedir. Degi~iklikler ileriye dontik olarak uygulanacak olup erken 
uygulamaya izin verilmektedir. 

UFRS 4 "Sigorta Sozle~meleri" (Degi~iklikler): UFRS 4'de yap1lan degi~iklik iki farkh yakla~1m sunmaktad1r: 
"orttik yakla~1m (overlay approach)" ve "erteleyici yakla~1m (deferral approach)" . Yeni degi~tirilmi~ standart; sigo11a 
sozle~meleri tanzim eden tiim ~irketlere yeni sigorta sozle~meleri standardt yaytmlanmadan once UFRS 9 Finansal 
Aras;lar standardmm uygulanmasmdan olu~abilecek dalgalanmayt kar veya zarardan ziyade diger kapsamh gelirlerde 
muhasebele~tirme hakk1 saglayacakttr ve faaliyetleri ag1rhkh olarak sigorta ile baglantth olan ~irketlere UFRS 9 
Finansal Aras;lar standardm1 istege bagh olarak 202I ytlma kadar ges;ici uygulama muafiyeti getirecektir. UFRS 9 
Finansal Aras;lar standardmt uygulamay1 erteleyen i~letmeler halihaztrda var olan UMS 39 "Finansal Ara<;:lar" 
standardm1 uygulamaya devam edeceklerdir. Degi~iklikler ileriye doniik olarak uygulanacakt1r. 

UMS 40 "Yatmm Ama~h Gayrimenkuller" (Degi~iklik): UMS 40 "Yatmm Ama<;:h Gayrimenkuller" standardmda 
degi~iklik yaymlamt~tlr. Yaptlan degi~iklikler, kullamm amac1 degi~ikliginin, gayrimenkuliin ' yatmm amas;h 
gayrimenkul' tammma uymasma ya da uygunlugunun sona ermesine ve kullamm amac1 degi~ikligine ili~kin kamtlarm 
mevcut olmasma bagh oldugunu belirtmektedir. Degi~iklikler, I Ocak 20I8 ve sonrasmda ba~layan ytlhk hesap 
donemleri i<;:in uygulanacakt1r. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

UFRS Yorum 22 "Yabanc1 Para Cinsiden Yapdan i~Iemler ve Avans Bedelleri" (Yorum): Bu yorum yabanc1 
para cinsinden alman veya yap1lan avans odemelerini kapsayan i~lemlerin muhasebele~tirilmesi konusuna as;1khk 
getirmektedir. Bu yorum, ilgili varhgm, gider veya gelirin ilk muhasebele~tirilmesinde kullamlacak doviz kurunun 
belirlenmesi amact ile i~lem tarihini, i~letmenin avans ahm1 veya odemesinden kaynaklanan parasal olmayan varhk 
veya parasal olmayan yiiktimltiklerini ilk muhasebele~tirdigi tarih olarak belirtmektedir. i~letmenin bu yorumu gelir 
vergilerine, veya diizenledigi sigorta polis;elerine (reastirans poli<;:eleri dahil) veya sahip oldugu reastirans poli<;:elerine 
uygulamasma gerek yoktur. Yorum, I Ocak 20I8 ve sonrasmda ba~layan ytlhk hesap donemleri is;in uygulanacakt1r. 
Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

Ydhk iyile~tirmeler- 2014-2016 Donemi 

UMSK, a~agtda belirtilen standartlan degi~tirerek, UFRS 20I4-20I6 donemine ili~kin Ytlhk iyile~tirmeleri 
yaymlamt~tlr: 
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UFRS 12 "Diger i~letmelerdeki Paylara ili~kin A~Iklamalar" (Degi~iklik): i~letmenin, UFRS 5 Sat!~ Ama<;h Elde 
Tutulan Duran Varhklar ve Durdurulan Faaliyetler uyannca sat1~ ama<;h olarak smlflandmlan ya da elden <y1kanlacak 
varhk grubuna dahil olup sat1~ ama<;h olarak smlflandmlan bagh ortakhk, i~tirak veya i~ ortakhklanndaki paylan i<;in 
ozet finansal bilgileri a<;Iklamas! gerekmedigine a<y1khk getirmektedir. Degi~iklik, 1 Ocak 2017 ve sonrasmda ba~layan 
y1lhk hesap donemleri i<;in uygulanacaktir. 

UMS 28 "i~tiraklerdeki ve i~ Ortakhklarmdaki Yatmmlar" (Degi~iklik): i~tirakteki veya i~ ortakhgmdaki 
yatmm, bir giri~im sermayesi kurulu~u veya benzeri i~letmeler yoluyla dolayh olarak ya da bu i~letmelerce dogrudan 
elde tutuluyorsa, i~letmenin, i~tirakteki ve i~ ortakhgmdaki yatmmlanm UFRS 9 Finansal Ara<ylar uyannca ger<yege 
uygun deger fark1 kar veya zarara yans1t11an olarak ol<ymeyi se<yebilmesinin, her i~tirak veya i~ ortakhgmm ilk 
muhasebele~tirilmesi Slrasmda ge<yerli olduguna a<ytkhk getirmektedir. Degi~iklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasmda 
ba~layan y!lhk hesap donemleri i<;in uygulanacakt1r. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

Yukandaki standartlann uygulanmasmm gelecek donemlerde mali tablolara olas1 etkisi degerlendirilmektedir. 

UFRS'ndaki iyilestirmeler 

Ydhk iyilestirmeler- 2010-2012 Donemi 

UFRS 13 "Ger~ege Uygun Deger Ol~iimii" (Degi~iklik): Faiz oram belirtilmeyen klsa vadeli ticari alacak ve 
bor<ylar, iskonto etkisinin onemsiz oldugu durumlarda, fatura tutanndan gosterilebilecektir. Degi~iklikler derhal 
uygulanacaktir. 

Yukandaki standartlann uygulanmasmm gelecek donemlerde mali tablolara olas1 etkisi degerlendirilmektedir. 

3 i~LETME BiRLE~MELERi 

Yoktur. 

4 DiGER i~LETMELERDEKi P A YLAR 

Grup'un diger i~letmelerde pay1 bulunmamaktad1r. 

5 BOLUMLERE GORE RAPORLAMA 
Grup 16 Temmuz 2014 tarihinden itibaren GSM operatoril TUrk Telekomilnikasyon A.~. ile yapm1~ oldugu 
distribiitorliik anla~mas1 ile telekom sektoriinde faaliyet gosterdigi i<;in finansal bilgilerinin boliimlere gore 
raporlanmasma gerek duyulmami~tlr. 

6 NAKiT VE NAK.iT BENZERLERi 

Grup' un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Nakit ve Nakit Benzeri Varhklan a~ag1da 
a<;IklanmJ~tlr: 

Hesap Ad1 
Kasa 
Bank a 
-Vadesiz Mevduat 

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

31 Arahk 2016 
30.075 

5.671.507 
5.671 .507 

38.212.297 
157.965 

44.071.844 

31 Arahk 2015 
31.721 

4.008 .037 
4.008.037 

35.155.487 
101.000 

39.296.245 

31 Arahk 2016 tarihi itibari ile elde edilen ters repo i~lemi 3 giinliik vadeli olup 12.297 TL faiz gelir tahakkuku 
yap!lmi~tlr. Ters repo TL olarak yap!lrnl~ olup faiz oranlan % 6,75-8,25 dir. 

31 Arahk 2015'de elde edilen ters repo i~lemi 4 giinliik vadeli olup 6.938 TL faiz gelir tahakkuku yapllmi~tir. Ters 
repo TL ve USD olarak yap!lm1~ olup faiz oranlan TL(% 4,24 ile 8,92), USD (% 0,72) arasmdad1r. 

Cari ve onceki donem kredi kart! sliplerinin vadesi 1-3 giinliiktiir. 
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Nakit aktm tablosunda nakit ve nakit benzerleri bakiyesi faiz haris; tutan ile yer almaktadtr. 

Nakit ve Nakit Benzerleri 
Bilans;o Bakiyesi 
Gelir Tahakkuklan (-) 
Nakit Aktm Tablosunda Raporlanan 

31 Arahk 2016 
44.071.844 

(12.297) 
44.059.547 

31 Arahk 2015 
39.296.245 

(6.938) 
39.289.307 

31 Araltk 2016 tarihi itibari ile Nakit ve Nakit benzerleri hesap grubunda bloke veya rehin olarak tutu! an tutar 
mevcut degildir. (31 Araltk 2015: Yoktur.) 

7 FiNANSAL Y ATIRIMLAR 

Grup ' un 31 Araltk 2016 ve 31 Araltk 2015 tarihleri ktsa ve uzun vadeli finansal yatmmlan bulunmamaktadtr. 

8 KISA VE UZUN V AD ELi BOR<;LAMALAR 

Grup'un 31 Araltk 2016 ve 31 Araltk 2015 tarihleri itibariyle Ktsa Vadeli Finansal Bors;lan a~agtda as;tklanmt~ttr : 

Hesap Ad1 
Ktsa Vadeli Krediler 
Uzun Vadeli Kredilerin Ktsa Vadeli Ktstmlan 
Toplam Ktsa Vadeli Krediler 

Banka Kredilerinin ayrmttst a~agtda as;tklanmt~ttr: 

31 Arahk 2016 

31 Arahk 2016 

74.988.612 

74.988.612 

31 Arahk 2015 
4.040 

196.577.011 

196.581.051 

Grup'un 31 Araltk 2016 tarihi itibariyle Ktsa Vadeli Finansal Borcu bulunmamaktadtr. 

31 Arahk 2016 

Nev'i 
K1sa Vadeli Krediler 
Uzun Vadeli Kredilerin Kzsa Vadeli Kzszmlan 

Toplam Uzun Vadeli Kredilerin Kisa Vadeli 
KISimlan 

Etkin Faiz Oram 
Doviz Tutan TL Tutan (%) 

74.988.612 74.988.612 11,54-16,44 

74.988.612 

31 Araltk 2016 tarihi itibariyle uzun vadeli kredilerin ktsa vadeli ktsmm toplamt olan 74.988 .612 TL'st TUrk Telekom 
Grubu (TUrk TelekomUnikasyon A.$ ., Avea ileti~im Hizmetleri A.$. ve TTNET A.$.) ' nin bayileri kanalt ile 
abonelerine sattlan 12 ay, 24 ay ve 36 ay vadeli taahhUtlti kampanyalar kapsammda mobil cihazlarm finansmam is;in 
kullamlmt~ olup, bu kredilerin tamamt TUrk Telekom Grubu garantorltigUndedir. TUrk TUrk Telekom Grubu bayileri 
tarafmdan abonelerinden olan cihaz alacaklannm tahsilatlan vadelerinde TUrk Telekom Grubu tarafmdan 
yaptlmaktadtr. 

$irketimiz cihaz satt~lan sonucu olu~an alacak tutarlanm finans kurumlanna temlik etmek suretiyle kredi 
kullanmaktadtr. Temlik ~artlan geregi kredilerin ana para ve faiz tutarlan vadelerinde TUrk Telekomiinikasyon A.$. 
tarafmdan odenmektedir. 

TUrk Telekom Grubu tarafmdan tahsilatma aractltk edilen $irket temlikli alacaklan Ekim 2015 tarihinden itibaren 
faktoring firmalanna gayrikabilli rticti olarak devir ve temlik edilerek tahsil edilmektedir. Temlik ~artlan geregi 
kredilerin ve faktoring tutarlannm ana para ve faizleri vadelerinde TUrk Telekom Grubu tarafmdan odenmektedir. 

Banka Kredilerinin aynnttst a~agtda as;tklanmt~ttr: 

31 Arahk 2015 

Nev' i 

K1sa Vadeli Krediler 
Banka Kredileri 'L 

Toplam Krediler 

Doviz Tutan 

4.040 
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31 Arahk 2015 
Etkin Faiz Oram 

Nev'i Doviz Tutan TL Tutan (%) 

K1sa Vadeli Krediler 
Uzun Vadeli Kredilerin Kzsa Vadeli Kzszmlarz 196.577.011 196.577.011 11,48-16,44 

Toplam Uzun Vadeli Kredilerin Klsa Vadeli 
Klsimlan 196.577.011 

31 Arabk 2015 tarihi itibariyle k1sa vadeli kredilerin 4.040 TL's1 ve uzun vadeli kredilerin k1sa vadeli k1smm toplami 
olan 196.577.01l TL's1 Ttirk Telekom Grubu (Ti.irk Telekomtinikasyon A.$., Avea ileti~im Hizmetleri A.$ . ve 
TTNET A.$ .) 'nin bayileri kanab ile abonelerine satJ!an 12 ay, 24 ay ve 36 ay vadeli taahhi.itli.i kampanyalar 
kapsammda mobil cihazlann finansmam i<;in kullamlmi~ olup, bu kredilerin tamam1 Ti.irk Telekom Grubu 
garanti:irli.igi.indedir. Ti.irk Ti.irk Telekom Grubu bayileri tarafmdan abonelerinden olan cihaz alacaklannm tahsilatlan 
vadelerinde Ttirk Telekom Grubu tarafmdan yapiimaktadir. 

Sirketimiz cihaz sati~Ian sonucu olu~an alacak tutarlanm finans kurumlanna temlik etmek suretiyle kredi 
kullanmaktad1r. Temlik ~artlan geregi kredilerin ana para ve faiz tutarlan vadelerinde Ttirk Telekomi.inikasyon A.$. 
tarafmdan odenmektedir. 

Ttirk Telekom Grubu tarafmdan tahsilatma arac1bk edilen Sirket temlikli alacaklan Ekim 2015 tarihinden itibaren 
faktoring firmalarma gayrikabilli ri.ici.i olarak devir ve temlik edilerek tahsil edilmektedir. Temlik ~artlan geregi 
kredilerin ve faktoring tutarlarmm ana para ve faizleri vadelerinde Ti.irk Telekom Grubu tarafmdan odenmektedir. 

Grup'un 31 Arabk 2016 ve 31 Arabk 2015 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Finansal Bor<;lan a~ag1da a<;Iklanmi~tir: 

Hesap Ad1 

Banka Kredileri 

Toplam Uzun Vadeli Krediler 

31 Arahk 2016 

Nev'i 

Uzun Vadeli Krediler 
Banka Kredileri (TL) 

Toplam Krediler 

DovizTutan 

1.770.872 

31 Arahk 2016 31 Arahk 2015 

1.770.872 67.085.140 

1.770.872 67.085.140 

TLTutan Etkin Faiz Oram (%) 

1.770.872 11,54-16,29 

1.770.872 

Uzun vadeli kredilerin tamam1 Ttirk Telekom Grubu'nun bayileri kanab ile abonelerine sat1lan 12 ay, 24 ay ve 36 ay 
vadeli taahhi.itli.i kampanyalar kapsammda mobil cihazlann finansmam i<;in kullamlmi~ olup, bu kredilerin tamam1 
Ttirk Telekom Grubu garantorli.igi.indedir. 

Ti.irk Telekom Grubu bayileri tarafmdan abonelerinden olan cihaz alacaklannm tahsilatlan vadelerinde Ti.irk Telekom 
Grubu tarafmdan yapilmaktad1r. $irketimiz cihaz sati~Ian sonucu olu~an alacak tutarlanm finans kurumlanna temlik 
etmek suretiyle kredi kullanmaktadir.Temlik ~artlan geregi kredilerin ve faktoring tutarlannm ana para ve faizleri 
vadelerinde Ti.irk Telekom Grubu tarafmdan odenmektedir. 

31 Arahk 2015 

Nev'i 

Uzun Vadeli Krediler 
Banka Kredileri (TL) 

Toplam Krediler 

Doviz Tutan TL Tutan Etkin Faiz Oram (%) 

67.085.140 67.085.140 11,55-16,19 

67.085.140 

Uzun vadeli kredilerin tamami Ti.irk Telekom Grubu'nun bayileri kanab ile abonelerine satilan 12 ay, 24 ay ve 36 ay 
vadeli taahhtitli.i kampanyalar kapsammda mobil cihazlarm finansmam i<;in kullamlm1~ olup, bu kredilerin tamam1 
Ttirk Telekom Grubu garanti:irli.igtindedir. 
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Tiirk Telekom Grubu bayileri tarafmdan abonelerinden olan cihaz alacaklarmm tahsilatlan vadelerinde Tiirk Telekom 
Grubu tarafmdan yaptlmaktadtr. Sirketimiz cihaz satt~lan sonucu olu~an alacak tutarlanm finans kurumlanna temlik 
etmek suretiyle kredi kullanmaktadtr. Temlik ~artlan geregi kredilerin ana para ve faiz tutarlan vadelerinde Tiirk 
Telekom Grubu tarafmdan odenmektedir. 

Finansal Borvlann vadeleri a~agtdaki gibidir: 

Krediler 
0-12 ay 
12-36 ay 

Toplam 

9 DiGER FiNANSAL YUKUMLULUKLER 

31 Arahk 2016 

74.988 .612 

1.770.872 

76.759.484 

31 Arahk 2015 

196.581.051 
67.085.140 

263.666.191 

Grup' un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri ktsa ve uzun vadeli diger finansal yiikiimliiliikleri 
bulunmamaktadtr. 

10 TiCARi ALACAK VE BOR(:LAR 

Grup'un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Ktsa Vadeli Ticari Alacaklan a~agtda avtklanmt~ttr: 

Hesap Ad1 
Ticari Alacaklar 

j[i~kili Taraflardan Ticari Alacaklar 
j/i~kili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 
- Diger Alacaklar 
-Temlikli Alacaklar 

Alacak Senetleri 
Alacak Reeskontu (-) 
Siipheli Ticari Alacaklar 
Siipheli Ticari Alacaklar Kar~tl@ (-) 
Toplam 

31 Arahk 2016 
205.735 .523 

346.868 
205.388.655 
108.958.664 
96.429.991 
16.799.517 
(7.386 .978) 

1.728.923 
(1.728.923) 

215.148.062 

31 Arahk 2015 
277.290.801 

1.087.558 
276.203.243 

60.591.677 
215.611.566 

7.279.209 
(12.658 .712) 

1.740.894 
(1.740.894) 

271.911.298 

31 Arahk 2016 tarihi itibariyle Temlikli Alacaklann ktsa vadeli ktsmt olan 96.429.991 TL'st (31 Arahk 2015 
215 .611.566 TL) Tiirk Telekom Grubu 'nun bayileri kanah ile abonelerine sattlan 12 ay, 24 ay ve 36 ay 
vadeli taahhiitlii kampanyalar kapsammda mobil cihazlann finansmam ivin kullamlmt~ olup, bu alacaklarm tamamt 
Tiirk Telekom Grubu garantOrliigiindedir. Bu tutarm 74.988.612 TL'lik (31 Arahk 2015 196.581.051 TL) ktsmi yine 
aym kampanyalar kapsammda Sirketimizin kullandtgt kredilere kar~thk olarak bankalara temlik edilmi~tir. Tiirk 
Telekom Grubu bayileri tarafmdan abonelerinden olan cihaz alacaklannm tahsilatlan vadelerinde Tiirk Telekom 
Grubu tarafmdan yaptlmaktadtr. Sirketimiz cihaz satt~lan sonucu olu~an alacak tutarlanm finans kurumlarma temlik 
etmek suretiyle kredi kullanmaktadtr. 

Tiirk Telekom Grubu tarafmdan tahsilatma aracthk edilen Sirket temlikli alacaklan Ekim 2015 tarihinden itibaren 
faktoring firmalarma gayrikabilli riicii olarak devir ve temlik edilerek tahsil edilmektedir. Temlik ~artlan geregi 
kredilerin ve faktoring tutarlannm ana para ve faizleri vadelerinde Tiirk Telekom Grubu tarafmdan odenmektedir. 
Ktsa vadeli temlikli alacaklann vade yaptlan a~agtdaki ~ekildedir: 

Temlikli Alacaklar 31 Arahk 2016 31 Arahk 2015 
0-3 ay 38.892.682 54.181.963 
3-12 ax 57.537.309 161.429.603 

ToJ:!lam 96.429.991 215.611.566 

Grup'un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Ticari Alacaklan a~agtda aviklanmt~ttr: 

Hesap Ad1 31 Arahk 2016 
Ticari Alacaklar 

j/i~kili Taraflardan Ticari Alacaklar 
j/i~kili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 

Temlikli Alacak Reeskontu (-) 
Toplam 
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31 Arahk 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar 
(Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Tiirk Lirasl olarak gosterilmi$tir) 

31 Arahk 2016 tarihi itibariyle Temlikli Alacaklann Uzun vadeli ktsmt olan 2.077.902 TL' st (31 Arahk 2015 
79.655.935 TL) ktsmi TUrk Telekom Grubu'nun bayileri kanah ile abonelerine satJ!an 12 ay, 24 ay ve 36 ay 
vadeli taahhUtlti kampanyalar kapsammda mobil cihazlarm finansmam i<;:in kullamlmi~ olup, bu alacaklann tamamt 
TUrk Telekom Grubu garantOrltigUndedir. Bu tutann 1.770.872 TL'lik (31 Arahk 2015 67.085.140 TL) ktsmt yine 
aym kampanya kapsammda ~irketin kullandtgi kredilerin temliki olarak bankalara temlik edilmi~tir . 

TUrk Telekom Grubu bayileri tarafmdan abonelerinden olan cihaz alacaklarmm tahsilatlan vadelerinde TUrk Telekom 
Grubu tarafmdan yapJimaktadtr. $irketimiz cihaz satt~lan sonucu olu~an alacak tutarlanm finans kurumlarma temlik 
etmek suretiyle kredi kullanmaktadtr. 

TUrk Telekom Grubu tarafmdan tahsilatma araciitk edilen $irket temlikli alacaklan Ekim 2015 tarihinden itibaren 
faktoring firmalarma gayrikabilli rUcU olarak devir ve temlik edilerek tahsil edilmektedir. Temlik ~artlan geregi 
kredilerin ve faktoring tutarlannm ana para ve faizleri vadelerinde TUrk Telekom Grubu tarafmdan odenmektedir. 
Uzun vadeli temlikli alacaklann vade yaptlan a~agtdaki ~ekildedir . 

Temlikli Alacaklar 31 Arahk 2016 31 Arahk 2015 

12-36 ay 2.077.902 79.655.935 

Toplam 2.077.902 79.655.935 

Grup'un 31 Arahk 2016 tarihi itibariyle ktsa ve uzun vadeli toplam 216.918.934 TL olan ticari alacagmm 53.370.287 
TL'si teminat kapsammdadtr. 31 Arahk 2015 tarihi itibari ile ise 338.996.440 TL olan ticari alacagmm 26.433.433 
TL' si teminat kapsammdadtr. Ticari alacaklarda risklerin niteligi ve dUzeyine ili~kin ek ac,:tklamalar Not:38'de yer 
almaktadtr. 

$irketin TUrkiye stmrlan is;erisinde ticari alacaklann sigortalanmast konusunda Euler Hermes Sigorta A.$. ile a~agtda 
detaylan yer alan kredi sigortast poli<;:esi bulunmaktad1r. 

Polic,:e 01.04.2016-31.03.2017 tarih arahgmdadtr. 

Polis;eye konu hasarlarda para birimi USD olarak belirlenmi~tir, 

Teminat oram kredi limit talebi yaptlmt~ ticari alacaklann% 90't olarak belirlenmi~tir, 

31 Arahk 2016 tarihi itibariyle Euler Hermes teminat tutan 17.182.496 TL'dir. 

Aynca k1sa ve uzun vadeli olmak Uzere TUrk Telekom Grubundan 98.507.893 TL (31 Arahk 2015 
295.267.501 TL) temlikli alacak tutan bulunmaktadtr. 

SUpheli alacaklar karsthgmdaki hareketler: 

Don em ba~t bakiyesi (-) 
Don em ic,:inde tahsil edilen tutarlar ( +) 
Donem gideri (-)(Not: 30) 

Donem sonu bakiyesi 

1 Ocak-
31 Arahk 2016 

(1.740.894) 
13.208 
(1.237) 

( 1. 728.923) 

Vadesi gec,:mi~ ancak deger dU~UkltigUne ugramamt~ ticari alacaklann vade 
31 Arahk 2016 

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

Top lam 

321.056 
121.445 

442.501 

1 Ocak-
31 Arahk 2015 

(1.665 .857) 
4.479 

(79.516) 

(1. 7 40.894) 

analizi a~agtdaki gibidir: 
31 Arahk 2015 

133.838 
12.319 

146.157 

Grup'un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Ktsa Vadeli Ticari Borc,:lan a~agtda ac,:tklanmt~tJr: 

Hesap Adt 
SatJcilar 

Diger Satlctlar 
ili$kili Taraf Sattct!an 

Bore,: Senetleri 
Bore,: Reeskontu (-) 
Toplam 

23 

31 Arahk 2016 
140.580.264 
140.290.149 

290.Jl5 
179.135 

(1.238.609) 
139.520.790 

31 Arahk 2015 
92.964.144 
92.610.403 

353.741 
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Grup' un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Ticari Borc;:lan bulunmamaktadJr. 

Ticari alacaklann ve borc;:larm ortalama vadesi tic;: aym altmdad1r. Ticari alacaklar ve borc;:lann reeskontunda TL alacak 
ve borc;:larda etkin faiz oram olarak Devlet ic;: Borc;:lanma Senetleri bile~ik faiz oranlan kullamlmi~tir. USD ve EURO 
cinsinden alacak ve borc;:lann reeskontunda ise Libor ve oranlan kullamlmJ~tir. 
31 Arahk 2016 Oranlar: TL % 10 USD % 1,68567 EURO % (0,08629) (31 Arahk 2015 Oranlar: TL % 11 USD % 
1,17800 EURO% (0,05929)) 

11 DiGER ALACAK VE BOR(:LAR 

Grup'un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle K1sa Vadeli Diger Alacaklan a~ag1da ac;:Iklanmi~tlr : 

HesapAd1 
Personelden Alacaklar 
Diger Alacaklar 

-1li$kili Tarajlardan Diger Alacaklar 
-lli!fkili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar 

Toplam 

31 Arahk 2016 
71.028 

71.028 

31 Arahk 2015 
8.651 

15.657 

15.657 
24.308 

Grup'un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Diger Alacaklan bulunmamaktadJr. 
Diger alacaklarda risklerin niteligi ve dtizeyine ili~kin ek ac;:Iklamalar Not:38'de yer almaktad1r. 

Grup'un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle K1sa Vadeli Diger Borc;:lan a~ag1da ac;:Jklanmi~tlr: 

Hesap Ad1 31 Arahk 2016 31 Arahk 2015 
Odenecek Vergi Harx ve Diger Kesintiler 2.838 .289 2.334.720 
Toplam 2.838.289 2.334.720 

12 TUREV ARA(:LAR 

Grup'un finansal yatmmlannm tamami gerc;:ege uygun degeri tizerinden muhasebele~tirilmi~ ttirev arac;:lara ili~kin 
ytiki.imli.ililkler a~ag1da ac;:Iklanmi~tlr : 

Hesap Ad1 31 Arahk 2016 
Ttirev Finansal Araylar Alacak 
Toplam 

Grup 31 Arahk 2016 tarihi itibariyle doviz ahm sozle~mesi yapilmam•~tir. 

31 Arahk 2015 
12.967 
12.967 

Grup 31 Arahk 2015 tarihi itibariyle 2.177.095 USD tutarmda doviz ahm sozle~mesi yapm1~tir. Sozle~melerin tamam1 
0-3 ay vadelidir. Bu sozle~melerin 31 Arahk 2015 tarihi itibariyle geryege uygun degeri 6.317.154 TL olup olu~an 

degerleme fark1 olan 12.967 TL gelir yazilmi~tlr. 

13 STOKLAR 

Grup' un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Stoklan a~ag1da ac;:Iklanmi~tlr: 

Hesap Ad1 
Ticari Mallar 

Yoldaki Mallar 
Stok Deger Dti~tikltigti Karjihgi (-) 
Top lam 

31 Arahk 2016 
31.285.643 

1.111.202 

(914.674) 

31.482.171 

31 Arahk 2015 
37.028.075 

9.851.160 
(955 .820) 

45.923.415 

Faturas1 dtizenlenmi~ ancak stoklara giri~i daha sonra gerc;:ekle~en tirtinler "Yoldaki mallar" hesabma almmaktadir. 

Stok Deger Dtistis kars1hgmdaki hareketler: 

Donem ba~1 bakiyesi ( -) 
Net Gerc;:ekle~ebilir Deger art1~1 nedeniyle iptal 
edilen kar~1hk (+) 
Cari Di:inemde Aynlan Kar~1hk (-)(Not: 28) 
Donem sonu bakiyesi (-) 

24 

1 Ocak-
31 Arahk 2016 

(955.820) 

41.146 

(914.674) 

1 Ocak-
31 Arahk 2015 

(864.124) 
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Stokta 3 aydan fazla bekleyen ticari mallar ic;:in stok bekleme slirelerindeki artt~a bagh olarak artan ylizdelerle stok 
deger dti~tikltigli kar~thg1 hesaplanmaktad1r. 31 Aral1k 2016 tarihi itibariyle stoklann 2.369.822 TL's1 net 
gerc;:ekle~ebilir degeri ile bakiyesi ise maliyet bed eli ile mali tablolarda yer almaktad1r.( 31 Arahk 2015 tarihi itibariyle 
sto kl 2 828 108 TL' kl bT d - . 'I b k' I' b d I' 'I li tablolarda yer almaktadtr) . ann . s1 net gerc;e e~e 1 1r egen 1 e a 1yes1 1se rna 1yet e e 1 1 e rna 
A~;Iklama 31 Arahk 2016 31 Arahk 2015 
Mali yet Bed eli 3.284.496 
Stok Deger Dlislis Kars1hg1 (914.674) 
Net Gerc;eklesebilir Deger (a) 2.369.822 
Mali yet Bedeli ile Y er alanlar (b) 29.112.349 
Toplam Stoklar (a+b) 31.482.171 

Yliktimltiltikler kar~1hgmda teminat olarak verilen stok bulunmamaktad1r. 
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. 

15 PE~iN ODENMi~ GiDERLER VE ERTELENMi~ GELiRLER 

Klsa Vadeli: 

3.783 .928 
(955.820) 
2.828.108 

43.095.307 
45.923.415 

Grup'un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Pe~in Odenmi~ Giderleri a~ag1da ac;aklanm1~t1r: 

Hesap Adt 
Gelecek Aylara Ait Giderler 
Verilen Sipari~ Avanslan 
Top1am 

31 Arahk 2016 
314.882 

2.055.164 
2.370.046 

31 Arahk 2015 
156.509 

1.797.505 
1.954.014 

Grup'un 31Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Ertelenmi~ Gelirleri a~agtda ac;:1klanmt~ttr: 

Hesap Ad1 
Gelecek Aylara Ait Gelirler 
Alman Sipari~ Avanslan 
Toplam 

31 Arahk 2016 

3.046.439 
3.046.439 

31 Arahk 2015 
6.155 

8.274.230 
8.280.385 

31 Arahk 2016 tarihli itibariyle Alman sipari~ avanslannm 2.053.136 TL'hk ktsmt sana! TL ve fiziki TL kontOr 
satt~lan ic;:in alman avanslardan kaynaklanmakta olup son kullamctya yaptlan kontOr sat1~lan gerc;:ekle~tiginde bayilere 
fatura edilmektedir. 

31 Arahk 2015 tarihli itibariyle Alman sipari~ avanslarmm 5.299.314 TL'hk k1smt sana! TL ve fiziki TL kontOr 
sat1~lan ic;:in ahnan avanslardan kaynaklanmakta olup son kullamctya yaptlan kontor sat1~lan gerc;:ekle~tiginde bayilere 
fatura edilmektedir. 

Uzun Vadeli: 

Grup'un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Pe~in Odenmi~ Giderleri bulunmamaktad1r. 

Grup 'un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Ertelenmi~ Gelirleri bulunmamaktad1r. 

16 OZKAYNAK YONTEMiYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 
Yoktur. 

17 Y A TIRIM AMA<;LI GA YRiMENKULLER 

Yoktur. 

18 MADDi DURAN V ARLIKLAR 

Grup'un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Maddi Duran Varhklan a~agtda ac;:1klanm1~ttr· .~""" I ~T.Q~\ 
~r /;~··. \ 25 fj - I l"l 
\ " <'.: ,, 
\\ "';. .:!~ 1'-, 
~ <!' 
~· ~~f:~f.~(f I• 
~ . . ~ .... 
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31 Arahk 2016 

Mali:yet Bedeli 

HesapAd1 
1 Ocak2016 Ah~ SatJ~ (-) 31 Arahk 2016 

Tesis Makine ve Cihazlar 4.170 4.1 70 
Ta~1tlar 159.905 (159.905) 
Demirba~lar 1.074.146 162.819 (3 .237) 1.233.728 
Ozel Mali:yetler 13 .316 13.316 
To~lam 1.251.537 162.819 {163.142} 1.251.214 

Birikmi~ Amortisman 

Don em 
Hesa~ Ad1 1 Ocak2016 Amortismam Sat I~ 31 Arahk 2016 

Tesis Makine ve Cihazlar (4.170) ( 4.170) 

Ta~Itlar (159.905) 159.905 
Demirba~ lar (995.596) (60.856) 1.145 (1.055 .307) 
bzel Mali:yetler (13 .316} (13.316) 
TOJ!Iam ~1.172.987~ (60.856} 161.050 p.072.793) 

Net Deger 78.550 178.421 

31 Arahk 2015 

Mali:yet Bedeli 

Hesap Ad1 
1 Ocak2015 Ah~ SatJ~ (-) 31 Arahk 2015 

Tesis Makine ve Cihazlar 4.170 4.170 
Ta~Itlar 159.905 159.905 
Demirba~lar 1.010.447 63 .699 1.074.146 
Ozel Mali:yetler 13.316 13.316 
Toplam 1.187.838 63.699 1.251.537 

Birikmi~ Amortisman 

Don em 
Hesa~ Ad1 1 Ocak 2015 Amortismam Sat•~ 31 Arahk 2015 

Tesis Makine ve Cihazlar (4.170) (4.170) 
Ta~1tlar (153 .751) (6.154) (159.905) 
Demirba~lar (970.534) (25.062) (995.596) 
Ozel Mali:yetler (13.316) {13.316) 
Toplam (1.141.771} (31.216} (1.172.987} 

Net Deger 46.067 78.550 

Diger Bilgiler: 

Amortisman ve itfa paylannm tamami faaliyet giderlerinde yer almaktad1r. (Not:30) 
Aktif degerlerin sigorta teminat tutanna Not:22'de yer verilmektedir. 
Aktif degerler iizerinde ipotek, kisJtlama ve ~erh mevcut degildir. 

26 
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19 MADDi OLMA Y AN DURAN V ARLIKLAR 

31 Arahk 2016 

Maliyet Bedeli 

Hesap Ad1 
Haklar 
Toplam 

Birikmis itfa Paylan 

Hesap Ad1 
Haklar 
Toplam 

Net Deger 

31 Arahk 2015 

Maliyet Bedeli 

Hesap Ad1 
Haklar 
Top lam 

Birikmis itfa Paylan 

Hesap Ad1 
Haklar 
Toplam 

Net Deger 

1 Ocak 2016 

433.219 
433.219 

1 Ocak 2016 
(271.770) 
(271.770) 

161.449 

1 Ocak 2015 
285 .357 
285.357 

1 Ocak2015 
(243.620) 
(243.620) 

41.737 

Ah~ 

414.443 
414.443 

Donem itfa 
Pay1 

(89.044) 
(89.044) 

Ah~ 
147.862 
147.862 

Donem itfa 
Pay1 

(28.150) 
(28.150) 

Satl~ (-) 31 Arahk 2016 

847.662 
847.662 

Satl~ 31 Arahk 2016 
(360.814) 
(360.814) 

486.848 

Satl~ 31 Arahk 2015 
433.219 
433.219 

Satl~ 31 Arahk 2015 
(271.770) 
(271.770) 

161.449 

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

20 <;ALISANLARA SAG LAN AN FA YDALAR KAPSAMINDA BOR<;LAR 

31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle <;::ah~anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Bors;lar a~ag1da 
as;Iklanmi~tlr: 

Hesap Ad1 31 Arahk 2016 31 Arahk 2015 
Od. Sosyal Giivenlik Kesintisi 100.211 50.744 
Toplam 100.211 50.744 

21 DEVLET TESViK VE Y ARDIMLARI 

Yoktur. 

22 KARSILIKLAR, KOSULLU V ARLIK VE YUKUMLULUKLER 

i) Karszlzklar 

Hesap Ad1 
Fiyat Fark1 Kar~1hklan 
Dava Kar§Ihklan 
Toplam 

31 Arahk 2016 
6.815.909 

620.220 
7.436.129 

27 

31 Arahk 2015 
6.023 .096 

570.764 
6.593.860 
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31 Arahk 2016 

I Ocak itibariyle 

ilave kar~1hk 

bde_me I Mahsup 

Toplam 

31 Arahk 2015 

I Ocak itibariyle 

ilave kar~Iitk 
Odeme I Mahsup 

Toplam 

Dava Kar§•hg• 

570.764 

49.456 

620.220 

Dava Kar§•hg• 

564.382 

6.382 

570.764 

Fiyat Fark1 
Kar§Ihklan 

6.023.096 

6.815 .909 

{6.023 .096) 

6.815.909 

Fiyat Fark• 
Kar§Ihklan 

3.039.I43 

6.023 .096 
(3.039.143) 

6.023.096 

Toplam 

6.593.860 

6.865.365 

{6.023 .096) 

7.436.129 

Toplam 

3.603 .525 

6.029.478 
(3 .039.143) 

6.593.860 

bnceki doneme ili~kin farkh fiyatla satJlan iirtinler is;in mil~terilerden fiyat fark1 faturalan almmakta ve kar~lhklan 
aynlmaktad1r. Aynca satt~lan artttrmak is;in mil~terilere hedefler verilmekte, verilen hedeflerin tutturulmast 
dogrultusunda bayilerden ciro primi, credit note, fiyat fark1 vb faturalar almmakta ve kar~litklan aynlmaktad1r. 
ii) Kosullu Varlzk ve Yiikiimliiliikler; 

31 Arahk 2016 

3I Arahk 20 I6 tarihi itibariyle Grup aleyhine as;Iian 620.220 TL tutarmdaki davalarm tilmil is; in yasal kar~Iitk 
aynlmt~ olup soz konusu tutarlar mali tablolara yanstttlmJ~tJr. 

31 Arahk 2015 

31Arahk 2015 tarihi itibariyle Grup aleyhine as;Iian 570.764 TL tutanndaki davalann tilmil is; in yasal kar~thk aynlm1~ 
olup soz konusu tutarlar mali tablolara yansJtlimi~tir. 

iii) Pasifie yer a/mayan taahhiitler; 

31 Arahk 2016 
TL 

Verilen Teminat Mektuplan 113 .775.616 
TOPLAM 113.775.616 

31 Arahk 2015 
TL 

Verilen Teminat Mektuplan 137.925.616 
TOP LAM 137.925.616 

iv) Akti[degerler iizerinde mevcut bulunan top/am ipotek ve teminat; 

AktifDegerler Dzerinde ipotek ve Teminat bulunmamaktadtr. 

v) Akti[degerlerin top/am sigorta tutarz: 

31 Arahk 2016 

Sigortalanan Aktifin Cinsi 

Ticari Mallar 
Diger 
Toplam 

28 

USD 

20.000.000 
200.000 

20.200.000 

USD EURO 
7.350.000 
7.350.000 

USD EURO 
7.350.000 
7.350.000 

TL 
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31 Arahk 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine A it Konsolide Finan sal Tablolara ili~kin Dipnotlar 
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31 Arahk 2015 

Sigortalanan Aktifin Cinsi 

Ticari Mallar 
T~ttlar 
Diger 
Toplam 

USD TL 

20.000.000 
120.248 

200.000 
20.200.000 120.248 

vi) Grup Tarafindan Veri/en Teminat Rehin jpotekler ve Ozkaynaklara Gram ; 

31 Arahk 31 Arahk 31 Arahk 
Grup tarafmdan verilen TRi' ler 2016 2016 2015 

31 Arahk 
2015 

Di:iviz Tutan TLKar~thgt Di:iviz Tutan TL Kar~thgt 

A. Kendi ttizel 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 top lam 
tutan 
C. Olagan ticari faaliyetlerin ylirlitlilmesi amactyla 
diger 3. Ki~ilerin borcunu temin amactyla verilmi~ 
olan TRi' lerin toplam tutan 
D. Diger veri len 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 top lam tutan 

Toplam 

139.641.736 

7. 350.000 25.866.120 7. 350.000 

113. 775.616 

139.641.736 

Grup tarafmdan verilen diger TRi'lerin ozkaynaklara orant% O'dtr: (31 Arahk 2015:% 0) 

23 T AAHHUTLER 

Yoktur. 

24 <;ALI~ANLARA SAGLANAN FA YDALAR 

HesapAdt 31 Arahk 2016 31 Arahk 2015 
Ktdem Tazminatt Kar~thgt 47.322 45 .672 
Toplam 47.322 45.672 

159.296.476 

21.370.860 

13 7. 925.616 

159.296.476 

Yiirlirliikteki .i~ Kanunu hiikiimleri uyannca, ~ah~anlardan ktdem tazminatma hak kazanacak ~ekilde i~ sozle~mesi sona 
erenlere, mevzuat geregi hak kazandtklan yasal ktdem tazminatlarmm odenmesi ytiktimliiltigti vardtr. 
Aynca, halen ytirtirltikte bulunan mevzuat geregince ktdem tazminatm1 alarak i~ten aynlma hakk1 kazananlara da yasal 
ktdem tazminatlarmt odeme ytikiimltiltigti bulunmaktadtr. 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle Odenecek ktdem tazminatt, 
4.426,16 TL (31 Arahk 2015 : 4.092,53 TL) tavanma tabidir. 
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31 Arahk 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine A it Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar 
(Futarlar aksi belirtilmedikr;e Tiirk Lirasz olarak gosterilmi~tir) 

Esas varsaytm, her hizmet yth iyin olan azami ytiktimli.iltigtin enflasyona paralel olarak artmastdtr. Dolaytstyla, uygulanan 
iskonto oram, gelecek enflasyon etkilerinin dtizeltilmesinden sonraki beklenen reel oram ifade eder. 

31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle ekli mali tablolarda kar~thklar, yah~anlarm emekliliginden 
kaynaklanan gelecege ait olast ytikiimltiltigiintin bugtinkii degeri tahmin edilerek hesaplamr. 

31 Arahk 2016 tarihi itibariyle kar~tltklar ytlhk% 6,75 enflasyon oram ve % 10,5 iskonto oram varsaytmma gore, % 3,51 
reel iskonto oram ile hesaplanmt~ttr. (31 Arahk 2015 : %3,76 reel iskonto oram). Grup'un reel iskonto oranlanna ili~kin 
olarak yapmt~ oldugu varsaytmlar her bilanyo doneminde gozden geyirilmektedir. 

Ktdem tazminatt ytiktimltiltiklerine ili~kin aynlmama olasthgt tahmini 31 Arahk 2016 tarihi iyin % 89,63 'dir. (31 Arahk 
2015:% 91 ,74) 

1 Ocak itibariyle 
Hizmet Mali yeti 
Aktiieryal Kaytp I( Kazany) 
Faiz Maliyeti 
Odeme (-) 
Odeme faydalannm ktstlmast i~ten ytkanlma 
dolaytstyla olu~an kaytp 
Konusu Kalmayan Kar§thk 
Kapam~ Bakiyesi 

1 Ocak 2016 
31 Arahk 2016 

45 .672 
9.596 

(9 .149) 
4.567 

(40.305) 

36.941 

47.322 

1 Ocak 2015 
31 Arahk 2015 

20.048 
10.887 
12.764 
2.005 

(7.889) 

7.857 

45.672 

Cari don em ktdem tazminat kar~thk giderlerinin (gelirlerinin ) muhasebele~tirildikleri hesaplar a~agtdaki gibidir. 

1 Ocak 2016 1 Ocak 2015 
31 Arahk 2016 31 Arahk 2015 

Gene! Yonetim Giderleri (51.104) (20.749) 
Esas Faaliyetlerden Diger (Gelirler) - -
Kar Zararda Muhasebele$tirilen Gider I (Gelir) (51.104) (20.749) 
Diger Kapsamh Gelirde Muhasebele~tirilen Aktiieryal Kazany 
I(Kaytplar) 9.149 (12.764) 
Toplam Donem Gideri I (Geliri) (41.955) (33.513) 

1 Ocak2016 1 Ocak2015 
Hesap Ad1 31 Arahk 2016 31 Arahk 2015 
Diger kapsamh gelirde muhasebele~tir. aktiieryal Kazany I (Kaytplar) 9.149 (12.764) 
Vergi Etkisi % 20 (1 .830) 2.553 
Net Tutar 7.319 (10.211) 

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

Grup'un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Cari Donen Vergisiyle ilgili Varhklan ve Borylan 
bulunmamaktadtr. 

26 DiGER V ARLIK VE YUKUMLULUKLER 

Grup'un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Diger Donen Varhklan a~agtda aytklanmt~ttr: 

Hesap Ad1 
Credit Note Gelir Tahakkuku (*) 
i§ Avanslan 
Toplam 

31 Arahk 2016 
640.676 

38.411 
679.087 

31 Arahk 2015 
2.686.701 

15 
2.686.716 

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

Credit Note Gelir Tahakkuklannm hareket tablosu a~agtdaki gibidir: 
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Avth~ 
Donem ivi Tahakkuk 
Tahsilat I Cari hesap virmam 

Donem sonu bakiyesi 

1 Ocak 2016 
31 Arahk 2016 

2.686.70! 
32.403 .949 

(34.449.974) 
640.676 

1 Ocak 2015 
31 Arahk 2015 

1.535.042 
26.311.346 

{25.159.687) 
2.686.701 

Grup'un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Diger Duran Varhklan bulunmamaktadtr. 

27 OZKA YNAKLAR 

i)Kontrol Giicii Olmayan Paylar 

Yoktur. 

(ii) Sermaye I Kar~tltkh Sermaye i~tirak Diizeltmesi I Geri Ahnmt~ Paylar 

$irketimiz ytkanlmt~ sermayesinin, 20.000.000 TL'hk ktsmmm tamammm olagantistti yedeklerden (Geymi~ ytl 
karlan) kar~tlanmak suretiyle 10.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye artmlmasma ili~kin ba~vuru Sermaye Piyasast 
Kurulu tarafmdan 04.10.2016 tarihinde onaylanmt~ttr. 

$irketin sermayesi her biri I TL nominal bedelli 30.000.000 adet paydan olu~makta olup vtkanlmt~ sermayesi 
30.000.000 TL'dir. $irket'in 30.000.000 TL alan sermayesi 454,545 TL tutanndaki A Grubu nama yazth ve 
29.999.545,455 TL tutanndaki B Grubu hamiline yazth paylardan olu~maktadtr. 

A Grubu paylann yonetim kurulu seyiminde imtiyaz mevcut olup B Grubu paylarm hivbir imtiyazt yoktur. Yonetim 
Kurulu tiye saylSlntn yansmdan bir fazlast A grubu pay sahiplerinin gosterecegi adaylar arasmdan seyilir. 
SPK'nm 05.02.2014 tarihli izni ile kaytth sermaye tavam 20.000.000 TL'den 40.000.000 TL'ye arttmlmt~ttr.Soz 
konusu karar 9 Mayts 2014 tarihinde yaptlan olagan Gene! Kuru) toplanttsmda kabul edilmi~tir.Sermaye Piyasast 
Kurulunun verdigi kaytth sermaye tavam izni 2014-2018 ytllan ivin ge9erlidir. 

31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle $irket'in sermaye ve ortakhk yaptst a~agtdaki gibidir; 

31 Arahk 2016 31 Arahk 2015 

Ortaklar PayOram% PayTutan PayOram% PayTutan 
indeks A.$.(*) %59,24 17.772.688 %59,24 5.924.229 
Tayfun Ate~ %5,00 1.500.000 %5,00 500.000 
HalkaAytk %35,75 10.727.270 %35,75 3.575.757 
Diger %0,01 42 %0,01 14 
Toplam %100 30.000.000 %100 10.000.000 

(*) Halka kapah ktstm% 51,74, Halka aytk ktstm% 7,5 olmak tizere toplam% 59,24 dtir. $irket'in nihai kontrolti 
indeks A.$. vasttast ile Nevres Erol Bilecik ve ailesi Uyelerindedir. 

(iii) Paylara ili~kin Primlerl iskontolar 

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

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

Kar veya Zararda Yeniden Smtflanmayacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirlerin (Giderlerin) analizi a~agtda yer 
almaktadtr. 
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Hesap Ad1 
Aktiieryal Kazan<; ve (Kayzplar) (Not:24) 
Vergi Etkisi (Not:24, Not:35) 

Aktiieryal Kazan£ ve (Kay1plar) (Net) 
Yeniden Degerleme ve Ol£iim Kazan£ ve (KaYiplan) 
Kar veya Zararda Yeniden Smdlanmayacak Birikmi~ 
Diger Kapsamh Gelirler veya (Giderler) 

1 Ocak Ac;:Iit~ 
Artt~ I Azah~ 
Ertelenmi~ Vergi Mahsubu 
Donem Sonu Bakiye 

31 Arahk 2016 
52.828 

{10.566) 
42.262 
42.262 

42.262 

31 Arahk 2016 
34.943 

9.149 
( 1.830) 
42.262 

31 Arahk 2015 
43.678 

(8 .735) 
34.943 
34.943 

34.943 

31 Arahk 2015 
45 .154 

(12.764) 
2.553 

34.943 

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

Hesap Ad1 
Yabanc1 Para <;evrim Farklan 
Yabanc1 Para <;evrim Farklan (Net) 
Kar veya Zararda Yeniden Smdlanmayacak Birikmi~ 
Diger Kapsamh Gelirler veya (Giderler) 

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

1 Ocak Ac;:th~ 
Artt~ I (Azah~) 
Kar veya Zarar Tablosuna Transfer 
Donem Sonu Bakiye 

vi) Kardan KISltlanmt$ Yedekler 

Kardan aynlm1~ ktsttlanmt~ yedekler yasal yedeklerden olu~maktadtr. 

31 Arahk 2016 
1.970.435 
1.970.435 

1.970.435 

31 Arahk 2016 
1.973.382 

(2.947) 

1.970.435 

31 Arahk 2015 
1.973 .382 
1.973.382 

1.973.382 

31 Arahk 2015 
2.001.532 

(28.150) 

1.973.382 

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

(vii) Ge~mi~ YII Karlan 

Gec;:mi~ YII Karlan olaganUstU yedekler ve diger gec;:mi~ ytl zararlarmdan olu~maktadtr. 
Halka ac;:tk ~irketler, temettU dagtttmlanm SPK'nm 11-19.01 nolu "Kar Payt Tebligi" dUzenlemelerine gore yaparlar. 
Bu teblige gore kar dagtttm zorunlulugu yoktur. ~irketler kar dagttlm politikalannda veya esas sozle~melerinde 
belirtilen ~ekilde kar payt oderler. 

Kar paylan taksitler halinde odenenebilecegi gibi ara donem finansal tablolannda yer alan karlar Uzerinden kar payt 
avans1 da odenebilir. ~irketler tarafmdan dagttllmasma karar veri len kar dagttlm tutanmn, tamammm yasal kayttlarda 
yer alan dagtttlabilir kardan kar~tlanabilmesi durumunda, bu tutann tamamt, kar~tlanmamast durumunda ise yasal 
kayttlarda yer alan net dagtttlabilir kann tamamt dagtttlacakttr. SPK dUzenlemelerine gore haztrlanan finansal 
tablolarda veya yasal kayttlann herhangi birinde donem zaran olmas1 durumunda ise kar dagttlmt yaptlmayacakttr. 
Grup'un 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihleri itibariyle Ozkaynak kalemleri a~agtda ac;:tklanmt~ttr: 
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Hesap Ad1 
Sermaye 
Sermaye Dtizeltme Farklart 
Geri Ahnm1~ Paylar (-) (*) 
Pay lara ili~kin Primlerliskontolar 
Kar veya Zararda Y enid en Smd1andmlmayacak 
Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler veya Giderler 

-Yeniden Degerleme ve Olr;iim Kazanr;/Kaytplarz 
Kar veya Zararda Yeniden Smdlandmlacak Birikmi~ 
Diger Kapsamh Gelirler veya Giderler 

- Sattlmaya Haztr Fin. Varhk Deger ArtL~l 
- Riskten Korunma Fonu (Not: 12) 

-Yabanc1 Para (:evrim Farklan 
Kardan Ayrtlan Kls!tlanml~ Yedekler 

- Yasal Yedekler 
- Sermajleye ilave Ed. i~tirak Sat. Karlan 

Gec;:mi~ Yil Kar I (Zararlart) 
Net Donem Kart I (Zarart) 
Top1am 

31 Arahk 2016 31 Arahk 2015 
30.000.000 10.000.000 

1.241.463 1.241.463 
(277.304) 
3.229.361 3.229.361 

42.262 34.943 
42.262 34.943 

1.970.435 1.973 .382 

1.970.435 1.973.382 
3.802.795 2.960.093 
2.709.874 1.867.172 
1.092.921 1.092.921 

16.219.963 19.914.198 
18.077.982 22.148.470 
74.306.957 61.501.910 

Grup'un SPK standartlartna gore hazlrlanml~ mali tablolartnda yer alan donem kart 18.077.982 TL'dir. ~irket'in 
yasal kay1tlarmdaki net donem kart 30.238.856 TL' dir.Grup' un SPK Standartlarma gore haz!rlanml~ mali 
tablolartndaki cari donem karlzarar haric;: birikmi~ karlart ise 16.219.963 TL'dir. ~irket' in yasal kay1tlartndaki cari 
donem kart haric;: dag!tilabilir birikmi~ kar tutan 50.834.844 TL'dir. 

Dag1t1ma konu edilebilecek toplam tutann hesabmda sermaye enflasyon dtizeltmesi farklan dikkate almmam1~tlr. 

(*) T.C. Ba~bakanhk Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli Basm Duyurusu dogrultusunda, Kurul'un ikinci 
bir duyurusuna kadar uygulanmak iizere herhangi bir limit soz konusu olmaks1zm borsada kendi paylartnm geri 
ahmm1 gerc;:ekle~tirilmesine, bu kapsamda geri ahm ic;:in aynlan fon tutartnm 5 milyon TL'ye kadar olmasma, azami 
pay say1smm bu tutart gec;:meyecek ~ekilde belirlenmesine karar verilmi~tir. ~irket bu kapsamda 2016 yi11 ic;:erisinde 
BIST'de i~lem goren ve ~irket sermayesinin %0,21 'ine denk gelen top lam 61.961 adet pay senedini 277.304 TL 
kar~1hgmda geri almi~tlr. Pay geri ahmlartnm finansmam ~irket ic;: kaynaklarmdan saglanml~tlr.Bu paylann geri 
ahmmdan dolay1 kar veya zarar tablosuna herhangi bir kazanc;: ya da kay1p yans!tllmaml~tlr. Alman ya da odenen 
tutarlar dogrudan ozkaynakta muhasebele~tirilmi~tir . 

28 HASILAT VE SA TI$LARIN MALiYETi 

31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihlerinde son a eren hesap donemlerine ait has1lat ve sat1~lartn maliyetinin detay1 
a~ag1da ac;:iklanm!~tlr : 

Hesap Ad1 
Yurtic;:i Sati~lar 
Yurtd1~1 Sat1~lar 

Diger Sati~lar 
Satl~tan iadeler (-) 
Sat!~ iskontolart (-) 
Diger indirimler (-) 
Hasdat 
Sat1lan Ticari Mal Maliyeti (-) 
Brut Kar I (Zarar) 

1 Ocak 2016 
31 Arahk 2016 

1.226.139.653 

13.680.047 
(20.641.534) 

(2.719.666) 
(2.037.991) 

1.214.420.509 
(1.179.815.036) 

34.605.473 

1 Ocak2015 
31 Arahk 2015 

1.086.997.217 
1.168.015 

14.791.960 
(17.206.503) 

(7.853.608) 
(516.583) 

1.077.380.498 
(1.040.009.690) 

37.370.808 

Amortisman giderleri ve itfa paylart faaliyet giderleri hesab1 ic;:erisinde gosterilmektedir. 
29 ARA$TIRMA VE GELi$TiRME GiDERLERi, PAZARLAMA SATI$ DAGITIM GiDERLERi, GENEL 
YONETiM GiDERLERi 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar 
(Tutarlar aksi belirtilmedikc;e Tiirk Lirasz olarak g6sterilmi:jtir) 

Hesap Ad1 
Gene! Yonetim Giderleri (-) 
Pazarlama SatJ~ DagitJm Giderleri (-) 
Toplam Faaliyet Giderleri 

30 NiTELiKLERiNE GORE GiDERLER 

1 Ocak 2016 
31 Arahk 2016 

(6.389.871) 
( 4.995 .482) 

(11.385.353) 

1 Ocak2015 
31 Arahk 2015 

(6.063.269) 
(4.615 .348) 

(10.678.617) 

31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihlerinde sona eren hesap donemlerine ait niteliklerine gore giderleri a~ag1da 
a<;aklanmi~tJr: 

Hesap Ad1 
Pazarlama Sati~ DagJtim ve Gene1 Yonetim 
Giderleri (-) 
- Personel Giderleri 
- Nakliye Lojistik ve Depolama Giderleri 
- Sigortalama Giderleri 
- Kiralama Giderleri 
- Reklam TamtJm Giderleri 
- Mi.i~avirlik ve Denetim Giderleri 
- D1~andan Saglanan Fayda ve Hizmetler 
- Haberle~me Giderleri 
- Diger Giderler 

Toplam Faaliyet Giderleri 

1 Ocak2016 
31 Arahk 2016 

(6.544.069) 
(2 .258.481) 
( 1.057 .167) 

(453 .838) 
(57.805) 

(257.488) 
(124.718) 

(64.399) 
(567.388) 

(11.385.353) 

31 DiGER FAALiYETLERDEN GELiR I GiDERLER 

1 Ocak2015 
31 Arahk 2015 

(6.341.275) 
(2.00 1.807) 

(724.984) 
(362.396) 
(176.673) 
(188.067) 
(163 .202) 

(58.065) 
(662.148) 

(10.678.617) 

31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihlerinde sona eren hesap donemlerine ait diger faaliyetlerden gelir ve 
giderleri a~ag1da as:Iklanmi~tir : 

llesap Ad1 
Esas Faaliyetlerinden Diger Gelirler 

Konusu Kalmayan Kar~ (Dava Kar~Ihgi) 
Konusu Kalmayan Kar~ ($i.ipheli Alacak Kar~Ihg1) 
Sat1~lardan Elimine Edilen Faiz 
Faiz ve Reeskont Geliri 
Kur Farki Gelirleri (Ticari Alacaklar ve Bors:Iar) 
Diger Gelirler ve Karlar 

Esas Faaliyetlerinden Diger Giderler (-) 
Ahmlardan Elimine Edilen Faiz 
Faiz ve Reeskont Gideri 
Kur Fark1 Giderleri(Ticari Alacaklar ve Bors:lar) 
Diger Giderler ve Zararlar (-) 

Diger Gelir I Giderler (Net) 

1 Ocak2016 
31 Arahk 2016 

11.313.775 

11.478 
6.613.244 
1.766.629 
2.917.290 

5.134 
(14.965.194) 
(10.190.963) 

(1.557.139) 
(3.135.215) 

(81.877) 
(3.651.419) 

32 Y A TIRIM FAALiYETLERiNDEN GELiRLER/GiDERLER 

1 Ocak 2015 
31 Arahk 2015 

14.600.961 
26.337 

4.479 
8.792.984 
1.322.411 
4.296.146 

158.604 
(15.988.441) 
(10.990.875) 

(1.173.345) 
(3.642.245) 

(181.976) 

(1.387.480) 

31 Arahk 2016 tarihinde sona eren hesap donemi itibariyle yatmm faaliyet gelirleri 85 .961 TL olup sabit k1ymet sati~ 
kazans:Iarmdan kaynaklanmi~tir. 

31 Arahk 2015 tarihinde sona eren hesap donemi itibariyle yatmm faaliyet gelirleri ve giderleri bulunmamaktadir. 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finan sal Tablolara ili~kin Dipnotlar 
(Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Turk Liras1 olarak gosterilmi~tir) 

Donemler itibariyle Finansal Gelirler a~agtda a~ttklanmt~ttr : 

Hesap Ad1 
Faiz Gelirieri 
Kur ve <;evrim Farkt Gelirleri 
Toplam Finansal Gelirler 

1 Ocak2016 
31 Arahk 2016 

4.073 .934 
39.466 

4.113.400 

Donemler itibariyle Finansal Giderler a~agtda a~ttklanmt~ttr: 

Hesap Ad1 
Banka ve Faiz Giderleri 
Kur ve <;evrim Farkt Giderleri 
Toplam Finansal Giderler 

1 Ocak 2016 
31 Arahk 2016 

(1.062.465) 
(94.068) 

(1.156.533) 

Grup'un aktifle~tirilen finansman gideri bulunmamaktadtr. 

1 Ocak2015 
31 Arahk 2015 

2.609.276 
1.029.691 
3.638.967 

1 Ocak 2015 
31 Arahk 2015 

( 1.151.602) 
(67.928) 

(1.219.530) 

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

Yoktur. 

35 VERGi V ARLIK VE YUKUMLULUKLER 

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

31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihlerinde sona eren hesap donemlerine ait vergi varhk ve ytiktimliiliikleri 
a~agtdaki gibidir: 

HesapAdt 
Cari Don em Yasal Vergi Kar~thg(-) 
Ertelenmi~ Vergi Geliri I (Gideri) 
Toplam Vergi Gelir I (Gideri) 

Hesap Ad1 
Cari Donem Yasal Vergi Kar~thgt 

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

i) Cari Donem Yasal Vergi Kar~thgt 

1 Ocak 2016 
31 Arahk 2016 

(7.570.160) 
3.036.613 

(4.533.547) 

31 Arahk 2016 
7.570.160 

(4.239.176) 
3.330.984 

1 Ocak 2015 
31 Arahk 2015 

(11 .260.056) 
5.684.378 

(5.575.678) 

31 Arahk 2015 
11.260.056 

(8.477.244) 
2.782.812 

Ttirkiye'deki ge9ici vergi ti9er ayhk donemler itibariyle hesaplamp tahakkuk ettirilmektedir. Buna uygun olarak 
Grup' un 2016 ve 2015 yth kazan~tlannm ge9ici vergi doneminde vergilendirilmesi a~amasmda kurum kazan~tlan 
tizerinden %20 oranmda ge9ici vergi hesaplanmt~tlr. 
Ttirk vergi hukukuna gore, zararlar, gelecek ytllarda olu~acak vergilendirilebilir kardan dti~tilmek tizere, maksimum 
5 ytl ta~mabilir. Ancak olu~an zararlar geriye dontik olarak, onceki ytllarda olu~an karlardan dti~tilemez. 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesi uyannca, Kurumlar Vergisi; mtikellefin beyam tizerine tarh olunur. 
Ttirkiye'de vergi degerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatla~ma prosedtirti bulunmamaktadtr. ~irketler 
ilgili ythn hesap kapama donemini takip eden ythn 25 Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini haztrlamaktadtr. 
Vergi Dairesi tarafmdan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayttlan 5 yil i9erisinde incelenerek 
degi~tirilebilirler. 

Gelir Vergisi Stopajz: 

Kurumlar vergisine ek olarak, dagtttlan kar paylan tizerinden gelir vergisi stopaj1 hesaplanmasi gerekmektedir. 
23 .07.2006 tarihli Resmi Gazete' de yaytmlanan 2006110731 sayth Bakanlar Kurulu Karan ile Gelir vergisi st · 
%10' dan %15' e ~ttkanlmt~tlr. T C ··."l 

" • . ·* " ii) Ertelenmi~ Vergi: ' 'I 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine A it Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar 
(Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Tiirk Lirasz olarak gosterilmi:;tir) 

Grup vergiye esas yasal mali tablolan ile TMSITFRS'Ier baz almarak haz1rlanm1!? mali tablolan arasmdaki 
farkhhklardan kaynaklanan ge<;ici zamanlama farklan i<;in ertelenmi!? vergi aktifi ve pasifini muhasebele~tirmektedir. 
Si:iz konusu farkhhklar genellikle baz1 gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlan ile TMSITFRS' ler baz ahnarak 
haz1rlanan mali tablolarda farkh donemlerde yer almasmdan kaynaklanmakta olup a~ag1da a<;1klanmaktad1r. 

31 Arahk 2016 
Birikmi~ Ge~ici 

Farklar 
Hesa~ Ad• 
Sabit K1ymetler (150.119) 
Reeskont Giderleri 55 .379.855 
K1dem TazminatJ Kar!?•hg1 47.322 
Dava Kar~1hg1 620.220 
Stok Deger Dii~iikliigii Kar~1hg1 914.674 
Prekont Geliri (1.237.052) 
Tiirev Arat;lan 
Stok Finansman Pay1 87.271 
Diger {21 .042) 
Ertelenmi~ Vergi Varhg• 

Di:inem Ba~1 Ertelenmi~ Vergi Varhg1 I (Yiikiimliiliigi.i) 
Ertelenmi~ Vergi Geliril (Gideri) 
Yabanc1 Para <;::evrim Fark1 
K1dem TazminatJ Akti.ieryal Kay1p Kazant; Mahsubu 

31 Arahk 2016 31 Arahk 2015 31 Arahk 2015 
Ertelenmi~ Birikmi~ Ge~ici Ertelenmi~ 

Vergi Alacag• I Farklar Vergi Alacag• 
{Borcu} I {Borcu} 

(30.024) (63.177) (12.635) 
11.075.971 39.895.320 7.979.064 

9.464 45 .672 9.134 
124.044 570.764 114.153 
182.935 955 .820 191.164 

(247.410) (991.907) (198 .381) 
(12.967) (2.593) 

17.454 152.838 30.567 
( 4.208) (85 .1502 {17.030) 

11.128.226 8.093.443 

31 Arahk 2016 31 Arahk 2015 
8.093.443 
3.036.613 

{1 .830) 

2.406.512 
5.684.378 

2.553 
Donem Sonu Ertelenmi~ Vergi Varhg1 I Yiikiimliiliigii 11.128.226 8.093.443 

Kullamlmam1~ Vergi Avantajlarma ili!?kin At;Jk!ama: 

Grup'un 31 Arahk 2016 tarihi itibariyle sonraki doneme devreden mali zaran bulunmamaktad1r. 

31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihlerinde sona eren ara hesap donemlerine ait vergi kar~1hklarmm mutabakatJ 
a~ag1daki gibidir: 

Vergi kar~•hgmm mutabakati: 
Devam eden faaliyetlerden elde edilen kar 
Gelir vergisi oram %20 

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

- Kanunen kabul edilmeyen giderlerlgelirler 
Gelir tablosundaki vergi kar§Ihg• gideri 

36 PAY BA~INA KAZAN<; 

1 Ocak 2016 
31 Arahk 2016 

22.611.529 
( 4.522.306) 

589 
(11.830) 

(4.533.547) 

1 Ocak 2015 
31 Arahk 2015 

27.724.148 
(5.544.830) 

5.630 
(36.478) 

(5.575.678) 

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

Hesap Ad1 

Donem Kan I (Zaran) 
Ortalama Pay Adedi 

Pay Ba~ma Dii~en Kazan£ I (Kay•p) (*) 

1 Ocak 2016 
31 Arahk 2016 

18.077.982 
30.000 .000 

0,602599 

1 Ocak2015 
31 Arahk 2015 

22.148.470 
30.000.000 

0,738282 

(*) Grup 33 no'lu Ti.irkiye Muhasebe Standard! ("TMS") "Risse Ba~ma Kazan<;" standard! 64 nolu Geriye Yonelik 
Di.izeltmeler paragrafi uyannca Grup'un bedelsiz sermaye arttmmmdan dolay1 hesaplad1gl hisse ba~ma kazant; tutan 
geriye doniik olarak di.izeltilmi~tir. 

36 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2016 Tarihinde Sana Eren Hesap Do nemine A it Konsolide Finansal Tabla lara ili ~kin Dipnotlar 
(Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Tiirk Lirasz olarak gosterilmi:jtir) 

37 iLi$KiLi T ARAF A(:IKLAMALARI 

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

31 Arahk 2016 
indeks A .~ . 
Neotech A.~. 
Neteks A.~ . 

Teklos A.~. 
infin A.~ . 
Despec A.~ . 

Homend A.~ . 

Arttm A.~ . 

Top lam 

31 Arahk 2015 
indeks A. ~ . 
Neotech A.S. 
Neteks A. ~ . 

Teklos A . ~. 

infin A .~ . 
Despec A. ~ . 

HomendA.S. 
Arttm A. ~ . 

Toplam 

Alacaklar 

Ticari 
Alacaklar 

346.868 

346.868 

Ticari 
Olmayan 
Alacaklar 

Alacaklar 

Ticari 
Alacaklar 

869.338 

214.538 
3.682 

1.087.558 

Ticari 
Olmayan 
Alacaklar 

Bor~lar 

Ticari Bor£1ar 

2.543 
262.021 

21.700 
3.851 

290.115 

Ticari 
Olmayan 
Bor~lar 

Bor~lar 

Ticari Bor£1ar 

262.904 
90.628 

209 

353.741 

Ticari 
Olmayan 
Bor£1ar 

ili~kili taraflardan olan alacak ve bors;Iarm is;erisinde teminath ktstm bulunmamaktadtr. ili~kili taraflarla ilgili olarak 
aynlm1~ ~Upheli alacak kar~thgt tutan mevcut degildir. 
ili~kili taraflar aras1 cari hesap bakiyeleri genelde ticari i~Iemlerden kaynaklanmaktadtr. Ancak baz1 durumlarda 
~irketler arasmda nakit kullandmmlan da olabilmektedir. Ticari olmayan i~lemlerden kaynaklanan bakiyeler ticari 
olmayan bors: veya alacak olarak tasniflenmektedir. Cari hesap bakiyeleri is:in faiz s:ah~tmlmakta olup, 3'er ayhk 
donemler halinde fatura edilmektedir.Sirket donem is:erisinde cari hesap bakiyeleri is:in USD, EUR ve TL Uzerinden 
faiz s:ah~ttrmaktaolup, 2016 y1h faizoranlan strastyla % (3 ,5)% (3 ,5) ve% (14) 'dtir. (31 Arahk 2015'de faizoranlan 
USD, EUR ve TL Uzerinden faiz s:ah~ttrmakta olup, strastyla%% (3 ,5) % (3,5) ve% (14)'dtir. 

b) ili~kili taraflardan yaptlan ahmlar ve ili~kili taraflara yapilan satt~lar a~agtdaki gibidir: 

31 Arahk 2016 

ili~kili Taraflara 
Satl~lar 

indeks A.S. 
Art1m A . ~ . 

Despec A.S. 
infin A.~ . 
Neotech A.~. 
Neteks A.~ . 

HomendA.~ . 

Teklos A. ~. 

TOP LAM 

Mal ve Hizmet 
Satl~lan 

50.209 
1.017 

48.937 

123.125 

223.288 

Ortak 
Gider 

Katlhm 
54.492 

5.521 

149 
21047 

81.209 

37 

Faiz ve Kur 
Fark1 Geliri 

3.165.387 
700 

34.106 
200 

5.669 

13.316 

3.219.378 

Toplam 
Gelirler I 
Satl~lar 

3.270.088 
1.717 

83.043 
5.721 

5.669 
149 

157.488 

3.523.875 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine A it Konsolide Finan sal Tablolara ili~kin Dipnotlar 
{Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Turk Liras1 olarak gosterilmi:jtir) 

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

Ahmlar Ah~lan Katdtm Farkt Gideri 
Arttm A.$. 545 1.882 
Des pee A.$. 273 20.390 
HomendA.$. 1.239.349 496.548 
indeks A.$. 3.959.751 5.499 
infin A.$ . 5.52 1 
Neotech A.$. 
Neteks A.$ 2.170 
Teklos A.~ 2.237.148 11.717 89.844 

TOPLAM 3.477.315 3.976.989 616.333 

Grup' un ili~ki l i taraflanndan ahnan ve verilen teminatlan bulunmamaktadtr 

31 Arahk 2015 

ili~kili Taraflara Mal ve Hizmet Or tak Faiz ve Kur 
Sah~lar Sah~lan Gider Farkt Geliri 

Kahhm 

indeks A.$ . 2.909.919 14.949 1.645.712 
Arttm A.$. 154 
Despec A.$ . 194.920 12.044 
infin A.$ . 1.120.768 249.275 
Neotech A.$. 502 
Neteks A.$. 
HomendA.$. 38 

Teklos A.~ . 68.151 209.272 8.749 

TOP LAM 4.293.758 224.221 1.916.474 

Ortak 
ili~kili Tarafla rdan Mal ve Hizmet Gider Faiz ve K ur 

Ahmlar Ah~lan Kahhm Farkt Gideri 
Arttm 
Des pee 14.745 410 
inbil 19.210 676 
indeks 70.841 3.333.841 192.432 
in fin 134.514 73.547 292.295 
Neotech 
Neteks 497 
Teklos 2.163 .071 47.502 

TOP LAM 2.402.381 3.407.388 533.812 

Toplam 
Giderler/ 
Ahmlar 

2.427 
20.663 

1.735.897 
3.965 .250 

5.521 

2.170 
2.338.709 

8.070.637 

Toplam 
Gelirler I 
Satt~lar 

4.570.580 
154 

206.964 
1.370.043 

502 

38 

286.172 

6.434.453 

Toplam 
Giderler/ 
Ahmlar 

15.155 
19.886 

3.597.114 
500.356 

497 
2.210.573 

6.343.581 
Grup'un ili~kil i taraflanndan alman ve verilen teminatlan bulunmamaktadtr. 

c) Dst diizey yoneticilere saglanan fayda ve iicretler 

Hesap Ad1 
(:ah~anlara saglanan ktsa vadeli faydalar 
i~ten <;akanlma nedeniyle saglanan 
faydalar 
Diger uzun vadeli faydalar 
Toplam 

31 Arahk 2016 
1.767.080 

1.767.080 

31 Arahk 2015 
1.873.896 

1.873.896 

Ost dtizey yoneticilere saglanan fayda ve hizmetler genel mi.idtir ve genel mtidtir yardimciiannm ticretlerini 
kapsamaktad1r. ~~ 

#
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine A it Konsolide Finansa1 Tablo1ara ili~kin Dipnotlar 
(Tutarlar aksi belirtilmedikc;e Tiirk Lirasz olarak gosterilmi~tir) 

38 FiNANSAL ARA(:LARDAN KA YNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DUZEYi 

(a) Sermaye risk yonetimi 

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

Grup'un sermaye yapisJ 8. notta as;1klanan kredileri de is;eren bors;lar, 6. notta as;1klanan nakit ve nakit benzerleri ve 
sJrasiyla 27. notta as;1klanan yikanlmi~ sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve ges;mi~ yii karlanm da is;eren 
ozkaynak kalemlerinden olu~maktadJr. 
Grup'un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye Simflyla ili~kilendirilen riskier list yonetim tarafmdan 
degerlendirilir. Dst yonetim degerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapismt yeni bors; edinilmesi veya mevcut olan 
borcun geri odenmesiyle oldugu kadar, temettii odemeleri, yeni pay ihraci yoluyla dengede tutulmast 
amas;lanmaktadtr. 

Grup sermayeyi bors;/toplam sermaye oranmt kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye boltinmesiyle 
bulunur. 

Net bors;, nakit ve nakit benzeri degerlerin toplam bors; tutanndan (bilans;oda gosterildigi gibi kredileri, finansal 
kiralama ve ticari bors;lan is;erir) dii~Uimesiyle hesaplamr. Top lam sermaye, bilans;oda gosterildigi gibi oz sermaye ile 
net borcun toplanmastyla hesaplamr. 

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

Grup'un spektilatif amas;h finansal aract (ttirev Uriin niteligindeki finansal aras;larm da dahil oldugu) yoktur ve bu 
ttir aras;lann ahm-sattmt ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadtr. 
(b) bnemli muhasebe politikalan 

Grup'un finansal aras;larla ilgili onemli muhasebe politikalan 2 numarah dipnotta as;tklanmt~ttr. 

(c) Grup 'un Maruz kaldigt riskier 

Faaliyetleri nedeniyle Grup, doviz kurundaki, faiz oramndaki degi~iklikler ve diger risklere maruz kalmaktadtr. 
Grup aynca Finansal aras;lan elinde bulundurmast nedeniyle kar~t tarafm anla~manm gereklerini yerine getirememe 
riskini de ta~tmaktadtr. 

Grup dtizeyinde kar~tla~tlan piyasa riskleri, duyarhhk analizleri esasma gore ols;Ulmektedir. Cari ytlda Grup'un maruz 
kaldtgt piyasa riskinde ya da kar~tla~tlan riskleri ele ah~ yonteminde veya bu riskleri nastl ols;ttigiine clair kullandtgt 
yontemde, onceki seneye gore bir degi~iklik olmamt~ttr. 

( c 1) Kur riski ve yonetimi 

Yabanc1 para cinsinden i~lemler, kur riskinin olu~masma sebebiyet vermektedir. Grup, doviz cinsinden varhk ve 
yiikiimltiliiklerinin TUrk Liras1'na s;evriminde kullamlan k·ur oranlannm degi~imi nedeniyle kur riskine maruzdur. Kur 
riski ileride olu~acak ticari i~lemler, kayda alman aktifve pasifler arasmdaki fark sebebiyle ortaya s;tkmaktadtr. 

Grup, esas olarak doviz tevdiat olarak mevduatlanm degerlendirdiginden, doviz cinsinden alacak ve bors;lan 
bulundugundan kur degi~im1erinden degi~imin yontine bagh olarak kur riskine maruz kalmaktadtr. 

A~agtda belirtildigi iizere Grup yonetimi TUrk Lirast cinsinden varhk ve ytikiimliiliiklerinin dengesini as;1k pozisyon 
olarak degerlendirmekte ve takip etmektedir. Buna gore TL pozisyon riskinin 31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 
tarihleri itibariyle a~agtda sunulmu~tur: 

31 Arahk 2016 tarihi itibariyle diger ttim degi~kenler sabit iken kurlar gene! seviyesi% 10 daha yiiksek olsa idi 
$irket'in vergi oncesi kan 65 .291 TL{31 Arahk 2015 : 474.013 TL) daha ytiksek olacaktt. 
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DATAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 

31 Arahk 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar 
(Tutarlar aksi belirtilmedikc;e Tiirk Liras1 olarak gosterilmiljtir) 

Diiviz Kuru Duyarhhk Analizi Tablosu 

Cari Diinem 31.12.2016 

Kar I (Zarar) 

Yabanc1 Paramo Deger 
Kazan mas• 

Yabaoc1 Paramo Deger 
Kaybetmesi 

USO' nin TL Kar$tsmda% 10 deger degi§imi halinde; 

1- ABO Dolan Net Varhk I (Ytiktimloliigo) 

2- ABO Dolan Riskinden Korunan Ktstm (-) 

3- ABO Dolan Net Etki (1+2) 

Euro' nun TL Kar$1Smda % l 0 deger degi§imi halinde; 

4- Euro Net Varhk I (Yokomlologo) 

5- Euro Riskinden Korunan Ktstm (-) 

6- Euro Net Etki (4+5) 

Oiger Ooviz Kurlarmn TL Kar$1Smda% 10 deger deg;i$imi halinde; 

7- Oiger Ooviz Net Varhk I (YOktimltiltigti) 

8- Oiger Ooviz Kuru Riskinden Korunan Ktsim (-) 

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

To lam 

Diiviz Kuru Duyarhhk Aoalizi Tablosu 

Ooceki Diioem 31.12.2015 

83.267 (83.267) 

83.267 (83.267) 

(17.976) 17.976 

(17.976) 17.976 

65.291 (65.291) 

Kar I (Zarar) 

USO' nin TL Kar$ISmda% l 0 deger degi$imi halinde; 

1- ABO Dolan Net Varhk I (YtiktimlOltigti) 

2- ABO Dolan Riskinden Korunan Ktsim (-) 

3- ABD Dolan Net Etki (1+2) 

Euro' nun TL Kar§ISmda% l 0 deger degi$imi halinde; 

4- Euro Net Varhk I (Ytiktimltiltigti) 

5- Euro Riskinden Korunan Kisim (-) 

6- Euro Net Etki (4+5) 

Oiger Do viz Kurlannn TL Kar$ISmda% l 0 deger degi$imi halinde; 

7- Oiger Doviz Net Varhk I (Yokomltiliigti) 

8- Diger Ooviz Kuru Riskinden Korunan Kisim (-) 
9- Diger Diiviz Varhklan Net Etki (7+8) 

Toplam 

40 

Yabaoc1 Paramo Deger 
Kazan mas• 

(428.843) 

(428.843) 

(45.170) 

(45.170) 

(474.013) 

Yabaoc1 Paramo Deger 
Kaybetmesi 

428.843 

428.843 

45.170 

45.170 

474.013 
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Doviz Pozisronu Tablosu 

!. Ticari Alacaklar 

2a. Parasal Finansal V arhklar 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varhklar 

3. Diger 

4. Donen 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 

I I . Finan sal Yiikiimliiliikler 

12a. Diger Yiikiirnliiliikler 

12b. Parasal Olmayan Diger Yiik. 

TL Kar~1hg1 

2.286.888 

428.051 

312.322 

3.027.261 

3.027.261 

(1.849.698) 

(524.658) 

31 Arahk 2016 

USD EURO TLKar~ll1i:! 

649.832 3.301.899 

I J 7.391 4.024 1.594.449 

88.748 51.577 

855.971 4.024 4.947.925 

855.971 4.024 4.947.925 

(520.225) (5 .100) (3 .022.758) 

(99.138) (47.379) (335.174) 

31 Arahk 2015 

USD EURO 

l.J 35.513 88 

548.230 131 

17.739 

1.701.482 219 

1.701.482 219 

(893 .210) (133.957) 

(106 .081) (8.413) 

13. Klsa Vadeli Yiik. Toplam1 (10+11+12) (2.374.356) (619.363) (52.479) (3.357.932) (999.291) (142.370) 

14. Ticari Bor9lar 

15. Finansal Yiikiimliiliikler 

16a. Diger Yiik. 

16b. Parasal Olmayan Diger Yiik. 

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

18. Toplam Yiikiimliiliikler (13+17) (2.374.356) (619.363) (52.479) (3.357.932) (999.291) (142.370) 

19. Bilan~o d1~1 Tiirev Ara~larmm Net Varhkl (Yiikiindiiliik) Pozisyonu 
(19a-19b) 

19a. Hedge Edilen Toplarn Varhk Tutan 

19b. Hedge Edilen Toplarn Yiik. Tutan 

(6.330.121) 

6.330.121 

(2. I 77.095) 

2.177.095 

20. Net Yabanc1 Para Varhk/ (Yiikiindiiliik) Pozisyonu (9-18+19) 652.905 236.608 (48.455) (4.740.128) (1.474.904) (142.151) 

21. Parasal Kalemler Net Yabanc1 Para Varhk/ (yiikiindiiliik) JIOzisyonu 
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 340.583 147.860 (48.455) 1.538.416 684.452 (142.151) 
22. Doviz Hedge'i l~in Kullamlan Finansal Ara~larm Toplam Ger~ege 
Uygun Degeri 

23. Doviz Varbklarm Hedge Edilen Klsmmm Tutan 

. ·;::::.-:::.~-==~::~~ ·~oviz Yiikiimliiliiklerin Hedge Edilen Klsmmm Tutan 

,1;/ 'II 1 ft 23~Th'l-. cat /r ,s .... ~ ~--..;: 

~"'~""· It; \ 
= ~ ~ "' (j 

P_. ~ 
Q3~ 

12.947.817 
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6.317.155 

l.J68.015 

32.406.901 

2.172.635 
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c2 ) Kar~t Taraf Riski 

31 Arahk 2016 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kahnan azami kredi riski (A+B+C+D) 
- Azami riskin teminat, vs ile gilvence a/una alznnu~ lasmz 

A. Vadesi ge~memi~ yada deger dii~iikliigiine ugramam1~ finansal varhklann net defter degeri 
B. Vadesi ge~mi~ aucak deger dii~iikliigiine ugramam1~ varhklarm net defter degeri 
- Teminat vs. ile guvence altzna almmz~ kzsmz 

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

-Deger Dii~iikliif;ii (-) 
-Net degerin teminat, vs i/e gzlvence a/una alznmz~ kzsmz 

- Vadesi Geyrnerni~ (briit defter degeri) 
- Deger Dii~iikliif;ii (-) 
-Net degerin teminat, vs ile giivence a/una alzmm~ kzsmz 

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

31 Arahk 2015 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kahnan azami kredi riski {A+B+C+D) 
- Azami riskin teminat, vs i/e giivence a/una alznmz~ kzsmz 

A. Vadesi ge~memi~ yada deger dii~iikliigiine ugramam1~ finansal varhklann net defter degeri 
B. Vadesi ge~mi~ aucak deger dii~iikliigiine ugramam1~ varhklarm net defter degeri 
- Teminat vs. ile guvence a/tma altnmz~ kzsmz 

C. Deger dii~iikliigiine ugrayau varhklann net defter degerleri 
- Vadesi Geyrni~ (brut defter degeri) 

- Deger Dii~iikliif;ii (-) 
- Net degerin teminat, vs ile giivence a/una almmz~ kzsmz 

- Vadesi Geymemi~ (brut defter degeri) 
- Deger Dii~iikliif;ii (-) 
- Net degerin teminat, vs ile giivence a/una alznmz~ kzsmz 

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

42 

Alacaklar 

Ticari Alacaklar Dij!;er Alacaklar 
ili~kili Diger ili~kili Dij!;er 

346.868 216.572.066 71.028 
151.878.180 

346.868 216.221.332 
350.734 

1.728.923 
(1.728.923) 

Alacaklar 

71.028 

Ticari Alacaklar Diger Alacaklar 
ili~kili Diger ili~kili Diger 

1.087.558 337.908.882 - 24.308 
313.470.085 

1.087.558 337.767.519 - 24.308 
146.157 

1.740.894 - -
(1.740.894) - -

Dip 
Not 

10-11 

10-11 

10-11 
10-ll 
10-11 
10-11 
10-ll 

Dip 
Not 

lO-ll 

10-ll 

10-ll 
10-11 
10-ll 
10-ll 
10-ll 

Bankalardaki 
Mevduat ile 
Ters Repo 

43.883.804 

43.883.804 

Bankalardaki 
Mevduat 

39.163.524 

39.163.524 

-
-
-
-
-
-
-

Dip 
Not 

Dip 
Not 

6 

6 

6 
6 
6 
6 
6 

6 

6 

6 
6 
6 
6 
6 
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31 Arahk 2016 
Vadesi iizerinden 1-30 giin ge9mi~ 
Vadesi iizerinden 1-3 ay geymi~ 
Vadesi iizerinden 3-aydan fazla ge9mi~ 

Teminat, vs ile giivence altma almm1~ klsm1 

31 Arahk 2015 
Vadesi iizerinden 1-30 giin ge9mi~ 
Vadesi lizerinden 1-3 ay ge9mi~ 
Vadesi lizerinden 3-aydan fazla geymi~ 

Teminat, vs ile glivence altma ahnm1~ k1sm1 

Kredi riski yonetimi: 

Alacaklar 

Ticari Alacaklar 
321.056 
121.445 

91.767 

Diger Alacaklar 

Alacaklar 

Ticari Alacaklar 
133.838 
12.319 

4.794 

Diger Alacaklar 

Datagate'nin tahsilat riski esas olarak ticari alacaklanndan dogmaktad1r. Ticari alacaklann tamamma yakm1 
bayilerden olan alacaklardan kaynaklanmaktad1r. Grubumuz, bayileri lizerinde 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 
iyin limitler belirlenmi~tir ve limitler gerektiginde revize edilmektedir. Bayilerden yeterli teminat almmas1 kredi 
riskinin yonetiminde kullamlan diger bir yontemdir. Grup'un onemli tutarlarda az say1da mli~teri yerine, 90k say1da 
mli~teriden alacakh olmas1 nedeniyle onemli bir ticari alacak riski bulunmamaktad1r. Ticari alacaklar, Grup 
Yonetimi 'nce ge9mi~ tecrtibeler ve cari ekonomik durum goz online almarak degerlendirilmekte ve uygun oranda 
~tipheli alacak kar~li@ aynld1ktan sonra bilanyoda net olarak gosterilmektedir. SektOr yapiSI geregi hasliatm ytiksek 
kar marjmm dti~tik olmas1 tahsilat ve risk takip politikalanm ~irketimiz yontinden olduk9a onemli klimaktad1r 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 aylimaktad1r. Zor duruma 
dti~en baz1 bayiler i9in vade yapliandmlmasi da yapliabilmektedir. Sektorde kar marjlan dti~tik oldugu i9in alacaklann 
tahsilat1 son derece onem arz etmektedir. Alacak risklerini azaltabilmek i9in cari hesaplar ve risk yonetim birimi 
mevcut olup bayiler lizerinden kredibilite degerlendirilmeleri yapliarak sat!~ yapilmaktadir. Yeni yah~1lan veya riskli 
gortilen bayilerden nakit tahsilat yap1larak sat1~ yapilmaktadir. 

Datagate, Ttirkiye'de bilgisayar ve par9alannm ahm1 ve sat1m1 yapan bir9ok kurulu~a mal satmaktad1r. 
Dag1tlm kanah i9erisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayilerin sermaye yap Is I dti~tiktlir. Tiirkiye' de top lam 5.000 
civannda oldugu tahmin edilen bu grup bayiler, risk yonetimi ay1smdan 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 sualanabilir: 

Sektorde 1 ylim1 doldurmam1~ firm alar ile nakit 9ah~ma: SektOrde bir ylim1 doldurmam1~ bilgisayar firmalan 
ile nakit d1~mda yah~Ilmamaktad1r. 

Cari hesaplar ve risk yonetimi departmam i9erisinde yaplianm1~ iki personelden olu~an istihbarat ekibi 
slirekli olarak bayilerin istihbaratlanm yapmaktad1rlar. 

Kredi Komitesi: SektOrde bir y1hm doldurmu~ firmalar ile kredi limit artmmmda bulunulan firmalarm 
gerekli istihbarat yah~malan istihbarat ekibince dtizenlenerek, her hafta toplanan kredi komitesine sunulur. Kredi 
komitesi, mali i~lerden sorumlu gene! miidtir yardimCISI ba~kanhgmda finansman mtidtirli, cari hesaplar mtidtirli, 
istihbarat elemam ve ilgili mti~terinin sat!~ departmam mtidtirtinden olu~ur. Kredi komitesi elde edilen istihbarat 
bilgileri ve ge9mi~ Odeme ve sat1~ performanslanna bagh olarak firmalara kredi limiti tesis eder. <;::ah~ma ~eklini 
belirler ve gerekirse bayiden teminat almmasmi, ipotek talep edilmesini ister. 
Ticari alacaklar, Grup politikalan ve prosedtirleri dikkate ahnarak degerlendirilmekte ve bu dogrultuda ~lipheli alacak 
kar~Ihg1 aynld1ktan sonra bilan9oda net olarak gosterilmektedir. (Not 10). 
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(c3) Faiz oram riski yonetimi 

Grup sabit faizli finansal aras:Ian nedeniyle faiz riskine maruz kalmaktadir. 

Faiz Pozisyonu Tablosu 

Sabit Faizli Finansal Ara~lar 
Finansal Varhklar 
Finansal Yiikiimltiliikler 

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

31 Arahk 2016 

38.212.297 
76.759.484 

31 Arahk 2015 

35.155.487 
263 .666.191 

31 Arahk 2016 tarihinde faiz 1 puan yiiksek olsayd1 ve diger ti.im degi~kenler sabit kalsaydi , vergi oncesi kar 385.472 
TL daha dii~iik olacakt1. 

31 Arahk 2015 tarihinde faiz 1 puan yiiksek olsayd• ve diger tiim degi~kenler sabit kalsaydi, vergi oncesi kar 
2.285.107 TL daha dii~iik olacakti. 

(c4) Likidite risk yonetimi 

Grup, nakit akimlanm diizenli olarak takip ederek finansal varhklarm ve yiikiimltiliiklerin vadelerinin e~le~tirilmesi 
yoluyla yeterli fonlann ve borylanma rezervinin devammi saglayarak, likidite riskini yonetmeye s:ah~maktadir. 

Likidite riski tablolan 

ihtiyath likidite riski yonetimi, yeterli ols:iide nakit tutmay1, yeterli miktarda kredi i~lemleri ile fon kaynaklannm 
kullamlabilirligini ve piyasa pozisyonlanm kapatabilme giiciinii ifade eder. 

Mevcut ve ilerideki muhtemel bors: gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say1da ve yiiksek kalitedeki kredi 
saglayiciiarmm eri~ilebilirliginin siirekli kilmmasi suretiyle yonetilmektedir. 

A~ag1daki tablo, Grup'un tiirev niteliginde olan ve olmayan finansal yiikiimliiliiklerinin TL bazmda vade dagii•mmi 
gostermektedir. 

31 Araflk 2016 

Sozle§me Vadeleri 
Tiirev Olmayan 
Finansal 
Yiikiimliiliikler 
Banka Kredileri 
Ticari Bon;lar 
Diger Borr;lar 

Diger 

Defter Degeri 

219.118.563 
76.759.484 

139.520.790 
2.838.289 

Sozle~me 

Uyarmca Nakit 
C:::•k•~lar 
Toplam1 3 Aydan K1sa 

222.683.066 180.341.939 
79.085.378 36.744.251 

140.759.399 140. 759.399 
2.838.289 2.838.289 

Grup 31 Arahk 2016 tarihi itibariyle doviz ahm sozle~mesi yapilmami~tir. 

31 Araflk 2015 

Sozle§me Vadeleri 
Tiirev Olmayan 
Finansal 
Yiikiimliiliikler 
Banka Kredileri 
Ticari Borr;lar 
Diger Borr;lar 
Diger 

Defter Degeri 

357.972.164 
263.666.191 

91.971.253 
2.334.720 

Sozle~me 

Uyarmca Nakit 
C:::•k•§lar ToplamJ 3 Aydan K1sa 

383.710.174 
288.411.31 0 

92.964.144 
2.334.720 
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148.491.852 
53.192.988 
92.964.144 

2.334.720 

3-12 ay 
aras1 

40.263.225 
40.263.225 

3-12 ay aras1 

155.562.386 
155.562.386 

1-5 yii 5 yildan 
aras1 uzun 

2.077.902 
2.077.902 

1-5 y•l 
aras1 

5 yiidan 
uzun 

79.655.935 
79.655.935 

;~ 
. ;~ ·~ 
tf ;:: ~c:l )Y. rr ~ jJ -· M ~ ' 
: 1f ;,;:. 0 : o-
t\ , . • ")'\ ,..,. !. 
\\ ~ .. f) 

\ >! . .• • 
\ :,... • b.£ N. E 't '.· ~.!

':.:~ 



DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~iRKETi 
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Sozle~me 

Uyarmca Nakit 
Defter (:•k•~lar 3 Aydan 3-12 ay 

Sozle§me Vadeleri Degeri Toplam1 K1sa aras1 1-5 yd aras1 5 yddan uzun 
Tiirev Finansal 
Yiikiimliiliik. 12.967 (91.874) (91.874) 
Turev Nakit Giri!Jleri(*) 6.330.121 6.330.121 6.330.121 
Turev Nakit r;zkz!jlan (6. 317.154) (6.421.995) (6.421.995) 

(cS) Diger Risklere ili~kin Analizler 

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

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

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

Finansal risk yonetimindeki hedefler 

Grup'un finansman boltimti finansal piyasalara eri~imin dtizenli bir ~ekilde saglanmasmdan ve Grup'un faaliyetleri ile 
ilgili maruz kahnan finansal risklerin gozlemlenmesinden ve yonetilmesinden sorumludur. Soz konusu bu riskier; piyasa 
riski (doviz kuru riski, gerc;:ege uygun faiz oram riski ve fiyat riskini i9erir), kredi riski, likidite riski ile nakit akim faiz 
oram riskini kapsar. 

Finansa1 Ara~1arm Makul Degeri 

Makul deger, bir finansal enstri.imanm zorunlu bir satt~ 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 ara9larm tahmini degerlerini, halihaztrda mevcut piyasa bilgileri ve uygun degerleme yontemlerini 
kullanarak belirlemi~tir. Ancak piyasa bilgilerini degerlendirip ger9ek degerleri tahmin edebilmek yorum ve 
muhakeme gerektirmektedir. Sonu9 olarak burada sunulan tahminler, her zaman, Grup'un cari bir piyasa i~leminde 
elde edebilecegi degerlerin gostergesi olmayabilir. 

Finansal ara9lann makul degerinin tahmini i9in kullamlan yontem ve varsaytmlar a~agtdaki gibidir: 

Parasal Varhklar 

Yabanc1 para cinsinden bakiyeler donem sonunda ytiri.irli.ikteki doviz ah~ kurlan kullamlarak Ti.irk Liras1' na 
9evrilmektedir. Bu bakiyelerin kay1th degere yakm oldugu ongortilmektedir. 

Nakit ve nakit benzeri degerlerin de dahil oldugu belirli finansal varhklar maliyet degerleri ile ta~m1rlar ve kisa vadeli 
olmalan sebebiyle kay1th degerlerinin yakla~1k olarak makul degerlerine e~it oldugu ongori.ilmektedir. 

Ticari alacaklann kaytth degerlerinin, ilgili ~tipheli alacak kar~thklanyla beraber makul degeri yansitttgi 
ongortilmektedir. 

Parasal Yiikiimliiliikler 

Yabanc1 para cinsinden bakiyeler donem sonunda ytirtirltikteki doviz ah~ kurlan kullamlarak TUrk Lirast'na 
yevrilmektedir. Bu bakiyelerin kay1th degere yakm oldugu ongori.ilmektedir. 

Ktsa vadeli olmalan sebebiyle banka kredileri ve diger parasal borylann kaytth degerlerinin makul degerlerine 
yakla~ttg1 varsaytlmaktad1r. 
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Gerf,:ege uygun deger tahmini: 
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren ges;erli olmak i.izere Grup, bilans;oda gers;ege uygun deger i.izerinden ols;i.ilen finansal 
aras;lar is;in UFRS 7'deki degi~ikligi uygulami~tir.Bu degi~iklik,gers;ege uygun deger hesaplamalannm a~ag1daki 
hesaplama hiyerar~isinde belirtilen a~amalar baz almarak as;Iklanmi~tlr : 

Seviye 1: Belirli varhk ve yiiki.imli.ili.ikler is; in aktif piyasalardaki kote edilmi~ fiyatlard1r. 

Seviye 2: Seviye 1 is;inde yer alan kote edilmi~ fiyatlardan ba~ka varhk ve yi.iki.imliili.ikler is;in direkt veya dolayh 
gozlenebilir girdilerdir. 

Seviye 3 : Gozlenebilir bir piyasa verisi baz ahnarak belirlenemeyen varhk ve yiiki.imli.iliikler is;in girdiler. 
Y1l sonu kurlanyla s;evrilen doviz cinsinden olan bakiyelerin makul degerlerinin kay1th degerlerine yakla~tigi kabul 
edilmektedir. 

31 Arahk 2016 ve 31 Arahk 2015 itibariyle finansal yatmmlanm rayic; deger i.izerinden mali tablolarda 
goste1mi~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 yansittigi kabul edilmektedir. 

Ticari alacak ve bors;lar etkin faiz yontemi kullamlarak iskonto edilmi~ maliyetleri i.izerinden degerlenmekte ve bu 
~ekilde kay1th degerlerinin makul degerlerine yakla~tig1 kabul edilmektedir. 

40 RAPORLAMA T ARiHiNDEN SONRAKi OLA YLAR 

Yoktur. 

41 MALi T ABLOLARI ONEMLi OL<;UDE ETKiLEYEN YA DA FiNAN SAL TABLOLARIN A(::IK, 
YORUMLANABiLiR VE ANLA~ILABiLiR OLMASI A(::ISINDAN A(::IKLANMASI GEREKEN DiGER 
HUSUSLAR 

Yoktur. 
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