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NETAﬁ
Bilgi ve iletiﬂim teknolojileri alan›ndaki yenilikçi ve yarat›c› çözümlerle, ulusal ve uluslararas› pazarda,
servis sa¤lay›c›lar ve kurumlara, uçtan uca katma de¤erli çözümler, sistem entegrasyonu ve teknoloji
hizmetleri sunan Netaﬂ, sahip oldu¤u yetkinlik, geniﬂ bilgi ve güçlü deneyimle iﬂ verimlili¤inin art›ﬂ›
için çal›ﬂ›yor. 45 y›ll›k deneyime sahip Netaﬂ, biliﬂim teknolojileri alan›ndaki faaliyetlerini, güçlü
bir birikime sahip yeni nesil ArGe biriminin de katk›lar›yla sürdürüyor. Netaﬂ, ayn› zamanda Türk
Silahl› Kuvvetleri'nin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak amac›yla savunma iletiﬂim a¤›n›n modernizasyonunda
da önemli bir rol oynuyor.

Stratejik büyüme planlar› do¤rultusunda yat›r›mlar›n› art›ran ve bu kapsamda Türkiye’nin en büyük
ba¤›ms›z biliﬂim çözüm grubu Probil’i bünyesine katan Netaﬂ, telekomünikasyon, finans, kamu ve
genel sektörden önde gelen ﬂirketlere geniﬂ bir yelpazede hizmet veriyor. Netaﬂ, müﬂterilerinin
biliﬂim sektöründeki geliﬂmeleri yak›ndan takip etmesi ve teknolojiyi daha verimli kullanma ihtiyac›
do¤rultusunda, küresel teknoloji devleriyle stratejik iﬂ ortakl›klar›na sahip. Türkiye’deki 500 biliﬂim
ﬂirketi aras›nda son dört y›lda üç kez "Yaz›l›m ‹hracat› ﬁampiyonu” olan Netaﬂ, 160'tan fazla küresel
operatör için yaz›l›m çözümleri geliﬂtiriyor. Netaﬂ müﬂterilerine network, güvenlik, tümleﬂik iletiﬂim,
sanallaﬂt›rma, bulut biliﬂim, geniﬂbant eriﬂim, savunma teknolojileri, optik ve taﬂ›y›c› Ethernet, GSM-R,
OSS/BSS ve IT entegrasyonu, stratejik d›ﬂ kaynak kullan›m› ve özgün yaz›l›m geliﬂtirme konular›nda
çözümler sa¤l›yor. Netaﬂ, teknoloji dan›ﬂmanl›¤›ndan, 1700’e yak›n servis ekosistem kayna¤›yla sat›ﬂ
sonras› deste¤e kadar, Türkiye’nin yan› s›ra Asya-Pasifik ülkeleri, Orta Asya, Türki Cumhuriyetleri
ile Kuzey Afrika’daki kurumlara, kamu ve savunma sanayisindeki müﬂterilerine, geniﬂ kapsaml›
fayda odakl› hizmetler sunuyor.

Hisselerinin %31,87'si ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda (‹MKB) iﬂlem gören ﬂirketin baﬂl›ca
ortaklar› aras›nda, %53,13 payla OEP (One Equity Partners) RHEA Turkey Tech B.V. ve %15 payla
Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf› yer al›yor.
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Say›n Ortaklar›m›z,
Netaﬂ Telekomünikasyon A.ﬁ. (“Netaﬂ” veya “ﬁirket”) Yönetim Kurulu, ﬁirketin 2011 y›l› faaliyet
raporunu bilgilerinize sunmaktan memnuniyet duymaktad›r.
2011 y›l› Netaﬂ tarihinde önemli bir kilometre taﬂ› oluﬂturmuﬂtur.
Nortel Networks International Finance and Holding B.V.’nin sahip oldu¤u ço¤unluk hisselerinin OEP RHEA
Turkey Tech B.V.taraf›ndan 2010 y›l›n›n son günlerinde al›nmas›ndan sonra ﬁirketimizin unvan› Netaﬂ
Telekomünikasyon A.ﬁ olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
2011 y›l›nda organik büyüme çal›ﬂmalar›n›n yan›s›ra ﬂirket al›m› yoluyla büyüme imkanlar› da
de¤erlendirilmiﬂ ve bu kapsamda Netaﬂ, Probil Bilgi ‹ﬂlem Destek ve Dan›ﬂmanl›k Sanayi ve Ticaret
A.ﬁ.'nin (“Probil”) hisselerinin tamam›n› sat›n alm›ﬂ ve Türkiye’de ki en büyük sistem entegratörü
konumuna gelmiﬂtir.
Netaﬂ kuruldu¤u 1967 y›l›ndan beri Türkiye ve içinde bulundu¤u bölgede telekomünikasyon altyap›lar›n›n
geliﬂtirilmesi ve kurulumunda kilit bir rol oynam›ﬂt›r.
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Netaﬂ, baﬂar›l› çözümleri ve ArGe Merkezi’nde sürdürdü¤ü faaliyetleri ile elde etti¤i çok k›ymetli bilgi
birikimini temel alarak Teknoloji Servisleri, Sistem Entegrasyonu ve Savunma ‹letiﬂimi'nde büyüme hedefiyle
yeni nesil ﬂebekelerin geliﬂimini yönlendirmek üzere iyi konumdad›r. Müﬂterilerine uçtan uca
çözüm sa¤layan ﬂirketimizin, 2011 y›lsonu itibariyle 31 milyar ABD Dolar› hacime ulaﬂan ve 2009 – 2014
aras› dönemde Avrupa’n›n en h›zl› büyüyen biliﬂim pazar› olmas› beklenen Türkiye pazar›ndan önemli bir
pay alaca¤›na inan›yoruz. Probil hisselerinin al›m› bu do¤rultuda Netaﬂ’› daha da güçlü k›lm›ﬂt›r.
ﬁirketimiz 2011 y›l›n› beklentileri do¤rultusunda kapatm›ﬂt›r. Bir önceki y›la k›yasla sat›ﬂ has›lat› %8
oran›nda artm›ﬂt›r. Vergi, faiz, amortisman öncesi karl›l›k ise 16 milyon ABD dolar› olmuﬂtur. ﬁirket
iﬂletme faaliyetlerinden 16 milyon ABD Dolar› nakit yaratm›ﬂt›r. 2011 y›l›nda ortaklar›m›za 11milyon
ABD Dolar› temettü ödenmiﬂtir.
2012’de 45. kuruluﬂ y›l›n› kutlayaca¤›m›z, son beﬂ y›lda %20 y›ll›k bileﬂik büyüme oran› elde eden
ﬁirketimiz, hedeflerine emin ad›mlarla yürümektedir.
Y›l içinde, Yönetim Kurulu üyeli¤inden istifa eden Özge Sümer’in yerine 28 Nisan 2010 tarihi itibar›yla
M.Cumhur Özdemir, Lynne Powell’dan istifas› ile aç›k bulunan üyeli¤e ise 10 A¤ustos 2011 tarihi
itibariyle Alpaslan Korkmaz seçilmiﬂtir. Ayr›lan üyelerimize ﬂirkete yapt›klar› katk›lar için teﬂekkürlerimi
sunuyorum. ﬁirketin üst yönetiminde dönem içinde bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r. Bu vesile ile ortaklar›m›za,
Denetim Kurulu’muza, ﬂirket yönetimi ve çal›ﬂanlar›m›za da destekleri için teﬂekkürlerimizi sunar›z.
Faaliyet y›l›na iliﬂkin finansal tablolar›m›z› ve Yönetim Kurulu’nun kâr da¤›t›m teklifini onay›n›za sunar›z.

Sayg›lar›m›zla,

David Arthur Walsh
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Grup’un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
22 Temmuz 2011 tarihinde ‹stanbul’daki ﬁirket merkezinde gerçekleﬂtirilen Ola¤anüstü Genel Kurul
Toplant›s›nda Nortel Networks Netaﬂ Telekomünikasyon A.ﬁ olan ﬁirket isminin Netaﬂ Telekomünikasyon
A.ﬁ. (“ﬁirket”) olmas›na oybirli¤i ile karar verilmiﬂtir. Söz konusu de¤iﬂiklik 12 A¤ustos 2011 tarihinde
tescil edilmiﬂtir.
Netaﬂ Telekomünikasyon A.ﬁ., Probil Bilgi ‹ﬂlem Destek ve Dan›ﬂmanl›k Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.'nin ("Probil")
hisselerinin tamam›n› 31.000.000 ABD Dolar› bedel karﬂ›l›¤›nda sat›n al›nmas› konusunda Probil ortaklar›
ile anlaﬂmaya var›lm›ﬂ, 25 A¤ustos 2011 tarihinde taraflar aras›nda Probil ve Probil'in ba¤l› ortakl›¤› BDH
Biliﬂim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. ("BDH") hisselerini de kapsayan bir hisse devir sözleﬂmesi
("Sözleﬂme") imzalanm›ﬂt›r. Söz konusu iﬂlem Rekabet Kurumu taraf›ndan 5 Ekim 2011 tarih ve 11-51/1294457 say›l› toplant›da onaylanm›ﬂ ve 6 Ekim 2011 tarihinde Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yay›nlanm›ﬂt›r.
Sözleﬂmedeki di¤er ön ﬂartlar›n yerine getirilmesi ile birlikte hisselerin al›m iﬂlemi 11 Ekim 2011 tarihinde
tamamlanm›ﬂt›r.
Netaﬂ Telekomünikasyon A.ﬁ. ve ba¤l› ortakl›klar› (“Grup”), haberleﬂme tesis ve teçhizatlar› üretimi ve
bunlar›n sat›ﬂ›, proje kurulum dan›ﬂmanl›¤›, teknik destek ve bak›m onar›m hizmetleri, yönetim hizmetleri,
bilgi merkezi hizmetleri, stratejik d›ﬂ kaynak kullan›m›, uygulama faaliyetleri, iﬂ devaml›l›¤› ve entegre
hizmetleri sunmak amac›yla ‹stanbul’da kurulmuﬂ ve tescil edilmiﬂ bir sermaye ﬂirketidir. ﬁirket hisseleri
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda iﬂlem görmektedir.
ﬁirket merkezi Alemda¤ Caddesi no:171, 34768 Ümraniye / ‹stanbul adresinde bulunmaktad›r.
ﬁirket, yurtiçinde baﬂta Aselsan, Türk Telekom, Vodafone, Avea, servis sa¤lay›c›lar ile kamu ve özel kuruluﬂlar
için a¤ ve iletiﬂim çözümleri ile modern iletiﬂim altyap›lar› kurmaktad›r. ﬁirket ayr›ca yurtiçindeki müﬂterilerinin
yan› s›ra Avaya, Genband, Kapsch ve Ciena firmalar›na da araﬂt›rma ve geliﬂtirme hizmetleri ve yüksek
teknoloji çözümleri sunmaktad›r.
Probil, müﬂterilerine sektörel çözüm, sistem entegrasyonu, d›ﬂ kaynak kullan›m›, servis ve bak›m hizmetleri,
a¤ çözümleri ve dan›ﬂmanl›k hizmetleri sunmaktad›r. 1989 y›l›nda kurulmuﬂ olan Probil, Cisco ve Microsoft
baﬂta olmak üzere çeﬂitli kuruluﬂlarla stratejik iﬂ ortakl›klar› ile Asya Pasifik (Nepal), Kazakistan, Azerbaycan
ve Özbekistan baﬂta olmak üzere CIS ülkelerinde de katma de¤erli çözüm sunmaktad›r. Dan›ﬂmanl›k, stratejik
d›ﬂ kaynak kullan›m›, donan›m ve destek hizmetleri vermek amac›yla Nisan 2006’da kurulan BDH ise, bilgi
teknolojileri alan›nda hizmet çözümleri sunmaktad›r.
Grup, 3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanunu ve di¤er ilgili mevzuata uygun olarak ‹stanbul Deri ve Endüstri
Serbest Bölgesi’nde faaliyette bulunmak üzere 9 Temmuz 1999 tarihinde bir ﬂube (“ﬁube”) açm›ﬂ ve 29 Eylül
1999 tarihinde Ticaret Siciline kay›t ettirmiﬂtir. Ayr›ca, Probil bünyesinde ‹stanbul Atatürk Havaliman› Serbest
Bölgesi’nde faaliyette bulunmak üzere 1 Ocak 2001 tarihinde bir ﬂube aç›lm›ﬂ ve 3 Ocak 2001 tarihinde
Ticaret Siciline kay›t ettirilmiﬂtir.
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KURULU FAAL‹YET RAPORU
Grup’un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu (devam›)
31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle ﬁirket’in sermaye yap›s› aﬂa¤›daki gibidir:
Pay
Oran› %
53,13

31 Aral›k
2011
3.446.297

31 Aral›k
2010
3.445.940

TSKGV**

15,00

972.972

972.972

Halka aç›k

31,87

2.067.211

2.067.568

100,00

6.486.480

6.486.480

OEP RHEA*

Toplam
*

OEP RHEA Turkey Tech B.V.

** Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Grup Yönetimi
31 Aral›k 2011 itibariyle ﬁirket yönetim ve denetim kurulu üyeleri aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
Yönetim Kurulu Üyeleri:
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Yönetim Kurulu Baﬂkan›:
Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s›:
Üye:
Üye:
Üye:
Üye:
Üye:

David Arthur Walsh
M. Cumhur Özdemir
Joseph Patrick Huffsmith
Charles Daniel Vogt
Ali Z. Tigrel (Ba¤›ms›z)
Memet Yaz›c›
Alpaslan Korkmaz (Ba¤›ms›z 10 A¤ustos 2011’den itibaren)

Denetim Kurulu:
Enver Topuz
Bilge Taﬂk›ran
M. Üntay Kozak
Tuncay Ayber
Piraye Yasemin Erden
ﬁirket Yönetimi:
C. Müjdat Altay
M. ‹lker Çal›ﬂkan
Ahmet Orel
ﬁeniz Tar›mcan
Ayﬂe Do¤ruöz
Ömer Seyrek
Kamil Orman
Naci Karataﬂ
Faz›l Sözer
Altay Do¤u
Selcan Taﬂk›ran

Genel Müdür
Genel Müdür Yard›mc›s› – Finans ve Bilgi Sistemleri
Genel Müdür Yard›mc›s› ve Genel Sekreter
Muhasebe ve Kontrol Direktörü
‹nsan Kaynaklar› Direktörü
Operasyon Direktörü,
Savunma Sistemleri Sat›ﬂ Direktörü,
Uluslararas› ve Alternatif Operatörler Sat›ﬂ Direktörü
Türk Telekom Sat›ﬂ Direktörü
Avea Sat›ﬂ Direktörü
‹ﬂ Geliﬂtirme Direktörü
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KURULU FAAL‹YET RAPORU
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Grup Yönetimi (devam›)
Gönül Kamal›
Ömer Ayd›n
Özlem Sivrio¤lu
Bilgehan Çatalo¤lu
Ahmet Büyükcoﬂkun
Seda Süzen Kurumsal
P›nar Beyzatlar Güvener

Taﬂ›y›c› S›n›f A¤ Teknolojileri Direktörü
Savunma Sistemleri Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Direktörü
Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Stratejileri ve Prodüktivite Direktörü
Bilgi Sistemleri Direktörü
Finansal Raporlama Müdürü
Yönetim Müdürü
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Müdürü

Kâr Da¤›t›m Politikas›
Grup’un kâr da¤›t›m politikas›; Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ve Tebli¤leri çerçevesinde,
Grup’un iﬂletme sermayesi ihtiyaçlar› göz önüne al›narak, pay sahiplerinin yat›r›mlar›na makul bir getiri
sa¤lanmas›d›r. Grup’un kâr›na kat›l›m konusunda imtiyaz yoktur, kâr da¤›t›m usulü Ana Sözleﬂme’nin 22.
maddesinde aç›klanm›ﬂt›r.
7 Mart 2012 tarihinde yap›lan Yönetim Kurulu toplant›s›nda 3 May›s 2012 tarihinde yap›lacak Genel Kurulun
onay›na sunulmak üzere 2011 y›l›na iliﬂkin Kâr da¤›t›m teklifinin aﬂa¤›daki ﬂekilde yap›lmas›na karar
verilmiﬂtir.
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Genel Kurulun Onay›na Sunulacak Kâr Da¤›t›m› Teklifi (TL)
Net dönem kâr›ndan da¤›t›lacak kâr
Geçmiﬂ y›l kârlar›ndan da¤t›l›cak kâr
Toplam da¤›t›lacak kâr
1. tertip yasal yedekler
2. tertip yasal yedekler
Ödenecek temettü
Gelir vergisi stopaj›
Ödenecek net temettü
Hisse baﬂ›na brüt temettü

17.976.660
24.010.113
41.986.773
4.133.813
37.852.961
4.672.371
33.180.589
5,8357

ﬁirket’in Vergi Usul Kanunu’na göre tuttu¤u defterlerindeki dönem kâr› ve kâr da¤›t›m›na konu edilebilecek
di¤er kaynaklar›n toplam tutar› 31 Aral›k 2011 itibariyle 149.824.162 TL’d›r.

2011 Y›l›na Genel Bak›ﬂ
2011 y›l›n›n ilk dokuz ayl›k döneminde bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi
has›la % 9,6’l›k art›ﬂla 85.139 Milyon TL olmuﬂtur.
Merkez Bankas›’n›n 3 Ocak 2012’de aç›klad›¤› raporda, Aral›k ay› enflasyon rakam›nda bir y›l öncesine
k›yasla %10,45 art›ﬂ gerçekleﬂmiﬂtir.
Kas›m 2011 itibariyle iﬂsizlik oran› 1,9 puanl›k azal›ﬂ ile % 9,1 seviyesine gerilemiﬂtir. Yine ayn› dönemde,
Türkiye genelinde iﬂgücüne kat›lma oran›, bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre 0,8 puanl›k art›ﬂla % 49,4
olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
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2011 Y›l›na Genel Bak›ﬂ (devam›)
12 ﬁubat 2012 tarihinde Merkez Bankas› gecelik faiz oranlar›n› 15 baz puan düﬂürerek %8,44’e indirmiﬂtir.
Merkez Bankas›, Türk Liras›’n›n de¤erleniﬂine ve k›sa dönemli sermaye giriﬂine bir s›n›r koymay› amaçlarken,
ayn› zamanda mevduat munzam karﬂ›l›klar›n› artt›rarak kredi verme ﬂartlar›n› s›k›laﬂt›rmaya çal›ﬂmaktad›r.

Dünyada ve Türkiye’de Pazar E¤ilimleri
2011 y›l› Dünya Biliﬂim Pazar› aç›s›ndan oldukça olumlu geliﬂmelerin görüldü¤ü bir y›l olarak geride kalm›ﬂt›r.
Gartner raporlar›na göre 2011 y›l›nda 3,7 trilyon ABD Dolar› büyüklü¤e ulaﬂan global biliﬂim endüstrisinde
en büyük pay› telekom hizmetleri (operatör gelirleri) alm›ﬂt›r ki bu durum mobilitenin günlük hayat›m›zda
giderek daha önemli bir yer kaplad›¤›n› do¤rular niteliktedir. Telekom hizmetleri içinde ses gibi geleneksel
hizmetler önemini yavaﬂ yavaﬂ yitirirken data hizmetleri ve katma de¤erli servisler ön plana ç›kmaya
baﬂlam›ﬂt›r.
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Global Biliﬂim Pazar›’n›n 2011 y›l› içinde en iyi büyüme performans› gösteren ilk iki segmenti %11,5 büyüme
oran› ile Donan›m ve %9,8 büyüme oran› ile Kurumsal Yaz›l›m segmentleri olmuﬂtur. Donan›m segmenti,
dizüstü ve tablet bilgisayar ile birlikte artan sunucu ve bellek harcamalar›na ba¤l› olarak büyüme göstermektedir.
Bulut biliﬂim teknolojisinin geliﬂimi ve buna ba¤l› olarak artacak veri merkezi ihtiyac› donan›m segmentini
önümüzdeki y›llarda da büyütecek en önemli faktör olarak göze çarpmaktad›r. Kurumsal Yaz›l›m segmenti
ise mobil uygulamalar, güvenlik, iﬂ zekas› ve sanallaﬂt›rma uygulamalar›n›n artan a¤›rl›klar›na ba¤l› olarak
büyüme göstermiﬂtir. Yaz›l›m segmentinin büyümesinde önümüzdeki y›llarda bulut biliﬂim ve mobil
uygulamalar›n önemli rol oynayaca¤› öngörülmektedir.
Türkiye’deki foto¤raf da global geliﬂmelerle benzer bir durumu ortaya koymaktad›r. Business Monitor
International raporlar›na göre 2009 – 2014 aras› dönemde Avrupa’n›n en h›zl› büyüyen biliﬂim pazar› olmas›
beklenen Türkiye Biliﬂim Pazar› 2011 y›l sonu itibariyle 31 milyar ABD Dolar› hacime ulaﬂm›ﬂt›r. H›zl› bir
ﬂekilde artan ak›ll› cihaz sat›ﬂlar›, buna ba¤l› olarak artan ‹nternet kullan›m› ve ‹nternet kullan›m al›ﬂkanl›klar›ndaki
de¤iﬂme sabit ve mobil segmentlerde geniﬂbant ihtiyac›n› ön plana ç›karm›ﬂt›r. Uzun süredir yaﬂanan fiyat
rekabeti nedeniyle kâr marj› düﬂmekte olan ses hizmetlerinde operatörler ellerindekini muhafaza etmeye
çal›ﬂ›rken özellikle data hizmetleri ve katma de¤erli servisler alan›nda s›k› bir rekabet yaﬂanmaktad›r. 2010
y›l› 3. çeyrek itibariyle 8 milyon civar›nda olan geniﬂbant abone say›s› 2011 y›l› 3. çeyre¤inde 6 milyonu
mobil segmentte olmak üzere 13 milyona ulaﬂm›ﬂt›r.
2011 sonu itibariyle 3N hizmetleri abone say›s› h›zl› bir art›ﬂ göstermiﬂ ve henüz 2 sene önce verilmeye
baﬂlamas›na ra¤men 28 milyon’u geçmiﬂtir. Artan data ve katmade¤erli servis kullan›m› ARPU seviyelerine
olumlu yönde etkide bulunmaktad›r. Talebi kaliteli bir ﬂekilde karﬂ›layabilmek ve daha geniﬂ yelpazede
inovatif servisler sunabilmek için operatörler yeni nesil teknolojilere geçiﬂ yapmakta ve mevcut altyap›lar›n›n
IP dönüﬂümünü gerçekleﬂtirmek üzere çal›ﬂmalar›n› yo¤unlaﬂt›rmaktad›rlar. Telekom hizmetleri d›ﬂ›nda
kalan segmentlere bak›ld›¤›nda en büyük pay› yaklaﬂ›k 3,8 milyar ABD Dolar› ile donan›m segmentinin
ald›¤› görülmekle birlikte Hükümet’in 2023 y›l› için koydu¤u 160 milyar ABD Dolarl›k biliﬂim pazar›
büyüklü¤üne ulaﬂma hedefinde ön plana ç›kacak iki segment Kurumsal Yaz›l›m ve BT Hizmetleri olacakt›r.
Interpromedya tahminlerine göre 2011 y›l›n› s›ras›yla 1.84 milyar ABD Dolar› ve 2.5 milyar ABD Dolar›
büyüklüklerle kapamas› beklenen bu segmentlerin orta ve uzun vadede sektörün lokomotifi olmas›
beklenmektedir. Kurumsal Yaz›l›m’da iﬂ zekas›, veri güvenli¤i, mobil uygulamalar, iﬂ süreklili¤i ve konsolidasyon,
BT Hizmetleri’nde d›ﬂ kaynak kullan›m›, dan›ﬂmanl›k ve bar›nd›r›labilir/yönetilebilir hizmetler büyümeyi
sa¤layacak alanlar olacakt›r.
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KURULU FAAL‹YET RAPORU
31 Aral›k 2011 tarihinde sona eren döneme iliﬂkin finansal performans
ﬁirket’in 2011 y›l›n›n son çeyre¤inde Probil hisselerinin tamam›n› sat›n alm›ﬂ olmas›ndan dolay›, 2011
finansal tablolar› bu geliﬂmeyi yans›tacak bir biçimde konsolide edilerek sunulmuﬂtur. 31 Aral›k 2011
tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tablolarda TL olarak sunulan de¤erler, Grubun fonksiyonel
para biriminin ABD Dolar› olarak belirlenmesinden dolay›, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda finansal
veriler ABD Dolar› olarak sunulmuﬂtur.
Al›nan sipariﬂler:
1 Ocak – 31 Aral›k 2011 döneminde, müﬂterilerden al›nan sipariﬂlerin toplam› 181 Milyon ABD Dolar›
olmuﬂtur (1 Ocak – 31 Aral›k 2010: 126 Milyon ABD Dolar›). 2011 y›l›n›n dördüncü çeyre¤inde ﬂirket sat›n
almas›, al›nan sipariﬂlerin bir önceki döneme göre artmas›nda önemli bir etkiye sahip olmuﬂtur. 31 Aral›k
2011 tarihi itibariyle kay›tl› sipariﬂler toplam› 76.6 Milyon ABD Dolar›d›r. Y›llar itibariyle al›nan sipariﬂlerin
de¤iﬂimi aﬂa¤›daki tabloda özetlenmiﬂtir.
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Nakit de¤erler:
31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle Grup’un net nakit (nakit de¤erler eksi k›sa vadeli finansal yükümlülükler)
mevcudu 8,7 Milyon ABD Dolar›d›r (31 Aral›k 2010: 57 Milyon ABD Dolar›). Y›ldan y›la meydana gelen
azalman›n temel nedenleri Probil hisselerinin tamam›n›n 31 Milyon ABD Dolar› bedelle al›m› ve Nortel
UK Ltd. iflas korumas›ndan önceki ve sonraki döneme ait 7.6 Milyon ABD ödeme yap›lmas›d›r. 31 Aral›k
2011 tarihinde sona eren hesap döneminde grup operasyonlar›ndan yarat›lan nakit 16 Milyon ABD Dolar›d›r
(31 Aral›k 2010 tarihinde sona eren hesap döneminde ﬂirket operasyonlar›ndan elde edilen nakit 21 Milyon
ABD Dolar›d›r.).
Ticari alacaklar:
31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle ticari alacaklar 101 Milyon ABD Dolar›d›r. Grup’un ticari alacaklar› Probil’in
sat›n al›nmas›ndan dolay› bir önceki y›la göre yaklaﬂ›k olarak 34 Milyon ABD Dolar› art›ﬂ göstermiﬂtir. 31
Aral›k 2011 tarihi itibariyle alacaklar›n devir h›z› 171 gündür (31 Aral›k 2010: 135 gün).
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31 Aral›k 2011 tarihinde sona eren döneme iliﬂkin finansal performans (devam›)
Ticari alacaklar: (devam›)
Grup’un 14 Ocak 2009 tarihi itibariyle iflas koruma kapsam›ndaki Nortel ﬂirketlerinden olan alacaklar›n›n
tahsil kabiliyeti ve süreleri konusunda belirsizlik bilanço tarihi itibariyle devam etti¤i için karﬂ›l›k ayr›lmam›ﬂt›r.
Grup’un 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle do¤rudan ve dolayl› iliﬂkisi bulundu¤u iflas koruma kapsam›ndaki
Nortel ﬂirketlerinden olan ticari alacaklar› ve borçlar› s›ras›yla 17,4 Milyon ABD Dolar› ve 8,8 Milyon ABD
Dolar›d›r. (31 Aral›k 2010: 21,2 Milyon ABD Dolar› ve 19,6 Milyon ABD Dolar›). Grup, Nortel’e araﬂt›rma
ve geliﬂtirme (ArGe) faaliyetleri kapsam›nda hizmet vermiﬂ ve bu kapsamda yaz›l›m (ArGe) ihracat›
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bunun yan› s›ra Grup Nortel’den yurtiçi projelerde kullan›lmak veya do¤rudan müﬂterilere
sat›lmak üzere ekipman ithal etmiﬂtir. Rapor tarihi itibariyle Nortel ﬂirketlerinden olan alacaklar›n tahsil
edilebilirli¤i konusunda belirsizlik oldu¤undan bu alacaklar için herhangi bir karﬂ›l›k ayr›lmam›ﬂt›r.
Grup, 2 Temmuz 2011 tarihinde Nortel Networks EMEA ﬁirketlerinin yönetiminden sorumlu bulunan
kayyumdan vadesi geçmiﬂ alacaklar›n ödenmesi talebine dair resmi bir mektup alm›ﬂt›r. Grup, kayyumun
talep etti¤i bakiyeyi oluﬂturan tabloyu incelemiﬂ ve toplam 7.560.065 USD tutar›ndaki bakiyeyi teyit etmiﬂtir.
6 Temmuz 2011 tarihinde taraflar aras›nda, Grup’un teyit etti¤i tutar›n tamam›n›n 31 Temmuz 2011 ve 31
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Ekim 2011 tarihlerinde iki eﬂit taksitte ödenmesi konusunda ortak bir anlaﬂmaya var›lm›ﬂt›r. Grup, anlaﬂ›lan
tarihlerde ödemeleri yapm›ﬂt›r.
Stoklar:
Grup’un stoklar› 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle 20 Milyon ABD Dolar›d›r. (31 Aral›k 2010: 13 Million US
Dollars). Probil’in konsolide edilmesinden dolay›, stoklar bir önceki y›la göre yaklaﬂ›k 7 Milyon ABD
Dolar› artm›ﬂt›r. 31 Aral›k 2011 tarihi itibariye stoklar›n %37’si ilk madde malzeme stoklar›ndan, %32’si
ise ticari mallardan oluﬂmaktad›r.
Devam eden sözleﬂmelere iliﬂkin varl›klar ve ertelenmiﬂ gelirler:
Grup bir sözleﬂmeden kaynaklanan tüm yükümlülükler yerine getirilene kadar sözleﬂme ile ilgili tüm gelir
ve maliyetleri ertelemektedir. Bilanço tarihinden itibaren bir y›l içinde tamamlanacak sözleﬂmelere iliﬂkin
maliyet ve gelirler s›ras›yla dönen varl›klar ve k›sa vedeli yükümlülüklerde gösterilmektedir. Bir y›ldan uzun
süreli ertelenmiﬂ maliyetler ve gelirler ise s›ras›yla duran varl›klar ve uzun vadeli yükümlülükler hesap
gruplar›nda gösterilmektedir.
31 Aral›k 2011 tarihi itibar›yle ertelenmiﬂ gelirler ve devam eden sözleﬂmelere iliﬂkin varl›klar s›ras›yla 7
Milyon ABD Dolar› ve 9 Milyon ABD Dolar›d›r (31 Aral›k 2010: S›ras›yla 14,5 Milyon ABD Dolar›, 10,6
Milyon ABD Dolar›). 31 Aral›k 2011 tarihi itirbariyle ertelemiﬂ gelir ve devam eden sözleﬂmelere iliﬂkin
varl›klardaki Probil’in sat›n al›nmas›n›n etkisi s›ras›yla 6 ve 5 Milyon ABD Dolar›d›r.
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31 Aral›k 2011 tarihinde sona eren döneme iliﬂkin finansal performans (devam›)
Gelir tablosu analizi:
Y›llar itibariyle Grup’un faaliyetleri ile ilgili veriler aﬂa¤›daki tabloda özetlenmiﬂtir.
2010*
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Sat›ﬂ gelirleri (ABD Dolar›)
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Brüt kâr marj›

%12

%14

6

14

%9

%7

%10
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Operasyon giderleri (net) (ABD Dolar›)**
Operasyon karl›l›¤›
Faiz Vergi ve Amortismandan Önceki Kâr (“FVAÖK”) Marj›***

* Yeniden düzenlenmiﬂ
** Yönetim raporlamas› olarak di¤er gelirler hesap gruplar›nda muhasebeleﬂtirilen AR&GE Teﬂvik gelirleri
operasyon giderlerinden düﬂülmüﬂtür.
** FVAÖK marj›n›n hesaplanmas›nda operasyon karl›l›¤›na amortisman ve itfa paylar› dahil edilmektedir.
ABD Dolar› baz›nda sat›ﬂ gelirlerinin y›llar itibariyle geliﬂimi aﬂa¤›daki tabloda özetlenmiﬂtir.
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ABD Dolar› baz›nda sat›ﬂ has›lat› 2010 y›l›nda 180 Milyon ABD Dolar› olarak gerçekleﬂmiﬂken, Grup 2011
y›l›n› 195 Milyon ABD Dolar› sat›ﬂ has›lat› ile tamamlam›ﬂt›r. Sat›ﬂ gelirlerinde Probil’in sat›n al›nmas›n›n
pozitif etkisi yaklaﬂ›k 65 Milyon ABD Dolar›d›r.
Brüt kâr marj›nda sunulan hizmet ve ürün gam›ndaki de¤iﬂklik ve yurtd›ﬂ› sat›ﬂlarda TL de¤er kaybetmesinin
etkisiyle y›ldan y›la %2’lik bir iyileﬂme temin edilmiﬂtir.
Operasyon giderleri y›ldan y›la yaklaﬂ›k 6,5 Milyon ABD Dolar› art›ﬂ göstermiﬂtir. Probil’in hisselerinin
tamam›n›n al›nmas›n›n operasyon giderlerindeki art›ﬂa etkisi yaklaﬂ›k olarak 6 Milyon ABD dolar›d›r.
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31 Aral›k 2011 tarihinde sona eren döneme iliﬂkin finansal performans (devam›)
Gelir tablosu analizi: (devam›)
31 Aral›k 2011 tarihinde sona eren hesap dönemi için Grup’un 2 milyon ABD Dolar› vergi gideri oluﬂmuﬂtur.
Bu giderin 1,4 Milyon ABD Dolar› ertelenmiﬂ vergi giderlerinden, 0,5 Milyon ABD Dolar› konsolidasyon
kapsam›ndaki Probil’in kurumlar vergisi yükümlülü¤ünden oluﬂmaktad›r.
FVAÖK marj› Probil’in sat›n al›nmas› nedeniyle bir kereye mahsus stoklarda yap›lan gerçek de¤er düzeltmesi
etkisiyle y›ldan y›la yaklaﬂ›k 1 milyon ABD Dolar› azalm›ﬂ ve FVAÖK marj› %10’dan %8’e gerilemiﬂtir.
Hisse Performans›
1 Ocak – 31 Aral›k 2011 döneminde hisse baﬂ›na kazanç 2,771 TL olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Hisse baﬂ›na
kazanc›n y›llar itibariyle de¤iﬂimi aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
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‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda iﬂlem gören ﬁirket hisselerinin 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle kapan›ﬂ
de¤eri 122,5 TL’d›r. (31 Aral›k 2010: 67,25 TL) 31 Aral›k 2010 tarihinde ﬁirket’in 436 Milyon TL olan pazar
de¤eri, 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle %82 artarak 795 Milyon TL olarak gerçekleﬂmiﬂtir. IMKB 100 endeksi
31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle, 31 Aral›k 2010 tarihine k›yasla %22 oran›nda azalm›ﬂt›r.

Risk Yönetimi
Kredi riski
Grup’un tahsilat riski esas olarak ticari alacaklar›ndan ve bankalardaki mevduatlar›nda do¤abilmektedir.
Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiﬂ tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne al›narak
de¤erlendirilmekte ve uygun oranda ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›ld›ktan sonra (tahsil edilebilirli¤i kesin
olmad›¤›ndan, mali tablo dipnotu 7’de detaylar› aç›klanan 14 Ocak 2009 tarihi öncesine ait Nortel grubu
ﬂirketlerden olan alacaklar hariç) bilançoda net olarak gösterilmektedir. Dolay›s›yla, Grup yönetimi ayr›lan
karﬂ›l›klar d›ﬂ›nda Grup’un ticari alacaklar› ile ilgili ek risk öngörmemektedir. Herbir müﬂteri için kredi limiti
tahsis edilmekte ve müﬂteriler ile yap›lan iﬂlemler bu limitlerin içinde gerçekleﬂtirilmektedir. Grup’un
bankalarda önemli ölçüde mevduatlar› bulunmaktad›r. Bu çerçevede Grup her bir bankaya kredi limiti
tahsis etmekte ve yap›lan iﬂlemler bu limitler dahilinde olmaktad›r. Grup’un Mali Kontrol ve Hazine bölümü
iﬂlemlerin bu limitler içinde gerçekleﬂip gerçekleﬂmedi¤ini kontrol etmektedir.
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Risk Yönetimi (devam›)
Likidite riski
Grup, mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini zaman›nda yerine getirebilmek için yeterli tutarda nakit ve
benzeri kayna¤› bulundurarak likidite riskini yönetmektedir.
Kur riski
Grup’un fonksiyonel para birimi ABD Dolar› oldu¤undan, kur riski genel olarak ABD Dolar›n›n TL ve
di¤er para birimleri karﬂ›s›ndaki de¤er de¤iﬂikli¤inden kaynaklanmaktad›r.Grup ABD Dolar›n›n di¤er para
birimleri karﬂ›s›nda de¤er kazanmas›ndan veya de¤er kaybetmesinden etkilenmemek için varl›klar›n› mümkün
oldu¤u ölçüde yükümlülükleri ile uyumlu olarak de¤erlendirmekte ve sözleﬂmeye ba¤l› giderlerini mümkün
oldu¤u ölçüde sözleﬂme para birimi cinsinden yüklenmektedir.
Faiz oran› riski
Piyasa faiz oranlar›ndaki de¤iﬂim, faize duyarl› varl›klar›n k›sa vadeli enstrümanlarda de¤erlendirilmesi
suretiyle yönetilmektedir. Bilanço tarihleri itibariyle Grup’un faize duyarl› yükümlülükleri bulunmamaktad›r.

2012 Görünüm
ﬁirket 2011 y›l›n›n son çeyre¤inde tamamlad›¤› Probil hisselerinin al›m› ile Türkiye’deki lider sistem entegratörü
olma yolunda önemli bir mesafe katetmiﬂtir.
Grup 2012 y›l›nda sat›ﬂ gelirlerini ABD Dolar› baz›nda yaklaﬂ›k %10 oran›nda artt›rmay› hedeflemektedir
(söz konusu oran Probil sat›n alma iﬂleminin 1 Ocak 2011 tarihinde gerçekleﬂmiﬂ olmas› durumdundaki
2011 y›l› pro-forma sat›ﬂ gelirine göre hesaplanm›ﬂt›r). 2012 y›l›nda teknoloji sat›ﬂlar›nda ve savunma sanayi
sat›ﬂlar›nda önemli bir art›ﬂ beklememekte, büyümeyi kamu alan›ndaki ve yurtd›ﬂ› sistem entegrasyonu
f›rsatlar›ndan sa¤lamay› planlamaktad›r.
Grup 2012 y›l›nda brüt kâr marj›n› korumay› beklemektedir. Operasyon giderlerinin ise konsolide olarak
y›ldan y›la artaca¤› öngörülmektedir.
FVAÖK marj›nda 2012 y›l›nda 2011 y›l›na göre önemli bir de¤iﬂiklik beklememektedir.
Grup, net iﬂletme sermayesindeki de¤iﬂim öncesi operasyonlar›nda nakit yaratmay› hedeflemekte fakat
net iﬂletme sermayesinde beklenen art›ﬂ nedeniyle, 2012 sene sonunda net nakit mevcudunda önemli bir
de¤iﬂiklik öngörmemektedir.
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Di¤er
ﬁirket Yönetim Kurulunun 20 Eylül 2011 tarih ve 1 say›l› ara karar›yla; ﬁirket’in kay›tl› sermaye sistemine
geçmesine, kay›tl› sermaye tavan›n›n 300.000.000 Türk Liras› olarak belirlenmesine ve gerekli izinler al›nd›ktan
sonra Genel Kurulun onay›na sunulmas›na karar verilmiﬂtir. ﬁirket’in kay›tl› sermaye sistemine geçiﬂ için
Sermaye Piyasas› Kurulu Baﬂkanl›¤›'na 19 Ekim 2011 tarihinde yapt›¤› müracaat incelenerek Sermaye Piyasas›
Kurulunun 16 Aral›k 2011 tarih ve 42/1117 say›l› toplant›s›nda uygun görülmüﬂ ve bu görüﬂ 28 Aral›k 2011
tarihinde ﬁirket’e tebli¤ edilmiﬂtir.
ﬁirket’in, 21 ﬁubat 2012 tarihinde gerçekleﬂen Yönetim Kurulu toplant›s›nda ﬁirket’e ait ‹stanbul ‹li, Ümraniye
‹lçesi, ‹nkilap Mahallesi, Alemda¤ Caddesi üzerindeki 45 Pafta, 874 Ada, 90 Parsel say›l› 94.493 metrekare
yüzölçümlü gayrimenkulün al›m› için Do¤a ﬁehircilik ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ. taraf›ndan verilen teklif
de¤erlendirilerek, bundan sonraki aﬂamada müzakerelerin münhas›ran kendileri ile sürdürülmesine, sat›ﬂ
detaylar›n›n ve sözleﬂme koﬂullar›n›n belirlenerek iﬂlemin tamamlanmas› hususlar›nda ﬂirket yönetimine
yetki verilmesine karar verilmiﬂtir.
Ayn› toplant›da, Ola¤anüstü Genel Kurul’un 20 Mart 2012 günü saat 11.00’de ﬁirket merkezine davet
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edilmesine karar verilmiﬂtir. Toplant›da, ﬁirket’in kay›tl› sermaye sistemine geçmesine iliﬂkin olarak, ﬁirket
Anasözleﬂmesinin “Maksat ve Mevzuu” baﬂl›kl› 4’üncü, “Sermaye” baﬂl›kl› 6’›nc›, “Sermayenin Ödenmesi”
baﬂl›kl› 7’nci, maddelerinin de¤iﬂtirilmesine iliﬂkin de¤iﬂiklik tasar›s› onaylanacakt›r.
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2011 YILI KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU
1. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI
Grubumuz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, ﬁirket Ana Sözleﬂmesi, Sermaye Piyasas›
Kanunu ve Sermaye Piyasas› Kurulu Tebli¤leri’nin ve ilgili mevzuat›n gereklerini yerine getirmeye azami
özen göstermektedir. Bu iﬂleyiﬂ içinde Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyum çal›ﬂmalar› da yer almaktad›r.
Yenilikçi ve yarat›c› iletiﬂim çözümleriyle müﬂterilerine, hissedarlar›na, çal›ﬂanlara, iﬂ ortaklar›na ve topluma
en üst düzeyde de¤erler yaratmay› hedefleyen Grubumuz için ﬂeffafl›k büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu
kapsamda Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Temmuz 2003'te aç›klad›¤› Kurumsal Yönetim ‹lkeleri benimsenmiﬂ,
2004 y›l›ndan itibaren Faaliyet Raporlar› ile birlikte Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Raporu yay›nlanmaya
baﬂlan›lm›ﬂt›r.
Grubumuzun temel de¤erleri, iﬂ ahlak› kurallar›, vizyon, misyon ve hedefleri kurumsal yönetim anlay›ﬂ›m›z›n
ve uygulamalar›m›z›n esas›n› teﬂkil etmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
2. Pay Sahipleri ‹le ‹liﬂkiler Birimi
Pay sahipleri ile iliﬂkiler faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdür Yard›mc›s› ve Genel Sekreter Ahmet
Orel (Tel: 216 522 2312, e-mail: aorel@netas.com.tr) baﬂkanl›¤›nda, Finans, Kontrol ve ‹ﬂ Sistemlerinden
sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› M. ‹lker Çal›ﬂkan (Tel: 216 522 2463, e-mail: caliskan@netas.com.tr),
Muhasebe ve Kontrol Direktörü ﬁeniz Tar›mcan (Tel: 216 522 2331, e-mail: senizt@netas.com.tr) ve Pay
Sahipleri ile ‹liﬂkiler Yöneticisi P›nar Beyzatlar Güvener’den (Tel: 216 522 2025, e-mail: pinarb@netas.com.tr)
oluﬂan bir birim kurulmuﬂtur. Dönem içinde mevzuat›n takibi, Sermaye Piyasas› Kurulu Tebli¤lerinin
uygulanmas›, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi faaliyetlerinin yan› s›ra, 2011 y›l› içinde pay sahiplerinden
ve temsilcilerinden elektronik posta ve telefon vas›tas›yla birçok bilgi talebi baﬂvurusu al›nm›ﬂ ve bunlar
mevzuat›n imkan verdi¤i ölçüde yan›tlanm›ﬂt›r.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
Dönem içinde pay sahiplerinden gelen bilgi talebi baﬂvurular›, grup hisse de¤erindeki hareketler, sermaye
hareketleri, grup yat›r›mlar›, kâr da¤›t›m›na iliﬂkin konularda yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Taleplerin ço¤unlu¤u telefon
ve elektronik posta arac›l›¤›yla al›nm›ﬂ, Grup’un bilgisi dahilinde ve ticari s›r teﬂkil etmeyen konular gizlilik
kurallar› ve mevzuat›n izin verdi¤i ölçüde cevapland›r›lm›ﬂt›r.
Elektronik posta yoluyla al›nan bilgi talepleri elektronik ortamda cevapland›r›lm›ﬂt›r. Grup’un faaliyetleri
ile ilgili pay sahiplerini ilgilendiren geliﬂmeler, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Özel Durumlar›n Kamuya
Aç›klanmas›na ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i do¤rultusunda Kamuyu Ayd›nlatma
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3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m› (devam›)
Platformu (KAP) sistemi vas›tas›yla kamuya duyurulmuﬂtur. Ayr›ca, bas›n bültenleri ile medya bilgilendirilmiﬂtir.
Söz konusu özel durum aç›klamalar› ve bas›n bültenleri grubun www.netas.com.tr adresli web sitesinde
yer almaktad›r.
ﬁirket Ana Sözleﬂmesi’nde özel denetçi atanmas› hakk›nda bir madde olmamas›na ra¤men pay sahiplerinin
Türk Ticaret Kanunu’nun 348. maddesine göre özel denetçi atanmas›n› talep etme haklar› vard›r. Dönem
içinde özel denetçi tayini talebi olmam›ﬂt›r.

4. Genel Kurul Bilgileri
Dönem içerisinde bir Ola¤an Genel Kurul ve bir Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s› yap›lm›ﬂt›r. Toplant›larda
kanunun ve ﬁirket Ana Sözleﬂmesi’nin öngördü¤ü ço¤unluk sa¤lanm›ﬂt›r. Pay sahipleri ve temsilcileri
toplant›lara kat›lm›ﬂlard›r. Toplant›lara davet, ﬁirket Ana Sözleﬂmesi’nin 14. maddesi ve Türk Ticaret
Kanunu’nun 368. maddesi ve Sermaye Piyasas› Kanunu hükümlerine uygun olarak yap›lm›ﬂ, Türkiye Ticaret
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Sicil Gazetesi’nde yay›nlanm›ﬂ, hisseleri nama yaz›l› pay sahiplerine taahhütlü mektupla ça¤r› yap›lm›ﬂ,
ayr›ca Türkiye genelinde yay›n yapan iki günlük gazetenin Türkiye bask›lar›nda ilan edilmiﬂtir. Hisseleri
Merkezi Kay›t Kuruluﬂu nezdindeki yat›r›mc› hesaplar›nda saklamada bulunan pay sahiplerinden toplant›da
haz›r bulunmak isteyenlerin, Merkezi Kay›t Kuruluﬂu’ndan al›nacak Yat›r›mc› Genel Kurul Blokaj Formunu
ibraz ederek Giriﬂ Kart› almalar›, hisse senetlerini fiziken ellerinde bulunduran pay sahiplerinin toplant›ya
kat›labilmek için hisse senetlerini kaydileﬂtirmeleri gerekti¤i kendilerine hat›rlat›lm›ﬂt›r. Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s› öncesinde döneme ait Bilânço, Kâr/Zarar hesab› ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlar›
ve Yönetim Kurulu’nun Kâr Da¤›t›m Teklifi toplant› tarihinden önceki 15 günlük süre içinde grup merkezinde
pay sahiplerinin incelemelerine haz›r bulundurulmuﬂtur. Keza Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s› öncesinde
Toplant› Gündemi ve Yönetim Kurulu’nun Kâr Da¤›t›m Teklifi hakk›nda aç›klama yap›larak ve ilan yoluyla
hissedarlar›m›za bilgi verilmiﬂtir. Genel Kurul Toplant›lar›’nda pay sahiplerine söz ve soru hakk› tan›nm›ﬂt›r.
Pay sahipleri taraf›ndan verilen öneriler Divan Baﬂkan› taraf›ndan Genel Kurul’un onay›na sunulmuﬂtur.
Bölünme, önemli tutarda malvarl›¤› sat›m›, al›m›, kiralanmas› gibi önemli nitelikteki kararlar›n Genel Kurul
taraf›ndan al›nmas› konusunda Ana Sözleﬂme’de bir hüküm yoktur. Söz konusu kararlar› alma yetkisi ﬁirket
Ana Sözleﬂmesi’nin 4. ve 17. maddeleri uyar›nca Yönetim Kurulu’na verilmiﬂtir.
Genel Kurul toplant›lar›na kat›l›m›n kolaylaﬂt›r›lmas› amac›yla toplant› grup merkezinde geniﬂ kat›l›ma
elveriﬂli sosyal tesis salonunda yap›lm›ﬂt›r. Genel Kurul tutanaklar› Sermaye Piyasas› Kurulu, ‹MKB ve
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Bölge Müdürlü¤ü’ne tevdi edilmiﬂ, KAP sistemine yüklenmiﬂ, Ticaret Sicili
Memurlu¤u’nca tescil edilerek Ticaret Sicili Gazetesi’nde yay›nlanm›ﬂ, talep eden pay sahiplerine gönderilmiﬂ,
ayr›ca grup merkezinde ve grubun web sitesinde pay sahiplerinin incelemesine aç›k tutulmaktad›r.
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5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
ﬁirket Ana Sözleﬂmesi’ne göre Genel Kurul toplant›lar›nda her hissenin bir oy hakk› bulunmaktad›r. Ola¤an
ve Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›lar› Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yap›l›r. Az›nl›k haklar› Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
ﬁirketin hisseleri iki grubu ayr›lm›ﬂ olup, (A) grubu hisseler nama, (B) grubu hisseler hamiline yaz›l›d›r.
Hisse senetlerinin iki gruba ayr›lm›ﬂ olmas› söz konusu (A) ve (B) grubu hisselere Ana Sözleﬂme’nin 9,
15, 19'uncu maddelerinde belirtilenler d›ﬂ›nda hiçbir imtiyaz vermez.
Ana Sözleﬂme’nin 9. maddesine göre; Ola¤an ve Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›lar›nda toplant› ve karar
nisab› Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde belirtilen nisapt›r. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388.
maddesinde yaz›l› hususlarla ilgili kararlarda (A) grubu hisse toplam›n›n en az yar›s›n› (1/2) temsil eden
pay sahiplerinin muvafakat› ﬂartt›r. Ana Sözleﬂme’nin 15. maddesine göre; 7 (yedi) kiﬂiden oluﬂan Yönetim
Kurulu’nun 2 (iki) üyesi OEP Rhea Turkey Tech B.V., 1 (bir) üyesi Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakf›’n›n gösterece¤i adaylar aras›ndan olmak üzere, 4 (dört) üyesi (A) grubu hissedarlar›n gösterece¤i
adaylar aras›ndan, 3 (üç) üyesi de (B) grubu hissedarlar›n gösterece¤i adaylar aras›ndan, 3 (üç) y›ll›k görev
süresi için Genel Kurul taraf›ndan seçilir.
Ancak, (B) grubu hissedarlar›n Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterebilmeleri bu hisse grubunun
Genel Kurul’da temsil edilme oran›na ba¤l›d›r. ﬁöyle ki; (B) grubu hisselerin Genel Kurul’da ﬂirket
sermayesinin en az %30’u oran›nda temsil edilmesi durumunda 3 (üç) üyelik de (B) grubu; (B) grubu
hisselerin Genel Kurulda ﬂirket sermayesinin en az %20’si oran›nda temsil edilmesi durumunda 2 (iki)
üyelik (B) grubu, 1 (bir) üyelik (A) grubu; (B) grubu hisselerin Genel Kurulda ﬂirket sermayesinin en az
%10’u oran›nda temsil edilmesi durumunda 1 (bir) üyelik (B) grubu, 2 (iki) üyelik ise (A) grubu; (B) grubu
hisselerin Genel Kurul’da temsil oran›n›n ﬂirket sermayesinin %10’unun alt›nda olmas› durumunda 3 (üç)
üyelik de (A) grubu hissedarlar›n gösterecekleri adaylar aras›ndan Genel Kurul taraf›ndan seçilir.
Ana Sözleﬂme’nin 19. maddesine göre; Denetim Kurulu Genel Kurul taraf›ndan 3 (üç) y›ll›k süre için 3
(üç)’ü (A) grubu, 2 (iki)’si (B) grubu, hissedarlar taraf›ndan gösterilen adaylar aras›ndan seçilen 5 (beﬂ)
denetçiden oluﬂur.
Ancak, (B) grubu hissedarlar›n aday gösterebilmeleri bu hisse grubunun Genel Kurul’da temsil edilmesine
ve seçilecek aday say›s› da temsil edilme oran›na ba¤l›d›r. ﬁöyle ki; (B) grubu hisselerin Genel Kurul’da
ﬂirket sermayesinin en az %20’si oran›nda temsil edilmesi durumunda 2 (iki) üyelik de (B) grubu; (B) grubu
hisselerin Genel Kurul’da ﬂirket sermayesinin en az %10’u oran›nda temsil edilmesi durumunda 1 (bir)
üyelik (B) grubu; 1 (bir) üyelik ise (A) grubu; (B) grubu hisselerin Genel Kurul’da temsil oran›n›n ﬂirket
sermayesinin %10’unun alt›nda olmas› durumunda 2 (iki) üyelik de (A) grubu hissedarlar›n gösterecekleri
adaylar aras›ndan Genel Kurul taraf›ndan seçilir.
ﬁirketle pay sahipleri aras›nda, karﬂ›l›kl› iﬂtirak iliﬂkisi yoktur. ﬁirkette birikimli oy kullanma yöntemi
kullan›lmamaktad›r.
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6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
ﬁirketin kâr da¤›t›m politikas›; Sermaye Piyasas› Kurulu Düzenlemeleri ve Tebli¤leri çerçevesinde, ﬂirketin
iﬂletme sermayesi ihtiyaçlar› göz önüne al›narak, pay sahiplerinin yat›r›mlar›na makul bir getiri sa¤lanmas›d›r.
ﬁirketin kâr›na kat›l›m konusunda imtiyaz yoktur, kâr da¤›t›m usulü Ana Sözleﬂme’nin 22. maddesinde
aç›klanm›ﬂt›r. Yönetim Kurulu’nun döneme iliﬂkin Kâr Da¤›t›m Teklifi Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda,
pay sahiplerinin bilgisine ve onay›na sunulmuﬂ ve mevcudun oyçoklu¤u ile kabul edilmiﬂtir. Buna göre,
dönem içinde kâr da¤›t›m› Sermaye Piyasas› Kurulu’nun belirledi¤i kurallar ve süre içinde yap›lm›ﬂt›r.

7. Paylar›n Devri
ﬁirket Ana Sözleﬂmesi 6. maddesinin (b) bendinde paylar›n devri düzenlenmektedir. Buna göre; hamiline
yaz›l› hisseler herhangi bir kay›t ve ﬂarta tabi olmaks›z›n devredilebilirler. Ancak, nama yaz›l› hisse senetlerinin
üçüncü ﬂah›slara devri ile ilgili olarak mevcut (A) grubu hissedarlar›n, sat›ﬂ teklifi tarihinden itibaren 30
gün içerisinde kullanmalar› gereken önal›m haklar› vard›r. Bu sebeple, hisselerinin tamam›n› veya bir
k›sm›n› üçüncü ﬂah›slara devretmek isteyen hissedar, devretmek istedi¤i hisseleri önce (A) grubundaki
di¤er hissedarlara hisseleri oran›nda, fiyat ve di¤er sat›ﬂ ﬂartlar›n› da bildirerek yaz›l› olarak teklif etmek
mecburiyetindedir. Teklif yapan hissedarlardan herhangi biri almay› red etti¤i takdirde, söz konusu hisseler
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di¤er hissedarlara hisseleri oran›nda teklif edilir ve bu yöntem sat›ﬂa ç›kan hisselerin tümü sat›l›ncaya kadar
veya sat›n al›nmalar› red edilinceye kadar ayn› ﬂekilde uygulan›r. Bu uygulama sonunda sat›n al›nmas› red
edilmiﬂ hisseler kal›r ise, devreden hissedar bu hisseleri ilk teklifinde yer alan fiyat ve di¤er sat›ﬂ ﬂartlar›ndan
daha ehven ﬂartlarda olmamak kayd›yla diledi¤i üçüncü ﬂah›slara satmakta serbesttir. ﬁirket Ana Sözleﬂmesi’ne
göre, nama yaz›l› hisse senetlerinin devrinin gruba karﬂ› hüküm ifade edebilmesi pay defterine kay›tla
mümkündür. Ancak, grup hisselerinin halka arz› s›ras›nda ‹MKB’ye verilen taahhütname nedeniyle pay
defterine kay›ttan imtina edilemez.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ﬁEFFAFLIK
8. Grup Bilgilendirme Politikas›
Grup’un Bilgilendirme Politikas›; kamunun zaman›nda, güvenilir, eksiksiz ve anlaﬂ›labilir bir ﬂekilde
ayd›nlat›lmas›d›r. Kamunun ayd›nlat›lmas› amac›yla yap›lan duyurular ilgili mevzuat kapsam›nda en seri
vas›talarla Sermaye Piyasas› Kurulu, ‹MKB ve Kamuyu Ayd›nlatma Platformuna (KAP) iletilmekte, bas›n
bültenleri yoluyla medya kuruluﬂlar›na bildirilmekte ve ayr›ca grubun web sitesine konulmaktad›r.

9. Özel Durum Aç›klamalar›
Sermaye Piyasas› Kurulu Düzenlemeleri uyar›nca y›l içinde 46 özel durum aç›klamas› yap›lm›ﬂt›r. Özel
durum aç›klamalar› ‹MKB’ye ve KAP’a iletilmiﬂ ayr›ca grubun web sitesine konulmuﬂtur. Grup’un hisse
senetleri yurtd›ﬂ› borsalara kote de¤ildir. Zaman›nda aç›klanmam›ﬂ özel durum bulunmamaktad›r.

2011 YILI KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU

10. Grup ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
Grup’un www.netas.com.tr adresli bir internet sitesi mevcuttur. Grup’un internet sitesinde Sermaye Piyasas›
Kurulu, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te say›lan bilgiler büyük ölçüde yer almaktad›r.

11. Gerçek Kiﬂi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
ﬁirket’in gerçek kiﬂi nihai hâkim pay sahibi / sahipleri yoktur.
ﬁirket’in 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle sermaye yap›s› aﬂa¤›daki gibidir:
Pay
Oran› %
53,13

Pay
Adedi
3.446.297

Pay
Tutar›
3.446.297

31 Aral›k
2011
3.446.297

TSKGV**

15,00

972.972

972.972

972.972

Halka aç›k

31,87

2.067.211

2.067.211

2.067.211

100,00

6.486.480

6.486.480

6.486.480

OEP Rhea*

Toplam

* OEP Rhea Turkey Tech. B.V. Hollanda kanunlar›na göre kurulmuﬂ bir ﬂirket olan OEP Rhea Turkey
Tech. B.V. ﬂirketinin sermayesinin %80,21’i OEP Network Integration Services Cooperatief U.A. ﬂirketine
%19,79’u ise Rhea Giriﬂim Sermayesi Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.’ye aittir.
** Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›
ﬁirket sermayesi nominal de¤eri 1 TL olan 6.486.480 adet hisseden oluﬂmaktad›r.

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiﬂilerin Kamuya Duyurulmas›
‹çeriden ö¤renebilecek durumda olan kiﬂiler Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat› çerçevesinde Sermaye
Piyasas› Kurulu ve ‹MKB’ye sunulan izahnameler ve yap›lan bildirimler yoluyla kamuya duyurulmaktad›r.
Bu durumda olan kiﬂiler Grup’un Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileridir. Yönetim
Kurulu üyelerinin listesi Bölüm IV ‘de yer alan 18. maddede belirtilmektedir. Denetim Kurulu Üyelerinin
listesi ise aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
ﬁirket Denetim Kurulu üyeleri;
Enver Topuz
Bilge Taﬂk›ran
M. Üntay Kozak
Tuncay Ayber
Piraye Yasemin Erden
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12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiﬂilerin Kamuya Duyurulmas› (devam›)
ﬁirket Yönetim Kurulu üyeleri;
David Arthur Walsh
M. Cumhur Özdemir
Joseph Patrick Huffsmith
Charles Daniel Vogt
Ali Z. Tigrel (Ba¤›ms›z)
Memet Yaz›c›
Alpaslan Korkmaz
‹çeriden ö¤renebilecek durumda olan yöneticiler aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir;

22

C. Müjdat Altay, Genel Müdür
M. ‹lker Çal›ﬂkan, Genel Müdür Yard›mc›s› - Finans ve Bilgi Sistemleri
Ahmet Orel, Genel Müdür Yard›mc›s› - Genel Sekreter, Hukuk
ﬁeniz Tar›mcan, Muhasebe ve Kontrol Direktörü
Ayﬂe Do¤ruöz, ‹nsan Kaynaklar› Direktörü
Ömer Seyrek, Operasyon Direktörü
Kamil Orman, Savunma Sistemleri Sat›ﬂ Direktörü
Naci Karataﬂ, Uluslararas› ve Alternatif Operatörler Sat›ﬂ Direktörü
Faz›l Sözer, Türk Telekom Sat›ﬂ Direktörü
Altay Do¤u, Avea Sat›ﬂ Direktörü
Selcan Taﬂk›ran, ‹ﬂ Geliﬂtirme Direktörü
Gönül Kamal›, Taﬂ›y›c› S›n›f A¤ Teknolojileri Direktörü
Ömer Ayd›n, Savunma Sistemleri Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Direktörü
Özlem Sivrio¤lu, Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Stratejileri ve Prodüktivite Direktörü
Bilgehan Çatalo¤lu, Bilgi Sistemleri Direktörü
Seda Süzen, Kurumsal Yönetim Müdürü
P›nar Beyzatlar Güvener, Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Müdürü
Mehmet Ali Tombalak, Probil Genel Müdürü
Necmi Ön, Probil Genel Müdür Yard›mc›s›
Ümit ‹lhan, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
Ahmet Atalay, Dan›ﬂman
Onur Takmak, Probil Yönetim Kurulu Üyesi
Turgut Gürsoy, Probil Yönetim Kurulu Üyesi

BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Grup ile do¤rudan iliﬂki içinde bulunan üçüncü kiﬂiler çeﬂitli toplant›larla bilgilendirilmektedir. Örne¤in
çal›ﬂanlar için Bizbize toplant›s›, tedarikçiler ve da¤›t›m kanallar› ile bilgilendirme toplant›lar› yap›lmakta,
web sitesinde grup ile ilgili kapsaml› bilgi bulunmaktad›r. Bas›n bültenleri ve söyleﬂileri ile kamu Sermaye
Piyasas› Kurulu Tebli¤lerinin izin verdi¤i ölçüde en geniﬂ anlamda bilgilendirilmektedir.
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14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
Grup misyon bildirgesinde çal›ﬂanlar, müﬂteriler ve tedarikçiler ile ilgili grup politikas› belirtilmiﬂtir. ‹lgili
gruplar her zaman grup yöneticileri ile bir araya gelebilmektedirler. Periyodik olarak ba¤›ms›z kuruluﬂlar
ve grup taraf›ndan yap›lan, çal›ﬂanlar›n memnuniyeti, müﬂteri memnuniyeti ve tedarikçilerin memnuniyeti
araﬂt›rmalar› ile ilgili gruplar›n görüﬂü al›nmakta ve bu do¤rultuda stratejiler geliﬂtirilmektedir.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
Grup’un insan kaynaklar› politikas›n›n ana esaslar› ﬂöyle s›ralanabilir:
Netaﬂ'›n h›zl›, dinamik ve sürekli de¤iﬂen telekomünikasyon sektöründe baﬂar›l› olmas›, kendisini sürekli
yenilemesi ve pazarda baﬂar›ya ulaﬂmas›, çal›ﬂanlar›n›n katk›lar› ve geliﬂimleri ile mümkündür. Grup’un
amac›, grup hedeflerine ulaﬂabilmek için çal›ﬂanlar›n motivasyonunu, yarat›c›l›klar›n› ve etkinliklerini en
üst seviyeye ç›karmakt›r. Bu amaca ulaﬂmak için f›rsat eﬂitli¤i yarat›l›r, performans ödüllendirilir, bireylerin
ve tak›mlar›n geliﬂimi teﬂvik edilir, çevrenin korunmas›na önem verilir, sa¤l›k ve güvenlik gerekleri yerine
getirilir. Rekabetçi ücretlendirme ve sosyal yard›m programlar› haz›rlan›r. Çal›ﬂanlar›n bilgi ve becerileri,
“Temel Yetkinlikler” tan›mlar› do¤rultusunda de¤erlendirilmektedir. Performans yönetimi sürecinde ve
kariyer geliﬂimi boyunca çal›ﬂanlara temel yetkinliklerini de¤erlendirme ve geliﬂtirme konusunda f›rsatlar
sunulmaktad›r.
Grup’un ‹nsan Kaynaklar› Politikas› web sitesinde yay›nlanmaktad›r. ‹lgili yönetmelikler tüm çal›ﬂanlar›n
eriﬂimine aç›kt›r. Çal›ﬂanlar ile iliﬂkileri ‹nsan Kaynaklar› politikas› do¤rultusunda yöneticiler ve ‹nsan
Kaynaklar› Bölümü yürütür. Dönem içinde çal›ﬂanlardan ayr›mc›l›k konusunda ﬂikâyet gelmemiﬂtir.

16. Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler Hakk›nda Bilgiler
Grup’un baﬂl›ca hedefleri aras›nda müﬂteri memnuniyeti ve ba¤l›l›¤›n›n sa¤lanmas› yer al›r. Bu do¤rultuda
her grup çal›ﬂan› müﬂteri ihtiyac›n›n tespitinden, ürün ve hizmet kalitesine, e¤itim ve sat›ﬂ sonras› servislere
kadar her alanda büyük titizlik gösterir. Periyodik olarak yap›lan müﬂteri memnuniyeti anketlerinin sonuçlar›na
göre iyileﬂtirilmesi gereken hususlar hakk›nda gecikmeden tedbir al›n›r.

17. Sosyal Sorumluluk
Netaﬂ 1997 y›l›ndan bu yana Çevre Sa¤l›k ve Güvenlik (ÇSG) program›n› uygulamaktad›r. Bu program
çerçevesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 Çal›ﬂanlar›n Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim
Sistemi yürütülmektedir. Grup’un çevreye verilen zarar konusunda aleyhine aç›lm›ﬂ dava yoktur.
Toplumsal sorumluluk kapsam›nda üniversiteler ile iliﬂkiler sürdürülmekte, e¤itim burslar› verilmekte, grup
çevresindeki ilkö¤retim okullar› ile iﬂbirli¤i yap›larak yetenekli gençlerin sportif faaliyetlere kat›l›m› için
f›rsat yarat›lmaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda vak›f ve dernek üyelikleri yoluyla topluma, bilime ve teknolojik
geliﬂime katk› sa¤lanmakta, çal›ﬂanlar›m›z›n gönüllü olarak kat›ld›klar› çevre ve yard›m faaliyetleri
desteklenmektedir.

23

2011 YILI KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18. Yönetim Kurulu’nun Yap›s›, Oluﬂumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
Grup’un Yönetim Kurulu, Genel Kurul taraf›ndan hissedarlar veya onlar›n gösterecekleri adaylar aras›ndan
3 y›ll›k görev süresi için seçilen 7 (yedi) üyeden oluﬂur. Yönetim Kurulunun 4 (dört) üyesi (A) grubu
hissedarlar›n adaylar› ve 3 (üç) üyesi de (B) grubu hissedarlar›n adaylar› aras›ndan Genel Kurul'ca seçilir.
Üyeler görev süreleri sonunda tekrar seçilebilirler.
31 Aral›k 2011 itibar›yla Yönetim Kurulu aﬂa¤›daki üyelerden oluﬂmaktad›r.
Baﬂkan:

David Arthur Walsh

Baﬂkan Yard›mc›s›:

M. Cumhur Özdemir

Üye:

Z.Ali Tigrel (ba¤›ms›z üye)

Üye:

Charles Daniel Vogt

Üye:

Joseph Patrick Huffsmith

Üye:

Memet Yaz›c›

Üye:

Alpaslan Korkmaz (ba¤›ms›z üye)

Genel Müdür:

C. Müjdat Altay

24

Yönetim Kurulu üyelerinin Grup d›ﬂ›nda baﬂka görev veya görevler almas› konusunda Türk Ticaret
Kanunu’nda yer alan rekabet ve Grup ile muamele k›s›tlamas› d›ﬂ›nda kural öngörülmemiﬂtir. Bu husus
her y›l Genel Kurul’un onay›na sunulur.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Grup’un yönetim kurulu üye seçiminde aranan nitelikler Sermaye Piyasas› Kurulu, Kurumsal Yönetim
‹lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle örtüﬂmektedir. Buna iliﬂkin
esaslar ﬁirket Ana Sözleﬂmesi’nde yer almamaktad›r. Yönetim Kurulu üyelerinin hepsi bu niteliklere sahip
bulunmaktad›r.

20. Grup’un Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Aﬂa¤›da bulunan grup misyon ve vizyonu web sitesinde ve bas›l› malzemeler arac›l›¤›yla kamuya
duyurulmuﬂtur.

Grup’un Vizyonu:
Yenilikçi ve yarat›c› iletiﬂim çözümleri ile müﬂterilerimize, hissedarlar›m›za, çal›ﬂanlar›m›za, iﬂ ortaklar›m›za
ve topluma en üst düzeyde de¤erler yaratarak, alan›m›zda "Bölgesel Lider" olmakt›r.
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Grup’un Misyonu:
Bilgi ve ‹letiﬂim Teknolojileri (B‹T) alan›nda geniﬂ bilgi, yetenek ve güçlü deneyimi ile sistem entegrasyonu
ve teknoloji hizmetleri sunan,
Yeni nesil teknolojilerle yenilikçi ürün ve çözümler geliﬂtirerek pazar standartlar›n› belirleyen,
‹ﬂ f›rsatlar› yarat›p bunlar› yönlendiren,
Hissedarlar›na de¤er yaratmay› ilke edinen ve kârl›l›¤› ön planda tutan,
Gelecekteki olas› geliﬂmeleri araﬂt›ran, bunlar› önceden belirleyerek gerekli de¤iﬂiklikleri h›zla uygulayan,
Toplumsal sorumlulu¤unun bilinciyle, B‹T alan›nda yap›lan bilimsel araﬂt›rmalar› destekleyip, nitelikli
uzman ve akademisyen yetiﬂmesine katk› sa¤layarak, ülkenin teknoloji anlam›nda geliﬂmesinde rol alan,
Do¤rudan ve aç›k iletiﬂime, kiﬂi yeteneklerine, yetkilendirmenin önemine inanan ve buna uygun iﬂ ortam›n›
oluﬂturan,
Temel de¤erlerimiz do¤rultusunda iﬂ ahlak›, dürüstlük ve kaliteden ödün vermeyen bir firma olarak pazarda
tercih edilen iﬂ orta¤› olmakt›r.
Yönetim Kurulu yöneticiler taraf›ndan oluﬂturulan stratejik hedefleri onaylamaktad›r. Söz konusu hedefler
Genel Müdür taraf›ndan Yönetim Kurulu’na sunulmaktad›r. Onaylanm›ﬂ stratejiler do¤rultusunda gerçekleﬂen
faaliyetler Genel Müdür taraf›ndan her Yönetim Kurulu toplant›s›nda rapor edilir.
Yönetim Kurulu periyodik olarak performans› gözden geçirir, y›lsonunda tüm y›l performans›n› de¤erlendirir.

21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
Yönetim Kurulu grubun iç kontrol mekanizmas›n›n sa¤lanmas›na yönelik olarak kendi bünyesinde üç
üyeden oluﬂan bir Denetim Komitesi oluﬂturmuﬂtur.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
Grup’un Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklar› ﬁirket Ana Sözleﬂmesi’nde ve Türk Ticaret
Kanunu’nda belirtilmektedir. Yöneticiler Yönetim Kurulu’nun belirledi¤i hedefler ve talimatlar
do¤rultusunda görev yaparlar.

23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n gündemi Yönetim Kurulu Baﬂkan›’n›n, üyeler ve Genel Müdür ile görüﬂmesi
sonucunda belirlenir. Yönetim Kurulu dönem içinde 6 adet toplant› yapm›ﬂ, toplant›larda ço¤unluk sa¤lanm›ﬂ,
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23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esaslar› (devam›)
toplant›lara davet gündem bildirmek suretiyle, toplant› gününden en az (3) gün evvel üyelerin eline geçecek
ﬂekilde yap›lm›ﬂt›r. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiﬂim kurulmas›n› sa¤lamak üzere bir
Yönetim Kurulu Sekreterli¤i bulunmaktad›r. Toplant›da farkl› görüﬂ aç›klanmas› durumunda, bu husus
toplant› tutanaklar›na iﬂlenmektedir. Yönetim Kurulu toplant›lar›na Denetim Kurulu üyeleri de kat›ld›¤›ndan
bir görüﬂ ayr›l›¤› ortaya ç›kmas› durumunda denetçilere ayr›ca yaz›l› bildirim yap›lmamaktad›r. Sermaye
Piyasas› Kurulu, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin IV. Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesinde yer alan konularda
Yönetim Kurulu toplant›lar›na fiilen kat›l›m sa¤lanm›ﬂt›r. Toplant›lar esnas›nda bir Yönetim Kurulu üyesi
taraf›ndan yöneltilen sorular ve verilen cevaplar toplant› zapt›na geçirilmektedir. Ana Sözleﬂme’de Yönetim
Kurulu üyelerine a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya olumsuz veto hakk› tan›nmam›ﬂt›r.

24. Grup’la Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
Grup Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde Grup’la iﬂlem yapma ve rekabet yasa¤› k›s›tlamalar› Genel
Kurul karar›yla kald›r›lm›ﬂ olmakla birlikte, üyelerin Grup’la herhangi bir iﬂlemleri veya rekabetleri söz
konusu de¤ildir.
26

25. Etik Kurallar
Yönetim Kurulu taraf›ndan Grup ve çal›ﬂanlar› için etik kurallar oluﬂturulmuﬂ ve Grup çal›ﬂanlar›na
duyurulmuﬂtur. Bu hususta kamuoyuna bir aç›klama yap›lmam›ﬂt›r.

26. Yönetim Kurulu’nda Oluﬂturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
Yönetim Kurulu taraf›ndan ‹cra Komitesi ve Denetim Komitesi olarak iki komite oluﬂturulmuﬂtur. Komitelerin
her birinde üçer Yönetim Kurulu üyesi görev almaktad›r. Yönetim Kurulu bünyesinde ayr› bir Kurumsal
Yönetim Komitesi oluﬂturulmam›ﬂ, kurumsal yönetim ilkelerinin Yönetim Kurulu’nca takibi ve uygulanmas›
daha uygun bulunmuﬂtur.

27. Yönetim Kurulu’na Sa¤lanan Mali Haklar
Grup Yönetim Kurulu üyelerine ayl›k ücret ödenmektedir. Ana Sözleﬂme’nin 15. maddesinde belirtildi¤i
üzere bu ücret her y›l Genel Kurul taraf›ndan tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklar›n›n
tespitinde Yönetim Kurulu üyelerinin performans›na dayal› olacak ve Grup’un performans›n› yans›tacak
bir ödüllendirme uygulanmamaktad›r.
Grup, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiﬂ, kredi kulland›rmam›ﬂ, üçüncü
bir kiﬂi arac›l›¤›yla ﬂahsi kredi ad› alt›nda kredi kulland›rmam›ﬂ, lehine kefalet gibi teminatlar vermemiﬂtir.

NETAﬁ TELEKOMÜN‹KASYON A.ﬁ.
31 ARALIK 2011 TAR‹H‹NDE
SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLAR
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31 ARALIK 2011 VE 2010 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(Para Birimi: Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir)

Ba¤›ms›z
Denetimden
Geçmiﬂ
31 Aral›k 2011

Ba¤›ms›z
Denetimden
Geçmiﬂ
(Yeniden
Düzenlenmiﬂ)
31 Aral›k 2010

294.182.510

247.299.992

27.279.024

90.002.456

189.979.950

109.084.316
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15.122.445

5.896.852

7

174.857.505

103.187.464

Di¤er Alacaklar

8

375.273

326.440

Stoklar

9

37.187.034

19.708.499

Devam Eden Sözleﬂmelere ‹liﬂkin Varl›klar

10

17.614.075

16.029.378

Di¤er Dönen Varl›klar

19

21.747.154

12.148.903

253.109.583

158.028.174

7

293.218

-

11

193.465.907

156.907.766

2.500

-

12

21.031.329

735.728

3

34.619.963

-

Di¤er Duran Varl›klar

19

1.810.437

-

Ertelenmiﬂ Vergi Varl›klar›

26

1.886.229

-

Devam Eden Sözleﬂmelere ‹liﬂkin Varl›klar

10

-

384.680

547.292.093

405.328.166

Dipnot
VARLIKLAR
Dönen Varl›klar
Nakit ve Nakit Benzerleri

5

Ticari Alacaklar
‹liﬂkili taraflardan ticari alacaklar
Di¤er ticari alacaklar

Duran Varl›klar
28

Ticari Alacaklar
Maddi Duran Varl›klar
Finansal Yat›r›mlar
Maddi Olmayan Duran Varl›klar
ﬁerefiye

TOPLAM VARLIKLAR

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

31 ARALIK 2011 VE 2010 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(Para Birimi: Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir)

Dipnot

Ba¤›ms›z
Denetimden
Geçmiﬂ
31 Aral›k 2011

Ba¤›ms›z
Denetimden
Geçmiﬂ
(Yeniden
Düzenlenmiﬂ)
31 Aral›k 2010

KAYNAKLAR
K›sa Vadeli Yükümlülükler

171.125.805

101.244.034

10.782.174

1.231.069

89.385.183

48.563.305

7

87.374.888

48.563.305

28

2.010.295

-

8

11.287.753

6.611.518

Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalara ‹liﬂkin Karﬂ›l›klar

16

7.165.028

8.360.777

Borç Karﬂ›l›klar›

14

23.434.926

8.818.325

Ertelenmiﬂ Gelirler

10

13.314.438

21.812.657

Al›nan Avanslar

18

15.161.120

5.846.383

Dönem Kâr› Vergi Yükümlülü¤ü

26

595.183

-

18.680.141

8.819.178

Finansal Borçlar

6

Ticari Borçlar
Di¤er ticari borçlar
‹liﬂkili taraflara ticari borçlar
Di¤er Borçlar

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar

6

97.615

-

Di¤er borçlar

8

743.354

-

Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalara ‹liﬂkin Karﬂ›l›klar

16

9.803.178

7.119.196

Ertelenmiﬂ Vergi Yükümlülü¤ü

26

8.035.994

1.087.545

Ertelenmiﬂ Gelirler

10

-

612.437

357.486.147

295.264.954

ÖZKAYNAKLAR
Sermaye

20

6.486.480

6.486.480

Sermaye Düzeltmesi Farklar›

20

99.990.480

99.990.480

Yeniden De¤erleme Fonu

20

146.311.551

119.668.516

50.303.876

21.080.215

12.406.987

10.461.043

17.976.660

24.653.541

24.010.113

12.924.679

547.292.093

405.328.166

Yabanc› Para Çevrim Farklar›
Kârdan Ayr›lan K›s›tlanm›ﬂ Yedekler

20

Net Dönem Kâr›
Geçmiﬂ Y›llar Kârlar›

20

TOPLAM KAYNAKLAR

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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31 ARALIK 2011 VE 2010 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
KONSOL‹DE KAPSAMLI GEL‹R TABLOLARI
(Para Birimi: Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir)

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmiﬂ
31 Aral›k 2010
31 Aral›k 2011
Tarihinde Sona
Tarihinde Sona
Eren Hesap
Eren Hesap Dönemi (Yeniden
Dipnot
Dönemi
Düzenlenmiﬂ)
ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›ﬂ Gelirleri

21

336.826.885

270.985.009

Sat›ﬂlar›n Maliyeti (-)

21

(290.343.030)

(239.241.601)

46.483.855

31.743.408

BRÜT KÂR
Pazarlama, Sat›ﬂ ve Da¤›t›m Giderleri (-)

22

(11.910.161)

(6.667.551)

Genel Yönetim Giderleri (-)

22

(13.214.513)

(2.946.489)

Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Giderleri (-)

22

(700.699)

(1.219.561)

Di¤er Faaliyet Gelirleri

23

3.713.739

3.300.481

Di¤er Faaliyet Giderleri (-)

23

(2.494.352)

(3.770.793)

21.877.869

20.439.495

FAAL‹YET KÂRI
30

Finansal Gelirler

24

3.374.396

2.536.465

Finansal Giderler (-)

25

(3.998.149)

(2.313.247)

VERG‹ ÖNCES‹ KÂRI

21.254.116

20.662.713

Vergi gideri

(3.277.456)

3.990.828

- Dönem vergi gideri

26

(874.042)

-

- Ertelenmiﬂ vergi (gideri)/geliri

26

(2.403.414)

3.990.828

17.976.660

24.653.541

64.100.701

6.000.124

-

55.348.867

100.775

9.901

Aktüeryal Kay›p

(2.119.123)

(1.683.938)

D‹⁄ER KAPSAMLI GEL‹R (VERG‹ SONRASI)

62.082.353

59.674.954

TOPLAM KAPSAMLI GEL‹R

80.059.013

84.328.495

2,771

3,801

DÖNEM KÂRI
Di¤er Kapsaml› Gelir:
Yabanc› para çevrim fark›ndaki de¤iﬂim
Yeniden de¤erleme fonundaki de¤iﬂim
Di¤er Kapsaml› Gelir Kalemlerine ‹liﬂkin Vergi Geliri

Hisse baﬂ›na kazanç

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

-

-

Aktüeryal kazanç/(kay›p)

-

Toplam di¤er kapsaml› gelir

Toplam kapsaml› gelir

-

Toplam ortaklarla yap›lan iﬂlemler
99.990.480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.990.480

Sermaye
Düzeltmesi
Farklar›

-

2.650.081
-

1.676.380
55.348.867
9.901
-

4.894.828
4.894.828

2.650.081

21.080.215

57.035.148

119.668.516

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

10.461.043

-

-

-

2.650.081

57.035.148

-

-

-

-

5.566.215

18.430.134

62.633.368

Kârdan
Ayr›lm›ﬂ
K›s›tlanm›ﬂ
Yedekler

Yabanc›
Para
Çevrim
Farklar›

Yeniden
De¤erleme
Fonu

Birikmiﬂ kâr/zararlar geçmiﬂ y›l kâr/zararlar›, ola¤anüstü yedekler ve net dönem kâr›n›n toplam›ndan oluﬂmaktad›r.

6.486.480

-

Yasal yedeklere transferler

31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle bakiye

-

Temettü ödemesi

ortaklarla yap›lan iﬂlemler

Özkaynaklarda kay›tlara al›nan,

-

ertelenmiﬂ vergi geliri

Aktüeryal kazanç/(kay›p) kalemine iliﬂkin

-

vergi geliri

Di¤er kapsaml› gelir kalemlerine iliﬂkin

-

Yeniden de¤erleme fonundaki de¤iﬂim

-

6.486.480

Sermaye

Yabanc› para iﬂlemlerden çevirim farklar›

Di¤er kapsaml› gelir

Net dönem kâr›

Toplam kapsaml› gelir

1 Ocak 2010 tarihi itibariyle bakiye

Dipnot

(Para Birimi: Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir)

37.578.220

(49.596.924)

(4.894.828)

(44.702.096)

24.643.266

(10.275)

420.984

(2.104.922)

-

-

1.673.663

24.653.541

62.531.878

Birikmiﬂ
Kâr/(Zararlar)
(Yeniden
Düzenlenmiﬂ)

295.264.954

(44.702.096)

-

(44.702.096)

84.328.495

59.674.954

420.984

(2.104.922)

9.901

55.348.867

6.000.124

24.653.541

255.638.555

TOPLAM

31 ARALIK 2011 VE 2010 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T KONSOL‹DE ÖZKAYNAK DE⁄‹ﬁ‹M TABLOLARI

31

-

Toplam di¤er kapsaml› gelir

Toplam kapsaml› gelir

146.311.551

-

-

-

26.643.035

26.643.035

-

100.775

26.542.260

-

Yeniden
De¤erleme
Fonu
119.668.516

50.303.876

-

-

-

29.223.661

29.223.661

-

-

29.223.661

-

Yabanc›
Para
Çevrim
Farklar›
21.080.215

Ekteki dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

Birikmiﬂ kâr/zararlar geçmiﬂ y›l kâr/zararlar›, ola¤anüstü yedekler ve net dönem kâr›n›n toplam›ndan oluﬂmaktad›r.

99.990.480

Toplam ortaklarla yap›lan iﬂlemler
6.486.480

-

Yasal yedeklere transferler

31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle bakiye

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sermaye
Düzeltmesi
Farklar›
99.990.480

Temettü ödemesi

yap›lan iﬂlemler

Özkaynaklarda kay›tlara al›nan, ortaklarla

-

-

-

-

Sermaye
6.486.480

ertelenmiﬂ vergi geliri

Aktüeryal kazanç/(kay›p) kalemine iliﬂkin

Aktüeryal kazanç/(kay›p)

vergi geliri

Di¤er kapsaml› gelir kalemlerine iliﬂkin

Yabanc› para iﬂlemlerden çevirim farklar›

Di¤er kapsaml› gelir

Net dönem kâr›

Toplam kapsaml› gelir

1 Ocak 2011 tarihi itibariyle bakiye

Dipnot

(Para Birimi: Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir)

12.406.987

1.945.944

1.945.944

-

-

-

-

-

-

-

Kârdan
Ayr›lm›ﬂ
K›s›tlanm›ﬂ
Yedekler
10.461.043

41.986.773

(19.783.764)

(1.945.944)

(17.837.820)

24.192.317

6.215.657

529.781

(2.648.904)

-

8.334.780

17.976.660

Birikmiﬂ
Kâr/(Zararlar)
37.578.220

357.486.147

(17.837.820)

-

(17.837.820)

80.059.013

62.082.353

529.781

(2.648.904)

100.775

64.100.701

17.976.660

TOPLAM
295.264.954

31 ARALIK 2011 VE 2010 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T KONSOL‹DE ÖZKAYNAK DE⁄‹ﬁ‹M TABLOLARI
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31 ARALIK 2011 VE 2010 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T KONSOL‹DE
NAK‹T AKIM TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmiﬂ

Dipnot
Net dönem kâr›
Net dönem kâr›n› iﬂletme faaliyetlerinden elde edilen
nakit ak›m›na getirmek için yap›lan düzeltmeler:
Maddi varl›klar amortisman giderleri
11
Maddi olmayan varl›klar itfa giderleri
12
Maddi duran varl›k sat›ﬂ zarar›
K›dem ve özel emeklilik karﬂ›l›¤›
16
Borç karﬂ›l›klar›ndaki art›ﬂ
14
Stok de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤›
9
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›
7
Tahakkuk etmemiﬂ finansman gideri
Faiz gelirleri
24
Vergi gideri / (geliri)
26
‹ﬂletme sermayesindeki de¤iﬂim öncesi
faaliyetlerden elde edilen nakit ak›m›
Ticari alacaklardaki art›ﬂ
Stoklardaki azal›ﬂ
Devam eden sözleﬂmelere iliﬂkin varl›klardaki azal›ﬂ
‹liﬂkili taraflardan alacaklardaki art›ﬂ
Di¤er alacaklar ve dönen varl›klardaki azal›ﬂ
Di¤er duran varl›klardaki art›ﬂ
Ticari borçlardaki azal›ﬂ
Al›nan avanslardaki art›ﬂ/(azal›ﬂ)
K›sa ve uzun vadeli ertelenmiﬂ gelirlerdeki azal›ﬂ
Di¤er borçlar art›ﬂ
‹liﬂkili taraflara borçlardaki art›ﬂ
‹ﬂletme sermayesindeki de¤iﬂim
Ödenen vergiler
Ödenen prim ve izin karﬂ›l›klar›
14
Ödenen k›dem ve özel emeklilik tazminatlar›
16
‹ﬁLETME FAAL‹YETLER‹NDEN ELDE ED‹LEN NAK‹T
Al›nan faizler
24
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k al›m›na iliﬂkin
nakit ç›k›ﬂ›
11-12
Ba¤l› ortakl›k al›m›na iliﬂkin net nakit ç›k›ﬂ›
3
Sat›lan maddi duran varl›klardan elde edilen nakit
YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDE ELDE ED‹LEN NAK‹T
Finansal borçlar› ile ilgili nakit ç›k›ﬂ›
Ödenen temettüler
20
F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NDE KULLANILAN NAK‹T
NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ DE⁄ERLERDEK‹ DE⁄‹ﬁ‹M
DÖNEM BAﬁINDAK‹ NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹
4
Sat›n al›m tarihindeki nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri ve di¤er bilanço kalemlerinden
kaynaklanan yabanc› para çevrim farklar›ndaki de¤iﬂim
DÖNEM SONUNDAK‹ NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹
4

31 Aral›k 2011
Tarihinde Sona
Eren Hesap
Dönemi
17.976.660

31 Aral›k 2010
Tarihinde Sona
Eren Hesap
Dönemi (Yeniden
Düzenlenmiﬂ)
24.653.541

4.179.357
767.376
39.682
2.687.998
15.672.022
(407.142)
783.979
501.264
(2.753.198)
3.277.456

3.439.644
391.930
35.844
2.298.915
4.036.929
(300.490)
(2.536.465)
(3.990.829)

42.725.454
(9.490.585)
27.023.096
1.242.066
(7.917.682)
16.133.149
(1.810.437)
(27.650.073)
6.547.102
(11.370.953)
1.070.348
1.715.401
(4.508.568)
(1.240.886)
(5.492.709)
(4.883.370)
26.599.921
2.753.198

28.029.019
(2.899.525)
3.146.684
70.043.957
(5.896.852)
2.938.705
(11.196.045)
(6.854.402)
(40.410.091)
3.569.449
12.441.880
(767.193)
(5.592.074)
(2.400.472)
31.711.160
2.536.465

(2.550.630)
(56.619.733)
683.988
(55.733.177)
(30.391.750)
(17.837.820)
(48.229.570)
(77.362.826)
88.771.387

(841.738)
1.694.727
(44.702.096)
(44.702.096)
(11.296.209)
97.659.578

15.481.605
26.890.166

2.408.018
88.771.387
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31 ARALIK 2011 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLO D‹PNOTLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

1. ﬁ‹RKET’‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
22 Temmuz 2011 tarihinde ‹stanbul’daki ﬁirket merkezinde gerçekleﬂtirilen Ola¤anüstü Genel Kurul
Toplant›s›nda Nortel Networks Netaﬂ Telekomünikasyon A.ﬁ olan ﬁirket isminin Netaﬂ Telekomünikasyon
A.ﬁ. (“ﬁirket”) olmas›na oybirli¤i ile karar verilmiﬂtir. Söz konusu de¤iﬂiklik 12 A¤ustos 2011 tarihinde tescil
edilmiﬂtir.
Netaﬂ Telekomünikasyon A.ﬁ., Probil Bilgi ‹ﬂlem Destek ve Dan›ﬂmanl›k Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.'nin ("Probil")
hisselerinin tamam›n› 31.000.000 ABD Dolar› bedel karﬂ›l›¤›nda sat›n al›nmas› konusunda Probil ortaklar›
ile anlaﬂmaya var›lm›ﬂ, 25 A¤ustos 2011 tarihinde taraflar aras›nda Probil ve Probil'in ba¤l› ortakl›¤› BDH
Biliﬂim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. ("BDH") hisselerini de kapsayan bir hisse devir sözleﬂmesi
("Sözleﬂme") imzalanm›ﬂt›r. Söz konusu iﬂlem Rekabet Kurumu taraf›ndan 5 Ekim 2011 tarih ve 11-51/1294457 say›l› toplant›da onaylanm›ﬂ ve 6 Ekim 2011 tarihinde Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde
yay›nlanm›ﬂt›r. Sözleﬂmedeki di¤er ön ﬂartlar›n yerine getirilmesi ile birlikte hisselerin al›m iﬂlemi 11 Ekim
2011 tarihinde tamamlanm›ﬂt›r.
Netaﬂ Telekomünikasyon A.ﬁ. ve ba¤l› ortakl›klar› (“Grup”), haberleﬂme tesis ve teçhizatlar› üretimi ve
bunlar›n sat›ﬂ›, proje kurulum dan›ﬂmanl›¤›, teknik destek ve bak›m onar›m hizmetleri, yönetim hizmetleri,
bilgi merkezi hizmetleri, stratejik d›ﬂ kaynak kullan›m›, uygulama faaliyetleri, iﬂ devaml›l›¤› ve entegre
34

hizmetleri sunmak amac›yla ‹stanbul’da kurulmuﬂ ve tescil edilmiﬂ bir sermaye ﬂirketidir. ﬁirket hisseleri
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda iﬂlem görmektedir. ﬁirket merkezi Alemda¤ Caddesi no:171, 34768
Ümraniye / ‹stanbul adresinde bulunmaktad›r.
ﬁirket, yurtiçinde baﬂta Aselsan, Türk Telekom, Vodafone, Avea, servis sa¤lay›c›lar ile kamu ve özel kuruluﬂlar
için a¤ ve iletiﬂim çözümleri ile modern iletiﬂim altyap›lar› kurmaktad›r. ﬁirket ayr›ca yurtiçindeki müﬂterilerinin
yan› s›ra Avaya, Genband, Kapsch ve Ciena firmalar›na da araﬂt›rma ve geliﬂtirme hizmetleri ve yüksek
teknoloji çözümleri sunmaktad›r.
Probil, müﬂterilerine sektörel çözüm, sistem entegrasyonu, d›ﬂ kaynak kullan›m›, servis ve bak›m hizmetleri,
a¤ çözümleri ve dan›ﬂmanl›k hizmetleri sunmaktad›r. 1989 y›l›nda kurulmuﬂ olan Probil, Cisco ve Microsoft
baﬂta olmak üzere çeﬂitli kuruluﬂlarla stratejik iﬂ ortakl›klar› ile Asya Pasifik(Nepal), Kazakistan, Azerbaycan
ve Özbekistan baﬂta olmak üzere CIS ülkelerinde de katma de¤erli çözüm sunmaktad›r. Dan›ﬂmanl›k,
stratejik d›ﬂ kaynak kullan›m›, donan›m ve destek hizmetleri vermek amac›yla Nisan 2006’da kurulan BDH
ise, bilgi teknolojileri alan›nda hizmet çözümleri sunmaktad›r.
Grup, 3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanunu ve di¤er ilgili mevzuata uygun olarak ‹stanbul Deri ve Endüstri
Serbest Bölgesi’nde faaliyette bulunmak üzere 9 Temmuz 1999 tarihinde bir ﬂube (“ﬁube”) açm›ﬂ ve 29
Eylül 1999 tarihinde Ticaret Siciline kay›t ettirmiﬂtir. Ayr›ca, Probil bünyesinde ‹stanbul Atatürk Havaliman›
Serbest Bölgesi’nde faaliyette bulunmak üzere 1 Ocak 2001 tarihinde bir ﬂube aç›lm›ﬂ ve 3 Ocak 2001
tarihinde Ticaret Siciline kay›t ettirilmiﬂtir.
31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle Grup’un çal›ﬂan say›s› 1.349’d›r. (31 Aral›k 2010: 871).

31 ARALIK 2011 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLO D‹PNOTLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR
2.1 Sunuma ‹liﬂkin Temel Esaslar
a) Uygunluk Beyan›
ﬁirket ve Türkiye’de yerleﬂik ba¤l› ortakl›klar›, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolar›n› Türk Ticaret
Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuat›nca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz›rlamaktad›r.
Grup’un iliﬂikteki konsolide finansal tablolar› Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (“SPK”) 9 Nisan 2008 tarih ve
26842 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan Seri XI, 29 No’lu “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya
‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i” (“Tebli¤”) hükümlerine uygun olarak haz›rlanm›ﬂt›r.
Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liﬂkin
Esaslar Tebli¤” (“Seri: XI, No:29 say›l› Tebli¤”) ile iﬂletmeler taraf›ndan düzenlenecek finansal raporlar ile
bunlar›n haz›rlanmas› ve ilgililere sunulmas›na iliﬂkin ilke, usul ve esaslar› belirlemektedir. Bu Tebli¤, 1
Ocak 2008 tarihinden sonra baﬂlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere
yürürlü¤e girmiﬂtir ve bu Tebli¤ ile birlikte Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar›
Hakk›nda Tebli¤" yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. Bu tebli¤e istinaden, iﬂletmeler finansal tablolar›n› Avrupa
Birli¤i taraf›ndan kabul edilen haliyle Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na (“UMS/UFRS”)’na göre
haz›rlamalar› gerekmektedir. Ancak Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararas›
Muhasebe Standartlar› Kurulu (“UMSK”) taraf›ndan yay›mlananlardan farklar› Türkiye Muhasebe Standartlar›
Kurulu (“TMSK”) taraf›ndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacakt›r. Bu kapsamda, benimsenen
standartlara ayk›r› olmayan, TMSK taraf›ndan yay›mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar›
(“TMS/TFRS”) esas al›nacakt›r.
‹liﬂikteki konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK taraf›ndan 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli
duyuru ile uygulanmas› tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu k›l›nan bilgiler dahil edilerek
sunulmuﬂtur.

b) Finansal Tablolar›n Haz›rlan›ﬂ ﬁekli
Grup’un 31 Aral›k 2011 tarihi itibar›yla düzenlenmiﬂ konsolide finansal tablolar›, 7 Mart 2012 tarihinde
Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r. Genel Kurul’un ve ilgili yasal kuruluﬂlar›n yasal mevzuata göre
düzenlenmiﬂ finansal tablolar› ve bu finansal tablolar› tashih etme hakk› vard›r. 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle
finansal tablo ve dipnotlar›n haz›rlanmas›nda, SPK Karar Organ›’n›n 17 Nisan 2008 tarih ve 11/467 say›l›
karar ile aç›klanan “SPK Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i
Uyar›nca Düzenlenecek Finansal Tablo ve Dipnot Formatlar› Hakk›nda Duyuru”da belirtilen esaslar
kullan›lm›ﬂt›r.
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.1 Sunuma ‹liﬂkin Temel Esaslar (devam›)
b) Finansal Tablolar›n Haz›rlan›ﬂ ﬁekli (devam›)
Konsolidasyona ‹liﬂkin Esaslar
ﬁirketin ba¤l› ortakl›klar›n›n 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle detaylar› aﬂa¤›daki gibidir:

Kuruluﬂ ve
faaliyet yeri
Probil Bilgi ‹ﬂlem Destek ve
Dan›ﬂmanl›k San.ve Tic.A.ﬁ. ve ba¤l›
ortakl›klar›
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Türkiye

Grup’un
sermayed ki pay
oran› ve oy
kullanma hakk›
oran

100

Ana faaliyet alan›
Proje kurulum
dan›ﬂmanl›¤›,
teknik destek ve
bak›m onar›m
hizmetleri

Konsolide finansal tablolar ﬁirket ve ﬁirket’in ba¤l› ortakl›klar› taraf›ndan kontrol edilen iﬂletmelerin finansal
tablolar›n› kapsar. Kontrol, bir iﬂletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amac›yla finansal ve operasyonel
politikalar› üzerinde kontrol gücünün olmas› ile sa¤lan›r.
Y›l içinde sat›n al›nan veya elden ç›kar›lan ba¤l› ortakl›klar›n sonuçlar›, sat›n al›m tarihinden sonra veya
elden ç›karma tarihine kadar konsolide kapsaml› gelir tablosuna dahil edilir. Kontrol gücü olmayan paylar
ters bakiye ile sonuçlansa dahi, toplam kapsaml› gelir ana ortakl›k hissedarlar›na ve kontrol gücü olmayan
paylara aktar›l›r.
Gerekli olmas› halinde, Grup’un izledi¤i muhasebe politikalar›yla ayn› olmas› amac›yla ba¤l› ortakl›klar›n
finansal tablolar›nda muhasebe politikalar›yla ilgili düzeltmeler yap›lm›ﬂt›r.
Tüm grup içi iﬂlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilir.

c) Geçerli Para Birimi ve Raporlama Para Birimi
ABD Dolar› (“ABD$”), Grup operasyonlar›nda a¤›rl›kl› olarak kullan›lmakta ve Grup operasyonlar› üzerinde
önemli bir etkiye sahip bulunmaktad›r. ABD$, Grup için önemlilik arz eden durum ve olaylar›n ekonomik
temelini yans›tmaktad›r. Grup, içinde bulundu¤u ekonomik ortam ve faaliyetlerini de¤erlendirerek, geçerli
para birimini 21 numaral› Uluslararas› Muhasebe Standard› (“UMS”) – Yabanc› Para Kurlar›ndaki De¤iﬂim
Etkileri (“UMS 21”) uyar›nca ABD$ olarak, finansal tablo ve dipnotlarda sunum para birimini TL olarak
belirlemiﬂtir.
Finansal tablo ve dipnotlar›n haz›rlanabilmesi amac›yla, UMS 21 uyar›nca, Grup’un yasal TL finansal
tablolar›ndaki parasal bilanço kalemleri raporlama dönemindeki ABD$ kuruyla; parasal olmayan bilanço
kalemleri, gelir ve giderler ile nakit ak›mlar› iﬂlemin gerçekleﬂti¤i tarihin kuruyla (tarihsel kur) ABD$’a
çevrilmiﬂtir. Yabanc› para cinsinden olan iﬂlemlerin çevriminden do¤an çevrim farklar›, gelir tablosunda
net kur fark› kâr›/zarar› olarak finansal gelirler hesab›na yans›t›lm›ﬂt›r.
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.1 Sunuma ‹liﬂkin Temel Esaslar (devam›)
c) Geçerli Para Birimi ve Raporlama Para Birimi (devam›)
SPK’n›n 17 Mart 2005 tarihinde alm›ﬂ oldu¤u karar ile Türkiye yüksek enflasyon döneminden ç›km›ﬂ ve
dolay›s›yla enflasyon muhasebesi uygulamas› 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere sona ermiﬂtir.
Bu karara ba¤l› olarak ekli finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda TL yüksek enflasyonlu olmayan ekonomiye
ait bir para birimi olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Bu çerçevede UMS 21 esas al›narak haz›rlanan ABD$ finansal
tablolar›n sunum amac›yla TL’ye çevrilmesinde, bilanço hesaplar› (baz› özsermaye hesaplar› hariç) için 31
Aral›k 2011 tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankas› döviz al›ﬂ kuru (1 ABD$ = 1,8889 TL), gelir tablosu ve
nakit ak›m tablosu kalemleri için 1 Ocak – 31 Aral›k 2011 dönemindeki on iki ayl›k ortalama döviz kuru
(1 ABD$ = 1,6833 TL) kullan›lm›ﬂt›r (1 Ocak – 31 Aral›k 2010 dönemi için ortalama 1 ABD$=1,5067 TL).
Sermaye ve kârdan ayr›lm›ﬂ k›s›tlanm›ﬂ yedekler ekli finansal tablolarda yasal kay›tlardaki de¤erleriyle
gösterilmiﬂtir. Sermayeye iliﬂkin çevrim farklar› yabanc› para çevrim farklar› hesab›nda, kârdan ayr›lm›ﬂ
k›s›tlanm›ﬂ yedeklere iliﬂkin çevrim farklar› ise birikmiﬂ kâr/zararlar hesab›nda gösterilmiﬂtir. Karﬂ›laﬂt›rmal›
finansal tablolar ise ilgili raporlama dönemindeki kurlar esas al›narak TL’ye dönüﬂtürülmüﬂtür (31 Aral›k
2010: 1 ABD$ = 1,5460 TL).

2.2 Muhasebe Politikalar›ndaki De¤iﬂiklikler
Muhasebe politikalar›nda yap›lan önemli de¤iﬂiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem
finansal tablolar› yeniden düzenlenmektedir. Not 32’de aç›kland›¤› üzere, Grup, cari dönem içinde revize
UMS 19’un erken uygulanmas›n› benimsemiﬂtir. Revize UMS 19, aktüeryal kay›p ve kazançlar›n dönem
kâr/zarar› yerine do¤rudan özkaynaklar alt›nda muhasebeleﬂtirilmesini öngörmekte ve ilk uygulamada
geçmiﬂ dönem finansal tablolar›n›n yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. Grup, bu do¤rultuda, 2010
y›l›na iliﬂkin finansal tablolar›n› Not 32’de belirtildi¤i ﬂekilde revize etmiﬂtir. Dönem içinde baﬂka muhasebe
politikalar›nda de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂ olup, uygulanan muhasebe politikalar› önceki dönemlerle tutarl›d›r.

2.3 Muhasebe Tahminlerindeki De¤iﬂiklikler ve Hatalar
Tespit edilen önemli muhasebe hatalar› geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal
tablolar› yeniden düzenlenmektedir. Muhasebe tahminlerindeki de¤iﬂiklikler, yaln›zca bir döneme iliﬂkin
ise, de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde, gelecek dönemlere iliﬂkin ise, hem de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› dönemde
hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanmaktad›r.

2.4 Önemli Muhasebe Politikalar›
2.4.1 Has›lat
Has›lat kayd› mal›n sahipli¤iyle ilgili önemli risk ve getiriler al›c›ya transfer edildi¤i zaman yap›lmaktad›r.
Grup, genel olarak müﬂterileriyle geçerli bir anlaﬂmas›n›n oldu¤u, ürünün veya servisin teslim edildi¤i,
has›lat miktar›n›n güvenilir bir ﬂekilde ölçülebildi¤i ve iﬂlemle ilgili ekonomik faydan›n iﬂletme taraf›ndan
elde edilece¤inin muhtemel oldu¤u durumlarda gelir kayd› yapmaktad›r. ﬁirket; ürün, verilen servis, yaz›l›m
veya ekipman hakk›nda tüm yükümlülükler yerine getirilene kadar gelirlerini ve bunlarla ilgili maliyetlerini
ertelemektedir. Ertelenmiﬂ gelirler, “K›sa ve Uzun Vadeli Ertelenmiﬂ Gelirler” hesaplar›nda, ertelenmiﬂ
maliyetler de k›sa ve uzun vadeli ayr›mlar› yap›larak “Devam Eden Sözleﬂmelere ‹liﬂkin Varl›klar” hesaplar›nda
muhasebeleﬂtirilmektedir.
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.4 Önemli Muhasebe Politikalar› (devam›)
2.4.1 Has›lat (devam›)
UMS 11 – ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri (“UMS 11”), y›llara sair kontratlar› bir varl›¤›n veya nihai amaç ya da kullan›m,
teknoloji, fonksiyon ve tasar›m aç›s›ndan birbirleri ile yak›ndan iliﬂkili veya birbirlerine ba¤l› bir varl›k
grubunun inﬂas› için yap›lm›ﬂ sözleﬂmeler olarak tan›mlamaktad›r. Y›llara sari sözleﬂmelerinden elde edilen
gelirler ﬁirket taraf›ndan “tamamlanma yüzdesi metodu”na göre yukar›da belirtilen koﬂullar›n gerçekleﬂmesi
ﬂart›yla, kontrat›n belirli aﬂamalar›n›n ve gerçekleﬂmiﬂ maliyetlerinin tahmin edilen toplam kontrat maliyetiyle
karﬂ›laﬂt›r›lmas› sonucu kay›tlara al›nmaktad›r. Sözleﬂmelerden zarar edilece¤i ihtimalinin ortaya ç›kmas›
durumunda ise sözleﬂmenin tahmini gelirleri ve giderleri kay›tlara hemen yans›t›lmaktad›r. E¤er müﬂterilerin
kabulü ile ilgili bir belirsizlik söz konusu ise veya sözleﬂmenin süresi göreceli olarak k›sa ise o güne kadar
oluﬂan telafi edilebilecek giderler oran›nda gelir kay›tlara al›nmaktad›r.
Grup, müﬂteriye sunulan ürünün içeri¤inde bulunan yaz›l›m›n projenin vazgeçilmezi oldu¤u ve donan›ma
oranla yüksek oldu¤u projelerde has›lat kayd›n›, proje yükümlülüklerinin tamamlanma yüzdesine göre
yapmaktad›r.
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Servisleri de içeren yaz›l›m lisans› sat›ﬂlar› ile ilgili anlaﬂmalar için yaz›l›m lisans› ile ilgili gelirler, verilen
servislerle ilgili gelirlerden ayr› olarak sözleﬂmenin çeﬂitli elementlerinin Grup taraf›ndan rayiç de¤erinin
saptanabilir olmas› gibi çeﬂitli kriterler göz önüne al›narak kay›tlara al›nmaktad›r. Bu kriterlerin sa¤lanamamas›
durumunda gelirler ertelenmekte ve servis hizmeti de bittikten sonra has›lat olarak kaydedilmektedir.
Asgari mühendislik gerektiren donan›m ve servis projeleri, servis hizmeti verildi¤inde veya mal teslimat›nda,
has›lat olarak kay›tlara al›nmaktad›r.
Sözleﬂme sonras› destek hizmetlerini de içeren servis sözleﬂmeleri servis süresi bitene kadar ertelenmekte
ve servis hizmeti tamamland›¤›nda has›lat olarak kay›tlara al›nmaktad›r.
Sözleﬂmelere dayal› olarak al›nan avanslar “Al›nan Avanslar” hesap grubu alt›nda “Al›nan Sipariﬂ Avanslar›”
hesab› alt›nda muhasebeleﬂtirilmiﬂtir. ‹lgili güne kadar gerçekleﬂen maliyetler ve kay›tlara al›nan gelirler
ve maliyetler sözleﬂme baz›nda de¤erlendirilmektedir. Pozitif farklar “Ticari Alacaklar” hesap grubu alt›nda
“Devam eden iﬂ sözleﬂmelerinden fatura edilmemiﬂ alacaklar” hesab› alt›nda muhasebeleﬂtirilmektedir.
Lisans ve yaz›l›m çözümleri için Grup, yaz›l›m tesliminde ve servisin kullan›lmaya baﬂlanmas› durumunda
ilk paragrafta da bahsedilen durumlar da göz önüne al›narak gelir kayd› yapmaktad›r. Servisleri de içeren
yaz›l›m lisans› sat›ﬂlar› ile ilgili anlaﬂmalar için yaz›l›m lisans› ile ilgili gelirler, verilen servislerle ilgili
gelirlerden ayr› olarak sözleﬂmenin çeﬂitli elementlerinin ﬁirket taraf›ndan rayiç de¤erinin saptanabilir olmas›
gibi çeﬂitli kriterler göz önüne al›narak kay›tlara al›nmaktad›r. Bu k›staslar›n sa¤lanamamas› durumunda
gelirler ertelenmekte ve servis hizmeti de bittikten sonra has›lat olarak kaydedilmektedir. Yaln›zca e¤itim
ve dan›ﬂmanl›k gibi servis hizmetlerini içeren sözleﬂmelere iliﬂkin gelirler servis hizmeti verildi¤inde sat›ﬂ
olarak kay›tlara al›nmaktad›r. Sözleﬂme sonras› destek hizmetlerini de içeren bak›m gelirleri servis süresi
bitene kadar ertelenmekte ve servis hizmeti tamamland›¤›nda sat›ﬂ olarak kay›tlara al›nmaktad›r.
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.4.2 Stoklar
Stoklar, ayl›k hareketli a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemine göre de¤erlenmekte, maliyetinin ya da net
gerçekleﬂebilir de¤erinin düﬂük olan› ile gösterilmektedir. Stoklar›n maliyeti; tüm sat›n alma maliyetlerini,
dönüﬂtürme maliyetlerini ve stoklar›n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlan›lan di¤er
maliyetleri içerir. Net gerçekleﬂtirilebilir de¤er, ola¤an ticari faaliyet içerisinde oluﬂan tahmini sat›ﬂ fiyat›ndan
tahmini tamamlanma maliyeti ve sat›ﬂ› gerçekleﬂtirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin
toplam›n›n indirilmesiyle elde edilir.

2.4.3 Maddi ve Maddi Olmayan Varl›klar
Maddi ve maddi olmayan varl›klar maliyet de¤eri üzerinden kay›tlara al›nmaktad›r. Grup’un arazi ve binalar›
Ocak 2011’de ba¤›ms›z profesyonel bir de¤erleme kuruluﬂu taraf›ndan ekspertiz incelemesine tabi tutulmuﬂ
ve söz konusu aktifler rayiç de¤erlerine getirilerek finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r. Oluﬂan de¤er art›ﬂ›
özsermaye hesab› içerisinde yer alan “yeniden de¤erleme fonu” hesab›nda muhasebeleﬂtirilmiﬂtir. Takip
eden y›llarda, bu varl›klara iliﬂkin amortismanlar belirlenen rayiç de¤erleri üzerinden ayr›larak, ilgili
amortisman giderleri gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r. Di¤er maddi ve maddi olmayan varl›klar tarihsel
maliyetlerinden birikmiﬂ amortisman ve de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› düﬂülerek finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.
Maddi varl›k sat›ld›¤› zaman bu varl›¤a ait maliyet ve birikmiﬂ amortismanlar ilgili hesaplardan düﬂüldükten
sonra oluﬂan gelir ya da gider gelir tablosuna dâhil edilmektedir. Yeniden de¤erlenmiﬂ varl›klar›n sat›ﬂ›nda,
bu varl›¤a ait yeniden de¤erleme tutar› birikmiﬂ kârlara aktar›lmaktad›r.
Maddi varl›¤›n maliyet de¤eri; al›ﬂ fiyat›, ithalat vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan vergiler ve maddi
varl›¤› kullan›ma haz›r hale getirmek için yap›lan masraflardan oluﬂmaktad›r. Maddi varl›¤›n kullan›m›na
baﬂland›ktan sonra oluﬂan tamir ve bak›m gibi masraflar, oluﬂtuklar› dönemde gider kaydedilir. Yap›lan
harcamalar ilgili maddi varl›¤a gelecekteki kullan›m›nda ekonomik bir de¤er art›ﬂ› sa¤l›yorsa bu harcamalar
varl›¤›n maliyetine eklenebilir. Di¤er tüm masraflar gerçekleﬂtikleri anda gider yaz›l›r.
Maddi varl›klar, kapasitelerinin tam olarak kullan›lmaya haz›r oldu¤u durumda ve fiziksel durumlar›n›n
belirlenen üretim kapasitesini karﬂ›lad›¤› durumda aktifleﬂtirilmekte ve amortismana tabi tutulmaktad›r.
Maddi ve maddi olmayan varl›klar normal amortisman yöntemine göre amortismana tabi tutulmaktad›r.
Amortisman yöntemleri, ekonomik ömürler ve kalan de¤erler her hesap dönemi sonunda gözden
geçirilmektedir. Maddi ve maddi olmayan varl›klar›n ortalama ekonomik ömürleri göz önüne al›narak
belirlenen amortisman oranlar› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:
Binalar
% 2,5
Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri
%3,7
Tesis, Makine ve Cihazlar
%10- %50
Taﬂ›tlar
% 20
Demirbaﬂlar
% 10
Di¤er Maddi Duran Varl›klar
%16,7
Yaz›l›m Programlar›
%20
Müﬂteri Portföyü (Probil al›m›ndan do¤an)
%10
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.4 Önemli Muhasebe Politikalar› (devam›)
2.4.4 Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü
Grup, her raporlama döneminde maddi ve maddi olmayan varl›klar›n›n, maliyet de¤erinden birikmiﬂ
amortismanlar ve itfa paylar› düﬂülerek bulunan defter de¤erine iliﬂkin de¤er kayb›n›n oldu¤una dair
herhangi bir gösterge olup olmad›¤›n› de¤erlendirir. E¤er böyle bir gösterge mevcutsa, de¤er düﬂüklü¤ü
tutar›n› belirleyebilmek için o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar› tahmin edilir. Varl›¤›n tek baﬂ›na geri
kazan›labilir tutar›n›n hesaplanmas›n›n mümkün olmad›¤› durumlarda, o varl›¤›n ait oldu¤u nakit üreten
biriminin geri kazan›labilir tutar› hesaplan›r. Makul ve tutarl› bir da¤›l›m›n mümkün oldu¤u durumlarda,
ﬁirket’in merkezi varl›klar› nakit üreten ba¤›ms›z birimlere da¤›t›l›r ya da makul ve tutarl› bir da¤›l›m›n
mümkün olabilece¤i nakit üreten birimlerinin en küçük s›n›f›na tahsis edilir.
Geri kazan›labilir tutar, sat›ﬂ maliyetleri düﬂüldükten sonra elde edilen net sat›ﬂ fiyat› veya kullan›mdaki
de¤erin büyük olan›d›r. Kullan›mdaki de¤er hesaplan›rken, gelece¤e ait tahmini nakit ak›mlar›, paran›n
zaman de¤eri ve varl›¤a özgü riskleri yans›tan vergi öncesi bir iskonto oran› kullan›larak bugünkü de¤erine
indirilir.
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Varl›¤›n (veya nakit üreten birimin) geri kazan›labilir tutar›n›n, defter de¤erinden daha az olmas› durumunda,
varl›¤›n (veya nakit üreten birimin) defter de¤eri, geri kazan›labilir tutar›na indirilir. Bu durumda oluﬂan
de¤er düﬂüklü¤ü kay›plar› gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilir, ancak, ilgili varl›¤›n yeniden de¤erlenmiﬂ
olmas› durumunda, de¤er düﬂüklü¤ü kayb› yeniden de¤erleme fonundan indirilir.
De¤er düﬂüklü¤ünün iptali nedeniyle varl›¤›n (veya nakit üreten birimin) kay›tl› de¤erinde meydana gelen
art›ﬂ, önceki y›llarda de¤er düﬂüklü¤ünün finansal tablolara al›nmam›ﬂ olmas› halinde oluﬂacak olan defter
de¤erini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aﬂmamal›d›r. De¤er düﬂüklü¤ünün iptali gelir
tablosuna kay›t edilir ancak ilgili varl›¤›n yeniden de¤erlenmiﬂ olmas› durumunda iptal edilen de¤er
düﬂüklü¤ü kayb› yeniden de¤erleme fonuna ilave edilir.

2.4.5 Borçlanma Maliyetleri
Kullan›ma ve sat›ﬂa haz›r hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varl›klar söz konusu oldu¤unda,
sat›n al›nmas›, yap›m› veya üretimi ile direkt iliﬂki kurulabilen faiz giderleri, ilgili varl›k kullan›ma veya
sat›ﬂa haz›r hale getirilene kadar maliyetine dahil edilmektedir.
Di¤er tüm finansman giderleri, oluﬂtuklar› dönemlerde gider olarak gelir tablosuna kaydedilmektedir.

2.4.6 Finansal Araçlar
Finansal varl›klar ilk kay›t tarihinde iﬂlem tarihi esas›na göre rayiç de¤erleri ile muhasebeleﬂtirilmektedirler.
‹lk kay›t tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, Grup’un vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve
gücü olan finansal varl›klar, iskonto edilmiﬂ maliyet de¤erleri üzerinden de¤er düﬂüklü¤ü dikkate al›narak
de¤erlendirilmektedir.

31 ARALIK 2011 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLO D‹PNOTLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.4 Önemli Muhasebe Politikalar› (devam›)
2.4.6 Finansal Araçlar (devam›)
Vade sonuna kadar elde tutulacaklar› haricinde kalan finansal varl›klar al›m-sat›m amaçl› yat›r›mlar ve
sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lmakta ve raporlama dönemindeki rayiç de¤erleri ile
de¤erlendirilmektedirler. Al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klar›n de¤erlemesi sonucu oluﬂan farklar dönem
kâr zarar›na yans›t›lmaktad›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n de¤erlemesi sonucu oluﬂan farklar ise ilgili
varl›k elden ç›kar›lan kadar özkaynaklar alt›nda muhasebeleﬂtirilmektedir.
Gerçe¤e uygun de¤er, istekli al›c› ve sat›c›lar›n biraraya geldi¤i piyasalarda bir varl›¤›n baﬂka bir varl›kla
de¤iﬂtirilebilece¤i veya bir taahhütün yerine getirilebilece¤i de¤erdir. Bir finansal enstrüman›n piyasa de¤eri,
aktif bir pazar›n mevcudiyeti durumunda, sat›ﬂtan elde edilebilecek tutara veya sat›n almadan do¤abilecek
borca eﬂittir.
Finansal enstrümanlar›n tahmini gerçe¤e uygun de¤eri ﬁirket taraf›ndan piyasalara iliﬂkin bilgiler ve gerekli
de¤erleme yöntemleri kullan›larak belirlenmiﬂtir. Ancak, gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesinde kullan›lan
piyasa verilerinin yorumlanmas›na gerek duyulmaktad›r. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler ﬁirket’in
varl›klar›n› elden ç›karmas› durumunda cari piyasa koﬂullar›nda elde edebilece¤i de¤erler olmayabilir.
Baz› finansal varl›klar›n maliyet de¤erine eﬂit olan kay›tl› de¤erlerinin, k›sa vadeli nitelikleri nedeniyle
gerçe¤e uygun de¤erlerine eﬂit oldu¤u varsay›lmaktad›r.
Aﬂa¤›da her mali enstrüman›n tahmini gerçe¤e uygun de¤erlerini belirlemede kullan›lan yöntemler ve
varsay›mlar belirtilmiﬂtir.
Nakit ve nakit benzerleri: Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit, banka mevduatlar› ve sat›n al›m tarihinden
itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de¤er
de¤iﬂikli¤i riskini taﬂ›mayan yüksek likiditeye sahip di¤er k›sa vadeli yat›r›mlard›r. ﬁirket’in nakit yönetiminin
bir parças› olan faizsiz spot kredilerde nakit ve nakit benzerleri içerisinde gösterilmektedir. Bu varl›klar›n
defter de¤eri gerçe¤e uygun de¤erlerine yak›nd›r.
Ticari ve di¤er alacaklar: Ticari ve di¤er alacaklar, ilk kay›t tarihinde gerçe¤e uygun de¤erleri ile
muhasebeleﬂtirilmekte, ilk kay›t tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi kullan›larak
iskonto edilmiﬂ maliyeti üzerinden gösterilmektedirler. Ödenmesi gereken mebla¤lar›n tahsil edilemeyecek
oldu¤unu gösteren bir durumun söz konusu olmas› halinde ticari alacaklar için tahmini tahsil edilmeyecek
tutarlar› için karﬂ›l›k ayr›larak, kâr veya zarar hesab›na kay›t edilir. Söz konusu bu karﬂ›l›¤›n tutar›, alaca¤›n
defter de¤eri ile tahsili mümkün tutar aras›ndaki farkt›r. ﬁirket yöneticileri ticari alacaklar ile di¤er alacaklar›n
bilançodaki mevcut de¤erlerinin, gerçe¤e uygun de¤erlerine yaklaﬂt›¤›n› düﬂünmektedir.
Ticari ve di¤er borçlar: Ticari ve di¤er borçlar baﬂlang›çta gerçe¤e uygun de¤erleri ile kay›tlara al›n›r ve
sonradan etkin faiz oran› yöntemi kullan›larak itfa edilmiﬂ de¤erleri ile de¤erlenir. ﬁirket yöneticileri, ticari
ve di¤er borçlar›n defter de¤erinin gerçe¤e uygun de¤erine yak›n oldu¤unu düﬂünmektedir.
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.4 Önemli Muhasebe Politikalar› (devam›)
2.4.6 Finansal Araçlar (devam›)
‹liﬂkili ﬂirketlerden alacaklar/borçlar: ‹liﬂkili ﬂirketlerden alacaklar/borçlar›n bilanço de¤erleri gerçe¤e uygun
de¤erler olarak kabul edilmiﬂtir. Tahsil edilebilirli¤i kesin olmayan 14 Ocak 2009 tarihi öncesine ait Nortel
Grubu ﬂirketlerinden ve 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle ticari alacaklarda gösterilen alacaklar›n detaylar› Not
28’de aç›klanm›ﬂt›r.
Grup, ola¤an faaliyetleri s›ras›nda akreditifler gibi bilanço d›ﬂ› riski bulunan finansal enstrümanlar
kullanmaktad›r. Grup’un bu tür enstrümanlardan kaynaklanabilecek zararlar› söz konusu enstrümanlar›n
sözleﬂme tutarlar›na eﬂde¤erdir.
Kredi riski
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Grup’un tahsilat riski esas olarak ticari alacaklar›ndan ve bankalardaki mevduatlar›ndan do¤abilmektedir.
Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiﬂ tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne al›narak
de¤erlendirilmekte ve uygun oranda ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›ld›ktan sonra (tahsil edilebilirli¤i kesin
olmad›¤›ndan, Not 29’da detaylar› aç›klanan 14 Ocak 2009 tarihi öncesine ait ﬂirketlerden olan alacaklar
hariç) bilançoda net olarak gösterilmektedir. Dolay›s›yla, ﬁirket yönetimi ayr›lan karﬂ›l›klar d›ﬂ›nda Grup’un
ticari alacaklar› ile ilgili ek risk öngörmemektedir. Herbir müﬂteri için kredi limiti tahsis edilmekte ve
müﬂteriler ile yap›lan iﬂlemler bu limitlerin içinde gerçekleﬂtirilmektedir. Grup’un bankalarda önemli ölçüde
mevduatlar› bulunmaktad›r. Bu çerçevede Grup herbir bankaya kredi limiti tahsis etmekte ve yap›lan
iﬂlemler bu limitler dahilinde olmaktad›r. Grup’un Mali Kontrol ve Hazine bölümü iﬂlemlerin bu limitler
içinde gerçekleﬂip gerçekleﬂmedi¤ini kontrol etmektedir.
Döviz kuru riski
Grup, faaliyet konusu nedeniyle çeﬂitli para birimlerinin de¤erlerinin de¤iﬂimlerine ba¤l› olarak kur
dalgalanmalar›na maruz kalmaktad›r. Söz konusu kur riski, döviz pozisyonun sürekli analiz edilmesi ile
takip edilmekte ve s›n›rlanmaktad›r. 31 Aral›k 2011 itibariyle, döviz kur riskini yönetmek amac›yla kullan›lan
herhangi bir türev enstrüman bulunmamaktad›r. Grup’un raporlama dönemi itibariyle varl›k ve yükümlülükleri
için hesaplanan döviz kuru riski Not 29’da sunulmuﬂtur.
Likidite riski
ﬁirket, genellikle k›sa vadeli finansal enstrümanlar›n› nakite çevirerek; örne¤in alacaklar›n› tahsil ederek,
menkul k›ymetlerini elden ç›kararak, kendisine fon yaratmaktad›r. Bu enstrümanlardan elde edilen tutarlar
gerçe¤e uygun de¤erleri ile kay›tlarda yer almaktad›r.

2.4.7 Kur De¤iﬂiminin Etkileri
ﬁirket’in finansal tablolar› üzerinde kur de¤iﬂiminin etkileri 2 nolu Finansal Tablolar›n Sunumuna ‹liﬂkin
Esaslar notunun 2.1.c Geçerli Para Birimi ve Raporlama Para Birimi baﬂl›¤› alt›nda aç›klanm›ﬂt›r. Finansal
tablolar›n sunum amac›yla TL’ye çevrilmesinde, bilanço hesaplar› için 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle T.C.
Merkez Bankas› döviz al›ﬂ kuru 1 ABD$ = 1,8889 TL, 1 AVRO= 2,4438 TL, 1 Kanada Dolar› (CAD)= 1,8509
TL, 1 ‹ngiliz Sterlini (GBP)= 2,9170 TL ve 1 Bangladeﬂ Takas› (BDT)= 0,02291 TL kullan›lm›ﬂt›r.
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.4 Önemli Muhasebe Politikalar› (devam›)
2.4.8 Hisse Baﬂ›na Kazanç
Hisse baﬂ›na kazanç net dönem kâr› veya zarar›ndan adi hisse senedi sahiplerine isabet eden k›sm›n dönem
içindeki a¤›rl›kl› ortalama adi hisse senedi say›s›na bölünmesiyle hesaplanmaktad›r.

2.4.9 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
Raporlama döneminden sonraki olaylar, raporlama dönemi ile finansal tablolar›n yay›mlanmas› için
yetkilendirme tarihi aras›nda, Grup lehine veya aleyhine ortaya ç›kan olaylar› ifade eder. Raporlama
döneminden sonra ortaya ç›kan hususlar iki ayr› grupta de¤erlendirilmektedir:
- raporlama dönemi itibariyle mevcut olan olaylara iliﬂkin yeni deliller ve/veya aç›kl›klar getiren (bilanço
sonras› düzeltme gerektiren olaylar)
- ilgili olaylar›n raporlama döneminden sonra ortaya ç›kt›¤›n› gösteren geliﬂmeler (bilanço sonras› düzeltme
gerektirmeyen olaylar)
‹liﬂikteki finansal tablolarda, bilanço sonras› düzeltme gerektiren olaylar kayda al›nm›ﬂ ve bilanço sonras›
düzeltme gerektirmeyen olaylar dipnotlarda aç›klanm›ﬂt›r.

2.4.10 Karﬂ›l›klar, ﬁarta Ba¤l› Yükümlülükler ve Varl›klar
Grup, sözleﬂmelerle ilgili oluﬂacak garantilere iliﬂkin maliyetlere ve bu gibi karﬂ›l›klara sözleﬂme ﬂartlar›n›,
geçmiﬂte yap›lan benzer sat›ﬂlara iliﬂkin oluﬂan garanti maliyetlerini ve geçmiﬂ tecrübeleri de dikkate alarak
karﬂ›l›k ay›rmaktad›r.
Geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü¤ün bulunmas› ve yükümlülü¤ün yerine getirilmesinin
muhtemel olmas› durumunda finansal tablolarda karﬂ›l›k ayr›l›r. Karﬂ›l›klar, raporlama dönemi itibariyle
yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için yap›lacak harcaman›n Grup yönetimi taraf›ndan yap›lan en iyi tahminine
göre hesaplan›r ve etkisinin önemli oldu¤u durumlarda bugünkü de¤erine indirmek için iskonto edilir.
Geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iﬂletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir veya
daha fazla kesin olmayan olay›n gerçekleﬂip gerçekleﬂmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler
ﬂarta ba¤l› yükümlülükler olarak de¤erlendirilir ve finansal tablolara dâhil edilmezler. Çünkü yükümlülü¤ün
yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iﬂletmeden ç›kma ihtimali azd›r veya yükümlülük
tutar› yeterince güvenilir olarak ölçülememektedir. Grup ekonomik fayda içeren kaynaklar›n kullan›m›na
iliﬂkin olas›l›¤›n düﬂük olmas› haricinde ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerini dipnotlar›nda göstermektedir.
Geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iﬂletmenin tam anlam›yla kontrolünde bulunmayan bir
veya daha fazla kesin olmayan olay›n gerçekleﬂip gerçekleﬂmemesi ile teyit edilecek olan varl›k, ﬂarta ba¤l›
varl›k olarak de¤erlendirilir. Ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iﬂletmeye girme ihtimalinin yüksek bulunmas›
durumunda ﬂarta ba¤l› varl›klar finansal tablo dipnotlar›nda aç›klan›r.
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.4 Önemli Muhasebe Politikalar› (devam›)
2.4.10 Karﬂ›l›klar, ﬁarta Ba¤l› Yükümlülükler ve Varl›klar (devam›)
Karﬂ›l›k tutar›n›n ödenmesi için kullan›lan ekonomik faydalar›n tamam›n›n ya da bir k›sm›n›n üçüncü
taraflarca karﬂ›lanmas›n›n beklendi¤i durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutar›n geri ödemesinin kesin
olmas› ve tutar›n güvenilir bir ﬂekilde hesaplanmas› durumunda, bir varl›k olarak muhasebeleﬂtirilir.

2.4.11 Kiralama ‹ﬂlemleri
Kiraya konu olan varl›¤›n sahipli¤ine iliﬂkin risk ve getirilerin Grup’a ait oldu¤u kiralama iﬂlemleri finansal
kiralama ve önemli bir k›sm›n›n kiralayana ait oldu¤u kiralama iﬂlemleri faaliyet kiralamas› olarak
s›n›fland›r›lmaktad›r. Faaliyet kiralamas› olarak yap›lan ödemeler kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem
ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.
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2.4.12 ‹liﬂkili Taraflar
Ekteki finansal tablolarda, Grup’un hissedarlar›, onlar›n sahibi oldu¤u ﬂirketler, bunlar›n yöneticileri ve
iliﬂkili olduklar› bilinen di¤er gruplar, iliﬂkili ﬂirketler olarak tan›mlanm›ﬂlard›r.

2.4.13 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas›
Faaliyet bölümü, Grup’un has›lat elde edebildi¤i ve harcama yapt›¤› iﬂletme faaliyetlerinde bulunan, faaliyet
sonuçlar›n›n bölüme tahsis edilecek kaynaklara iliﬂkin kararlar›n al›nmas› ve bölümün performans›n›n
de¤erlendirilmesi amac›yla Grup Yönetimi taraf›ndan düzenli olarak gözden geçirildi¤i ve hakk›nda ayr›
finansal bilgilerin mevcut oldu¤u k›s›md›r.
Grup’un faaliyet bölümleri sistem entegrasyonu, savunma sanayii ve teknoloji geliﬂtirme ve çözümleridir.

2.4.14 Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar
Grup gerçe¤e uygun de¤erleri ile izlenen parasal olmayan devlet teﬂvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet
teﬂviklerini, elde edilmesi için gerekli ﬂartlar›n Grup taraf›ndan yerine getirilece¤ine ve teﬂvi¤in iﬂletme
taraf›ndan elde edilebilece¤ine dair makul bir güvence oluﬂtu¤unda finansal tablolara almaktad›r.
Devlet teﬂvikleri nakden veya devlete karﬂ› olan bir yükümlülü¤ün azalt›lmas› ﬂeklinde elde edilmiﬂ olsa
dahi ayn› ﬂekilde finansal tablolarda gösterilmektedir. Grup’un alm›ﬂ oldu¤u teﬂvikler, Not 13’te belirtilmiﬂtir.
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.4 Önemli Muhasebe Politikalar› (devam›)
2.4.15 Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Cari dönem vergi karﬂ›l›¤›, cari y›l vergisi ve ertelenmiﬂ vergi giderinin toplam›ndan oluﬂur.
Cari vergi
Cari y›l vergi yükümlülü¤ü, dönem kâr›n›n vergiye tabi olan k›sm› üzerinden hesaplan›r. Vergiye tabi kâr,
di¤er y›llarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya
indirilemeyen kalemleri hariç tuttu¤undan dolay›, gelir tablosunda belirtilen kârdan farkl›l›k gösterir. Grup’un
cari vergi yükümlülü¤ü raporlama dönemi itibariyle yasallaﬂm›ﬂ ya da önemli ölçüde yasallaﬂm›ﬂ vergi oran›
kullan›larak hesaplanm›ﬂt›r.
Ertelenmiﬂ vergi
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤›, varl›klar›n ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen
tutarlar› ile yasal vergi matrah› hesab›nda dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki geçici farkl›l›klar›n bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaﬂm›ﬂ vergi oranlar› dikkate al›narak hesaplanmas›yla belirlenmektedir.
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir
geçici farklardan oluﬂan ertelenmiﬂ vergi varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu
farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› ﬂart›yla hesaplanmaktad›r. ﬁerefiye veya iﬂletme
birleﬂmeleri d›ﬂ›nda varl›k veya yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara al›nmas›ndan dolay› oluﬂan ve
hem ticari hem de mali kâr veya zarar› etkilemeyen geçici zamanlama farklar›na iliﬂkin ertelenmiﬂ vergi
yükümlülü¤ü veya varl›¤› hesaplanmaz.
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farkl›l›klar›n ortadan kalkmas›n› kontrol edebildi¤i ve yak›n
gelecekte bu fark›n ortadan kalkma olas›l›¤›n›n düﬂük oldu¤u durumlar haricinde, ba¤l› ortakl›k ve
iﬂtiraklerdeki yat›r›mlar ve iﬂ ortakl›klar›ndaki paylar ile iliﬂkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklar›n
tümü için hesaplan›r. Bu tür yat›r›m ve paylar ile iliﬂkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan
kaynaklanan ertelenmiﬂ vergi varl›klar›, yak›n gelecekte vergiye tabi yeterli kâr elde etmek suretiyle bu
farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› ve gelecekte bu farklar›n ortadan kalkmas›n›n muhtemel
olmas› ﬂart›yla hesaplanmaktad›r.
Ertelenmiﬂ vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri, her bir raporlama dönemi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiﬂ
vergi varl›¤›n›n bir k›sm›n›n veya tamam›n›n sa¤layaca¤› faydan›n elde edilmesine imkan verecek düzeyde
mali kâr elde etmenin muhtemel olmad›¤› ölçüde, ertelenmiﬂ vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri azalt›l›r.
Ertelenmiﬂ vergi, varl›klar›n oluﬂtu¤u veya yükümlülüklerin yerine getirildi¤i dönemde geçerli olan vergi
oranlar› üzerinden hesaplan›r ve gelir tablosuna kapsaml› gelir ve gider olarak kaydedilir. Bununla birlikte,
ertelenmiﬂ vergi, ayn› veya farkl› bir dönemde do¤rudan özsermaye ile iliﬂkilendirilen varl›klarla ilgili ise
do¤rudan özsermaye hesaplar›nda muhasebeleﬂtirilir.
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.4 Önemli Muhasebe Politikalar› (devam›)
Ertelenmiﬂ vergi (devam›)
Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülükleri varl›klar›n gerçekleﬂece¤i veya yükümlülüklerin yerine getirildi¤i
dönemde geçerli olmas› beklenen ve raporlama dönemi itibariyle kanunlaﬂm›ﬂ veya önemli ölçüde
kanunlaﬂm›ﬂ vergi oranlar› (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplan›r. Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve
yükümlülüklerinin hesaplanmas› s›ras›nda, ﬁirket’in raporlama dönemi itibariyle varl›klar›n›n defter de¤erini
geri kazanma ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin etti¤i yöntemlerin vergi sonuçlar› dikkate
al›n›r.
Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülükleri, cari vergi varl›klar›yla cari vergi yükümlülüklerini mahsup
etme ile ilgili yasal bir hakk›n olmas› veya söz konusu varl›k ve yükümlülüklerin ayn› vergi mercileri
taraf›ndan toplanan gelir vergisiyle iliﬂkilendirilmesi durumunda ya da ﬁirket’in cari vergi varl›k ve
yükümlülüklerini net bir esasa ba¤l› bir ﬂekilde ödeme niyetinin olmas› durumunda mahsup edilir.

2.4.16 Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar/K›dem Tazminatlar›
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Çal›ﬂanlar›n haklar›na iliﬂkin yükümlülükler UMS 19 “Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar” standard› hükümleri
kapsam›nda muhasebeleﬂtirilmiﬂtir. ﬁirket, ilgili mevzuat ve toplu iﬂ sözleﬂmeleri uyar›nca, emekli olan,
vefat eden, askerlik hizmeti nedeniyle iﬂten ayr›lan, ilgili mevzuatta belirtilen ﬂekilde iﬂ iliﬂkisine son verilen
personeli ile evlenmelerini müteakip bir y›l içinde kendi arzusu ile iﬂten ayr›lan bayan çal›ﬂanlar›na k›dem
tazminat› ödemekle yükümlüdür. Grup, k›dem tazminat›na iliﬂkin gelecekteki muhtemel yükümlülü¤ün
bugünkü de¤erinin tahmin edilmesi suretiyle karﬂ›l›k ay›rmaktad›r. Söz konusu yükümlülüklerin hesaplanmas›nda
kullan›lan aktüeryal varsay›mlar Not 16’da belirtilmiﬂtir.

2.4.17 Emeklilik Planlar›
Grup, detaylar› Not 17’de belirtildi¤i gibi, 15 y›l ve daha fazla hizmet etmiﬂ çal›ﬂanlar›na özel emeklilik
ikramiyesi ödemektedir. Grup’un ileride ödenmesi muhtemel özel emeklilik ikramiyesi yükümlülüklerinin
hesaplanmas›nda kullan›lan aktüeryal varsay›mlar Not 17’de belirtilmiﬂtir.

2.4.18 Nakit Ak›m Tablosu
Grup net varl›klar›ndaki de¤iﬂimleri, finansal yap›s›n› ve nakit ak›mlar›n›n tutar ve zamanlamas›n› de¤iﬂen
ﬂartlara göre yönlendirme yetene¤i hakk›nda finansal tablo kullan›c›lar›na bilgi vermek üzere, nakit ak›m
tablolar›n› düzenlemektedir.
Nakit ak›m tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri de¤erler, kasa ve bankalarda bulunan vadesi üç
aydan k›sa olan mevduatlardan faizsiz spot kredilerin düﬂülmesi suretiyle bulunmuﬂtur (Not 4).
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.4 Önemli Muhasebe Politikalar› (devam›)
2.4.19 Gerçe¤e uygun de¤erlerin belirlenmesi
Grup’un çeﬂitli muhasebe politikalar› ve aç›klamalar› hem finansal hem de finansal olmayan varl›k ve
yükümlülüklerde gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesini gerektirmektedir. Gerçe¤e uygun de¤erler de¤erleme
ve/veya aç›klama amac›yla aﬂa¤›daki yöntemlerle belirlenmektedir. Uygulanabilir olmas› halinde, gerçe¤e
uygun de¤erlerin belirlenmesinde kullan›lan varsay›mlar ilgili varl›k veya yükümlülü¤e iliﬂkin dipnotlarda
ilave bilgi olarak sunulmuﬂtur.
(a) Maddi duran varl›klar
‹ﬂletme birleﬂmeleri neticesinde kay›tlara al›nan maddi duran varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤eri piyasa
de¤erleri esas›na dayanmaktad›r. Maddi duran varl›¤›n piyasa de¤eri, de¤erlemenin yap›ld›¤› tarihte istekli
bir al›c› ve istekli bir sat›c› aras›nda piyasa koﬂullar›na uygun fiyatlarla de¤iﬂtirmesini sa¤layan, iki taraf›n
bilgisi dahilinde belirlenen tahmini tutard›r.
(b) Maddi olmayan duran varl›klar
‹ﬂletme birleﬂmeleri neticesinde kay›tlara al›nan maddi olmayan duran varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤eri
piyasa de¤erleri esas›na dayanmaktad›r. Maddi olmayan duran varl›¤›n piyasa de¤eri, de¤erlemenin yap›ld›¤›
tarihte istekli bir al›c› ve istekli bir sat›c› aras›nda piyasa koﬂullar›na uygun fiyatlarla de¤iﬂtirmesini sa¤layan,
iki taraf›n bilgisi dahilinde belirlenen tahmini tutard›r.
Di¤er maddi olmayan duran varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤erleri maliyet de¤eri olarak belirlenmiﬂ ve yaklaﬂ›k
olarak kay›tl› de¤erlerini gösterdi¤i dikkate al›nm›ﬂt›r.
(c) Stoklar
‹ﬂletme birleﬂmeleri neticesinde iktisap edilen stoklar›n gerçe¤e uygun de¤eri normal faaliyet sürecinde
tahmini sat›ﬂ fiyat›ndan ürünün tamamlanma ve sat›ﬂ masraflar› ve ürünün tamamlanmas› ve sat›lmas› için
gereken giderleri esas al›narak bulunan makul bir kâr marj› düﬂüldükten sonra kalan tutar› ifade eder.
(d) Ticari ve di¤er alacaklar/iliﬂkili taraflardan alacaklar
Ticari, di¤er ve iliﬂkili taraflardan alacaklar›n gerçe¤e uygun de¤eri gelecekteki nakit ak›mlar›n›n raporlama
tarihindeki piyasa faiz oranlar› ile indirgenmesiyle bulunacak de¤er olarak tahmin edilmektedir.
(e) Türev olmayan finansal yükümlülükler
Dipnotlarda sunum amac›yla haz›rlanan gerçe¤e uygun de¤er bilgisi, gelecekteki anapara ve faiz nakit
ak›mlar›n›n raporlama tarihindeki piyasa faiz oranlar› ile bugünkü de¤ere indirgenmesi ile hesaplanmaktad›r.
Ticari ve di¤er borçlar›n gerçe¤e uygun de¤erleri maliyet de¤eri olarak belirlenmiﬂ ve yaklaﬂ›k olarak kay›tl›
de¤erlerini gösterdi¤i dikkate al›nm›ﬂt›r.
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.5 Önemli Muhasebe De¤erlendirme, Tahmin ve Varsay›mlar›
Finansal tablolar›n haz›rlanmas›, yönetimin, muhasebe politikalar›n uygulanmas›n› ve raporlanan varl›k,
yükümlülük, gelir ve gider tutarlar›n› etkileyen kararlar, tahminler ve varsay›mlar yapmas›n› gerektirmektedir.
Gerçekleﬂen sonuçlar bu tahminlerden farkl›l›k gösterebilir.
Tahminler ve tahminlerin temelini teﬂkil eden varsay›mlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe
tahminlerindeki güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yap›ld›¤› dönemde ve bu güncellemelerden
etkilenen müteakip dönemlerde kay›tlara al›n›r.
Finansal tablolarda kay›tlara al›nan tutarlar üzerinde önemli etkisi olan tahmin belirsizlikleri aﬂa¤›da belirtilen
notlarda aç›klanm›ﬂt›r:
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Not
Not
Not
Not
Not
Not

6 Ticari alacaklar ve borçlar
8 Stoklar
9 ve 10 Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n ekonomik ömürleri
14 Borç karﬂ›l›klar›
26 Vergi varl›k ve yükümlülükleri
29 Finansal araçlar›n de¤erlemesi

2.6 Yeni ve Revize Edilmiﬂ Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›
Aﬂa¤›daki yeni ve güncellenmiﬂ standartlar ve yorumlar ﬁirket taraf›ndan uygulanm›ﬂ ve bu finansal tablolarda
raporlanan tutarlara ve yap›lan aç›klamalara etkisi olmuﬂtur. Bu finansal tablolarda uygulanm›ﬂ fakat
raporlanan tutarlar üzerinde etkisi olmayan di¤er standart ve yorumlar›n detaylar› da ayr›ca bu bölümün
ilerleyen k›s›mlar›nda aç›klanm›ﬂt›r.

(a) ﬁirket’in sunum ve dipnot aç›klamalar›n› etkileyen yeni ve revize edilmiﬂ standartlar
UMS 1 Finansal Tablolar›n Sunumu (2010 y›l›nda yay›nlanan UFRS’lerde Yap›lan
‹yileﬂtirmeler’in bir k›sm› olarak)
UMS 1’e yap›lan de¤iﬂiklik, Grup’un di¤er kapsaml› gelir kalemleri ile ilgili gerekli analizini özkaynak
hareket tablosunda veya dipnotlarda verebilece¤ine aç›kl›k getirmektedir. Cari y›lda Grup, özkayna¤›n her
kalemi için, bu analizleri konsolide finansal tablolara iliﬂkin dipnotlarda, özkaynak de¤iﬂim tablosunda
di¤er kapsaml› gelirleri tek bir sat›r olarak göstermeyi seçmiﬂtir. Bu de¤iﬂiklikler geriye dönük dolarak
uygulanm›ﬂt›r.

UMS 24 (2009) ‘‹liﬂkili Taraf Aç›klamalar›’
UMS 24 (2009) iki yönden de¤iﬂtirilmiﬂtir: (a) UMS 24 (2009) iliﬂkili taraflar›n tan›m›n› de¤iﬂtirmiﬂ ve (b)
UMS 24 (2009) devlet ba¤lant›l› kuruluﬂlara baz› dipnotlar için k›smi istisna getirmiﬂtir.
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.6 Yeni ve Revize Edilmiﬂ Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (devam›)
(b) ﬁirket’in finansal performans›n› ve/veya bilançosunu etkileyen yeni ve revize edilmiﬂ
standartlar
UMS 19’a yap›lan de¤iﬂiklikler tan›mlanm›ﬂ fayda planlar› ve iﬂten ç›karma tazminat›n›n muhasebesini
de¤iﬂtirmektedir. En önemli de¤iﬂiklik tan›mlanm›ﬂ fayda yükümlülükleri ve plan varl›klar›n muhasebeleﬂtirilmesi
ile ilgilidir. De¤iﬂiklikler, tan›mlanm›ﬂ fayda yükümlülüklerinde ve plan varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤erlerindeki
de¤iﬂim oldu¤unda bu de¤iﬂikliklerin kay›tlara al›nmas›n› gerektirmekte ve böylece UMS 19’un önceki
versiyonunda izin verilen ‘koridor yöntemi’ni ortadan kald›rmakta ve geçmiﬂ hizmet maliyetlerinin kay›tlara
al›nmas›n› h›zland›rmaktad›r. De¤iﬂiklikler, konsolide bilançolarda gösterilecek net emeklilik varl›¤› veya
yükümlülü¤ünün plan aç›¤› ya da fazlas›n›n tam de¤erini yans›tabilmesi için, tüm aktüeryal kay›p ve
kazançlar›n an›nda di¤er kapsaml› gelir olarak muhasebeleﬂtirilmesini gerektirmektedir.
UMS 19’a yap›lan de¤iﬂiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonras›nda baﬂlayan mali dönemlerden
itibaren geçerli olup baz› istisnalar d›ﬂ›nda geriye dönük olarak uygulanmal›d›r.
Yönetim, UMS 19’a yap›lan de¤iﬂikliklerin erken uygulanmas›n› benimsemiﬂ olup ekli finansal tablolara
geçmiﬂe dönük olarak yans›tm›ﬂt›r. Bu çerçevede, Grup’un geçmiﬂ dönem finansal tablolar› yeniden
düzenlenmiﬂtir. (Not 32).

(c) 2011 y›l›ndan itibaren geçerli olup, ﬁirket’in finansal tablolar›n› etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen de¤iﬂiklikler ve yorumlar
UMS 32 (De¤iﬂiklikler) Yeni Haklar ‹çeren ‹hraçlar›n S›n›fland›r›lmas›
De¤iﬂiklikler, döviz cinsinden olan baz› ihraç edilen haklar›n özkayna¤a dayal› finansal araç veya finansal
borç olarak s›n›flanmas›n› öngörmektedir. Yap›lan de¤iﬂikli¤e göre; herhangi bir para birimi cinsinden
belirli bir tutar karﬂ›l›¤›nda iﬂletmenin özkayna¤›na dayal› finansal araçlar›n›n elde edilmesine iliﬂkin hak,
opsiyon ya da teminatlar; iﬂletmenin, bunlar›, özkayna¤›na dayal› ve ayn› s›n›ftaki türev olmayan finansal
araçlar›n› ellerinde bulunduranlar›n tümüne oransal olarak sunmas› durumunda özkayna¤a dayal› finansal
araç niteli¤indedir. UMS 32’ye yap›lan de¤iﬂiklikler öncesi, herhangi bir para birimi cinsinden belirli bir
tutar karﬂ›l›¤›nda iﬂletmenin özkayna¤›na dayal› finansal araçlar›n›n elde edilmesine iliﬂkin hak, opsiyon
ya da teminatlar türev iﬂlem olarak muhasebeleﬂtirilmekteydi. De¤iﬂikliklerin geriye dönük olarak uygulanmas›
zorunludur.

UFRYK 14 (De¤iﬂiklikler) Asgari Fonlama Gereklili¤inin Peﬂin Ödenmesi
UFRYK 14 plandan yap›lan geri ödemeler veya plana gelecekte yap›lacak katk›lardan kaynaklanan indirimlerin
UMS 19’un 58. paragraf› uyar›nca ne zaman kullan›labilir oldu¤una, asgari fonlama koﬂullar›n›n gelecekte
yap›lacak katk›lardan kaynaklanan indirimlerin kullan›labilirli¤ini nas›l etkileyebilece¤ine ve asgari fonlama
koﬂullar›n›n ne zaman bir yükümlülük do¤urabilece¤ine de¤inmektedir. De¤iﬂiklikler ﬂu anda peﬂin ödenen
asgari fonlama gerekliliklerinin varl›k olarak muhasebeleﬂtirilmesine izin vermektedir. De¤iﬂikliklerin
uygulanmas›n›n Grup’un konsolide finansal tablolar› üzerinde önemli bir etkisi olmam›ﬂt›r.
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.6 Yeni ve Revize Edilmiﬂ Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (devam›)
(c) 2011 y›l›ndan itibaren geçerli olup, ﬁirket’in finansal tablolar›n› etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen de¤iﬂiklikler ve yorumlar (devam›)
UFRYK 19 ‘Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçlar› Kullan›larak Ödenmesi’
Bu Yorum bir finansal borcun ödenmesi amac›yla ihraç edilen özkayna¤a dayal› finansal araçlar›n nas›l
muhasebeleﬂtirilmesi gerekti¤ini düzenlemektedir. UFRYK 19 gere¤i, bu koﬂullar alt›nda ç›kar›lan özkayna¤a
dayal› finansal araçlar gerçe¤e uygun de¤erleri ile ölçülür ve ödenen finansal borcun defter de¤eri ile
ödenen tutar aras›ndaki fark kâr veya zararda muhasebeleﬂtirilir.
Grup’un bu nitelikte iﬂlemleri olmad›¤› için UFRYK 19’un uygulanmas›n›n Grup’un cari ve önceki y›llar
finansal tablolar›na etkisi olmam›ﬂt›r.

UFRS 3 (De¤iﬂiklikler) ‹ﬂletme Birleﬂmeleri
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2010 y›l›nda yay›nlanan UFRS’lerde Yap›lan ‹yileﬂtirmeler’in bir k›sm› olarak, UFRS 3, kontrol gücü olmayan
paylara sat›n alma tarihinde uygulanacak de¤erleme yöntemi tercihinin sadece mevcut sahiplik paylar›
bulunan kontrol gücü olmayan paylar ve tasfiye halinde sahiplerine net varl›k toplam› ile orant›l› pay veren
kontrol gücü olmayan paylar›n olmas› halinde mümkün oldu¤una aç›kl›k getirmektedir. Baﬂka Standartlar
aksini öngörmedi¤i sürece, geriye kalan bütün kontrol gücü olmayan paylar sat›n alma tarihindeki gerçe¤e
uygun de¤erleri ile ölçülür. Buna ek olarak, UFRS 3, ﬂirketin çal›ﬂanlar›n›n sahip oldu¤u hisse bazl› ödemeler
konusunda yol göstermek amac›yla de¤iﬂtirilmiﬂtir. De¤iﬂiklikler, devir olan ﬂirket çal›ﬂanlar›n›n sahip oldu¤u
ve yenisiyle de¤iﬂtirilmemiﬂ hisse bazl› ödemeler UFRS 2 Hisse Bazl› Ödemeler’in öngördü¤ü ﬂekilde sat›n
alma tarihinde de¤erlenmelidir (‘piyasa bazl› ölçüm’).

2010, Y›ll›k ‹yileﬂtirmeler
(a) ve (b) bölümlerinde daha önce belirtilen UFRS 3 ve UMS 1’e yap›lan de¤iﬂiklikler haricinde, 2010 y›l›nda
yay›mlanan UFRS`lerde yap›lan de¤iﬂiklikler ve yorumlar›n Grup’un konsolide finansal tablolar› üzerinde
önemli bir etkisi olmam›ﬂt›r.

(d) Henüz yürürlü¤e girmemiﬂ ve ﬁirket taraf›ndan erken uygulamas› benimsenmemiﬂ
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen de¤iﬂiklikler ve yorumlar
Grup henüz yürürlü¤e girmemiﬂ aﬂa¤›daki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
aﬂa¤›daki de¤iﬂiklik ve yorumlar› henüz uygulamam›ﬂt›r:
UFRS 7 (De¤iﬂiklikler)
UFRS 9
UFRS 10
UFRS 11
UFRS 12
UFRS 13
UMS 1 (De¤iﬂiklikler)
UMS 12 (De¤iﬂiklikler)
UMS 19 (2011)
UMS 27 (2011)
UMS 28 (2011)

Sunum - Finansal Varl›klar›n Transferi; Finansal varl›k ve finansal borçlar›n netleﬂtirilmesi
Finansal Araçlar
Konsolide Finansal Tablolar
Müﬂterek Anlaﬂmalar
Di¤er ‹ﬂletmelerdeki Paylara iliﬂkin Aç›klamalar
Gerçe¤e Uygun De¤er Ölçümleri
Di¤er Kapsaml› Gelir Kalemlerinin Sunumu
Ertelenmiﬂ Vergi – Mevcut Aktiflerin Geri Kazan›m›
Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar
Bireysel Finansal Tablolar
‹ﬂtiraklerdeki ve ‹ﬂ Ortakl›klar›ndaki Yat›r›mlar
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.6 Yeni ve Revize Edilmiﬂ Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (devam›)
(d) Henüz yürürlü¤e girmemiﬂ ve ﬁirket taraf›ndan erken uygulamas› benimsenmemiﬂ
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen de¤iﬂiklikler ve yorumlar (devam›)
UFRYK 20
UMS 32 (De¤iﬂiklikler)

Yerüstü Maden ‹ﬂletmelerinde Üretim Aﬂamas›ndaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
Finansal Araçlar: Sunum - Finansal varl›k ve finansal borçlar›n Netleﬂtirilmesi

UFRS 7`de yap›lan de¤iﬂiklikler, finansal varl›klar›n transferine iliﬂkine dipnot aç›klamalar›n› artt›rmay›
amaçlam›ﬂt›r. UFRS 7’ye yap›lan de¤iﬂiklikler finansal varl›klar›n transferini içeren iﬂlemlere iliﬂkin ek dipnot
yükümlülükleri getirmektedir. Bu de¤iﬂiklikler bir finansal varl›k transfer edildi¤i halde transfer edenin hala
o varl›k üzerinde etkisini bir miktar sürdürdü¤ünde maruz kal›nan riskleri daha ﬂeffaf olarak ortaya
koyabilmek ad›na düzenlenmiﬂtir. Bu de¤iﬂiklikler ayr›ca finansal varl›k transferlerinin döneme eﬂit olarak
yay›lmad›¤› durumlarda ek aç›klamalar gerektirmektedir.
Grup yönetimi UFRS 7’ye yap›lan bu de¤iﬂikliklerin Grup’un dipnotlar› üzerinde önemli bir etkisi olmayaca¤›n›
düﬂünmektedir. Fakat gelecek dönemlerde Grup di¤er türlerde finansal varl›k transferi iﬂlemleri yaparsa,
bu transferlere iliﬂkin verilecek dipnotlar etkilenebilecektir.
UFRS 7’ye yap›lan de¤iﬂiklikler, iﬂletmenin, netleﬂtirmeye iliﬂkin haklar ve netleﬂtirmeye iliﬂkin uygulanabilir
ana sözleﬂme veya benzer düzenlemelere tabi olan finansal araçlarla ilgili dipnotlarda aç›klama yapmas›n›
gerektirir. Yeni dipnot aç›klamalar›, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonras›nda baﬂlayan ara dönem
veya mali dönemlerden itibaren sunulmal›d›r.
Kas›m 2009’da yay›nlanan UFRS 9 finansal varl›klar›n s›n›fland›r›lmas› ve ölçümü ile ilgili yeni zorunluluklar
getirmektedir. Ekim 2010’da de¤iﬂiklik yap›lan UFRS 9 finansal yükümlülüklerin s›n›fland›r›lmas› ve ölçümü
ve kay›tlardan ç›kar›lmas› ile ilgili de¤iﬂiklikleri içermektedir.
UFRS 9’un getirdi¤i önemli de¤iﬂiklikler aﬂa¤›daki gibidir:
TFRS 9, TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme” standard› kapsam›nda kay›tlara al›nan tüm
varl›klar›n, ilk muhasebeleﬂtirmeden sonra, itfa edilmiﬂ maliyet veya gerçe¤e uygun de¤eri üzerinden
ölçülmesini gerektirir. Belirli bir biçimde, sözleﬂmeye ba¤l› nakit ak›ﬂlar›n›n tahsilini amaçlayan bir yönetim
modeli kapsam›nda elde tutulan ve belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesine iliﬂkin faiz
ödemelerinin yap›lmas›na yönelik nakit ak›ﬂlar›na yol açan borçlanma araçlar› yat›r›mlar› genellikle sonraki
dönemlerde itfa edilmiﬂ maliyet üzerinden ölçülürler. Bunun d›ﬂ›ndaki tüm borçlanma araçlar› ve özkayna¤a
dayal› finansal araçlara yap›lan yat›r›mlar, sonraki dönemlerde gerçe¤e uygun de¤eri üzerinden ölçülür.
TFRS 9’un finansal borçlar›n s›n›fland›r›lmas› ve ölçümü üzerine olan en önemli etkisi, finansal borcun
(gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan olarak tan›mlanm›ﬂ borçlar) kredi riskinde meydana
gelen de¤iﬂikliklerle iliﬂkilendirilebilen de¤iﬂim tutar›n›n muhasebeleﬂtirilmesi ile ilgilidir. TFRS 9 uyar›nca,
finansal borcun gerçe¤e uygun de¤erinde meydana gelen ve söz konusu borcun kredi riskinde meydana
gelen de¤iﬂikliklerle iliﬂkilendirilebilen de¤iﬂim tutar›, tan›mlanan borcun kredi riskinde meydana gelen
de¤iﬂikliklerin muhasebeleﬂtirme yönteminin, kâr veya zararda yanl›ﬂ muhasebe eﬂleﬂmesi yaratmad›kça
ya da art›rmad›kça, di¤er kapsaml› gelirde sunulur. Finansal borcun gerçe¤e uygun de¤erinde meydana
gelen de¤iﬂikliklerin kredi riskinde meydana gelen de¤iﬂikliklerle iliﬂkilendirilebilen tutar›, sonradan kâr
veya zarara s›n›fland›r›lmaz. Halbuki TMS 39 uyar›nca, gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan
olarak s›n›fland›r›lan borçlara iliﬂkin gerçe¤e uygun de¤erinde meydana gelen tüm de¤iﬂim tutar› kâr veya
zararda sunulmaktayd›.
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.6 Yeni ve Revize Edilmiﬂ Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (devam›)
(d) Henüz yürürlü¤e girmemiﬂ ve ﬁirket taraf›ndan erken uygulamas› benimsenmemiﬂ
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen de¤iﬂiklikler ve yorumlar (devam›)
TFRS 9’da yap›lan de¤iﬂiklik ile TFRS 9’un 2009 ve 2010 versiyonlar›n›n uygulama tarihi 1 Ocak 2015 veya
bu tarih sonras›nda baﬂlayan mali dönemler olarak ertelemiﬂtir. De¤iﬂiklik öncesi, TFRS 9’un uygulama
tarihi 1 Ocak 2013 veya sonras›nda baﬂlayan mali dönemler olarak belirlenmiﬂti. De¤iﬂiklik, erken uygulama
seçene¤ine izin vermeye devam etmektedir. Ayr›ca de¤iﬂiklik, TMS 8 “ Muhasebe Politikalar›, Muhasebe
Tahminlerinde De¤iﬂiklikler, Hatalar” ve TFRS 7 “Finansal Araçlar: Aç›klamalar”daki mevcut karﬂ›laﬂt›rmal›
geçiﬂ dipnot sunumuna iliﬂkin hükümlerini güncellemiﬂtir. Karﬂ›laﬂt›r›lmal› olarak sunulan finansal tablolar›n
yeniden düzenlenmesi yerine, iﬂletmeler, TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme” standard›ndan,
TFRS 9’a geçiﬂlerde güncelleﬂtirilmiﬂ dipnot sunum aç›klamalar›n›, iﬂletmenin TFRS 9’u uygulama tarihine
ve önceki dönem finansal tablolar›n› yeniden düzenlemeyi seçmesine da¤l› olarak, yapabilirler veya yapmak
zorundad›rlar.
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Grup yönetimi TFRS 9’un, Grup’un konsolide finansal tablolar›nda, 1 Ocak 2015 sonras›nda baﬂlayan mali
dönemlerde uygulanaca¤›n› tahmin etmekte ve TFRS 9 uygulamas›n›n Grup’un finansal varl›k ve yükümlülükleri
(örne¤in; mevcut durumda sat›lmaya haz›r finansal olarak s›n›flanm›ﬂ olan borçlanma araçlar›n›n, sonraki
raporlama dönemlerinde gerçe¤e uygun de¤eri üzerinden de¤erlenmesi ve de¤erleme farklar›n›n gelir
tablosuna kaydedilmesi gerekebilir) üzerinde önemli derecede etkisi olabilir. Ancak, detayl› incelemeler
tamamlan›ncaya kadar, söz konusu etkiyi, makul düzeyde, tahmin etmek mümkün de¤ildir.
May›s 2011’de konsolidasyon, müﬂterek anlaﬂmalar, iﬂtirakler ve bunlar›n sunumuyla ilgili olarak UFRS 10,
UFRS 11, UFRS 12, UMS 27 (2011) ve UMS 28 (2011) olmak üzere beﬂ standart yay›nlanm›ﬂt›r.
Bu beﬂ standard›n getirdi¤i önemli de¤iﬂiklikler aﬂa¤›daki gibidir:
UFRS 10, UMS 27 “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” standard›n›n konsolide finansal tablolar ile ilgili
k›sm›n›n yerine getirilmiﬂtir. UFRS 10’un yay›mlanmas›yla UFRYK 12 “Konsolidasyon – Özel Amaçl› ‹ﬂletmeler”
yorumu da yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. UFRS 10’a göre konsolidasyon için tek bir esas vard›r, kontrol. Ayr›ca
UFRS 10, üç unsuru içerecek ﬂekilde kontrolü yeniden tan›mlamaktad›r: (a) yat›r›m yapt›¤› iﬂletme üzerinde
güce sahip olmas› (b) yat›r›m yapt›¤› iﬂletmeyle olan iliﬂkisinden dolay› de¤iﬂken getirilere maruz kalmas›
veya bu getirilerde hak sahibi olmas› (c) elde edece¤i getirilerin miktar›n› etkileyebilmek için yat›r›m yapt›¤›
iﬂletme üzerindeki gücünü kullanma imkân›na sahip olmas›. Farkl› örnekleri içerek ﬂekilde UFRS 10’nun
ekinde uygulama rehberi de bulunmaktad›r.
UFRS 11, UMS 31 “‹ﬂ Ortakl›klar›ndaki Paylar” standard›n›n yerine getirilmiﬂtir. UFRS 11, iki veya daha fazla
taraf›n müﬂterek kontrolü oldu¤u müﬂterek anlaﬂmalar›n nas›l s›n›flanmas› gerekti¤ini aç›klamaktad›r. UFRS
11’in yay›mlanmas› ile UFRYK 13 “Müﬂtereken Kontrol Edilen ‹ﬂletmeler - Ortak Giriﬂimcilerin Parasal
Olmayan Kat›l›m Paylar›” yorumu yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. UFRS 11 kapsam›nda müﬂterek anlaﬂmalar,
taraflar›n anlaﬂma üzerinde sahip olduklar› hak ve yükümlülüklerine ba¤l› olarak müﬂterek faaliyet veya
iﬂ ortakl›¤› ﬂeklinde s›n›fland›r›l›r. Buna karﬂ›n UMS 31 kapsam›nda üç çeﬂit müﬂterek anlaﬂma bulunmaktad›r:
müﬂtereken kontrol edilen iﬂletmeler, müﬂtereken kontrol edilen varl›klar, müﬂtereken kontrol edilen
faaliyetler.
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.6 Yeni ve Revize Edilmiﬂ Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (devam›)
(d) Henüz yürürlü¤e girmemiﬂ ve ﬁirket taraf›ndan erken uygulamas› benimsenmemiﬂ
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen de¤iﬂiklikler ve yorumlar (devam›)
Buna ek olarak, UFRS 11 kapsam›ndaki iﬂ ortakl›klar›n›n özkaynak yöntemi kullan›larak muhasebeleﬂtirilmesi
gerekirken, UMS 31 kapsam›ndaki birlikte kontrol edilen ortakl›klar ya özkaynak yöntemiyle ya da oransal
konsolidasyon yöntemiyle muhasebeleﬂtirilebilmektedir.
UFRS 12 dipnot sunumuna iliﬂkin bir standart olup ba¤l› ortakl›klar›, müﬂterek anlaﬂmalar›, iﬂtirakleri ve/veya
konsolide edilmeyen yap›sal ﬂirketleri olan iﬂletmeler için geçerlidir. UFRS 12’ye göre verilmesi gereken
dipnot aç›klamalar› genel olarak yürürlükteki standartlara göre çok daha kapsaml›d›r.
Bu beﬂ standart 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonras›nda baﬂlayan mali dönemlerden itibaren
geçerlidir. Erken uygulama opsiyonu ancak bu beﬂ standard›n ayn› anda uygulanmas› ﬂart›yla mümkündür.
Grup yönetimi yukar›da anlat›lan beﬂ standard›n 1 Ocak 2013 tarihinde ve sonras›nda baﬂlayan hesap
dönemlerine ait konsolide finansal tablolar›nda uygulanaca¤›n› düﬂünmektedir. Bu beﬂ standard›n
uygulanmas›n›n konsolide finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olabilir. UFRS 10’un uygulanmas›
sonucunda Grup ﬂu andaki ba¤l› ortakl›klar›ndan baz›lar›n› konsolidasyondan ç›karabilir veya daha önce
konsolide etmedi¤i yat›r›mlar›n› konsolidasyona dahil edebilir (örne¤in, Grup’un yat›r›mlardan ﬂu anda
iﬂtirak olarak s›n›flad›¤› C Plus Limited, UFRS 10 kapsam›ndaki yeni kontrol tan›m› ve uygulama rehberindeki
aç›klamalara göre ba¤l› ortakl›k olarak s›n›flanabilir.) UFRS 11’in uygulanmas› sonucunda, ﬂu anda oransal
konsolidasyon kullan›larak muhasebeleﬂtirilen Grup’un müﬂtereken kontrol edilen iﬂletmesinin
muhasebeleﬂtirilmesinde de¤iﬂiklikler olabilir. UFRS 11 kapsam›nda müﬂtereken kontrol edilen iﬂletme,
taraflar›n anlaﬂma üzerinde sahip olduklar› hak ve yükümlülüklerine ba¤l› olarak müﬂterek faaliyet veya
iﬂ ortakl›¤› ﬂeklinde s›n›fland›r›labilir. Halihaz›rda Grup yönetimi bu standartlar›n uygulanmas›n›n konsolide
finansal tablolar üzerinde yarataca¤› etkiyi detayl› olarak de¤erlendirmemiﬂtir.
UFRS 13, gerçe¤e uygun de¤er ölçümü ve bununla ilgili verilmesi gereken notlar› içeren rehber niteli¤inde
tek bir kaynak olacakt›r. Standart, gerçe¤e uygun de¤er tan›m›n› yapar, gerçe¤e uygun de¤erin ölçümüyle
ilgili genel çerçeveyi çizer, gerçe¤e uygun de¤er hesaplamalar› ile ilgili verilecek aç›klama gerekliliklerini
belirtir. UFRS 13’ün kapsam› geniﬂtir; finansal kalemler ve UFRS’de di¤er standartlar›n gerçe¤e uygun
de¤erinden ölçümüne izin verdi¤i veya gerektirdi¤i finansal olmayan kalemler için de geçerlidir. Genel
olarak, UFRS 13’ün gerçe¤e uygun de¤er hesaplamalar› ile ilgili aç›klama gereklilikleri ﬂu andaki mevcut
standartlara göre daha kapsaml›d›r. Örne¤in, ﬂu anda UFRS 7 “Finansal Araçlar: Aç›klamalar” standard›n›n
aç›klama gereklili¤i olan ve sadece finansal araçlar için istenen üç-seviye gerçe¤e uygun de¤er hiyerarﬂisine
dayanan niteliksel ve niceliksel aç›klamalar, UFRS 13 kapsam›ndaki bütün varl›klar ve yükümlülükler izin
zorunlu hale gelecektir.
UFRS 13 erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonras›nda baﬂlayan
mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
Yönetim, UFRS 13’ün Grup’un konsolide finansal tablolar›nda 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonras›nda
baﬂlayan mali dönemlerden itibaren uygulanaca¤›n›, bu yeni standard›n uygulanmas›n›n finansal tablolar›
etkileyebilece¤ini ve finansal tablolarla ilgili daha kapsaml› dipnotlar›n verilmesine neden olaca¤›n› tahmin
etmektedir.
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (devam›)
2.6 Yeni ve Revize Edilmiﬂ Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (devam›)
(d) Henüz yürürlü¤e girmemiﬂ ve ﬁirket taraf›ndan erken uygulamas› benimsenmemiﬂ
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen de¤iﬂiklikler ve yorumlar (devam›)
UMS 1’e yap›lan de¤iﬂiklikler kâr veya zarar ve di¤er kapsaml› gelirlerin ya tek bir tablo halinde ya da
birbirini izleyen iki tablo halinde sunulmas› opsiyonunu devam ettirmektedir. Ancak, UMS 1’e yap›lan
de¤iﬂiklikler di¤er kapsaml› gelir bölümünde ilave dipnotlar gerektirmektedir. Buna göre di¤er kapsaml›
gelir kalemleri iki gruba ayr›l›r: (a) sonradan kâr veya zarara yeniden s›n›fland›r›lmayacak kalemler ve (b)
baz› özel koﬂullar sa¤land›¤›nda sonradan kâr veya zarara yeniden s›n›fland›r›lacak kalemler. Di¤er kapsaml›
gelir kalemlerine iliﬂkin vergiler de ayn› ﬂekilde da¤›t›lacakt›r.UMS 1’e yap›lan de¤iﬂiklikler 1 Temmuz 2012
tarihinde veya bu tarih sonras›nda baﬂlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. Buna göre, di¤er kapsaml›
gelir kalemlerinin sunumu, de¤iﬂiklikler gelecek muhasebe dönemlerinde uyguland›¤›nda de¤iﬂtirilecektir.
UMS 12’e yap›lan de¤iﬂiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde veya bu tarih sonras›nda baﬂlayan mali dönemlerden
itibaren geçerlidir. Yönetim, UMS 12’ye yap›lan de¤iﬂikliklerin gelecek muhasebe dönemlerinde uygulanmas›n›n,
Grup’un defter de¤erinin sat›ﬂ yoluyla geri kazan›laca¤› yat›r›m amaçl› gayrimenkullerine iliﬂkin olarak
geçmiﬂ dönemlerdeki ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri tutar›nda düzeltme gerektirece¤ini tahmin etmektedir.
Ancak, yönetim bu de¤iﬂikliklerin uygulanmas› sonucunda finansal tablolar›nda oluﬂabilecek etkileri henüz
de¤erlendirmemiﬂtir.
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19 Ekim 2011 tarihinde UMSK yerüstü maden iﬂletmelerinde üretim aﬂamas›ndaki hafriyat maliyetlerinin
muhasebeleﬂtirilmesine aç›kl›k getiren UFRYK 20 Yerüstü Maden ‹ﬂletmelerinde Üretim Aﬂamas›ndaki
Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri yorumunu yay›nlam›ﬂt›r. Yorum, üretim aﬂamas›ndaki hafriyatlar›n ne zaman
ve hangi koﬂullarda varl›k olarak muhasebeleﬂece¤i, muhasebeleﬂen varl›¤›n ilk kayda alma ve sonraki
dönemlerde nas›l ölçülece¤ine aç›kl›k getirmektedir. Yorum 1 Ocak 2013 tarihinde ya da sonras›nda baﬂlayan
finansal dönemler için yürürlü¤e girecek olup erken uygulamaya izin verilmektedir.
UMS 32’ye yap›lan de¤iﬂiklikler ile netleﬂtirme kurallar› ile ilgili mevcut uygulama hususlar›na aç›kl›k
getirmek ve mevcut uygulamalardaki farkl›l›klar› azaltmak amaçlanmaktad›r. De¤iﬂiklikler, 1 Ocak 2014
tarihinde veya bu tarih sonras›nda baﬂlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
3. ‹ﬁLETME B‹RLEﬁMELER‹
Al›nan ba¤l› ortakl›klar

Al›nan ba¤l›
ortakl›k
Probil

Al›m tarihi

Al›nan
sermayedeki
pay (%)

Transfer edilen bedel
(ABD Dolar›)

Transfer edilen bedel
(TL karﬂ›l›¤›)

11 Ekim 2011

100

31.000.000

57.226.398

Probil Bilgi ‹ﬂlem Destek ve Dan›ﬂmanl›k Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.'nin ("Probil") hisselerinin tamam›n›n ﬁirket
taraf›ndan 31.000.000 ABD Dolar› bedel karﬂ›l›¤›nda sat›n al›nmas› konusunda Probil ortaklar› ile anlaﬂmaya
var›lm›ﬂ, 25 A¤ustos 2011 tarihinde taraflar aras›nda Probil ve Probil'in ba¤l› ortakl›¤› BDH Biliﬂim Destek
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. ("BDH") hisselerini de kapsayan bir hisse devir sözleﬂmesi ("Sözleﬂme")
imzalanm›ﬂt›r. Söz konusu iﬂlem Rekabet Kurumu taraf›ndan 5 Ekim 2011 tarih ve 11-51/1294-457 say›l›
toplant›da onaylanm›ﬂ ve 6 Ekim 2011 tarihinde Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yay›nlanm›ﬂt›r.
Sözleﬂmedeki di¤er ön ﬂartlar›n yerine getirilmesi ile birlikte hisselerin al›m iﬂlemi 11 Ekim 2011 tarihinde
tamamlanm›ﬂt›r.
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3. ‹ﬁLETME B‹RLEﬁMELER‹ (devam›)
Sat›n al›m tarihi itibariyle al›nan varl›klar ve üstlenilen yükümlülükler
Sat›n al›m tarihi itibariyle al›nan varl›klar ve üstlenilen yükümlülüklerin belirlenmesi için 30 Eylül 2011
tarihli finansal tablolar esas al›nm›ﬂ olup, hisselerin devir iﬂlemlerinin tamamland›¤› 11 Ekim 2011 tarihine
kadar önemli ve s›rad›ﬂ› bir iﬂlem gerçekleﬂmemiﬂtir. Taraflar, 30 Eylül 2011 tarihli finansal tablolar›n sat›n
al›m tarihindeki durumu yans›tt›¤›n› düﬂünmektedir.
30 Eylül 2011
Defter de¤eri

Rayiç de¤er
düzeltmesi

30 Eylül 2011
Rayiç de¤er

VARLIKLAR
Dönen Varl›klar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar ve Di¤er Alacaklar
Di¤er Alacaklar
Stoklar
Di¤er Dönen Varl›klar

105.646.482
606.665
42.119.396
181.172
39.673.458
23.065.791

1.925.000
-

107.571.482
606.665
42.119.396
181.172
41.598.458
23.065.791

Duran Varl›klar
Ticari Alacaklar
Maddi Duran Varl›klar
Finansal Yat›r›mlar
Maddi Olmayan Duran Varl›klar
Ertelenmiﬂ vergi varl›klar›
TOPLAM VARLIKLAR

8.194.058
387.574
4.021.299
2.500
1.603.818
2.178.867
113.840.540

KAYNAKLAR
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Di¤er Borçlar
Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalara ‹liﬂkin Karﬂ›l›klar
Borç Karﬂ›l›klar›
Al›nan Avanslar

106.239.556
42.113.405
58.311.895
2.529.425
485.666
2.102.912
696.253

-

106.239.556
42.113.405
58.311.895
2.529.425
485.666
2.102.912
696.253

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari borçlar
Di¤er borçlar
Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalara ‹liﬂkin Karﬂ›l›klar
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü

1.483.444
345
64.401
834.404
584.294
-

4.322.000

5.805.444
345
64.401
834.404
584.294
4.322.000

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

107.723.000

19.685.000
-

27.879.058
387.574
4.021.299
2.500
21.288.818
2.178.867
135.450.540

112.045.000

Sat›n al›nan net varl›klar›n rayiç de¤eri

23.405.540

Transfer edilen bedel (31.000.000 ABD Dolar› karﬂ›l›¤› TL) - nakit
Hesaplanan ﬂerefiye

57.226.398
33.820.858

Transfer edilen bedel (31.000.000 ABD Dolar› karﬂ›l›¤› TL) - nakit
Sat›n al›mla birlikte elde edilen nakit ve nakit benzerleri
Sat›n al›ma iliﬂkin net nakit ç›k›ﬂ›

57.226.398
(606.665)
56.619.733
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3. ‹ﬁLETME B‹RLEﬁMELER‹ (devam›)
Sat›n al›m s›ras›nda müﬂteri portföyünün rayiç de¤eri belirlenmiﬂ olup, ayr› bir maddi olmayan duran varl›k
olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Buna ilave olarak, sat›n alma s›ras›nda stoklara iliﬂkin kâr marj› dikkate al›narak rayiç
de¤er düzeltmesi yap›lm›ﬂt›r. Transfer edilen bedel ile sat›n al›nan net varl›klar›n toplam rayiç de¤eri
aras›ndaki fark ﬂerefiye olarak kay›tlara al›nm›ﬂt›r.
Sat›n al›m tarihi ile bilanço tarihi aras›ndaki dönem içerisinde ﬂerefiye tutar›na iliﬂkin de¤iﬂimler aﬂa¤›da
gösterilmiﬂtir:

Sat›n al›m tarihi itibariyle hesaplanan ﬂerefiye
Yabanc› para çevrim fark›
31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle ﬂerefiye

ﬁerefiye bedeli TL
33.820.858
799.106
34.619.963

Sat›n al›m›n Grup sonuçlar›na etkisi
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Probil’in al›m› sonras› 4.567.428 TL’lik tutarlar dönem kâr›na dahil edilmiﬂtir. Probil’in dönem içindeki
has›lat› 117.235.416 TL’dir. Bu iﬂletme birleﬂmeleri 1 Ocak 2011 tarihinde gerçekleﬂmiﬂ olsayd›, Grup’un
devam eden faaliyetlere iliﬂkin has›lat› 469,0 milyon TL ve devam eden faaliyetlerden elde edilen net kâr›
ise 20,7 milyon TL olacakt›. Yöneticiler bu pro-forma rakamlar›n birleﬂmiﬂ grubun y›ll›k performans› hakk›nda
yaklaﬂ›k bir tahmin sa¤lad›¤›n› ve gelecek dönemlerle karﬂ›laﬂt›rma yapmada bir referans oluﬂturabilece¤ini
düﬂünmektedirler.
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4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup Yönetimi’nin performans› de¤erlendirdi¤i ve kaynak da¤›l›m›na karar vermek için kulland›¤› bilgileri
içeren dört faaliyet bölümü bulunmaktad›r. Her bir bölüm ile ilgili bilgiler aﬂa¤›da yer almaktad›r. Bölümlerin
performans›n›n düzenli olarak de¤erlendirilmesinde aﬂa¤›daki k›r›l›mlar ile birlikte faaliyet kârlar› dikkate
al›nmaktad›r:
31 Aral›k 2011
Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemi

Sistem
Entegrasyonu

Savunma
Sanayii

Teknoloji
Geliﬂtirme ve
Çözümleri

Probil

Toplam

142.888.910
(122.421.573)

16.477.549
(13.213.487)

60.279.309
(54.521.531)

117.181.117
(100.186.439)

336.826.885
(290.343.030)

20.467.337

3.264.062

5.757.778

16.994.678

46.483.855

(7.331.709)
(4.800.720)

(1.707.456)
(718.885)

(136.687)
(4.460)

(2.734.309)
(7.690.448)

(11.910.161)
(13.214.513)

-

-

(399.759)

(300.940)

(700.699)

Sat›ﬂ gelirleri
Sat›ﬂlar›n maliyeti
Brüt kâr
Pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m
giderleri
Genel yönetim giderleri
Araﬂt›rma ve geliﬂtirme
giderleri
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Bölüm faaliyet kâr›

31 Aral›k 2011

8.334.908

Sistem
Entegrasyonu

837.721

5.216.872

Teknoloji
Savunma Geliﬂtirme ve
Sanayii
Çözümleri

Probil

6.268.981

20.658.482

Da¤›t›lamayan

Toplam

Ticari alacaklar
‹liﬂkili taraflardan
ticari alacaklar
Stoklar
Devam eden
sözleﬂmelere
iliﬂkin varl›klar

57.443.120

19.118.422

34.481.937

63.814.026

-

174.857.505

14.899.237

7.762.798

15.122.445
44.472

14.480.527

-

15.122.445
37.187.034

6.954.493

2.087.667

-

8.571.915

-

17.614.075

Bölüm varl›klar›

79.296.850

28.968.887

49.648.854

86.866.468

-

244.781.059

Ticari borçlar
‹liﬂkili taraflara
ticari borçlar
Ertelenmiﬂ gelirler
Al›nan avanslar
Bölüm
yükümlülükleri

32.831.357

430.240

-

52.074.327

2.038.964

87.374.888

2.010.295
1.791.357
463.301

674.488
13.797.680

-

10.848.593
900.139

-

2.010.295
13.314.438
15.161.120

37.096.310

14.902.408

-

63.823.059

2.038.964

117.860.741

31 ARALIK 2011 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLO D‹PNOTLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devam›)
31 Aral›k 2010
Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemi

Sistem
Entegrasyonu

Savunma
Sanayii

Teknoloji
Geliﬂtirme ve
Çözümleri

Toplam

Sat›ﬂ gelirleri
Sat›ﬂlar›n maliyeti

120.449.869
(97.774.902)

79.042.488
(73.336.961)

71.492.652
(68.129.738)

270.985.009
(239.241.601)

Brüt kâr

22.674.967

5.705.527

3.362.914

31.743.408

(5.478.639)
(2.457.943)

(1.188.912)
(488.546)

-

(6.667.551)
(2.946.489)

-

-

(1.219.561)

(1.219.561)

14.738.385

4.028.069

2.143.353

20.909.807

Pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m
giderleri
Genel yönetim giderleri
Araﬂt›rma ve geliﬂtirme
giderleri
Bölüm faaliyet kâr›

31 Aral›k 2010
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Sistem
Entegrasyonu

Savunma
Sanayii

Teknoloji
Geliﬂtirme ve
Çözümleri

51.672.505

16.898.594

34.616.365

-

103.187.464

13.354.153

6.354.346

5.896.852
-

-

5.896.852
19.708.499

15.511.649
80.538.307

902.409
24.155.349

40.513.217

-

16.414.058
145.206.873

44.871.309
21.970.922
56.323

478.090
454.172
5.790.060

-

3.213.906
-

48.563.305
22.425.094
5.846.383

66.898.554

6.722.322

-

3.213.906

76.834.782

Ticari alacaklar
‹liﬂkili taraflardan
ticari alacaklar
Stoklar
Devam eden
sözleﬂmelere
iliﬂkin varl›klar
Bölüm varl›klar›
Ticari borçlar
Ertelenmiﬂ gelirler
Al›nan avanslar
Bölüm
yükümlülükleri

Da¤›t›lamayan

Toplam

Gelir, faaliyet kâr›, varl›k ve yükümlülük ve önemli tutardaki di¤er kalemlere iliﬂkin mutabakatlar:

Faaliyet kâr›
Bölüm vergi öncesi kâr›
Di¤er faaliyet geliri / (gideri)
Finansal gelirler
Finansal giderler
Vergi öncesi kâr

31 Aral›k 2011
Tarihinde Sona
Eren Hesap
Dönemi

31 Aral›k 2010
Tarihinde Sona
Eren Hesap
Dönemi

20.658.482
1.219.387
3.374.396
(3.998.149)
21.254.116

20.909.807
(470.312)
2.536.465
(2.313.247)
20.662.713
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4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devam›)
Varl›klar

31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

244.781.059
302.511.034
547.292.093

145.206.873
260.121.293
405.328.166

31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

117.860.741
71.945.205
189.805.946

76.834.782
33.228.430
110.063.212

31 Aral›k 2011
628
2.499.337
24.722.209
56.850
27.279.024
(388.858)
26.890.166

31 Aral›k 2010
141
4.847.674
85.154.641
90.002.456
(1.231.069)
88.771.387

Bölüm varl›klar›
Di¤er varl›klar
Toplam varl›klar
Yükümlülükler
Bölüm yükümlülükleri
Di¤er yükümlülükler
Toplam yükümlülükler

5. NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹

Kasa
Bankalar- Vadesiz mevduatlar
Bankalar- Vadeli mevduatlar
Di¤er nakit ve nakit benzerleri
Faizsiz spot krediler (Not 5)
Nakit ak›m tablosundaki haz›r de¤erler
Vadeli Mevduatlar:

Para cinsi
ABD$
TL
AVRO

Para cinsi
ABD$
TL
AVRO

Orjinal Para Cinsinden
Tutar

Faiz oran› %

Vade

31 Aral›k 2011

8.131.259
8.801.000
230.000

0,05-5,60
8,00-11,85
2,75

Oca.12
Oca.12
Oca.12

15.359.135
8.801.000
562.074
24.722.209

Orjinal Para Cinsinden
Tutar

Faiz oran› %

Vade

31 Aral›k 2010

53.825.068
947.288

0,05-3,25
0,5

ﬁub.11
Oca.11

83.213.554
1.941.087
85.154.641

Grup’un finansal varl›k ve yükümlülükleri için kur, faiz oran› riskleri ve duyarl›l›k analizleri Not 29’da
aç›klanm›ﬂt›r.
31 Aral›k 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle banka mevduatlar› üzerinde herhangi bir blokaj ve k›s›tlama
bulunmamaktad›r.
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6. F‹NANSAL BORÇLAR
31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

10.305.622

-

388.858

1.231.069

87.694

-

10.782.174

1.231.069

97.615

-

97.615

-

K›sa vadeli finansal borçlar
K›sa vadeli teminats›z banka kredileri
Faizsiz teminats›z spot kredileri
K›sa vadeli finansal kiralama iﬂlemlerinden do¤an borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli finansal kiralama iﬂlemlerinden do¤an borçlar

31 Aral›k 2011 ve 2010 tarihleri itibar›yla Grup’un toplam banka kredileri, finansal kiralama iﬂlemlerinden
borçlar› aﬂa¤›daki gibidir:

Banka kredileri
Finansal kiralama iﬂlemlerinden borçlar
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31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

10.694.480

1.231.069

185.309

-

10.879.789

1.231.069

31 Aral›k 2011 ve 2010 tarihleri itibar›yla banka kredileri karﬂ›l›¤›nda verilen herhangi bir teminat yoktur.
31 Aral›k 2011 ve 2010 tarihleri itibar›yla banka kredilerinin geri ödeme planlar› aﬂa¤›daki gibidir:

1 y›l içerisinde ödenecek
1-2 y›l içerisinde ödenecek

31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

10.694.480

1.231.069

-

-

10.694.480

1.231.069
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7. T‹CAR‹ ALACAKLAR VE BORÇLAR
Di¤er Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar
Alacak senetleri
Devam eden iﬂ sözleﬂmelerinden fatura edilmemiﬂ
ticari alacaklar
ﬁüpheli ticari alacaklar karﬂ›l›¤›

ﬁüpheli ticari alacaklar karﬂ›l›¤› hareketleri:
1 Ocak aç›l›ﬂ bakiyesi
Ba¤l› ortakl›k al›m›ndan gelen
Dönem gideri
Dönem içindeki tahsilatlar
Defterden silinen alacaklar
Yabanc› para çevrim farklar›
31 Aral›k kapan›ﬂ bakiyesi

31 Aral›k 2011
151.554.614
822.880

31 Aral›k 2010
95.826.024
-

31.033.926
(8.553.915)
174.857.505

13.257.425
(5.895.985)
103.187.464

2011
(5.895.985)
(639.288)
(783.979)
13.199
56.426
(1.304.288)
(8.553.915)

2010
(5.729.416)
(166.569)
(5.895.985)

Ticari alacaklar için al›nan teminat bulunmamaktad›r.
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Di¤er Ticari Borçlar
K›sa vadeli ticari borçlar

31 Aral›k 2011
87.374.888
87.374.888

31 Aral›k 2010
48.563.305
48.563.305

22 Aral›k 2010 tarihine kadar ﬁirket sermayesinin %53,13'ünü temsil eden hisseleri elinde bulunduran NNIFH’in
ana orta¤› olan Nortel Networks Corporation, kendisinin, Nortel Networks Limited'in ve di¤er Kanada menﬂeli
iﬂtiraklerinin (Nortel Networks Technology Corporation, Nortel Networks International Corporation, Nortel
Networks Global Corporation) 14 Ocak 2009 tarihli baﬂvurular› sonucunda, "ﬁirket Alacaklar›n›n Düzenlenmesi
Kanunu" (Companies' Creditors Arrangement Act) uyar›nca alacakl›lardan korunmaya iliﬂkin Ontario Yüksek
Adalet Mahkemesi’nden (“Kanada Mahkemesi”) bir karar al›nd›¤›n› aç›klam›ﬂt›r. Kanada Mahkemesi’nin karar›
uyar›nca, Ernst & Young Inc. “ﬁirket Alacaklar›n›n Düzenlenmesi Kanunu” prosedürlerine uygun olarak
Kanada Mahkemesi taraf›ndan atanan gözlemci (“Monitor”) s›fat›yla hareket etmekte ve Nortel Networks
Corporation’›n yeniden yap›land›rma plan›n›n oluﬂturulmas›nda destek olmaktad›r.
Ayr›ca, Amerika Birleﬂik Devletleri ‹flas Yasas›n›n 11. Bölümü (Chapter 11) uyar›nca, Nortel Networks
Corporation'›n baz› iﬂtirakleri (Alteon Websystems International Inc., XROS Inc., Sonoma Systems, CoreTek
Inc.) ile Nortel Networks Inc.’›n baz› iﬂtirakleri (QTERA Corporation, Nortel Networks Optical Components
Inc., Nortel Networks Capital Corporation, Nortel Networks International Inc., Northern Telecom International
Inc., Nortel Networks Cable Solutions Inc.) de yukar›da aç›klanan baﬂvuruya paralel olarak baﬂvurularda
bulunmuﬂlard›r.
ﬁirket, 10 Temmuz 2009 tarihinde Nortel Networks S.A.’dan 10.300 USD (19.457 TL) tutar›ndaki alacaklar›
için Fransa Ticari Mahkemesine baﬂvurular›n› yapm›ﬂt›r.
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7. T‹CAR‹ ALACAKLAR VE BORÇLAR (devam›)
ﬁirket, 4 Eylül 2009 tarihinde Nortel Networks Kanada ve Nortel Networks Amerika’dan olan 14 Ocak 2009
tarihinden önceki döneme ait alacaklar›n›n tahsili için ilgili mercilere baﬂvurular›n› yapm›ﬂt›r. ﬁirket’in,
Nortel Networks Kanada ve iﬂtiraki olan Nortel Networks Technology Corporation’dan olan alacaklar›
s›ras›yla 163.617 ABD Dolar› (309.073 TL) ve 113.900 ABD Dolar› (215.157 TL) tutar›ndayken; Nortel
Networks Amerika ve iﬂtiraki olan Nortel Networks M›s›r’dan olan alacaklar› ise s›ras›yla 14.261.573 ABD
Dolar› (26.940.111 TL) ve 87.761 ABD Dolar› (165.781 TL) tutar›ndad›r.
ﬁirket’in 31 Aral›k 2011 itibariyle Nortel ﬂirketlerinden olan alacaklar ve borçlar s›ras›yla 32.779.934 TL ve
16.683.428 TL’dir (31 Aral›k 2010: 32.791.663 TL, 30.283.902 TL). ﬁirket, Nortel’e araﬂt›rma ve geliﬂtirme
(ArGe) faaliyetleri kapsam›nda hizmet vermiﬂ ve bu kapsamda yaz›l›m (ArGe) ihracat› gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Bunun yan› s›ra ﬁirket Nortel’den yurtiçi projelerde kullan›lmak veya do¤rudan müﬂterilere sat›lmak üzere
ekipman ithal etmiﬂtir.
ﬁirket yönetimi iflas koruma kapsam›ndaki Nortel Grubu ﬂirketlerinden alacaklar›n tahsili için ilgili iflas
masalar› nezdinde giriﬂimde bulunmuﬂ ancak yukar›da aç›klanan husus nedeniyle, söz konusu alacaklar›n
tahsil kabiliyeti ve tahsilat süreleri konusunda belirsizlik devam etti¤i için karﬂ›l›k ayr›lmam›ﬂt›r. 14 Ocak
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2009 tarihinden sonras›na ait ticari iliﬂkiler ise mevcut sözleﬂmelerin hükümleri uyar›nca devam etmektedir.
ﬁirket, 2 Temmuz 2011 tarihinde Nortel Networks EMEA ﬁirketlerinin yönetiminden sorumlu bulunan
kayyumdan vadesi geçmiﬂ alacaklar›n ödenmesi talebine dair resmi bir mektup alm›ﬂt›r.
Mektubun al›nmas› üzerine ﬁirket kayyumun talep etti¤i bakiyeyi oluﬂturan tabloyu incelemiﬂ ve toplam
7.560.065 USD tutar›ndaki bakiyeyi teyit etmiﬂtir. 6 Temmuz 2011 tarihinde taraflar aras›nda, ﬁirket’in teyit
etti¤i tutar›n tamam›n›n 31 Temmuz 2011 ve 31 Ekim 2011 tarihlerinde iki eﬂit taksitte ödenmesi konusunda
ortak bir anlaﬂmaya var›lm›ﬂt›r. ﬁirket, anlaﬂ›lan tarihlerde ödemeleri yapm›ﬂt›r.

(29.135)

917.881

Nortel Networks (Ireland) Limited

Nortel Networks Technology Corporation 215.146

Nortel Networks Inc. (Egypt Branch)

Nortel Networks N.V.
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Nortel Networks Hispania, S.A.
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-
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30.932.160
917.881
215.146
165.771
84.595
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Net
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165.771
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-

-
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-

-

(29.135)

-

12.687

-

25.948
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-

25.772.261 (5.029.189)

Ticari
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31 Aral›k 2010
Net
Ticari
Bakiye Alacaklar

(6.315.547) 24.616.613

Ticari
Borçlar

31 Aral›k 2011

10.384

(155.928)

21.237

69.238

135.678

151.743

751.254

20.743.072

Net
Bakiye

116.118
309.628
-

(131.951)
(36.819)
(467.034)
(354.812)
(9.055.406)
13.606.310

(9.055.406)

32.047.444 (18.441.134)

(3.661.795)

(776.090)

(56.275)

(131.951)

Grup’un ticari alacaklar ve borçlar›na iliﬂkin kur ve likidite riski Not 29’da belirtilmiﬂtir.

-

3.306.983

309.056

19.456

-

-

(529.208)

59.843

-

-

(9.272)

(9.434.363) (9.434.363)
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(838.836)

(56.275)

-

-

(9.272)

32.779.934 (16.683.428) 16.096.506
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-

(693.032)
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(215.147)

(43.507)
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47.852

(215.147)

(994)
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32.791.663 (30.283.902)

2.507.761
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-

42.513

-

28.411.949 (4.750.345) 23.661.604 32.354.188 (6.344.682) 26.009.506 27.033.864 (5.307.186) 21.726.678

12.687

51.236

25.948

84.595

165.771

(4.721.210)

Nortel Networks Inc.

Amerika

26.938.685

ﬁirket

Ticari
Borçlar

Ülke

Ticari
Alacaklar

14 Ocak 2009

ﬁirket’in 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle iflas koruma kapsam›ndaki Nortel ﬂirketlerinden olan ticari alacaklar›n ve borçlar ile iflas aç›klama tarihi olan 14 Ocak
2009 tarihindeki net riskin 31 Aral›k 2011 tarihindeki dökümü aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
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(Para Birimi: Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir)

31 ARALIK 2011 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLO D‹PNOTLARI

63

31 ARALIK 2011 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLO D‹PNOTLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

8. D‹⁄ER ALACAKLAR VE D‹⁄ER BORÇLAR
31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

193.920

32.025

63.288

-

118.065

294.415

375.273

326.440

31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

Ödenecek vergi ve harçlar

9.145.676

5.287.078

Ödenecek SSK primleri

1.962.126

1.288.207

173.276

33.412

6.675

2.821

11.287.753

6.611.518

31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

728.380

-

14.974

-

743.354

-

31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

‹lk madde ve malzeme

17.213.310

14.240.416

Mamuller

11.950.438

10.523.494

Ticari mallar

15.538.981

1.411.108

Di¤er stoklar

110.239

106.612

(7.625.934)

(6.573.131)

37.187.034

19.708.499

2011

2010

(6.573.131)

(6.702.075)

Ba¤l› ortakl›k al›m›ndan gelen

(51.758)

-

Dönem içinde (ayr›lan) / kullan›lan karﬂ›l›klar

407.142

300.490

(1.408.187)

(171.546)

(7.625.934)

(6.573.131)

Di¤er Alacaklar
Verilen avanslar
Verilen depozito ve teminatlar
Di¤er

K›sa Vadeli Di¤er Borçlar

Personele borçlar
Di¤er

Uzun Vadeli Di¤er Borçlar
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Ödenecek vergi ve harçlar
Di¤er

9. STOKLAR

Stok de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤›

Stok de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤› hareketleri:
1 Ocak aç›l›ﬂ bakiyesi

Yabanc› para çevrim farklar›
31 Aral›k kapan›ﬂ bakiyesi

-

377.139

17.614.075

Di¤er

-

13.314.438

-

-

-

Uzun Vadeli

31 Aral›k 2011

133.366

-

7.455.046

Savunma Sanayii

Alternatif Operatörler

5.726.026

K›sa Vadeli

Taﬂ›y›c› Telekom Operatörleri

Müﬂteri

-

-

-

Uzun Vadeli

31 Aral›k 2011

Ertelenmiﬂ gelirlere iliﬂkin detaylar aﬂa¤›daki tabloda sunulmuﬂtur.

Di¤er

3.525

6.327.102

Savunma Sanayii

Alternatif Operatörler

10.906.309

K›sa Vadeli

Taﬂ›y›c› Telekom Operatörleri

Müﬂteri
K›sa Vadeli
11.804.762
1.093.283
512.818
2.618.515
16.029.378

K›sa Vadeli
17.777.902
454.172
534.166
3.046.417
21.812.657

Toplam
10.906.309
6.327.102
3.525
377.139
17.614.075

Toplam
5.726.026
7.455.046
133.366
13.314.438

Devam eden sözleﬂmeler envanterine iliﬂkin detaylar aﬂa¤›daki tabloda sunulmuﬂtur.

10. DEVAM EDEN SÖZLEﬁMELERE ‹L‹ﬁK‹N VARLIKLAR VE ERTELENM‹ﬁ GEL‹RLER

(Para Birimi: Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir)

612.437

-

-

-

612.437

Uzun Vadeli

31 Aral›k 2010

384.680

-

-

-

384.680

Uzun Vadeli

31 Aral›k 2010
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22.425.094

3.046.417

534.166

454.172

18.390.339

Toplam

16.414.058

2.618.515

512.818

1.093.283

12.189.442

Toplam

Defter De¤eri

145.525.096

- (610.885) (20.205.816) (115.523.758) (177.581)

31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2011 Net

-

Ç›k›ﬂlar

-

-

-

34.504.116

-

(1.163.139)

9.429.994

8.197

(2.564.011)

(19.892.220)

775.143

118.272

(16.516)

(35.304)

(28.786)

-

(3.573.157)

(5.261.464)

Dönem amortisman gideri

(110.896)

-

-

-

Yabanc› para çevrim fark›

(215.247)

952.724

(132.716)

787.797

53.610

28.786

215.247

Taﬂ›tlar

-

(87.814.260)

124.953.752

(16.269)

1.034.495

21.410.269

7.580.729

94.944.528

Tesis, Makine
ve Cihazlar

Ba¤l› ortakl›k al›m›ndan gelen

(15.469.520)

54.709.932

-

-

9.931.722

-

44.778.210

Binalar

-

(499.989)

610.885

-

-

110.896

-

499.989

Yeralt› ve
Yerüstü
Düzenleri

1 Ocak 2011

Birikmiﬂ amortismanlar

145.525.096

-

Ç›k›ﬂlar

31 Aral›k 2011

-

26.417.785

Al›mlar

Yabanc› para çevrim fark›

-

119.107.311

Ba¤l› ortakl›k al›m›ndan gelen

1 Ocak 2011

Maliyet

Arazi ve
Arsalar

11. MADD‹ DURAN VARLIKLAR

(Para Birimi: Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir)

2.317.553

(12.002.197)

107.073

(329.021)

(1.934.268)

(1.392.933)

(8.453.048)

14.319.750

(137.520)

32.413

2.231.888

2.378.424

9.814.545

Demirbaﬂlar

579.089

(4.353.304)

188.441

(106.670)

(495.572)

(1.900.884)

(2.038.619)

4.932.393

(336.886)

107.054

506.179

2.617.427

2.038.619

Di¤er Maddi
Duran
Varl›klar

421.983

(4.179.357)

(26.041.417)

(8.584.067)

(114.490.683)

346.339.448

(623.391)

2.296.675

60.662.349

12.605.366

271.398.449

Toplam

334.916

193.465.907

- (152.873.541)

-

-

-

-

-

334.916

-

334.916

-

-

-

Yap›lmakta
Olan
Yat›r›mlar
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-

Dönem amortisman gideri

Ç›k›ﬂlar

31 Aral›k 2010

-

(499.989)

-

-

(13.033)

(486.956)

499.989

-

-

-

13.033

486.956

Yeralt› ve
Yerüstü
Düzenleri

29.308.690

(15.469.520)

53.272

(689.146)

(402.819)

(14.430.827)

44.778.210

(84.416)

-

14.515.856

788.914

29.557.856

Taﬂ›tlar

209.636
5.611
215.247

(209.636)
(5.611)
(215.247)

-

Tesis, Makine
ve Cihazlar

92.074.928
2.453.290
841.738
(425.428)
94.944.528

(83.461.142)
(2.287.684)
(2.486.162)
420.728
(87.814.260)

7.130.268

1.361.497

(8.453.048)

138.778

(262.948)

(220.264)

(8.108.614)

9.814.545

(138.778)

-

-

255.932

9.697.391

Demirbaﬂlar

31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle aktif de¤erler üzerindeki toplam sigorta de¤eri 91.000.000 TL’d›r (31 Aral›k 2010: 91.000.000 TL).

De¤eri

119.107.311

-

Yabanc› para çevrim fark›

31 Aral›k 2010 Net Defter

-

1 Ocak 2010

Birikmiﬂ amortismanlar

119.107.311

-

Ç›k›ﬂlar

31 Aral›k 2010

-

40.833.011

2.040.397

76.233.903

Al›mlar

Yeniden de¤erleme

Yabanc› para çevrim fark›

1 Ocak 2010

Maliyet

Arazi ve
Arsalar

11. MADD‹ DURAN VARLIKLAR (devam›)

Binalar

271.398.449

(648.622)

841.738

55.348.867

5.610.318

210.246.148

Toplam

612.778

(3.439.644)

(2.982.550)

-

156.907.766

(2.038.619) (114.490.683)

-

(1.388)

(53.139)

(1.984.092) (108.681.267)

2.038.619

-

-

-

53.141

1.985.478

Di¤er Maddi
Duran Varl›klar
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12. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 Ocak - 31
Aral›k 2010

1 Ocak - 31 Aral›k 2011
Müﬂteri Maddi olmayan
portföyü duran varl›klar
Maliyet de¤eri
1 Ocak aç›l›ﬂ bakiyesi
Sat›n al›m yoluyla edinilen varl›klar
Al›mlar
Ç›k›ﬂlar
Yabanc› para çevrim fark›
31 Aral›k Kapan›ﬂ bakiyesi
Birikmiﬂ itfa paylar›
1 Ocak aç›l›ﬂ bakiyesi
Sat›n al›m yoluyla edinilen varl›klar
Yabanc› para çevrim fark›
Dönem gideri
Ç›k›ﬂlar
31 Aral›k Kapan›ﬂ bakiyesi
Net defter de¤eri
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Maddi olmayan
Toplam duran varl›klar

19.685.000
465.109
20.150.109

7.866.566
7.229.686
253.955
(759.821)
1.876.530
16.466.916

7.866.566
26.914.686
253.955
(759.821)
2.341.639
36.617.025

7.661.506
205.060
7.866.566

(503.753)
(503.753)
19.646.356

(7.130.838)
(5.625.868)
(1.773.144)
(767.376)
215.283
(15.081.943)
1.384.973

(7.130.838)
(5.625.868)
(1.773.144)
(1.271.129)
215.283
(15.585.696)
21.031.329

(6.553.291)
(185.617)
(391.930)
(7.130.838)
735.728

31 Aral›k 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle di¤er maddi olmayan duran varl›klar, yaz›l›m programlar›ndan
oluﬂmaktad›r.

13. DEVLET TEﬁV‹K VE YARDIMLARI
31 Aral›k 2011 tarihinde sona eren hesap döneminde araﬂt›rma ve geliﬂtirme faaliyetleri kapsam›nda
TÜB‹TAK’tan al›nan devlet teﬂvi¤i tutar› 3.238.866 TL olup, 374.383 TL’s› Sat›ﬂlar›n Maliyeti, 1.945.040 TL’s›
Di¤er Gelirler hesap grubunda ve 919.443 TL’s› Di¤er Dönen Varl›klar hesap grubunda gösterilmiﬂtir. (31
Aral›k 2010 tarihinde sona eren hesap dönemi: 4.822.156 TL olup, 2.817.038 TL’s› Sat›ﬂlar›n Maliyeti,
2.005.118 TL’s› Di¤er Faaliyetlerden Gelirler hesap grubunda gösterilmiﬂtir.).
Grup, 5746 say›l› Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk›nda Kanun çerçevesinde
sa¤lanan teﬂvik ve muafiyetlerden 24 Kas›m 2008 tarihinden itibaren 2 y›l süreyle, yararlanmaya hak
kazanm›ﬂt›r. Yap›lan de¤erlendirme sonucunda, ﬁirket’in Ar-Ge Merkezi’nin 5746 Say›l› Kanunda öngörülen
Ar-Ge Merkezi ﬂartlar›n› sa¤lamas› ve ilgili mevzuata ayk›r›l›k tespit edilmemesi nedeniyle 24 Kas›m 2010
tarihinden itibaren 1 y›l süre ile faaliyetlerine devam ederek 5746 Say›l› Kanunla sa¤lanan teﬂvik ve
muafiyetlerden istifade etmesine Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› De¤erlendirme ve Denetim Komisyonu
Toplant›s›na kat›lan üyelerin oybirli¤i ile karar verilmiﬂtir.
Bu kapsamda Grup, 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle 2009 ve 2010 y›llar›ndan kalan kullan›lmam›ﬂ tutarlarla
birlikte 76.954.025 TL tutar›nda ArGe teﬂvikinden do¤an kurumlar vergisi indirimine hak kazanm›ﬂt›r. (31
Aral›k 2010: 51.076.491 TL).
31 Aral›k 2011 tarihinde sona eren hesap döneminde Grup’un 5746 No'lu Kanun kapsam›nda yararland›¤›
Gelir Vergisi teﬂvik tutar› 6.350.118 TL (31 Aral›k 2010 tarihinde sona eren hesap dönemi: 8.034.329 TL);
5746 ve 5510 No'lu Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu kapsam›nda yararland›¤› toplam
Sigorta ‹ﬂveren Pay› teﬂvik tutar› ise 3.229.666 TL ’d›r (31 Aral›k 2010 tarihinde sona eren hesap dönemi:
3.250.700 TL).

31 ARALIK 2011 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T
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14. KARﬁILIKLAR, KOﬁULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Borç Karﬂ›l›klar›
31 Aral›k 2011
11.745.242
5.270.318
2.986.138
1.502.210
1.381.543
549.475
23.434.926

Maliyet karﬂ›l›klar›
Çal›ﬂanlara ödenecek prim
Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›klar›
Dava karﬂ›l›klar›
Garanti karﬂ›l›klar›
Di¤er borç ve gider karﬂ›l›klar›

31 Aral›k 2010
832.783
1.056.934
1.778.461
1.671.881
2.319.209
1.159.057
8.818.325

Karﬂ›l›klar›n dönem içindeki hareketleri aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:
Kullan›lmam›ﬂ
Çal›ﬂanlara
‹zin
Garanti Ödenecek Prim
Maliyet
Dava
Di¤er
Karﬂ›l›¤› Karﬂ›l›klar› Karﬂ›l›klar› Karﬂ›l›klar
Karﬂ›l›klar› Karﬂ›l›klar›
1 Ocak 2011 aç›l›ﬂ

1.778.461

2.319.209

1.056.934

832.783

Ba¤l› ortakl›k al›m›

485.666

-

-

1.534.127

-

33.112

2.052.905

3.409.830

864.375

9.092.169

13.100.010

681.087

580.940

27.728.411

Ayr›lan karﬂ›l›k

1.671.881 1.097.514

Toplam
8.756.782

Kullan›lan / geri
çevrilen karﬂ›l›klar

69

(2.795.645) (1.802.041) (4.876.483)

(4.450.252)

(850.758) (818.832) (15.594.011)

Yabanc› para çevrim
farklar›

107.826

-

(2.302)

728.574

- (343.259)

31 Aral›k 2011 kapan›ﬂ 2.986.138 1.381.543 5.270.318 11.745.242 1.502.210

490.839

549.475 23.434.926

Kullan›lmam›ﬂ
Çal›ﬂanlara
‹zin
Garanti Ödenecek Prim
Maliyet
Dava
Di¤er
Karﬂ›l›klar› Karﬂ›l›klar›
Karﬂ›l›¤› Karﬂ›l›klar› Karﬂ›l›klar› Karﬂ›l›klar

Toplam

1 Ocak 2010 aç›l›ﬂ

2.453.525

2.397.850

1.644.158

1.764.676

1.111.700

770.642

10.142.551

Ayr›lan karﬂ›l›k

1.076.013

1.174.720

5.494.062

899.916

570.779

3.126.972

12.342.462

Kullan›lan / geri
çevrilen karﬂ›l›klar

(2.279.878)

(947.664) (6.125.292) (1.991.475)

(53.830) (2.444.976) (13.843.115)

Yabanc› para
çevrim farklar›

528.801

(305.697)

44.006

31 Aral›k 2010 kapan›ﬂ 1.778.461 2.319.209

1.056.934

159.666

43.232

(293.581)

176.427

832.783 1.671.881

1.159.057

8.818.325

31 Aral›k 2011 tarihinde sona eren hesap döneminde ﬁirket’ten çal›ﬂanlara ödenen prim karﬂ›l›¤› için
4.876.482 TL, kullan›lmayan izinler için 616.228 TL ve ﬁirket aleyhine aç›lm›ﬂ davalar için 720.088 TL nakit
ç›k›ﬂ› olmuﬂtur (31 Aral›k 2010 tarihinde sona eren hesap dönemi ödenen prim karﬂ›l›klar› / kullan›lmayan
izin / ödenen dava tutarlar› 5.804.506 TL / 388.690 TL / 67.375 TL ).
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15. TAAHHÜTLER

31 Aral›k 2011 ve 2010 tarihi itibariyle ﬁirket’in bilanço d›ﬂ› yükümlülükleri aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

106.156.132

82.989.148

106.156.132

82.989.148

Verilen teminat mektuplar›

Teminat mektuplar›n›n vadeleri aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

31 Aral›k 2011
Vade Tarihi
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Orjinal Para Birimi
TL Karﬂ›l›¤›

TL

ABD Dolar›

Avro

2012

20.771.701

5.649.882

7.611.713

304.466

2013

4.929.999

1.167.659

1.978.858

10.015

2014

7.838.596

803.469

3.720.549

3.021

2015

4.009.183

3.325.968

361.700

-

2016

3.931.969

49.800

2.055.254

-

2017

1.263.674

-

669.000

-

2020

18.930

18.930

-

-

63.392.080

33.616.022

14.777.067

762.606

106.156.132

44.631.730

31.174.141

1.080.108

Süresiz

31 Aral›k 2010
Vade Tarihi

Orjinal Para Birimi
TL Karﬂ›l›¤›

TL

ABD Dolar›

Avro

2011

8.426.013

2.938.931

3.549.212

-

2012

4.382.117

2.210.704

1.404.536

-

2013

2.615.526

34.080

1.669.758

-

2014

2.556.769

347.200

1.429.216

-

2015

559.188

-

361.700

-

2016

3.092.000

-

2.000.000

-

2020

18.930

18.930

-

-

61.338.605

46.114.045

8.849.939

752.796

82.989.148

51.663.890

19.264.361

752.796

Süresiz
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15. TAAHHÜTLER (devam›)
31 Aral›k 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle, ﬁirket’in teminat / rehin / ipotek pozisyonuna iliﬂkin tablolar›
aﬂa¤›daki gibidir:

ﬁirket taraf›ndan verilen Teminat, Rehin ve ‹potekler
(“TR‹”)
A.Kendi Tüzel Kiﬂili¤i Ad›na Vermiﬂ Oldu¤u
TR‹’lerin Toplam Tutar›
B.Tam Konsolidasyon Kapsam›na Dahil Edilen
Ortakl›klar Lehine Vermiﬂ Oldu¤u TR‹’lerin Toplam
Tutar›
C.Ola¤an Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amac›yla
Di¤er 3. Kiﬂilerin Borcunu Temin Amac›yla Vermiﬂ
Oldu¤u TR‹’lerin Toplam Tutar›
D.Di¤er Verilen TR‹’lerin Toplam Tutar›
i. Ana Ortak Lehine Vermiﬂ Oldu¤u TR‹’lerin
Toplam Tutar›
ii. B ve C maddeleri Kapsam›na Girmeyen Di¤er
Grup ﬁirketleri Lehine Vermiﬂ Oldu¤u TR‹’lerin
Toplam Tutar›
iii. C Maddesi Kapsam›na Girmeyen 3. kiﬂiler Lehine
Vermiﬂ Oldu¤u TR‹’lerin Toplam Tutar›

31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

106.156.132

82.989.148

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106.156.132

82.989.148

Grup’un müﬂterileri ile imzalam›ﬂ oldu¤u sözleﬂmeler ve verilen teminat mektuplar› haricinde herhangi
bir taahhüdü bulunmamaktad›r. Di¤er verilen TR‹’lerin toplam tutar›n›n, Grup’un toplam özkaynak
tutar›na oran› %0’d›r.

16. ÇALIﬁANLARA SA⁄LANAN FAYDALAR
K›sa Vadeli
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Özel emeklilik plan› karﬂ›l›¤›

31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

3.880.874
3.284.154

4.282.619
4.078.158

7.165.028

8.360.777

5.823.496
3.979.682

4.203.650
2.915.546

9.803.178

7.119.196

9.704.370
7.263.836

8.486.269
6.993.704

16.968.206

15.479.973

Uzun Vadeli
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Özel emeklilik plan› karﬂ›l›¤›

Toplam
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Özel emeklilik plan› karﬂ›l›¤›

31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle Grup’un k›dem tazminat› ve özel emeklilik plan› yükümlülü¤ü bir aktüer
de¤erleme firmas› taraf›ndan hesaplanm›ﬂ ve finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r. Söz konusu de¤erleme
çal›ﬂmas›nda 2012 y›l› için muhtemel cari hizmet ve faiz maliyetleri de hesaplanm›ﬂt›r. Bu hesaplamaya
göre Grup ilgili maliyetleri dönemler itibariyle kay›tlar›na yans›tmaktad›r.
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16. ÇALIﬁANLARA SA⁄LANAN FAYDALAR (devam›)
K›dem Tazminat› Karﬂ›l›¤›
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Grup bir y›ll›k hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli
nedene ba¤l› olmaks›z›n iﬂine son verilen, askerlik hizmeti için göreve ça¤r›lan, vefat eden veya emeklilik
nedeniyle ayr›lan personeline k›dem tazminat› ödemesi yapmak zorundad›r.
K›dem tazminat› ödemeleri, her hizmet y›l› için 30 günlük brüt maaﬂ üzerinden hesaplanmaktad›r. ‹lgili
raporlama dönemi itibariyle ödenecek k›dem tazminat›, 2011 y›l› için y›ll›k 2.731,85 TL tavan›na tabidir
(31 Aral›k 2010: 2.517,01 TL).
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›n›n dönem içi hareketi aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.

K›dem tazminat› provizyonunun bugünkü de¤eri
Gerçekleﬂmemiﬂ net kazanç/(kay›p)
Gerçekleﬂmemiﬂ geçmiﬂ servis maliyetleri
Bilançodaki net yükümlülük
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Cari hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
31 Aral›k itibariyle dönem gideri
Kapsaml› Gelir Tablosunda Muhasebeleﬂtirilen K›s›m

31 Aral›k 2011
9.704.370
9.704.370

31 Aral›k 2010
8.486.269
8.486.269

409.138
1.075.439
1.484.577

353.963
590.962
944.925

1.296.177

1.468.941

2011
8.486.269
1.069.960
1.484.577
(2.632.613)
1.296.177
9.704.370

2010
7.632.935
944.925
(1.560.532)
1.468.941
8.486.269

K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›n›n y›ll›k hareketi:
1 Ocak itibariyle karﬂ›l›k
Ba¤l› ortakl›k al›m›
Dönem gideri
Ödenen k›dem tazminat›
Aktüeryal kay›p
31 Aral›k itibariyle karﬂ›l›k
Özel Emeklilik Plan› Karﬂ›l›¤›
Özel emeklilik plan› karﬂ›l›¤›n›n dönem içi hareketi aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

Özel emeklilik provizyonunun bugünkü de¤eri
Gerçekleﬂmemiﬂ net kazanç/(kay›p)
Gerçekleﬂmemiﬂ geçmiﬂ servis maliyetleri
Bilançodaki net yükümlülük

31 Aral›k 2011
7.263.836
7.263.836

31 Aral›k 2010
6.993.704
6.993.704
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16. ÇALIﬁANLARA SA⁄LANAN FAYDALAR (devam›)
Özel Emeklilik Plan› Karﬂ›l›¤› (devam›)
Cari hizmet maliyetleri

238.858

201.341

Faiz maliyeti

493.224

446.303

Ekstra ödeme veya kay›p/(kazanç)

471.339

-

1.203.421

647.644

1.317.468

1.342.327

2011

2010

1 Ocak itibariyle karﬂ›l›k

6.993.704

5.843.673

Dönem gideri

1.203.421

647.644

Aktüeryal kay›p

1.317.468

1.342.327

Ödenen özel emeklilik plan›

(2.250.757)

(839.940)

31 Aral›k itibariyle karﬂ›l›k

7.263.836

6.993.704

31 Aral›k itibariyle dönem gideri
Kapsaml› gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilen k›s›m
Özel emeklilik plan›n›n y›ll›k hareketi:

31 Aral›k 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle özel emeklilik ve k›dem tazminat› yükümlülüklerinin bugünkü
de¤erlerinin bulunmas›nda kullan›lan varsay›mlar aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:
2011

2010

Y›ll›k enflasyon oran› :

% 8,75-4,50

%5

Y›ll›k iskonto oran›

%11,55-9,20

% 10

:

17. EMEKL‹L‹K PLANLARI
ﬁirket, 15 y›l ve daha fazla hizmet etmiﬂ çal›ﬂanlar›na özel emeklilik ikramiyesi ödemektedir. ‹kramiyeyi
ödeyip ödememe hakk› ﬁirket yönetimince sakl› tutulmaktad›r. Emeklilik planlar›ndan beklenen ödemelerin
bugünkü de¤eri, çal›ﬂanlar›n emekli olacaklar› tarihe kadar olan sürede öngörülen maaﬂ düzeyleri kullan›larak
bir aktüer ﬂirketi taraf›ndan hesaplanm›ﬂ ve bugünkü de¤erleri ile raporlanm›ﬂt›r. ﬁirket’in emeklilik
planlar›ndan do¤an k›sa ve uzun vadeli yükümlülükleri Not 16’da gösterilmiﬂtir.

18. ALINAN AVANSLAR
31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle 14.260.981 TL (2010: 5.846.383 TL) savunma sanayii projeleri geriye kalan
900.139 TL ise di¤er projelerle ilgili al›nan avanslardan oluﬂmaktad›r.

73

31 ARALIK 2011 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLO D‹PNOTLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

19. D‹⁄ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar
‹ndirilecek KDV
Yaz›l›m geliﬂtirme maliyeti
Gelecek aylara ait giderler
Peﬂin ödenen vergi ve fonlar
Gelir tahakkuklar›
Verilen sipariﬂ avanslar›
Personel avanslar›
‹ﬂ avanslar›
Di¤er

31 Aral›k 2011
11.205.597
3.925.287
2.994.723
1.240.886
978.240
703.941
331.724
289.715
77.041
21.747.154

31 Aral›k 2010
7.443.033
1.383.175
769.019
767.193
1.721.867
2.684
61.932
12.148.903

Di¤er Duran Varl›klar:
Di¤er duran varl›klar (*)

31 Aral›k 2011
1.810.437
1.810.437

31 Aral›k 2010
-

(*)‹lgili bakiyenin 1.810.437 TL'lik k›sm› uzun vadede kullan›lacak olan yedek parçalar› içermektedir.
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Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler
Ertelenmiﬂ gelirler
Al›nan avanslar

31 Aral›k 2011
13.314.438
15.161.120
28.475.558

31 Aral›k 2010
21.812.657
5.846.383
27.659.040

31 Aral›k 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle sermaye yap›s› aﬂa¤›daki gibidir:
Pay
Oran› %
31 Aral›k 2011
OEP RHEA (*)
53,13
3.446.297
TSKGV (**)
15
972.972
Halka aç›k
32
2.067.211
Toplam
100
6.486.480

31 Aral›k 2010
3.445.940
972.972
2.067.568
6.486.480

20. ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiﬂ Sermaye

(*) OEP RHEA Turkey Tech B.V.
(**) Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›
ﬁirket sermayesi nominal de¤eri 1 TL olan 6.486.480 adet hisseden oluﬂmaktad›r. (31 Aral›k 2010 : 6.486.480
TL olan sermayesi 6.486.480 adet hisseden oluﬂmaktad›r.)
22 Aral›k 2010 tarihi itibariyle Nortel Networks International Finance and Holding B.V. (“NNIFH”) sahip
oldu¤u %53,13 hisseyi OEP RHEA Turkey Tech B.V. (“OEP RHEA”) ﬂirketine satm›ﬂ ve devretmiﬂtir.
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20. ÖZKAYNAKLAR (devam›)
ﬁirket’in hisseleri iki gruba ayr›lm›ﬂ olup, (A) grubu hisseler nama, (B) grubu hisseler hamiline yaz›l›d›r.
(A) grubu hisseler ﬂirketin yabanc› orta¤› OEP RHEA ile Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›’na
aittir. Hisse senetlerinin iki gruba ayr›lm›ﬂ olmas› söz konusu (A) ve (B) grubu hisselere Ana Sözleﬂmenin
9, 15, 19'uncu maddelerinde belirtilenler d›ﬂ›nda hiçbir imtiyaz vermez.
ﬁirket Ana Sözleﬂmesinin 6 nolu maddesine göre hisse senetlerinin üçüncü ﬂah›slara devri ile ilgili olarak
mevcut (A) grubu hissedarlar›n, sat›ﬂ teklifi tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanmalar› gereken önal›m
haklar› vard›r. Bu sebeple hisselerinin tamam›n› veya bir k›sm›n› üçüncü ﬂah›slara devretmek isteyen
hissedar, devretmek istedi¤i hisseleri önce (A) grubundaki di¤er hissedarlara hisseleri oran›nda, fiyat ve
di¤er sat›ﬂ ﬂartlar›n› da bildirerek yaz›l› olarak teklif etmek mecburiyetindedir.
Ana Sözleﬂmenin 9. maddesine göre; Ola¤an ve Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›lar›nda toplant› ve karar
nisab› Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde belirtilen nisapt›r. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388.
maddesinde yaz›l› hususlarla ilgili kararlarda (A) grubu hisse toplam›n›n en az yar›s›n› (1/2) temsil eden
pay sahiplerinin muvafakat› ﬂartt›r.
75

Ana Sözleﬂmenin 15. maddesine göre; 7 (yedi) kiﬂiden oluﬂan Yönetim Kurulunun 2 (iki) üyesi OEP RHEA,
1 (bir) üyesi Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›’n›n gösterece¤i adaylar aras›ndan olmak üzere,
4 (dört) üyesi (A) grubu hissedarlar›n gösterece¤i adaylar aras›ndan, 3 (üç) üyesi de (B) grubu hissedarlar›n
gösterece¤i adaylar aras›ndan, 3 (üç) y›ll›k görev süresi için Genel Kurul taraf›ndan seçilir.
Ana Sözleﬂmenin 19. maddesine göre; Denetim Kurulu Genel Kurul taraf›ndan 3 (üç) y›ll›k süre için 3
(üç)’ü (A) grubu, 2 (iki)’si (B) grubu, hissedarlar taraf›ndan gösterilen adaylar aras›ndan seçilen 5 (beﬂ)
denetçiden oluﬂur.
ﬁirket Yönetim Kurulu’nun 20 Eylül 2011 tarih ve 1 say›l› ara karar›yla; ﬁirketin kay›tl› sermaye sistemine
geçmesine, kay›tl› sermaye tavan›n›n 300.000.000 Türk Liras› olarak belirlenmesine ve gerekli izinler
al›nd›ktan sonra Genel Kurulun onay›na sunulmas›na karar verilmiﬂtir. ﬁirket’in kay›tl› sermaye sistemine
geçiﬂ için Sermaye Piyasas› Kurulu Baﬂkanl›¤›'na 19 Ekim 2011 tarihinde yapt›¤› müracaat incelenerek
Sermaye Piyasas› Kurulunun 16 Aral›k 2011 tarih ve 42/1117 say›l› toplant›s›nda uygun görülmüﬂ ve bu
görüﬂ 28 Aral›k 2011 tarihinde ﬁirket’e tebli¤ edilmiﬂtir.
Yeniden De¤erleme Fonu
31 Aral›k 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle yeniden de¤erleme fonu arsa ve binalar›n yeniden de¤erlemesi
sonucu ortaya ç›kan art›ﬂlardan oluﬂmaktad›r (Not 2.4.3). Sözkonusu k›ymetlerin yeniden de¤erlemesi
sonucu ortaya ç›kan ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü yeniden de¤erleme fonundan karﬂ›lanmaktad›r (Not 26).

31 ARALIK 2011 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLO D‹PNOTLARI
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20. ÖZKAYNAKLAR (devam›)
Sermaye Düzeltmesi Farklar›
SPK’n›n Seri: XI No: 26 say›l› “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolar›n Düzeltilmesine ‹liﬂkin
Usul ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤de De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Tebli¤”ine göre finansal tablolarda özsermaye
kalemleri kay›tl› de¤erleri üzerinden ve bu kalemlerin düzeltilmesi sonucunda oluﬂan farklar, toplu halde
"Özsermaye Yabanc› Para Düzeltmesi Farklar›" hesab›nda gösterilmektedir. ﬁirket Yönetim Kurulu, ﬁirket
Genel Kurulu’nun konu ile ilgili alm›ﬂ oldu¤u karara istinaden SPK tebli¤leri uyar›nca haz›rlanan yabanc›
para finansal tablolara göre ortaya ç›kan geçmiﬂ y›llara iliﬂkin zararlar›n mevzuat hükümleri kapsam›nda
belirtilen ﬂekilde oluﬂan özsermaye yabanc› para düzeltmesi farklar› ile mahsup iﬂlemlerinin yap›lmas›na
5 Nisan 2004 tarihinde oy birli¤iyle karar vermiﬂtir. Özsermaye yabanc› para düzeltmesi farklar› bilançonun
pasifinde özsermaye ana hesap grubunda “Sermaye Düzeltmesi Farklar›” hesab›nda gösterilmiﬂtir.
Kârdan Ayr›lm›ﬂ K›s›tlanm›ﬂ Yedekler
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Kârdan ayr›lm›ﬂ k›s›tlanm›ﬂ yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayr›lan birinci ve ikinci tertip kârdan
ayr›lm›ﬂ k›s›tlanm›ﬂ yedeklerden oluﬂmaktad›r. Birinci tertip kârdan ayr›lm›ﬂ k›s›tlanm›ﬂ yedekler, tüm
yedekler tarihi ödenmiﬂ sermayenin %20’sine eriﬂene kadar, geçmiﬂ dönem ticari kâr›ndan y›ll›k %5 oran›nda
ayr›l›r. ‹kinci tertip kârdan ayr›lm›ﬂ k›s›tlanm›ﬂ yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra,
tüm nakdi temettü da¤›t›mlar› üzerinden y›ll›k %10 oran›nda ayr›l›r. ﬁirket’in yasal kay›tlar›na göre birinci
ve ikinci tertip kârdan ayr›lm›ﬂ k›s›tlanm›ﬂ yedeklerinin toplam› 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle 12.406.987
TL’d›r (31 Aral›k 2010: 10.461.043 TL). Ekli finansal tablolar›n UFRS’na göre haz›rlanmas› sonucu ortaya
ç›kan de¤erleme ve çevrim farklar› birikmiﬂ kâr/zararlarda gösterilmiﬂtir (Not 2.1.c).
Birikmiﬂ Kâr / Zararlar:

1 Ocak 2011 aç›l›ﬂ
Ödenen temettüler
Kârdan ayr›lm›ﬂ k›s›tlanm›ﬂ
yedeklere transferler
Yabanc› para çevrim farklar›
Ola¤anüstü yedeklere transferler
Aktüeryal kazanç/(kay›p)
Dönem kâr›
31 Aral›k 2011 kapan›ﬂ

1 Ocak 2010 aç›l›ﬂ
Ödenen temettüler
Kârdan ayr›lm›ﬂ k›s›tlanm›ﬂ
yedeklere transferler
Yabanc› para çevrim farklar›
Ola¤anüstü yedeklere transferler
Aktüeryal kazanç/(kay›p)
Dönem kâr›
31 Aral›k 2010 kapan›ﬂ

Geçmiﬂ Y›l
Kârlar›
33.487.526
(17.837.820)

Ola¤anüstü
Yedekler
4.090.694
-

Toplam Birikmiﬂ
Kârlar
37.578.220
(17.837.820)

(5.131.784)
3.660.570
(2.119.123)
17.976.660
30.036.029

3.185.840
4.674.210
11.950.744

(1.945.944)
8.334.780
(2.119.123)
17.976.660
41.986.773

Geçmiﬂ Y›l
Kârlar›
29.669.927
(11.675.664)

Ola¤anüstü
Yedekler
32.861.951
(33.026.432)

Toplam Birikmiﬂ
Kârlar
62.531.878
(44.702.096)

(1.261.260)
2.065.962
(8.281.043)
(1.683.937)
24.653.541
33.487.526

(3.633.568)
(392.300)
8.281.043
4.090.694

(4.894.828)
1.673.662
(1.683.937)
24.653.541
37.578.220
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20. ÖZKAYNAKLAR (devam›)

Kârdan Ayr›lm›ﬂ K›s›tlanm›ﬂ Yedekler (devam›)

SPK’n›n 2010/4 say›l› haftal›k bülteninde, halka aç›k anonim ortakl›klar›n faaliyetlerinden elde ettikleri
kârlar›n da¤›t›m esaslar› belirlenmiﬂtir. Buna göre:

a. ﬁirketler, yasal kay›tlar›nda bulunan kaynaklar›ndan karﬂ›lanabildi¤i sürece, net da¤›t›labilir kâr tutar›n›,
SPK’nun Seri:XI No:29 say›l› Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i çerçevesinde
haz›rlay›p kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolar›nda yer alan net dönem karlar›n› dikkate
alarak hesaplayacaklard›r.

b. Paylar› borsada iﬂlem gören halka aç›k anonim ortakl›klar için yap›lacak temettü da¤›t›m› konusunda
herhangi bir asgari kâr da¤›t›m zorunlulu¤u getirilmemiﬂtir. Bu kapsamda, kâr da¤›t›m›n›n SPK’nun Seri:
IV, No:27 say›l› Tebli¤i’nde yer alan esaslar, ortakl›klar›n esas sözleﬂmelerinde bulunan hükümler ve ﬂirketler
taraf›ndan kamuya aç›klanm›ﬂ olan kâr da¤›t›m politikalar› çerçevesinde gerçekleﬂtireceklerdir.

c. ﬁirketler, yasal kay›tlar›nda bulunan geçmiﬂ y›l zararlar›n›n düﬂülmesinden sonra kalan dönem kâr› ve
kâr da¤›t›m›na konu edilebilecek di¤er kaynaklar›n toplam tutar›n›, SPK’nun Seri:XI No:29 Tebli¤i çerçevesinde
haz›rlay›p kamuya ilan edecekleri finansal tablo dipnotlar›nda yer vereceklerdir.

28 Nisan 2011 tarihinde yap›lan Genel Kurul’un onay› ile 2010 y›l›na iliﬂkin kâr da¤›t›m› 30 May›s 2011
tarihinde aﬂa¤›daki ﬂekilde yap›lm›ﬂt›r.

2010 y›l›na iliﬂkin kâr da¤›t›m tablosu (TL)
Dönem kâr›ndan da¤›t›lacak kâr

19.783.764

1. tertip yasal yedekler

-

2. tertip yasal yedekler

1.945.944

Ödenecek temettü

17.837.820

Gelir vergisi stopaj›

2.201.807

Ödenecek net temettü
Hisse baﬂ›na brüt temettü

15.636.013
2,75
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21. SATIﬁLAR VE SATILAN MALIN MAL‹YET‹

2011

2010

139.562.347

119.944.829

Yaz›l›m ve malzeme sat›ﬂlar›

39.065.743

-

Network çözümleri

37.949.504

-

Savunma sanayii

16.477.549

79.042.488

Servis/ Destek sat›ﬂlar›

15.761.758

-

Altyap› ve sistem çözümleri

14.492.868

-

3.867.473

-

267.177.242

198.987.317

60.279.309

71.492.652

Network çözümleri

4.101.477

-

Sistem entegrasyonu

3.326.563

505.040

Servis/ Destek sat›ﬂlar›

1.052.919

-

889.375

-

69.649.643

71.997.692

336.826.885

270.985.009

Sistem entegrasyonu

Di¤er
Yurtiçi sat›ﬂlar

Teknoloji geliﬂtirme ve çözümleri
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Yaz›l›m ve malzeme sat›ﬂlar›
Yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar

Toplam sat›ﬂlar

Niteliklerine göre sat›ﬂlar›n maliyeti içinde yer alan masraf çeﬂitleri aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.

2011

2010

Malzeme giderleri

141.214.977

89.710.450

Personel giderleri

61.854.597

64.408.145

D›ﬂar›dan sa¤lanan faydalar

40.499.825

63.253.214

Servis/Destek giderleri

23.896.587

-

Amortisman giderleri

3.641.009

3.501.051

Nakliye

3.239.240

2.570.542

15.996.795

15.798.199

290.343.030

239.241.601

Di¤er
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22. ARAﬁTIRMA VE GEL‹ﬁT‹RME G‹DERLER‹, PAZARLAMA, SATIﬁ VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹,
GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
2011

2010

Sat›ﬂ ve pazarlama giderleri

11.910.161

6.667.551

Genel yönetim giderleri

13.214.513

2.946.489

700.699

1.219.561

25.825.373

10.833.601

Araﬂt›rma geliﬂtirme giderleri
Personel giderleri

15.234.117

7.045.759

Dan›ﬂmanl›k, denetim ve hukuk müﬂavirlik giderleri

1.523.318

276.854

Amortisman giderleri

1.809.477

330.521

Seyahat toplant› masraflar›

1.278.792

319.509

K›dem tazminat› ve özel emeklilik karﬂ›l›¤› giderleri

946.378

430.362

Fuar sergi reklam giderleri

880.812

113.687

Damga pulu vergisi giderleri

770.048

325.683

Kira giderleri

521.683

-

Yönetim kurulu ve denetçi ücretleri

353.282

209.620

Haberleﬂme giderleri

226.938

112.204

Özel sa¤l›k sigortas› giderleri

109.416

107.306

77.456

100.691

Kafeterya giderleri
Personel servis giderleri

58.030

79.853

2.035.626

1.381.552

25.825.373

10.833.601

2011

2010

ArGe teﬂvi¤i

1.945.035

2.005.118

Servis gelirleri

1.588.447

1.208.012

138.603

-

Di¤er

23. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DERLER
Di¤er Faaliyetlerden Gelirler

Konusu kalmayan karﬂ›l›klar
Envanter sat›ﬂ gelirleri

4.764

7.416

Di¤er gelirler ve kârlar

36.890

79.935

3.713.739

3.300.481

2011

2010

891.539

1.668.935

Di¤er Faaliyetlerden Giderler
Servis giderleri
Kanunen kabul edilmeyen giderler

741.423

837.072

Dava karﬂ›l›k giderleri

473.758

516.949

Di¤er karﬂ›l›k giderleri

319.664

-

Envanter sat›ﬂ giderleri

-

5.771

Di¤er gider ve zararlar

67.968

742.066

2.494.352

3.770.793
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24. F‹NANSAL GEL‹RLER

Faiz gelirleri
Reeskont faiz gelirleri
Kur fark› kâr› (net)

2011
2.753.198
334.542
286.656
3.374.396

2010
2.536.465
2.536.465

2011
1.580.390
1.348.462
734.497
179.962
148.208
6.630
3.998.149

2010
1.428.399
856.499
28.349
2.313.247

25. F‹NANSAL G‹DERLER

Banka faiz giderleri
Kur fark› (zarar›) (net)
Teminat mektubu komisyonlar›
Reeskont faiz giderleri
Banka masraflar›
Leasing faiz giderleri

80

26. VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹
Kurumlar Vergisi
ﬁirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. ﬁirket’in cari dönem faaliyet sonuçlar›na iliﬂkin
tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karﬂ›l›klar ayr›lm›ﬂt›r. Vergiye tabi kurum
kazanc› üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi, ticari kazanc›n tespitinde gider yaz›lan vergi
matrah›ndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleﬂik ﬂirketlerden al›nan temettüler, vergiye
tabi olmayan gelirler ve kullan›lan yat›r›m indirimleri düﬂüldükten sonra kalan matrah üzerinden
hesaplanmaktad›r.
Kurumlar vergisi oranlar› 31 Aral›k 2011 ve 2010 tarihlerinde %20’dir.
Türkiye’de geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2010 y›l›
kurum kazançlar›n›n geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aﬂamas›nda kurum kazançlar›
üzerinden %20 oran›nda geçici vergi hesaplanm›ﬂt›r (2010: 20%).
Zararlar, gelecek y›llarda oluﬂacak vergilendirilebilir kârdan düﬂülmek üzere, maksimum 5 y›l taﬂ›nabilir.
Ancak oluﬂan zararlar geriye dönük olarak, önceki y›llarda oluﬂan kârlardan düﬂülemez.
Türkiye’de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaﬂma prosedürü bulunmamaktad›r.
ﬁirketler ilgili y›l›n hesap kapama dönemini takip eden y›l›n 1-25 Nisan tarihleri aras›nda vergi beyannamelerini
haz›rlamaktad›r. Vergi Dairesi taraf›ndan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kay›tlar› 5 y›l
içerisinde incelenerek de¤iﬂtirilebilirler.
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26. VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (devam›)
Kurumlar Vergisi (devam›)
Gelir Vergisi Stopaj›
Kurumlar vergisine ek olarak, tam mükellef kurumlara ve yabanc› ﬂirketlerin Türkiye’deki ﬂubelerine
da¤›t›lanlar hariç olmak üzere da¤›t›lan kâr paylar› üzerinden ayr›ca gelir vergisi stopaj› hesaplanmas›
gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj› 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren %10 olarak ilan edilmiﬂtir. Bu oran,
23 Temmuz 2006 tarihi itibar›yla %15 olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Da¤›t›lmay›p sermayeye ilave edilen kâr paylar›
gelir vergisi stopaj›na tabi de¤ildir.
Ertelenmiﬂ Vergiler
ﬁirket vergiye esas yasal finansal tablolar› ile UFRS’ye göre haz›rlanm›ﬂ finansal tablolar› aras›ndaki
farkl›l›klardan kaynaklanan geçici zamanlama farklar› için ertelenmiﬂ vergi aktifi ve pasifi hesaplamaktad›r.
Söz konusu farkl›l›klar genellikle baz› gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlar› ile UFRS’ye göre
haz›rlanan finansal tablolarda farkl› dönemlerde yer almas›ndan kaynaklanmakta olup aﬂa¤›da aç›klanmaktad›r.
Ertelenmiﬂ vergi hesaplamas›nda kullan›lan geçerli vergi oranlar› 31 Aral›k 2011 ve 2010 tarihleri için %20’dir.
Ertelenen vergi (aktifleri) / pasifleri
Maddi ve maddi olmayan varl›klar
Ticari alacaklar
Borç karﬂ›l›klar›
Gelecek aylara ait giderler
Ticari borçlar
Sat›ﬂ primleri karﬂ›l›¤›
Al›nan avanslar
Garanti karﬂ›l›klar›
Taﬂ›nabilir mali zararlar
Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›klar›
Çal›ﬂanlara ödenecek prim karﬂ›l›klar›
Maliyet karﬂ›l›klar›
Stoklar ve devam eden sözleﬂmelere iliﬂkin varl›klar
Ertelenmiﬂ gelirler
K›dem ve özel emeklilik karﬂ›l›klar›
Kullan›lmayan ArGe indirimi
Di¤er

31 Aral›k 2011
24.784.302
5.138.819
1.110.425
847.887
272.822
(58.124)
(203.604)
(276.309)
(310.920)
(597.227)
(743.470)
(1.305.053)
(932.946)
(1.796.391)
(3.393.641)
(15.390.805)
(995.998)
6.149.767

31 Aral›k 2010
17.106.860
2.666.339
(56.464)
(19.202)
(463.842)
(355.692)
625.865
(101.422)
(4.485.019)
(3.095.995)
(10.215.298)
(518.585)
1.087.545

Ertelenmiﬂ vergi (aktifleri)/pasiflerinin dönemi içindeki hareketi aﬂa¤›daki gibidir:

1 Ocak aç›l›ﬂ bakiyesi
Ba¤l› ortakl›k al›m›
Kapsaml› gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilen k›s›m
Cari dönem ertelenmiﬂ vergi gideri/(geliri)
Yabanc› para çevrim farklar›
31 Aral›k kapan›ﬂ bakiyesi

2011
1.087.545
2.245.250
(630.555)
2.403.414
1.044.113
6.149.767

2010
5.477.672
(430.886)
(3.990.828)
31.587
1.087.545
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26. VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (devam›)
Ertelenmiﬂ Vergiler (devam›)
Vergi giderinin k›r›l›m›
31 Aral›k 2011
(874.042)
(2.403.414)
(3.277.456)

Dönem vergi gideri
Ertelenmiﬂ vergi (gideri)/geliri

31 Aral›k 2010
3.990.828
3.990.828

Ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülüklerinin dönem içinde hareketleri aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:
Dönem Özkaynaklara Yabanc› Para 31 Aral›k
1 Ocak Ba¤l› ortakl›k
2011
2011
al›m› Gideri/(Geliri)
Yans›t›lan Çevrim Farklar›

82

Maddi ve maddi olmayan varl›klar 17.106.860 4.472.014 (472.687) (100.774) 3.778.889 24.784.302
Ticari alacaklar
2.666.339 (195.100) 1.755.143
912.437 5.138.819
Ticari borçlar
18.079
254.743
272.822
Gelecek aylara ait giderler
847.887
847.887
Maliyet karﬂ›l›klar›
625.865
- (1.844.478)
(86.440) (1.305.053)
Stoklar
(101.422)
(10.720) (711.386)
- (109.418) (932.946)
Al›nan avanslar
(19.202)
- (163.534)
(20.868) (203.604)
Sat›ﬂ primleri karﬂ›l›¤›
(56.464)
9.681
(11.341)
(58.124)
Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›klar›
(355.692) (204.268)
36.741
(74.008) (597.227)
Garanti karﬂ›l›klar›
(463.842)
258.806
(71.273) (276.309)
K›dem ve özel emeklilik karﬂ›l›klar› (3.095.995) (116.860)
433.924 (529.781)
(84.929) (3.393.641)
Çal›ﬂanlara ödenecek prim karﬂ›l›klar›
- (743.470)
- (743.470)
Ertelenmiﬂ gelirler
(4.485.019)
- 3.140.687
- (452.059) (1.796.391)
(10.215.298)
- (2.593.035)
- (2.582.472) (15.390.805)
Kullan›lmayan ArGe indirimi
Taﬂ›nabilir mali zararlar
- (1.717.895) 1.406.975
- (310.920)
Borç karﬂ›l›klar›
- 1.110.425
- 1.110.425
Di¤er
(518.585)
- (323.008)
- (154.405) (995.998)
1.087.545 2.245.250 2.403.414 (630.555) 1.044.113 6.149.767
1 Ocak
2010
Maddi ve maddi olmayan varl›klar
Stoklar
Ticari alacaklar
Maliyet karﬂ›l›klar›
Sat›ﬂ primleri karﬂ›l›¤›
Al›nan avanslar
Garanti karﬂ›l›klar›
Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›klar›
K›dem ve özel emeklilik karﬂ›l›klar›
Kullan›lmayan ArGe indirimi
Ertelenmiﬂ gelirler
Di¤er

16.809.901
9.174.107
1.249.995
430.818
(89.341)
(139.659)
(479.570)
(490.705)
(2.695.322)
(5.169.828)
(12.508.513)
(614.211)
5.477.672

Dönem Özkaynaklara Para Çevrim
Gideri/(Geliri)
Yans›t›lan
Farklar›
(139.421)
(9.279.147)
1.347.749
178.853
34.372
121.039
27.838
565.367
(320.185)
(4.782.413)
8.145.903
109.217
(3.990.828)

(9.901)
(420.985)
(430.886)

31 Aral›k
2010

446.281
17.106.860
3.618
(101.422)
68.595
2.666.339
16.194
625.865
(1.495)
(56.464)
(582)
(19.202)
(12.110)
(463.842)
(9.369)
(355.692)
(80.488) (3.095.995)
(263.057) (10.215.298)
(122.409) (4.485.019)
(13.591)
(518.585)
31.587
1.087.545

Kullan›lmayan ArGe indirimine iliﬂkin ertelenmiﬂ vergi tutar›, 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle 5746 No’lu
Kanun kapsam›nda sa¤lanan ArGe indiriminin, cari dönemde kullan›lmayan 76.962.108 TL tutar› üzerinden
hesaplanm›ﬂt›r (31 Aral›k 2010 tarihinde sona eren hesap dönemi: 51.076.490 TL).
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26. VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (devam›)
Ertelenmiﬂ Vergiler (devam›)
31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

21.254.116

20.662.713

Vergi Karﬂ›l›¤›n›n Mutabakat›:
Vergi öncesi kâr
Etkin vergi oran›
Hesaplanan vergi

20%

20%

(4.250.823)

(4.132.543)

(1.128.532)

(188.309)

5.005

-

865.374

-

Hesaplanan ile ayr›lan vergi karﬂ›l›¤›n›n mutabakat›:
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergi etkisi
‹ndirimler toplam›
Mahsup edilecek geçmiﬂ y›l zararlar›
ArGe indirimi
Yap›lan di¤er düzeltmelerin etkisi
Toplam vergi (gideri)/geliri

7.692.789

9.507.872

(6.461.269)

(1.196.192)

(3.277.456)

3.990.828

31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

6.486.480

6.486.480

17.976.660

24.653.542

2,7714

3,8008

27. H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ

Hisse say›s›
Net dönem kâr›
Hisse baﬂ›na kazanç

28. ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI
Grup’un 31 Aral›k 2011 ve 2010 itibariyle iliﬂkili ﬂirketlerden olan alacaklar ve iliﬂkili ﬂirketlere olan borçlar
aﬂa¤›daki gibidir.
‹liﬂkili taraflardan ticari alacaklar

31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

14.915.531

5.026.224

165.369

54.105

Genband Telecommunications

26.918

18.102

Genband Canada ULC

10.660

23.745

3.967

-

15.122.445

774.676
5.896.852

31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

2.010.295

-

Genband US LLC
Genband Ireland Ltd.

Genband S.A. Kingdom Centre
Genband UK

‹liﬂkili taraflara ticari borçlar
Genband Ireland Ltd.

31 Aral›k 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde iliﬂkili ﬂirketlerle gerçekleﬂtirilen önemli
iﬂlemler aﬂa¤›daki gibidir:
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28. ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI (devam›)

Sat›ﬂlar

31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

48.856.991

-

164.822

-

45.605

-

Genband Canada UCL

9.500

23.142

Genband S.A. Kingdom Center

3.535

-

49.080.453

23.142

31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

2.349.403

-

2.349.403

-

Genband US LLC
Genband Ireland Ltd.
Genband UK

Al›mlar
Genband Ireland Ltd.

31 Aral›k 2011 tarihinde sona eren hesap dönemi içinde Grup üst yönetimine ödenen ücret ve menfaatler
toplam› 3.486.456 TL’dir (31 Aral›k 2010 tarihinde sona eren hesap dönemi: 2.857.123 TL). 31 Aral›k 2011
84

ve 2010 tarihleri itibariyle ﬁirket’in üst düzey yöneticilerinin ﬁirket’ten kullanm›ﬂ oldu¤u kredi bulunmamaktad›r.

-

-

174.857.505
109.926.130
64.931.375
8.553.915
(8.553.915)
-

-

-

-

-

-

-

27.221.546

27.221.546
-

-

-

-

-

(*)‹ndirilecek KDV, verilen sipariﬂ avanslar›, gelecek aylara ait giderler, peﬂin ödenen vergi ve fonlar gibi finansal olmayan araçlar, di¤er alacaklar ve di¤er dönen
varl›klar içerisine dahil edilmemiﬂtir.
(**) Vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ di¤er ticari alacaklar›n 31.307.716 TL si (31 Aral›k 2010: 28.923.929 TL), iflas korunma baﬂvurusu tarihi
olan 14 Ocak 2009’dan önce do¤an Nortel alacaklar›ndan oluﬂmaktad›r. Bu alacaklar için belirsizlik oldu¤undan dolay› karﬂ›l›k ayr›lmam›ﬂt›r.

Vadesi geçmemiﬂ (brüt defter de¤eri)
De¤er düﬂüklü¤ü (-)
Net de¤erin teminat vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
(D) Bilanço d›ﬂ› kredi riski içeren unsurlar

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan azami
kredi riski (A+B+C+D+E)
15.122.445
Azami riskin teminat vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
(A) Vadesi geçmemiﬂ ya da de¤er düﬂüklü¤üne
u¤ramam›ﬂ finansal varl›klar›n net defter de¤eri
8.180.608
(B) Vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ
varl›klar›n net defter de¤eri (**)
6.941.837
Teminat vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
(C) De¤er düﬂüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net defter de¤erleri
Vadesi geçmiﬂ (brüt defter de¤eri)
De¤er düﬂüklü¤ü (-)
Net de¤erin teminat vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
-

Finansal varl›klar›n kay›tl› bilanço de¤erleri maruz kal›nan maksimum kredi riskini göstermektedir. Raporlama tarihindeki azami kredi riskini gösteren tablo
aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
Alacaklar
Bankalardaki
Ticari
Alacaklar
Di¤er
Alacaklar
Mevduat
Di¤er (*)
31 Aral›k 2011
‹liﬂkili Taraf
‹liﬂkili Taraf
Di¤er
Di¤er

Kredi riski

ﬁirket’in finansal risk yönetimi konusundaki politikalar› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.
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-

-

66.096.832
37.090.632
5.895.985
(5.895.985)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90.002.315

90.002.315
-

Bankalardaki
Mevduat

-

-

-

58.299

58.299
-

Di¤er (*)

(*)‹ndirilecek KDV, verilen sipariﬂ avanslar›, gelecek aylara ait giderler, peﬂin ödenen vergi ve fonlar gibi finansal olmayan araçlar, di¤er alacaklar ve di¤er dönen
varl›klar içerisine dahil edilmemiﬂtir.
(**) Vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ di¤er ticari alacaklar›n 28.923.929 TL’si, iflas korunma baﬂvurusu tarihi olan 14 Ocak 2009’dan önce do¤an
Nortel alacaklar›ndan oluﬂmaktad›r. Bu alacaklar için belirsizlik oldu¤undan dolay› karﬂ›l›k ayr›lmam›ﬂt›r.

-

103.187.464
-

Di¤er Alacaklar
‹liﬂkili Taraf
Di¤er

Alacaklar
Ticari Alacaklar
‹liﬂkili Taraf
Di¤er

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan azami
kredi riski (A+B+C+D+E)
5.896.852
Azami riskin teminat vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
(A) Vadesi geçmemiﬂ ya da de¤er düﬂüklü¤üne
u¤ramam›ﬂ finansal varl›klar›n net defter de¤eri
5.314.200
(B) Vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ
varl›klar›n net defter de¤eri (**)
582.652
Teminat vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
(C) De¤er düﬂüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net defter de¤erleri
Vadesi geçmiﬂ (brüt defter de¤eri)
De¤er düﬂüklü¤ü (-)
Net de¤erin teminat vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
Vadesi geçmemiﬂ (brüt defter de¤eri)
De¤er düﬂüklü¤ü (-)
Net de¤erin teminat vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
(D) Bilanço d›ﬂ› kredi riski içeren unsurlar
-

31.12.2010

Kredi riski (devam›)
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29. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (devam›)
Kredi riski (devam›)
Vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ varl›klar›n yaﬂland›rmalar›na iliﬂkin bilgiler gösteren
tablo aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
Alacaklar
31 Aral›k 2011

Ticari

Di¤er

18.150.244

-

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiﬂ

8.911.970

-

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiﬂ

1.738.611

-

Vadesi üzerinden 1-5 y›l geçmiﬂ

43.072.387

-

-

-

71.873.212

-

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiﬂ

Vadesini 5 y›ldan fazla geçmiﬂ
Toplam

Alacaklar
31 Aral›k 2010

Ticari

Di¤er

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiﬂ

1.276.878

-

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiﬂ

1.176.404

-

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiﬂ

5.616.964

-

Vadesi üzerinden 1-5 y›l geçmiﬂ

29.603.038

-

-

-

37.673.284

-

Vadesini 5 y›ldan fazla geçmiﬂ
Toplam
Likidite riski

ﬁirket, mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini zaman›nda yerine getirebilmek için yeterli tutarda nakit ve
benzeri kayna¤› bulundurarak likidite riskini yönetmektedir. 31 Aral›k 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle
ﬁirket’in likidite riskini gösteren tablo aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
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3 aydan k›sa
4.208.162
4.208.162
-

Beklenen nakit
ç›k›ﬂlar toplam›
35.466.033
12.031.107
23.434.926

Kay›tl› De¤er
35.466.033
12.031.107
23.434.926

Beklenen vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Di¤er borçlar (*)
Borç Karﬂ›l›klar›

3 aydan k›sa
6.611.518
6.611.518
-

Beklenen nakit
ç›k›ﬂlar toplam›
15.429.843
6.611.518
8.818.325

Kay›tl› De¤er
49.794.374
1.231.069
48.563.305

Kay›tl› De¤er
15.429.843
6.611.518
8.818.325

Sözleﬂme uyar›nca vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Banka kredileri (faizsiz spot krediler)
Ticari borçlar

Beklenen vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Di¤er borçlar (*)
Borç Karﬂ›l›klar›

(*) Di¤er borçlar ödenecek sosyal güvenlik kesintileri, gelir vergisi ve di¤er vergilerden oluﬂmaktad›r.

3 aydan k›sa
49.794.374
1.231.069
48.563.305

Sözleﬂme uyar›nca
nakit ç›k›ﬂlar toplam›
49.794.374
1.231.069
48.563.305

31 Aral›k 2010

3 aydan k›sa
99.643.884
9.815.198
89.828.686

Sözleﬂme uyar›nca
nakit ç›k›ﬂlar toplam›
100.708.475
10.879.789
89.828.686

Kay›tl› De¤er
100.708.475
10.879.789
89.828.686

Sözleﬂme uyar›nca vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Banka kredileri (faizsiz spot krediler)
Ticari borçlar

31 Aral›k 2011

Likidite riski (devam›)
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3-12 ay aras›
8.818.325
8.818.325

3-12 ay aras›
-

3-12 ay aras›
30.514.517
7.079.591
23.434.926

3-12 ay aras›
966.976
966.976
-

1-5 y›l aras›
-

1-5 y›l aras›
-

1-5 y›l aras›
743.354
743.354
-

1-5 y›l aras›
97.615
97.615
-

5 y›ldan uzun
-

5 y›ldan uzun
-

5 y›ldan uzun
-

5 y›ldan uzun
-
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29. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (devam›)
Faiz oran› riski

Piyasa faiz oranlar›n›n de¤iﬂimi, faize duyarl› varl›klar›n k›sa vadeli enstrümanlarda de¤erlendirilmesi suretiyle
yönetilmektedir. Bilanço tarihleri itibariyle Grup’un faize duyarl› yükümlülükleri bulunmamaktad›r.

31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

10.879.789

85.154.641

-

85.154.641

10.879.789

-

De¤iﬂken faizli finansal araçlar

-

-

Finansal varl›klar

-

-

Finansal yükümlülükler

-

-

Sabit faizli finansal araçlar (*)
Finansal varl›klar
Finansal yükümlülükler

(*)31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 itibariyle banka mevduatlar›ndan oluﬂmaktad›r.
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Kur riski
Grup’un geçerli para birimi ABD$ oldu¤undan, kur riski genel olarak ABD$’n›n TL ve di¤er para birimleri
karﬂ›s›ndaki de¤er de¤iﬂikli¤inden kaynaklanmaktad›r. Grup, ABD$’n›n di¤er para birimleri karﬂ›s›nda de¤er
kazanmas›ndan veya de¤er kaybetmesinden etkilenmemek için varl›klar›n› mümkün oldu¤u ölçüde
yükümlülükleri ile uyumlu olarak de¤erlendirmekte ve sözleﬂmeye ba¤l› giderlerini mümkün oldu¤u ölçüde
sözleﬂme para birimi cinsinden yüklenmektedir.

Grup’un 31 Aral›k 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dönemlere ait ithalat ve ihracat bilgileri aﬂa¤›daki
gibidir:
31 Aral›k 2011

31 Aral›k 2010

‹hracat (Not 21)

69.649.643

71.997.692

‹thalat

73.836.822

39.747.981

Avro
882.123
309.189
544.739
28.194
882.123
862.914
808.102
54.812
862.914
19.208
19.208
1.892.648
377.131

TL
110.074.169
9.697.850
91.209.831
375.623
8.790.865
110.074.169
71.284.633
10.879.789
21.066.817
8.738.073
7.165.028
23.434.926
9.803.178
9.803.178
81.087.811
28.986.357
28.986.357
241.983
2.759.703

(5.319.623)
-

(5.319.623)

Orjinal Para Birimi
CAD
5.319.623
5.319.623
5.319.623

8.955
101.656
-

8.955

GBP
8.955
8.353
602
8.955
-

29.522.939
17.800.421
-

29.522.939

TAKA
67.328.835
21.374.316
45.954.519
67.328.835
37.805.896
37.805.896
37.805.896

4.460
-

-

Di¤er
-

(*) Grup’un geçerli para birimi ABD$ oldu¤u için, ABD$ haricindeki para birimleri gösterilmiﬂtir. Yukardaki tabloda yabanc› para birimleri orijinal para birimi
tutarlar›yla gösterilmiﬂ, TL karﬂ›l›klar› ise dönem sonu kurlar› kullan›larak hesaplanm›ﬂt›r.

31 Aral›k 2011
TL Karﬂ›l›¤› (*)
Dönen Varl›klar
113.798.524
Nakit ve nakit benzerleri
10.967.498
Di¤er ticari alacaklar
93.595.638
Di¤er alacaklar
375.623
Di¤er cari/dönen varl›klar
8.859.765
TOPLAM VARLIKLAR (A)
113.798.524
K›sa Vadeli Yükümlülükler
84.105.645
Finansal Borçlar
10.879.789
Di¤er ticari borçlar
33.753.879
Di¤er borçlar
8.872.023
Çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalara iliﬂkin karﬂ›l›klar
7.165.028
Borç karﬂ›l›klar›
23.434.926
Uzun Vadeli Yükümlülükler
9.803.178
Çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalara iliﬂkin karﬂ›l›klar
9.803.178
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (B)
93.908.823
Net Yabanc› Para Varl›k / (Yükümlülük)
Pozisyonu (A-B)
19.889.701
Parasal Kalemler Net Yabanc› Para Varl›k /
(Yükümlülük) Pozisyonu
19.889.701
‹thalat
5.439.531
‹hracat
3.677.787

Grup’un 31 Aral›k 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle döviz varl›k ve yükümlülüklerini gösteren döviz pozisyonu tablosu aﬂa¤›daki gibidir.

Kur riski (devam›)

29. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (devam›)

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
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(6.457.158)
44.620
-

(6.457.158)

TL
36.817.463
164.483
36.300.266
294.415
58.299
36.817.463
36.155.425
1.231.069
12.727.483
5.017.771
8.360.777
8.818.325
7.119.196
7.119.196
43.274.621
2.043
5.335.995
5.335.995
5.335.995
(5.333.952)
(5.333.952)
133.190
1.026

3.320.979
3.320.979
2.002.963
100.816

Orjinal Para Birimi
CAD
2.043
2.043
-

4.303.534
982.555
979.640
2.915
982.555

Avro
4.303.534
965.279
3.338.255

(4.931.948)
1.657.605
86.903

(4.931.948)

6.324
4.938.272
4.938.272
4.938.272

GBP
6.324
6.324
-

36.562.897
74.900.496
53.670.665

36.562.897

81.562.549
44.699.652
44.699.652
44.699.652

TAKA
81.562.549
23.814.415
57.748.134

-

-

-

-

Di¤er
-

(*) Grup’un geçerli para birimi ABD$ oldu¤u için, ABD$ haricindeki para birimleri gösterilmiﬂtir. Yukar›daki tabloda yabanc› para birimleri orijinal para birimi
tutarlar›yla gösterilmiﬂ, TL karﬂ›l›klar› ise dönem sonu kurlar› kullan›larak hesaplanm›ﬂt›r.

31 Aral›k 2010
TL Karﬂ›l›¤› (*)
Dönen Varl›klar
47.423.189
Nakit ve nakit benzerleri
2.677.233
Di¤er ticari alacaklar
44.393.242
Di¤er alacaklar
294.415
Di¤er cari/dönen varl›klar
58.299
TOPLAM VARLIKLAR (A)
47.423.189
K›sa Vadeli Yükümlülükler
59.187.054
Finansal Borçlar
1.231.069
Di¤er ticari borçlar
35.753.138
Di¤er borçlar
5.023.745
Çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalara iliﬂkin karﬂ›l›klar
8.360.777
Borç karﬂ›l›klar›
8.818.325
Uzun Vadeli Yükümlülükler
7.119.196
Çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalara iliﬂkin karﬂ›l›klar
7.119.196
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (B)
66.306.250
Net Yabanc› Para Varl›k /
(Yükümlülük) Pozisyonu (A - B)
(18.883.061)
Parasal Kalemler Net Yabanc› Para Varl›k /
(Yükümlülük) Pozisyonu
(18.883.061)
‹thalat
9.659.788
‹hracat
1.554.055

Grup’un 31 Aral›k 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle döviz varl›k ve yükümlülüklerini gösteren döviz pozisyonu tablosu aﬂa¤›daki gibidir.

Kur riski (devam›)

29. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (devam›)

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

31 ARALIK 2011 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

29. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (devam›)

Kur riski (devam›)

Döviz Kuru Duyarl›l›k Analizi Tablosu
31 Aral›k 2011
Kâr/Zarar
De¤er kazanmas›

De¤er kaybetmesi

TL’nin ABD Dolar› karﬂ›s›nda % 10 de¤er kazanmas› / kaybetmesi halinde:

TL net varl›k / yükümlülü¤ü

2.898.636

(2.898.636)

2.898.636

(2.898.636)

TL riskinden korunan k›s›m (-)
(1) TL Net Etkisi

Avro’nun ABD Dolar› karﬂ›s›nda % 10 de¤er kazanmas› / kaybetmesi halinde:
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Avro net varl›k / yükümlülü¤ü

4.694

(4.694)

4.694

(4.694)

Avro riskinden korunan k›s›m (-)
(2) Avro Net Etkisi

Di¤er döviz kurlar›n›n ABD Dolar› karﬂ›s›nda % 10 de¤er kazanmas› / kaybetmesi halinde:

Di¤er döviz net varl›k / yükümlülü¤ü

(914.360)

914.535

(3) Di¤er Döviz Varl›klar› Net Etkisi

(914.360)

914.535

TOPLAM (1+2+3)

1.988.970

(1.988.795)

Di¤er döviz riskinden korunan k›s›m (-)

31 ARALIK 2011 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

29. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (devam›)
Kur riski (devam›)
Döviz Kuru Duyarl›l›k Analizi Tablosu
31 Aral›k 2010
Kâr/Zarar
De¤er kazanmas›

De¤er kaybetmesi

TL’nin ABD Dolar› karﬂ›s›nda % 10 de¤er kazanmas› / kaybetmesi halinde:
TL net varl›k / yükümlülü¤ü
TL riskinden korunan k›s›m (-)
(1) TL Net Etkisi

(645.716)
(645.716)

645.716
645.716

Avro’nun ABD Dolar› karﬂ›s›nda % 10 de¤er kazanmas› / kaybetmesi halinde:
Avro net varl›k / yükümlülü¤ü
Avro riskinden korunan k›s›m (-)
(2) Avro Net Etkisi

680.502
680.502

(680.502)
(680.502)

Di¤er döviz kurlar›n›n ABD Dolar› karﬂ›s›nda % 10 de¤er kazanmas› / kaybetmesi halinde:
Di¤er döviz net varl›k / yükümlülü¤ü
Di¤er döviz riskinden korunan k›s›m (-)
(3) Di¤er Döviz Varl›klar› Net Etkisi

(1.923.092)
(1.923.092)

1.923.092
1.923.092

1.888.306

1.888.306

TOPLAM (1+2+3)

30. F‹NANSAL ARAÇLAR (GERÇE⁄E UYGUN DE⁄ER AÇIKLAMALARI VE F‹NANSAL R‹SKTEN
KORUNMA MUHASEBES‹ ÇERÇEVES‹NDEK‹ AÇIKLAMALAR)
Gerçe¤e uygun de¤er
Varl›k ve yükümlüklerin defter de¤eri ve gerçe¤e uygun de¤erleri aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
31 Aral›k 2011
Gerçe¤e uygun
Kay›tl› De¤er
De¤eri
Nakit ve nakit benzerleri
Di¤er ticari alacaklar
‹liﬂkili taraflardan alacaklar
Di¤er alacaklar
Finansal borçlar
Ticari borçlar
‹liﬂkili taraflara borçlar
Di¤er borçlar
Net

31 Aral›k 2010
Gerçe¤e uygun
Kay›tl› De¤er
De¤eri

27.279.024
174.857.505
15.122.445
375.273

27.279.024
174.857.505
15.122.445
375.273

90.002.456
103.187.464
5.896.852
58.299

90.002.456
103.187.464
5.896.852
58.299

(10.879.789)
(87.374.888)
(2.010.295)
(12.031.107)
105.338.168

(10.879.789)
(87.374.888)
(2.010.295)
(12.031.107)
105.338.168

(1.231.069)
(48.563.305)
(6.611.518)
142.739.179

(1.231.069)
(48.563.305)
(6.611.518)
142.739.179

Finansal riskten korunmak için yap›lan iﬂlemler bulunmamaktad›r.
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

31. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
Grup’un, 21 ﬁubat 2012 tarihinde gerçekleﬂen Yönetim Kurulu toplant›s›nda ﬁirkete ait ‹stanbul ‹li, Ümraniye
‹lçesi, ‹nkilap Mahallesi, Alemda¤ Caddesi üzerindeki 45 Pafta, 874 Ada, 90 Parsel say›l› 94.493 metrekare
yüzölçümlü gayrimenkulün al›m› için Do¤a ﬁehircilik ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ. taraf›ndan verilen teklif
de¤erlendirilerek, bundan sonraki aﬂamada müzakerelerin münhas›ran kendileri ile sürdürülmesine, sat›ﬂ
detaylar›n›n ve sözleﬂme koﬂullar›n›n belirlenerek iﬂlemin tamamlanmas› hususlar›nda ﬂirket yönetimine
yetki verilmesine karar verilmiﬂtir.
Ayn› toplant›da Ola¤anüstü Genel Kurul’un 20 Mart 2012 günü saat 11.00’de ﬁirket merkezine davet
edilmesine karar verilmiﬂtir. Toplant›da, ﬁirketin kay›tl› sermaye sistemine geçmesine iliﬂkin olarak, ﬁirket
Anasözleﬂmesinin “Maksat ve Mevzuu” baﬂl›kl› 4’üncü, “Sermaye” baﬂl›kl› 6’›nc›, “Sermayenin Ödenmesi”
baﬂl›kl› 7’nci, maddelerinin de¤iﬂtirilmesine iliﬂkin de¤iﬂiklik tasar›s› onaylanacakt›r.
7 Mart 2012 tarihinde yap›lan Yönetim Kurulu toplant›s›nda 3 May›s 2012 tarihinde yap›lacak Genel Kurul’un
onay›na sunulmak üzere 2011 y›l›na iliﬂkin Kâr da¤›t›m teklifinin aﬂa¤›daki ﬂekilde yap›lmas›na karar
verilmiﬂtir:
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Genel Kurul Onay›na Sunulacak Kâr Da¤›t›m› Teklifi (TL)
Net dönem Kâr›ndan yap›lacak da¤›t›m

17.976.660

Geçmiﬂ y›l Kârlar› ve ola¤anüstü yedeklerden yap›lacak da¤›t›m

24.010.113

Toplam kâr da¤›t›m›

41.986.773

1. tertip yasal yedekler

-

2. tertip yasal yedekler

4.133.813

Ödenecek temettü

37.852.961

Gelir vergisi stopaj›

4.672.371

Ödenecek net temettü
Hisse baﬂ›na brüt temettü

33.180.589
5,8357

ﬁirket’in Vergi Usul Kanunu’na göre tuttu¤u defterlerindeki dönem Kâr› ve Kâr da¤›t›m›na konu edilebilecek
di¤er kaynaklar›n toplam tutar› 31 Aral›k 2011 itibariyle 149.824.162 TL’d›r.

31 ARALIK 2011 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLO D‹PNOTLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

32. F‹NANSAL TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA F‹NANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAﬁILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER
HUSUSLAR
Grup, cari dönem içinde revize UMS 19’un erken uygulanmas›n› benimsemiﬂtir. Revize UMS 19, aktüeryal
kay›p ve kazançlar›n dönem Kâr/zarar› yerine do¤rudan özkaynaklar alt›nda muhasebeleﬂtirilmesini
öngörmekte ve ilk uygulamada geçmiﬂ dönem finansal tablolar›n›n yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir.
Grup, bu do¤rultuda, 2010 y›l›na iliﬂkin finansal tablolar›n› aﬂa¤›daki ﬂekilde revize etmiﬂtir.
31 Aral›k 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemi
Revize UMS
Daha Önce

19’la ilgili

Yeniden

Raporlanan

düzeltme

Düzenlenmiﬂ

(240.916.161)

1.674.560

(239.241.601)

Pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m giderleri

(6.928.437)

260.886

(6.667.551)

Genel yönetim giderleri

(2.966.708)

20.219

(2.946.489)

Araﬂt›rma ve geliﬂtirme giderleri

(1.368.818)

149.257

(1.219.561)

4.411.813

(420.985)

3.990.828

22.969.604

1.683.937

24.653.542

Sat›ﬂlar›n maliyeti

Ertelenmiﬂ vergi geliri
Net dönem Kâr›

31 Aral›k 2010 Tarihi itibariyle

Revize UMS

Geçmiﬂ y›llar Kârlar›

Daha Önce

19’la ilgili

Yeniden

Raporlanan

düzeltme

Düzenlenmiﬂ

14.608.616

(1.683.937)

12.924.679

ﬁirket’in 31 Aral›k 2009 tarihli bilançosunda belirtilen toplam varl›klar, toplam yükümlülükler ve toplam
özkaynaklar yukar›da bahsedilen düzeltmeden etkilenmemiﬂtir.
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Netaﬂ Telekomünikasyon A.ﬁ.
Yönetim Kurulu’na
Netaﬂ Telekomünikasyon A.ﬁ.’nin (“ﬁirket”) ve ba¤l› ortakl›klar›n›n (hep birlikte “Grup”) 31 Aral›k 2011
tarihi itibar›yla haz›rlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide
kapsaml› gelir tablosunu, konsolide öz sermaye de¤iﬂim tablosunu ve konsolide nakit ak›m tablosunu,
önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemiﬂ bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumlulu¤u
Grup yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na
göre haz›rlanmas› ve dürüst bir ﬂekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata
ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›ﬂl›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i
dürüst bir ﬂekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n›
ve devam ettirilmesini, koﬂullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe
politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.
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Ba¤›ms›z Denetim Kuruluﬂunun Sorumlulu¤u
Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüﬂ bildirmektir.
Ba¤›ms›z denetimimiz, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun
olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, finansal tablolar›n
gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere
planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Ba¤›ms›z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak
amac›yla, ba¤›ms›z denetim tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi,
finansal tablolar›n hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil
olmak üzere önemli yanl›ﬂl›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak ﬂekilde, mesleki
kanaatimize göre yap›lm›ﬂt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, iﬂletmenin iç kontrol sistemi göz önünde
bulundurulmuﬂtur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüﬂ vermek de¤il, ba¤›ms›z
denetim tekniklerini koﬂullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, iﬂletme yönetimi taraf›ndan haz›rlanan
finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca
iﬂletme yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin
ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüﬂümüzün oluﬂturulmas›na
yeterli ve uygun bir dayanak oluﬂturdu¤una inan›yoruz.

BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Görüﬂ
Görüﬂümüze göre, iliﬂikteki konsolide finansal tablolar, Netaﬂ Telekomünikasyon A.ﬁ. ve ba¤l› ortakl›klar›n›n
31 Aral›k 2011 tarihi itibar›yla finansal durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n› ve
nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar› çerçevesinde do¤ru
ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.
Görüﬂümüzü etkilememekle birlikte, aﬂa¤›daki hususa dikkat çekilmesi gerekli görülmüﬂtür:
Nortel Networks International'›n (ﬁirket'in 22 Aral›k 2010' a kadar %53.13'üne sahip ana orta¤› bak›n›z Not
7 ve 16) ana orta¤› olan Nortel Networks Corporation, kendisinin ve yine ﬁirket'in dolayl› bir orta¤› olan
Nortel Networks Limited'in ve di¤er Kanada menﬂeli iﬂtiraklerinin 14 Ocak 2009 tarihli baﬂvurular› sonucunda,
"ﬁirket Alacaklar›n›n Düzenlenmesi Kanunu" uyar›nca alacakl›lardan korunmaya iliﬂkin Ontario Yüksek
Adalet Mahkemesi'nden bir karar al›nd›¤›n› aç›klam›ﬂt›r. Ayr›ca, Nortel Grubu'na dahil olan Nortel Networks
UK Limited ve Nortel Grubunun Avrupa, Ortado¤u ve Afrika bölgelerinde kurulmuﬂ baz› iﬂtirakleri de
‹ngiliz Yüksek Adalet Mahkemesinden ‹flas Kanunu (1986) uyar›nca yönetimlerine iliﬂkin bir karar alm›ﬂ
bulunmaktad›rlar. Not 7'de detayl› olarak belirtildi¤i üzere, ﬁirket'in iflas koruma kapsam›ndaki Nortel
Grubu ﬂirketlerinden alaca¤› 14 Ocak 2009 tarihi itibariyle 12.526.658 ABD Dolar› (31 Aral›k 2011 tarihi
itibariyle TL cinsinden karﬂ›l›¤› 23.661.604 TL) (ilgili ﬂirketlere olan borçlar düﬂüldükten sonraki net tutar)
olup, ﬁirket yönetimi alacaklar›n tahsili için ilgili iflas masalar› nezdinde giriﬂimde bulunmuﬂ ancak yukar›da
aç›klanan husus nedeniyle, söz konusu alacaklar›n tahsil kabiliyeti ve tahsilat süreleri konusunda belirsizlik
rapor tarihi itibariyle devam etmektedir.

Di¤er Husus
Grup’un 31 Aral›k 2010 tarihinde sonra eren y›la ait konsolide finansal tablolar›n›n ba¤›ms›z denetimi baﬂka
bir ba¤›ms›z denetim kuruluﬂu taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Önceki ba¤›ms›z denetim kuruluﬂu, 31 Aral›k 2010
tarihli konsolide finansal tablolar ile ilgili olarak 24 ﬁubat 2011 tarihli ba¤›ms›z denetim raporunda olumlu
görüﬂ bildirmiﬂtir.
‹stanbul, 7 Mart 2012
DRT BA⁄IMSIZ DENET‹M VE SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RL‹K A.ﬁ.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Gökhan Alpman
Sorumlu Ortak Baﬂdenetçi
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NETAﬁ TELEKOMÜN‹KASYON A.ﬁ.
GENEL KURULU’NA
• Ortakl›¤›n
• Unvan›
• Merkezi
• Sermayesi
• Faaliyet Konusu
• Denetçilerin
ad› ve görev süreleri ve
ﬂirketin personeli olup
olmad›klar›

:
:
:
:

Netaﬂ Telekomünikasyon A.ﬁ.
‹stanbul
6.486.480,- TL
Telekomünikasyon teçhizat› ve yaz›l›m› üretim ve sat›ﬂ›

: Ad›, Soyad›
Enver Topuz
Bilge Taﬂk›ran
M.Üntay Kozak
Tuncay Ayber
Piraye Yasemin Erden

Görev Süresi
5 May›s 2010’dan itibaren
5 May›s 2010’dan itibaren
5 May›s 2010’dan itibaren
5 May›s 2010’dan itibaren
22 Aral›k 2010’dan itibaren

Denetim Kurulu 5 May›s 2010 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda Ana sözleﬂme gere¤i 3 y›ll›k görev süresi için
seçilmiﬂtir. Denetçiler ﬂirket personeli de¤ildir.
• Kat›l›nan Yönetim Kurulu ve yap›lan Denetim Kurulu Toplant›lar› say›s›:
24 ﬁubat, 15 Mart, 28 Nisan, 10 A¤ustos, 27 Ekim 2011 ve 7 Mart 2012 tarihlerinde yap›lan Yönetim Kurulu toplant›lar›na iﬂtirak
edilmiﬂtir. Bu dönem içinde 6 Denetim Kurulu toplant›s› yap›lm›ﬂt›r.
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• Ortakl›k hesaplar›, defter ve belgeleri üzerinde yap›lan incelemenin kapsam›, hangi tarihlerde inceleme yap›ld›¤› ve var›lan
sonuç:
Yukar›da belirtilen tarihlerde yap›lan toplant›lar ile ayr›ca 23 ﬁubat, 14 Mart, 27 Nisan, 9 A¤ustos, 26 Ekim 2011 ve 6 Mart
2012 tarihlerinde yap›lan toplant›larda ﬂirket hesaplar›, defter ve belgeleri üçer ayl›k dönemler itibariyle denetlenmiﬂ, kay›tlar›n
ﬂirket esas sözleﬂmesi ile mevzuat hükümlerine uygun oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
• Türk Ticaret Kanunu’nun 353. maddesinin 1’nci f›kras›n›n 3 numaral› bendi gere¤ince ortakl›k veznesinde yap›lan say›mlar›n
say›s› ve sonuçlar›:
Üçer ayl›k dönemler itibariyle yap›lan say›mlar sonucunda ﬂirket veznesinde bulunan tutarlar›n ayn› günkü kasa kay›tlar›na
uygun oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
• Türk Ticaret Kanunu’nun 353. maddesinin 1’nci f›kras› 4 numaral› bendi gere¤ince yap›lan inceleme tarihleri ve sonuçlar›:
Yap›lan denetimlerde teminatlarla k›ymetli evrak›n kay›tlara uygun olarak mevcudiyeti tespit edilmiﬂtir.
• ‹ntikal eden ﬂikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk›nda yap›lan iﬂlemler:
Denetim Kurulu'na görev süresi içinde intikal eden ﬂikayet ve yolsuzluk olmam›ﬂt›r.
Netaﬂ Telekomünikasyon Anonim ﬁirketi’nin 01.01.2011 – 31.12.2011 dönemi hesap ve iﬂlemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortakl›¤›n
esas sözleﬂmesi ve di¤er mevzuat ile genel kabul görmüﬂ muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemiﬂ bulunmaktay›z.
Görüﬂümüze göre, 31.12.2011 tarihi itibariyle bir önceki y›l›n sonuçlar› ile mukayeseli olarak düzenlenmiﬂ bilânçolar ortakl›¤›n
an›lan tarihteki malî durumunu, 01.01.2011 – 31.12.2011 dönemine ait gelir tablolar›, an›lan döneme ait faaliyet sonuçlar›n›
gerçe¤e uygun ve do¤ru olarak yans›tmakta, kâr da¤›t›m› önerisi yasalara ve ortakl›k esas sözleﬂmesine uygun bulunmaktad›r.
Bilânço ve gelir tablolar›n›n onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu’nun aklanmas›n› onay›n›za arz ederiz.
6 Mart 2012

DENET‹M KURULU

ENVER TOPUZ

B‹LGE TAﬁKIRAN

M. ÜNTAY KOZAK

TUNCAY AYBER
P. YASEM‹N ERDEN
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