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İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
YÖNETİM KURULU’NA
1.

Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş.’nin 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte
yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve
nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

2.

İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama
standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk,
finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek
biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol
sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe
tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

3.

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim
standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız
denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda
makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı
toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim
tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp
kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk
değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk
değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç
kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara
uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç
kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi
tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal
tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
4.

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş.’nin 31
Aralık 2006 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını
ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları
çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

İstanbul, 6 Mart 2007
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Hüseyin Gürer
Sorumlu Ortak Başdenetçi

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir)

Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Cari/Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Canlı Varlıklar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari/Dönen Varlıklar
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diger Alacaklar (net)
Finansal Varlıklar (net)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)
Maddi Duran Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari Olmayan/Duran varlıklar
Toplam Varlıklar

Cari Dönem
31 Aralık 2006

Geçmiş Dönem
31 Aralık 2005

4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15

187.521.841
119.620.832
27.603.664
10.658.933
1.273.890
25.003.817
3.360.705

156.360.314
82.292.516
50.855.574
9.028.468
462.756
13.294.193
426.807

7
8
9
10
16
18
19
20
14
15

56.904.495
56.859.188
45.307
-

54.780.582
1.737
54.720.655
58.190
-

244.426.336

211.140.896

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir)

Dipnot
Referansları

Cari Dönem
31 Aralık 2006

Geçmiş Dönem
31 Aralık 2005
42.981.207
14.838.039
2.079.595
298.799
9.748.527
16.016.247

YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net)
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri
Diğer Yükümlülükler (net)

6
6
8
10
7
9
21
13
23
14
10

69.199.174
659.214
14.862.579
3.805.036
3.860.427
6.979.989
39.031.929

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)

6
8
10
7
9
21
23
14
10

5.109.478
4.011.582
1.097.896
-

13.729.320
4.594.117
9.135.203
-

170.117.684
6.486.480
129.049.527
29.059.047
99.990.480
24.869.063
818.973
16.760.883
-

154.430.369
6.486.480
124.094.898
24.104.418
99.990.480
7.241.460
282.393
6.988.534
-

7.289.207
9.712.614
244.426.336

(29.467)
16.607.531
211.140.896

ÖZSERMAYE
Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Yeniden Değerleme Fonu
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu
Özsermaye Yabancı Para Çevrim Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış
Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Net Dönem Karı/Zararı
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

25
26

27

28

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT GELİR TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir)

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
Satış Gelirleri (net)
Satışların Maliyeti (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/faiz+temettü+kira (net)

Dipnot
Referansları

Cari Dönem
01.01.2006 –
31.12.2006

Geçmiş Dönem
01.01.2005 –
31.12.2005

36
36
36

113.712.952
(95.058.459)
-

141.861.603
(108.431.468)
-

18.654.493

33.430.135

(12.612.790)

(14.850.284)

6.041.703

18.579.851

6.325.035
(6.977.717)
3.704.129

9.842.142
(7.645.121)
1.194.481

9.093.150

21.971.353

1.158.292

(129.529)

10.251.442

21.841.824

(538.828)

(5.234.293)

9.712.614

16.607.531

1,50

2,56

BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Faaliyet Giderleri (-)

37

NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)

38
38
39

FAALİYET KARI/ZARARI
Net Parasal Pozisyon Kar / Zararı

40

VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR
Vergiler

41

NET DÖNEM KARI/ZARARI
HİSSE BAŞINA KAZANÇ

42

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir)

1 Ocak 2005 daha önce
raporlanan bakiye
Yapılan düzeltmelerin etkisi (not 2)
1 Ocak 2005 itibariyle
düzeltilmiş bakiye
Yedeklere transferler
Ödenen temettüler
Sabit kıymet yeniden
değerleme fonuna girişler (net)
Çevrim farklarındaki değişim
Dönem net karı
31 Aralık 2005 itibariyle bakiye
1 Ocak 2006 itibariyle
Yedeklere transferler
Ödenen temettüler
Sabit kıymet yeniden
değerleme fonuna girişler (net)
Çevrim farklarındaki değişim
Dönem net karı
31 Aralık 2006 itibariyle bakiye

Sermaye

Özsermaye
Enflasyon
Düzeltme
Farkları

Özsermaye
Yabancı Para
Çevrim
Farkları

Yasal
Yedekler

Olağanüstü
Yedekler

Yeniden
Değerleme
Fonu

Yabancı
Para Çevrim
Farkları

Birikmiş
Karlar

Toplam

6.486.480
-

155.852.330
(155.852.330)

99.967.315

-

-

-

(15.613.294)
15.613.294

10.094.865
-

156.820.381
(40.271.721)

6.486.480
-

-

99.967.315
-

282.393
-

6.988.534
-

-

-

10.094.865
(7.270.927)
(2.823.938)

116.548.660
(2.823.938)

6.486.480
6.486.480
-

-

23.165
99.990.480
99.990.480
-

282.393
282.393
580.619
-

6.988.534
6.988.534
10.837.728
(360.714)

24.104.418
24.104.418
24.104.418
-

(29.467)
(29.467)
(29.467)
-

16.607.531
16.607.531
16.607.531
(11.418.347)
(5.189.184)

24.104.418
(6.302)
16.607.531
154.430.369
154.430.369
(5.549.898)

6.486.480

-

99.990.480

(44.039)
818.973

(704.665)
16.760.883

3.730.368
1.224.261
29.059.047

7.318.674

9.712.614
9.712.614

3.730.368
7.794.231
9.712.614
170.117.684

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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7.289.207

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE AİT
NAKİT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir)

Net dönem karı
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Maddi duran varlıklar amortismanı
Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı
Kıdem ve özel emeklilik karşılığı giderleri
Şüpheli ticari alacak karşılığı
İştirak satış karları
Stok değer düşüş karşılığı
Tahakkuk eden faiz geliri
Vergi karşılığı
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen
nakit akımı
Ticari alacaklar
Stoklar
İlişkili şirketlerden alacaklar
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar
Ticari borçlar
Alınan avanslar
Diğer borçlar ve gider karşılıkları
İlişkili şirketlere borçlar
İşletme sermayesindeki değişim
Ödenen vergiler
Ödenen kıdem ve özel emeklilik karşılığı
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT
Faiz gelirleri
Satın alınan sabit kıymetler
Satılan maddi duran varlıkların net defter değeri
Satılan finansal duran varlıklardan elde edilen nakit
Diğer yatırım faaliyetlerinde gerçekleşen değişim
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT
Banka kredilerindeki değişim
Ödenen temettüler
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT

Dipnot
Referensları

1.1.2006
/31.12.2006
9.712.614

1.1.2005
/31.12.2005
16.607.531

19
20
23

4.013.951
15.939
1.357.709
1.871.431
(4.304.012)
538.828

3.180.003
30.158
2.664.810
31.105
(137.591)
805.155
(2.327.533)
5.234.293

13.206.460
26.145.459
(13.153.322)
(1.223.341)
(3.771.051)
(693.544)
3.612.873
20.660.605
1.656.570
33.234.249
(6.106.561)
(2.540.527)
37.793.621

26.087.931
(2.223.766)
(3.502.454)
175.623
1.227.392
(5.028.592)
(5.807)
(1.769.785)
(595.200)
(11.722.589)
(1.932.762)
(2.638.405)
9.794.175

4.232.915
(3.573.069)
659.846

2.291.274
(1.379.726)
1.911
137.591
26.178
1.077.228

671.377
(5.092.861)
(4.421.484)

(21.005)
(2.823.938)
(2.844.943)

34.031.983

8.026.460

82.292.516

74.272.358

3.296.333

(6.302)

119.620.832

82.292.516

12
39
41

7
12
9
10,15
7
21
10,23
9

23

19

6

HAZIR DEĞERLERDEKİ DEĞİŞİM
4

DÖNEM BAŞI HAZIR DEĞERLER
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARINDAKİ DEĞİŞİM

4

DÖNEM SONU HAZIR DEĞERLER

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 ARALIK 2006 TARİHİNDE SONE EREN YILA AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir.)

1.

ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (“Şirket”), haberleşme tesis ve teçhizatları üretimi
ve bunların satışı amacıyla İstanbul’da kurulmuş ve tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. Şirket
hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.
Şirket merkezi Alemdağ Caddesi no:171, 81244 Ümraniye / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
Türkiye’de telekomünikasyon alanında 39 yıllık bir deneyime sahip olan Şirket, 100 yılı aşkın
tecrübesiyle küresel iletişim sektörüne yön veren Nortel Networks’un yenilikçi özelliklerini
Türkiye’ye taşımaktadır. Servis sağlayıcılara ve kurumsal müşterilerine, katma değerli IP
servislerini, çoğul ortam ve ses hizmetlerini destekleyebilmeleri için Kablosuz ve Kablolu Ağlar,
Kurumsal Ağlar ve Optik Ağlarla donatılmış iletişim altyapısı sunan Nortel Networks Netaş,
yurtiçinde başta Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Telekom, Vodafone, Avea, servis sağlayıcılar ile
kamu ve özel kuruluşlar için ağ ve iletişim çözümleri ile modern iletişim altyapıları kurmaktadır.
Şirket, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak İstanbul Deri ve
Endüstri Serbest Bölgesi’nde faaliyette bulunmak üzere 9 Temmuz 1999 tarihinde bir şube
(“Şube”) açmış ve 29 Eylül 1999 tarihinde Ticaret Siciline kayıt ettirmiştir.
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Şirket’in çalışan sayısı 757’dir ( 31 Aralık 2005: 548).

2.

MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
Uygulanan Muhasebe Standartları:
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi
mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), Seri: XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasalarında Muhasebe
Standartları Hakkında Tebliğ” ile kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayınlamıştır. Bu Tebliğ, 1
Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe
girmiştir. Anılan Tebliğe değişiklik getiren Seri: XI, No: 27 sayılı Tebliğin 5. maddesi, işletmelerin
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (“UFRS”) uygulamalarının Seri: XI, No 25 sayılı
Tebliğde öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde olduğunu
belirtmektedir. İlişikteki mali tablolar, yukarıda bahsedilen SPK’nın izin verdiği alternatif
uygulama çerçevesinde UFRS’ye göre hazırlanmış olup mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından
20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Fonksiyonel Para Biriminin Belirlenmesi
ABD Doları (“ABD$”), Şirket operasyonlarında ağırlıklı olarak kullanılmakta ve Şirket operasyonları
üzerinde önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır. ABD$, Şirket için önemlilik arz eden durum ve
olayların ekonomik temelini yansıtmaktadır. Şirket, içinde bulunduğu ekonomik ortam ve
faaliyetlerini değerlendirerek, fonksiyonel para birimini 21 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı
(“UMS”) - Yabancı Para Kurlarındaki Değişim Etkileri (“UMS 21”) uyarınca ABD$ olarak, mali
tablo ve dipnotlarda sunum para birimini YTL’sı olarak belirlemiştir.
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NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 ARALIK 2006 TARİHİNDE SONE EREN YILA AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir.)

2.

MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Fonksiyonel Para Biriminin Belirlenmesi (devamı)
Mali tablo ve dipnotların hazırlanabilmesi amacıyla, UMS 21 uyarınca, Şirket’in yasal YTL mali
tablolarındaki parasal bilanço kalemleri bilanço tarihindeki ABD$ kuruyla; parasal olmayan bilanço
kalemleri, gelir ve giderler ile nakit akımları işlemin gerçekleştiği tarihin kuruyla (tarihsel kur)
ABD$’a çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin çevriminden doğan çevrim farkları, gelir
tablosunda çevrim karı/zararı (“net parasal pozisyon karı / (zararı)”) hesabına yansıtılmıştır (Not 40).
SPK’nın 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu karar ile Türkiye yüksek enflasyon döneminden çıkmış
ve dolayısıyla enflasyon muhasebesi uygulaması 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere sona
ermiştir. Bu karara bağlı olarak ekli mali tabloların hazırlanmasında YTL yüksek enflasyonlu
olmayan ekonomiye ait bir para birimi olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede UMS 21 esas alınarak
hazırlanan ABD $ mali tabloların sunum amacıyla YTL’ye çevrilmesinde, bilanço hesapları (bazı
özsermaye hesapları hariç) için 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru
(1 ABD$ = 1,4056 YTL), gelir tablosu kalemleri için oniki aylık ortalama döviz kuru (1 ABD$ =
1,4315 YTL) kullanılmıştır (2005 yılı için ortalama 1 US $=1,3442 YTL). Özsermaye hesaplarından
sermaye ve sermaye yedekleri tarihsel nominal değerleri ile taşınmış, bu hesaplara ait çevrim farkları
özsermaye içerisinde öz sermaye yabancı para çevrim farkları hesabında gösterilmiştir. Karşılaştırmalı
mali tablolar ise ilgili bilanço tarihindeki kurlar esas alınarak YTL’ye dönüştürülmüştür (31 Aralık
2005 1 ABD$ = 1,3418 YTL).
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Mali Tabloların düzeltilmesi:
Şirket, 2005 yılının ara dönemlerinde halka açıkladığı mali tablolarda fonksiyonel para birimi olarak
YTL kullanmıştır. Şirket yönetimi bu tercihi ile ilgili yaptığı analizler sonucunda Şirket’in
fonksiyonel para biriminin ABD Doları olması gerektiğine karar vermiş ve bu hususla ilgili olarak
mali tablolarını geriye dönük olarak düzeltmiştir.
Gerekli görüldüğü durumlarda, cari dönemle tutarlı olması amacıyla geçmiş dönem mali
tablolarında sınıflamalar yapılmıştır. Yapılan sınıflamanın özkaynaklar ve net dönem karı üzerinde
etkisi bulunmamaktadır.
Konsolidasyon Esasları:
Mali tablolar hazırlanırken Şube’nin mali tabloları Şirket’in mali tabloları ile konsolidasyona tabi
tutulmuştur. Şube’nin tüm işlemleri döviz bazlı olup kayıtları, ABD Doları olarak tutulmaktadır.
Netleştirme / Mahsup:
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi
veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin
eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilmiştir.
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3.

UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ VE MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
Ekteki mali tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları ve değerleme
ilkeleri aşağıdaki gibidir:

a.

Hasılat
Hasılat kaydı malın sahipliğiyle ilgili önemli risk ve getiriler alıcıya transfer edildiği zaman
yapılmaktadır.
Şirket, genel olarak müşterileriyle geçerli bir anlaşmasının olduğu, ürünün veya servisin teslim
edildiği, hasılat miktarının güvenilir bir şekilde ölçülebildiği ve işlemle ilgili ekonomik faydanın
işletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olduğu durumlarda gelir kaydı yapmaktadır.
Şirket; ürün, verilen servis, yazılım veya ekipman hakkında tüm yükümlülükler yerine getirilene
kadar gelirlerini ertelenmektedir.
UMS 11 – İnşaat Sözleşmeleri (“UMS 11”), yıllara sair kontratları bir varlığın veya nihai amaç ya
da kullanım, teknoloji, fonksiyon ve tasarım açısından birbirleri ile yakından ilişkili veya
birbirlerine bağlı bir varlık grubunun inşası için yapılmış sözleşmeler olarak tanımlamaktadır.
Yıllara sair sözleşmelerinden elde edilen gelirler Şirket tarafından “tamamlanma yüzdesi
metodu”na göre yukarıda belirtilen koşulların gerçekleşmesi şartıyla, kontratın belirli aşamalarının
ve gerçekleşmiş maliyetlerinin tahmin edilen toplam kontrat maliyetiyle karşılaştırılması sonucu
kayıtlara alınmaktadır. Sözleşmelerden zarar edileceği ihtimalinin ortaya çıkması durumunda ise
sözleşmenin tahmini gelirleri ve giderleri kayıtlara hemen yansıtılmaktadır. Eğer müşterilerin
kabulü ile ilgili bir belirsizlik söz konusu ise veya sözleşmenin süresi göreceli olarak kısa ise o
güne kadar oluşan telafi edilebilecek giderler oranında gelir kayıtlara alınmaktadır. Sözleşmeye
dayalı devam eden işler “Stoklar” hesap grubu altında “Uzun Vadeli Sözleşmeler Envanteri” hesabı
altında gösterilmiştir.
Sözleşmelere dayalı olarak alınan avanslar “Alınan Avanslar” hesap grubu altında “Alınan Sipariş
Avansları” hesabı altında muhasebeleştirilmiştir. İlgili güne kadar gerçekleşen maliyetler ve
kayıtlara alınan gelirler ve maliyetler sözleşme bazında değerlendirilmektedir. Pozitif farklar
“Ticari Alacaklar” hesap grubu altında “Devam eden iş sözleşmelerinden fatura edilmemiş
alacaklar” hesabı altında muhasebeleştirilmektedir.
Lisans ve yazılım çözümleri için Şirket, yazılım tesliminde ve servisin kullanılmaya başlanması
durumunda ilk paragrafta da bahsedilen durumlar da göz önüne alınarak gelir kaydı yapmaktadır.
Servisleri de içeren yazılım lisansı satışları ile ilgili anlaşmalar için yazılım lisansı ile ilgili gelirler,
verilen servislerle ilgili gelirlerden ayrı olarak sözleşmenin çeşitli elementlerinin Şirket tarafından
rayiç değerinin saptanabilir olması gibi çeşitli kriterler göz önüne alınarak kayıtlara alınmaktadır.
Bu kriterlerin sağlanamaması durumunda gelirler ertelenmekte ve servis hizmeti de bittikten sonra
satış olarak kaydedilmektedir. Yalnızca eğitim ve danışmanlık gibi servis hizmetlerini içeren
sözleşmelere ilişkin gelirler servis hizmeti verildiğinde satış olarak kayıtlara alınmaktadır. Sözleşme
sonrası destek hizmetlerini de içeren bakım gelirleri servis süresi bitene kadar ertelenmekte ve
servis hizmeti tamamlandığında satış olarak kayıtlara alınmaktadır.
Şirket, sözleşmelerle ilgili oluşacak garantilere ilişkin maliyetlere ve bu gibi karşılıklara sözleşme
şartlarını, geçmişte yapılan benzer satışlara ilişkin oluşan garanti maliyetlerini ve geçmiş tecrübeleri
de dikkate alarak karşılık ayırmaktadır.
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3.

UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ VE MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

b.

Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların
maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve
konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Net gerçekleştirilebilir değer, olağan
ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı
gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde
edilir.

c.

Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar maliyet değeri üzerinden kayıtlara alınmaktadır. Şirket’in
arazi, yeraltı ve yerüstü düzenleri ve binaları Ekim 2005’te bağımsız profesyonel bir değerleme
kuruluşu tarafından ekspertiz incelemesine tabi tutulmuş ve söz konusu aktifler rayiç değerlerine
getirilerek mali tablolara yansıtılmıştır. Oluşan değer artışı özsermaye hesabı içerisinde yer alan
“yeniden değerleme fonu” hesabında muhasebeleştirilmiştir. Takip eden yıllarda, bu varlıklara
ilişkin amortismanlar belirlenen rayiç değerleri üzerinden ayrılarak, ilgili amortisman giderleri
gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Diğer maddi ve maddi olmayan duran varlıklar tarihsel
maliyetlerinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığı düşülerek mali tablolara
yansıtılmıştır. Maddi duran varlık satıldığı zaman bu varlığa ait maliyet ve birikmiş amortismanlar
ilgili hesaplardan düşüldükten sonra oluşan gelir ya da gider gelir tablosuna dahil edilmektedir.
Yeniden değerlenmiş varlıkların satışında, bu varlığa ait yeniden değerleme tutarı birikmiş karlara
aktarılmaktadır.
Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan
vergiler ve maddi duran varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan
oluşmaktadır. Maddi duran varlığın kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi
masraflar, oluştukları dönemde gider kaydedilir. Yapılan harcamalar ilgili maddi duran varlığa
gelecekteki kullanımında ekonomik bir değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine
eklenebilir. Diğer tüm masraflar gerçekleştikleri anda gider yazılır.
Maddi duran varlıklar, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu durumda ve fiziksel
durumlarının belirlenen üretim kapasitesini karşıladığı durumda aktifleştirilmekte ve amortismana
tabi tutulmaktadır.

d.

Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Şirket, her bilanço tarihinde maddi ve maddi olmayan duran varlıklarının, maliyet değerinden
birikmiş amortismanlar ve itfa payları düşülerek bulunan defter değerine ilişkin değer kaybının
olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge
mevcutsa, değer düşüklüğü tutarını belirleyebilmek için o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin
edilir. Varlığın tek başına geri kazanılabilir tutarının hesaplanmasının mümkün olmadığı
durumlarda, o varlığın ait olduğu nakit üreten biriminin geri kazanılabilir tutarı hesaplanır. Makul
ve tutarlı bir dağılımın mümkün olduğu durumlarda, Şirket’in merkezi varlıkları nakit üreten
bağımsız birimlere dağıtılır ya da makul ve tutarlı bir dağılımın mümkün olabileceği nakit üreten
birimlerinin en küçük sınıfına tahsis edilir.
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3.

UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ VE MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
d.

Varlıklarda Değer Düşüklüğü (devamı)
Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya
kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken, geleceğe ait tahmini nakit
akımları, paranın zaman değeri ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi bir iskonto oranı
kullanılarak bugünkü değerine indirilir.
Varlığın (veya nakit üreten birimin) geri kazanılabilir tutarının, defter değerinden daha az olması
durumunda, varlığın (veya nakit üreten birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. Bu
durumda oluşan değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleştirilir, ancak, ilgili varlığın
yeniden değerlenmiş olması durumunda, değer düşüklüğü kaybı yeniden değerleme fonundan
indirilir.
Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana
gelen artış, önceki yıllarda değer düşüklüğünün mali tablolara alınmamış olması halinde oluşacak
olan defter değerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer
düşüklüğünün iptali gelir tablosuna kayıt edilir ancak ilgili varlığın yeniden değerlenmiş olması
durumunda iptal edilen değer düşüklüğü kaybı yeniden değerleme fonuna ilave edilir.

e.

Borçlanma Maliyetleri
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu
olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile direkt ilişki kurulabilen faiz giderleri, ilgili varlık
kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar maliyetine dahil edilmektedir.
Diğer tüm finansman giderleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.

f.

Finansal Araçlar
Finansal varlıklar ilk kayıt
muhasebeleştirilmektedirler.

tarihinde

işlem

tarihi

esasına

göre

rayiç

değerleri

ile

İlk kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, Şirket’in vade sonuna kadar elinde tutma niyet
ve gücü olan finansal varlıklar, iskonto edilmiş maliyet değerleri üzerinden değer düşüklüğü dikkate
alınarak değerlendirilmektedir.
Vade sonuna kadar elde tutulacaklar haricinde kalan finansal varlıklar alım-satım amaçlı yatırımlar
ve satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınflandırılmakta ve bilanço tarihindeki rayiç değerleri
ile değerlendirilmektedirler. Alım-satım amaçlı finansal varlıkların değerlemesi sonucu oluşan
farklar dönem kar zararına yansıtılmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıkların değerlemesi
sonucu oluşan farklar ise ilgili varlık elden çıkarılan kadar özkaynaklar altında
muhasebeleştrilmektedir. Aktif bir piyasada oluşmuş piyasa fiyatı olmayan ve diğer değerleme
yöntemleri kullanılarak piyasa değeri tespit edilemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar ekli
konsolide mali tablolarda endekslenmiş maliyet değerleri ile gösterilmiştir.
Gerçeğe uygun değer, istekli alıcı ve satıcıların biraraya geldiği piyasalarda bir varlığın başka bir
varlıkla değiştirilebileceği veya bir taahhütün yerine getirilebileceği değerdir. Bir finansal
enstrümanın piyasa değeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıştan elde edilebilecek
tutara veya satın almadan doğabilecek borca eşittir.
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3.

UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ VE MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
f.

Finansal Araçlar (devamı)
Finansal enstrümanların gerçeğe uygun tahmini değeri Şirket tarafından piyasalara ilişkin bilgiler
ve gerekli değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, gerçeğe uygun değerin
belirlenmesinde kullanılan piyasa verilerinin yorumlanmasına gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, bu
raporda sunulan tahminler Şirket’in varlıklarını elden çıkarması durumunda cari piyasa koşullarında
elde edebileceği değerler olmayabilir.
Banka mevduatları, alacaklar, teminat mektupları ve akreditifler gibi şarta bağlı taahhütler, karşı
tarafın anlaşmanın şartlarını yerine getirememesi durumunda, Şirket finansal durumunu olumsuz
yönde etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlardır.
Bazı finansal varlıkların maliyet değerine eşit olan kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli nitelikleri
nedeniyle gerçeğe uygun değerlerine eşit olduğu varsayılmaktadır.
Aşağıda her mali enstrümanın gerçeğe uygun tahmini değerlerini belirlemede kullanılan yöntemler
ve varsayımlar belirtilmiştir.
Nakit ve nakit benzerleri: Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım
tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve
önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli
yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerlerine yakındır.
Finansal varlıklar: Borsalarda işlem gören finansal varlıklar için gerçeğe uygun değerler borsa
rayiçleri veya piyasa değerleri kullanılarak bulunmakta, piyasa değeri bilinmeyenler için defter
değeri gerçeğe uygun değer olarak kabul edilmektedir.
Ticari ve diğer alacaklar : Ticari ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile
muhasebeleştirilmekte, ilk kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi
kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden gösterilmektedirler. Ödenmesi gereken meblağların
tahsil edilemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için
tahmini tahsil edilmeyecek tutarları için karşılık ayrılarak, kar veya zarar hesabına kayıt edilir. Söz
konusu bu karşılığın tutarı, alacağın defter değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Şirket
yöneticileri ticari alacaklar ile diğer alacakların bilançodaki mevcut değerlerinin, gerçeğe uygun
değerlerine yaklaştığını düşünmektedir.
Ticari ve diğer borçlar : Ticari ve diğer borçlar başlangıçta gerçeğe uygun değerleri ile kayıtlara
alınır, ve sonradan etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak itfa edilmiş değerleri ile değerlenir. Şirket
yöneticileri, ticari ve diğer borçların defter değerinin gerçeğe uygun değerine yakın olduğunu
düşünmektedir.
İlişkili şirketlerden alacaklar / borçlar: İlişkili şirketlerden alacaklar / borçların bilanço değerleri
gerçeğe uygun değerler olarak kabul edilmiştir.
Şirket, olağan faaliyetleri sırasında akreditifler vb. gibi bilanço dışı riski bulunan finansal
enstrümanlar kullanmaktadır. Şirket’in bu tür enstrümanlardan kaynaklanabilecek zararları söz
konusu enstrümanların sözleşme tutarlarına eşdeğerdir.
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3.

UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ VE MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
f.

Finansal Araçlar (devamı)
Tahsilat riski
Şirket’in tahsilat riski esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Ticari alacaklar, Şirket
yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne alınarak değerlendirilmekte ve
uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.
Fiyat riski
Şirket, faaliyet konusu nedeniyle çeşitli para birimlerinin değerlerinin değişimlerine bağlı olarak
kur dalgalanmalarına maruz kalmaktadır.
Likidite riski
Şirket genellikle kısa vadeli finansal enstrümanlarını nakite çevirerek; örneğin alacaklarını tahsil
ederek, menkul kıymetlerini elden çıkararak, kendisine fon yaratmaktadır. Bu enstrümanlardan elde
edilen tutarlar gerçeğe uygun değerleri ile kayıtlarda yer almaktadır.

g.

Hisse Başına Kar
Hisse başına kazanç net dönem karı veya zararından adi hisse senedi sahiplerine isabet eden kısmın
dönem içindeki ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

h.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, bilanço tarihi ile bilançonun yayınlanması için yetkilendirme
tarihi arasında, Şirket lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. Bilanço tarihinden sonra
ortaya çıkan hususlar iki ayrı grupta değerlendirilmektedir:
- bilanço tarihi itibariyle mevcut olan olaylara ilişkin yeni deliller ve/veya açıklıklar getiren (bilanço
sonrası düzeltme gerektiren olaylar)
- ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıktığını gösteren gelişmeler (bilanço sonrası
düzeltme gerektirmeyen olaylar)
İlişikteki mali tablolarda, bilanço sonrası düzeltme gerektiren olaylar kayda alınmış ve bilanço
sonrası düzeltme gerektirmeyen olaylar dipnotlarda gösterilmiştir.

i.

Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması ve yükümlülüğün
yerine getirilmesinin muhtemel olması durumunda mali tablolarda karşılık ayrılır. Karşılıklar,
bilanço tarihi itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın Şirket
yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu
durumlarda bugünkü değerine indirmek için iskonto edilir.
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3.

UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ VE MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
i.

Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan
bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi
mümkün yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilir ve mali tablolara dahil
edilmezler. Çünkü, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
işletmeden çıkma ihtimali azdır veya yükümlülük tutarı yeterince güvenilir olarak
ölçülememektedir. Şirket ekonomik fayda içeren kaynakların kullanımına ilişkin olasılığın
düşük olması haricinde şarta bağlı yükümlülüklerini dipnotlarında göstermektedir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam anlamıyla kontrolünde
bulunmayan bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit
edilecek olan varlık, şarta bağlı varlık olarak değerlendirilir. Ekonomik fayda içeren
kaynakların işletmeye girme ihtimalinin yüksek bulunması durumunda şarta bağlı varlıklar mali
tablo dipnotlarında açıklanır.
Karşılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının
üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri
ödemesinin kesin olması ve tutarın güvenilir bir şekilde hesaplanması durumunda, bir varlık olarak
muhasebeleştirilir.

k.

Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları
geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenmektedir.
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanmaktadır.

l.

İlişkili Taraflar
Ekteki mali tablolarda, Şirket’in hissedarları, onların sahibi olduğu şirketler, bunların yöneticileri
ve ilişkili oldukları bilinen diğer gruplar, ilişkili şirketler olarak tanımlanmışlardır.

m.

Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Şirket, tek bir üretim alanında faaliyet gösterdiğinden bölümler bazında raporlamaya ihtiyaç
bulunmamaktadır.

n.

Devlet Teşvik ve Yardımlar
Şirket makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet
teşviklerini, elde edilmesi için gerekli şartların Şirket tarafından yerine getirileceğine ve teşviğin
işletme tarafından elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda mali tablolara
alınmaktadır.
Devlet teşvikleri nakden veya devlete karşı olan bir yükümlülüğün azaltılması şeklinde elde edilmiş
olsa dahi aynı şekilde mali tablolarda gösterilmektedir.
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3.

UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ VE MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
o.

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye
tabi kar, diğer yıllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile
vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda
belirtilen kardan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle
yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş vergi
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların
bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi
kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla
hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa
mali tablolara alınmasından dolayı oluşan ve hem ticari hem de mali kar veya zararı etkilemeyen
geçici zamanlama farklarına ilişkin ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı hesaplanmaz.
Ertelenen vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği
ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı
ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen
vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen
vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye
tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve
gelecekte bu farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenen
vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek
düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri
azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin
yerine getirildiği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibariyle kanunlaşmış veya
önemli ölçüde kanunlaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş
vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibariyle
varlıklarının defter değerini geri kazanma ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği
yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini
mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi
mercileri tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi durumunda ya da Şirket’in cari vergi
varlık ve yükümlülüklerini net bir esasa bağlı bir şekilde ödeme niyetinin olması durumunda
mahsup edilir.
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3.

UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ VE MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

p.

Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmelerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten
çıkarılma durumunda ödenmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı bilanço tarihi itibarıyla buna hak
kazanan bütün çalışanların işine son verilmesi varsayımı ile ödenmesi gerekecek olan
yükümlülüğün hesaplanmasına dayanmaktadır.
Gelecek kıdem tazminatı ödemeleri uygun iskonto oranı ile tahmin edilen enflasyon oranının neti
ile reeskonta tabi tutularak bilanço tarihindeki değerine getirilmiştir.

r.

Nakit Akım Tablosu
Şirket net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını
değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında mali tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere,
nakit akım tablolarını düzenlemektedir.
Nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri değerler, kasa ve bankalarda bulunan nakit ve
vadesi 3 ay veya daha kısa olan menkul kıymetleri içermektedir.

s.

Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Şirket cari dönemde, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) ve Uluslararası
Finansal Raporlama Standartlarını Yorumlama Komitesi (“UFRYK”) tarafından yayınlanmış yeni
ve revize edilmiş UFRS ve yorumlarından kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlarını SPK tarafından
20 Aralık 2004 tarihinde yapılan duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlarla çelişen
hususlar haricinde, uygulamıştır. Ekli mali tabloların onaylanma tarihi itibariyle aşağıdaki
standartlar ve yorumlar yayınlanmış ancak yürürlüğe girmemiştir.
UFRS 7
UFRS 8
UMS 1
UFRYK 7
UFRYK 8
UFRYK 9
UFRYK 10
UFRYK 11
UFRYK 12

Finansal Enstrümanlar: Mali Tablo Açıklamaları
Faaliyet Kolları
Mali Tabloların Sunumu – Şirket’in Sermayesine İlişkin Ek Gösterimler
UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı
Çerçevesinde Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması
UFRS 2 Standardının Kapsamı
Saklı Türevlerin Yeniden Değerlendirilmesi
Ara Dönem Raporlaması ve Değer Düşüklüğü
UFRS 2 : Elde tutulan şirket hisselerine ilişkin işlemler
Hizmet İmtiyaz Sözleşmeleri

UFRS 7, Finansal Entrümanlarla ilgili olarak mali tablolarda mevcut standartlardan daha detaylı
dipnotlar verilmesini gerektirecektir. Bununla beraber finansal entrümanların sınıflaması ve
değerlemesi ile ilgili herhangi bir düzenleme içermemektedir.
Şirket yönetimi, UFRS 7’nin getireceği ilave dipnot yükümlülükleri haricinde, sonraki dönemlerde
yürürlüğe girecek standart ve yorumların gelecek dönemlerde uygulanmasının Şirket mali tablolarına
önemli etkisi olmayacağını düşünmektedir.

15

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 ARALIK 2006 TARİHİNDE SONE EREN YILA AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir.)

4.

HAZIR DEĞERLER
31 Aralık 2006
180
21.518.279
470.404
97.631.969
119.620.832

Kasa
Alınan çekler
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatlar

31 Aralık 2005
900
504.281
81.787.335
82.292.516

Vadeli Mevduatlar:

5.

Para
cinsi
ABD$
YTL

Yabancı Para
Cinsinden Tutar
68.363.666
1.540.000

Faiz oranı %
3-5,10
16,75-18

Vade
Ocak 2007
Ocak 2007

31 Aralık
2006
96.091.969
1.540.000
97.631.969

Para
cinsi
ABD$
YTL

Yabancı Para
Cinsinden Tutar
57.283.012
4.924.989

Faiz oranı %
1-4,50
14,25-18

Vade
Ocak 2006
Ocak 2006

31 Aralık
2005
76.862.346
4.924.989
81.787.335

MENKUL KIYMETLER
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle menkul kıymetler bulunmamaktadır.

6.

FİNANSAL BORÇLAR
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle kısa vadeli banka kredileri sosyal sigortalar primlerinin ödenmesi
amacıyla temin edilmiş faizsiz spot kredilerden oluşmaktadır.

7.

TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
TİCARİ ALACAKLAR (Cari /Dönen
Varlıklar)
Ticari alacaklar
Devam eden iş sözleşmelerinden fatura
edilmemiş ticari alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı hareketleri:
1 Ocak açılış bakiyesi
Yapılan tahsilatlar
Aktiften silinenler
Yabancı para çevrim farkları
Dönem karşılık gideri
31 Aralık kapanış bakiyesi
TİCARİ ALACAKLAR (Uzun Vadeli)
Verilen depozito ve teminatlar

31 Aralık 2006
35.004.092

31 Aralık 2005
59.193.035

1.047.120
3.267
(8.450.815)
27.603.664

953.017
8.058
(9.298.536)
50.855.574

2006
(9.298.536)
1.061.106
(213.385)
(8.450.815)

2005
(11.626.129)
1.864.441
491.658
2.599
(31.105)
(9.298.536)

31 Aralık 2006
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7.

TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)
TİCARİ BORÇLAR (Kısa Vadeli
Yükümlülükler)
Kısa vadeli ticari borçlar
Alınan depozito ve teminatlar

8.

31 Aralık 2006
14.862.224
355
14.862.579

31 Aralık 2005
14.837.684
355
14.838.039

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR VE BORÇLAR
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle finansal kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ve
borçlar bulunmamaktadır.

9.

İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
(Cari / Dönen varlıklar)
Nortel Networks bağlı ortaklıkları ve iştirakleri

10.658.933

9.028.468

İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
(Kısa vadeli yükümlülükler)
Nortel Networks bağlı ortaklıkları ve iştirakleri

3.805.036

2.079.595

01.01.2006 –
31.12.2006
37.328.796
37.328.796

01.01.2005 –
31.12.2005
26.888.598
516.390
27.404.988

İLİŞKİLİ TARAFLARA SATIŞLAR
Nortel Networks bağlı ortaklıkları ve iştirakleri
Vesnet

Vesnet’e yapılan satışlar 1 Ocak-14 Mart 2005 döneminde gerçekleştirilen satışları içermektedir.
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALIMLAR
Nortel Networks bağlı ortaklıkları ve iştirakleri

10.229.752

15.135.249

İLİŞKİLİ TARAFLARDAN DİĞER
GELİRLER
Nortel Networks bağlı ortaklıkları ve iştirakleri

2.317.389

987.474

İLİŞKİLİ TARAFLARA ÖDENEN DİĞER
GİDERLER
Nortel Networks bağlı ortaklıkları ve iştirakleri

4.117.981

2.162.865

1 Ocak – 31 Aralık 2006 dönemi içinde Şirket üst yönetimine ödenen ücret ve menfaatler
toplamı 1.639.517 YTL’dır (1 Ocak – 31 Aralık 2005: 1.609.715 YTL).
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10.

DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
DİĞER ALACAKLAR (Cari/Dönen Varlıklar)
Verilen avanslar
Vesnet hisse devir alacağı
Envanter devir alacağı
Diğer
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (Kısa Vadeli )
Uzun süreli sözleşmelerden ertelenmiş gelirler
Ödenecek vergi ve harçlar
Ödenecek SSK primleri
Personele borçlar
Diğer

11.

31 Aralık 2006
894.543
379.273
74
1.273.890

31 Aralık 2005
10.734
451.948
74
462.756

36.228.179
1.870.288
899.620
31.550
2.292
39.031.929

12.893.847
1.934.694
1.169.204
15.727
2.775
16.016.247

CANLI VARLIKLAR
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle canlı varlıklar bulunmamaktadır.

12.

STOKLAR

İlk madde ve malzeme
Yarı mamüller
Mamüller
Ticari mallar
Uzun vadeli sözleşmeler envanteri
Diğer stoklar
Verilen sipariş avansları
Stok değer düşüş karşılığı

Stok değer düşüş karşılığı hareketleri:
1 Ocak açılış bakiyesi
Yabancı para çevrim farkları
Dönem karşılık gideri
31 Aralık kapanış bakiyesi
13.

31 Aralık
2006
3.357.140
8.089.992
736.928
15.275.896
3.196.953
82.248
(5.735.340)
25.003.817

31 Aralık
2005
1.778.791
222.727
8.718.957
412.933
1.070.836
4.165.156
645.684
(3.720.891)
13.294.193

2006
(3.720.891)
(176.921)
(1.837.528)
(5.735.340)

2005
(2.915.736)
129.818
(934.973)
(3.720.891)

DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle devam eden inşaat sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden
doğan alacaklar ve hakediş bedelleri bulunmamaktadır.
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14.

ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Şirket vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS'ye göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifi
hesaplamaktadır. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
tutarları ile UFRS'ye göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır. Ertelenmiş vergi hesaplamasında kullanılan geçerli
vergi oranları 2006 ve 2005 yılları için sırasıyla %20 ve %30 dur.
Ertelenen vergi (aktifleri) / pasifleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
Kıdem tazminatı ve özel emeklilik karşılığı
Stoklardaki değişim
Sözleşmeye dayanan gelirler düzeltmesi
Maliyet ve garanti karşılıkları
Satış komisyonları karşılığı
Sözleşmeye dayanan alacaklar düzeltmesi
Sözleşmeye dayanan alınan avanslar düzeltmesi
Kullanılmayan izin karşılığı
Sabit kıymet ekspertiz değeri düzeltmesi
Faiz gelir tahakkuku

31 Aralık 2006
348.007
(1.206.934)
1.437.192
(7.245.636)
884.620
(42.061)
37.543
40.352
(182.296)
7.013.147
13.962
1.097.896

31 Aralık 2005
3.665.034
(2.060.830)
(111.954)
(3.868.154)
1.293.768
(96.073)
131.959
115.643
(264.655)
10.330.465
9.135.203

2006
9.135.203

2005
(3.608.210)

(201.292)

10.330.467

(3.607.219)

-

(5.070.759)

2.412.946

417.365
424.598
1.097.896

9.135.203

Ertelenen vergi (aktifi)/pasifi hareketleri:
1 Ocak açılış bakiyesi
Özkaynaklara yansıtılan ertelenmiş vergi (geliri) /
gideri
Vergi oranlarındaki değişikliğin özkaynaklara
yansıtılan ertelenmiş vergi (geliri) / giderine etkisi
Gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi (geliri)
/ gideri
Vergi oranlarındaki değişikliğin gelir tablosuna
yansıtılan ertelenmiş vergi (geliri) / giderine etkisi
Yabancı para çevrim farkları
31 Aralık kapanış bakiyesi
15.

DİĞER CARİ/CARİ
YÜKÜMLÜLÜKLER

OLMAYAN

VARLIKLAR

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
Gelecek aylara ait giderler
Peşin ödenen vergi ve fonlar
İş avansları
İndirilecek KDV
Diğer

VE

KISA/UZUN

31 Aralık 2006
1.279.206
74.663
6.049
1.969.175
31.612
3.360.705
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VADELİ

31 Aralık 2005
215.757
184.585
26.465
426.807

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 ARALIK 2006 TARİHİNDE SONE EREN YILA AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir.)

16.

FİNANSAL VARLIKLAR
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle finansal varlıklar bulunmamaktadır.

17.

POZİTİF / NEGATİF ŞEREFİYE
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle pozitif ve negatif şerefiye bulunmamaktadır.

18.

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller bulunmamaktadır.

19.

MADDİ DURAN VARLIKLAR
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ortalama ekonomik ömürleri gözönüne alınarak belirlenen
amortisman oranları aşağıda belirtilmiştir:
Binalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Makine, Tesis ve Cihazlar
Taşıt Araç ve Gereçleri
Döşeme ve Demirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Haklar

% 2,5
%3,7
%10-%50
% 20
% 10
%16,7
%20
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19.

MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
Yeraltı ve
Yerüstü
Düzenleri

Arazi ve
Arsalar

Binalar

Tesis,
Makina ve
Cihazlar

Taşıtlar

Diğer Maddi
Duran
Varlıklar

Demirbaşlar

Yapılmakta Olan
Yatırımlar

Toplam

Maliyet
1 Ocak 2006

13.418.000

3.694.778

42.415.840

84.305.177

209.421

6.943.104

1.826.475

-

152.812.795

Çevrim farkı

637.999

175.680

2.016.791

4.008.548

5.728

228.174

86.845

-

7.159.765

-

1.762.090

3.572.539

150.447

(591.567)

(3.806.168)

Alımlar

-

-

-

Transferler
Satışlar
31 Aralık 2006

1.808.448

-

441.120

2.001

-

-

-

(3.806.168)

-

-

-

-

14.055.999

3.870.458

44.432.631

86.757.125

215.149

7.323.726

1.913.320

1.170.523

159.738.931

-

(3.694.778)

(9.541.740)

(76.778.710)

(175.909)

(6.399.863)

(1.501.140)

-

(98.092.140)
(4.652.537)

Birikmiş
amortismanlar
1 Ocak 2006
Çevrim farkı

-

(175.680)

(453.691)

(3.650.575)

(4.135)

(246.473)

(121.983)

-

Dönem gideri

-

-

(1.562.843)

(1.976.305)

(35.105)

(218.549)

(148.432)

-

(3.941.235)

3.806.168

-

3.806.168
(102.879.743)
56.859.188

Satışlar
31 Aralık 2006
31 Aralık 2006 Net
Defter Değeri

-

(3.870.458)

(11.558.274)

(78.599.422)

(215.149)

(6.864.885)

(1.771.555)

-

14.055.999

-

32.874.357

8.157.703

-

458.841

141.765

1.170.523
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19.

MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
Yeraltı ve
Yerüstü
Düzenleri

Arazi ve
Arsalar
Maliyet değeri
1 Ocak 2005 daha önce
raporlanan açılış bakiyesi

Tesis, Makina ve
Cihazlar

Binalar

Taşıtlar

Diğer Maddi
Duran Varlıklar

Demirbaşlar

Toplam

461.989

9.040.100

134.586.072

137.427.672

373.285

10.827.191

3.264.798

295.981.107

(308.142)

(5.344.496)

(113.336.179)

(53.787.325)

(163.818)

(3.911.017)

(1.437.915)

(178.288.892)

153.847

3.695.604

21.249.893

83.640.347

209.467

6.916.174

1.826.883

117.692.215

(32)

(826)

(4.749)

(18.698)

(46)

(1.548)

(408)

(26.307)

Alımlar

-

-

-

1.338.917

-

40.809

-

1.379.726

Satışlar
Sabit kıymet yeniden
değerleme fonu
31 Aralık 2005 kapanış
bakiyesi

-

-

-

(655.389)

-

(12.331)

-

(667.720)

13.264.185

-

21.170.696

-

-

-

-

34.434.881

13.418.000

3.694.778

42.415.840

84.305.177

209.421

6.943.104

1.826.475

152.812.795

-

(9.040.100)

(99.130.140)

(124.632.318)

(245.701)

(9.507.000)

(2.442.810)

(244.998.069)

Yapılan düzeltmeler (Not 2)
1 Ocak 2005 düzeltilmiş
açılış bakiyesi

-

5.344.496

90.117.514

49.343.743

106.319

3.403.829

1.082.854

149.398.755

-

(3.695.604)

(9.012.626)

(75.288.575)

(139.382)

(6.103.171)

(1.359.956)

(95.599.314)

Yabancı para çevrim farkı

-

826

2.015

16.829

31

1.364

303

21.368

Dönem gideri

-

-

(531.129)

(2.162.324)

(36.558)

(308.505)

(141.487)

(3.180.003)

Satışlar
31 Aralık 2005 kapanış
bakiyesi

-

-

-

655.360

-

10.449

-

665.809

-

(3.694.778)

(9.541.740)

(76.778.710)

(175.909)

(6.399.863)

(1.501.140)

(98.092.140)

13.418.000

-

32.874.100

7.526.467

33.512

543.241

325.335

54.720.655

Yapılan düzeltmeler (Not 2)
1 Ocak 2005 düzeltilmiş
açılış bakiyesi
Yabancı para çevrim farkı

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2005 daha önce
raporlanan açılış bakiyesi

31 Aralık 2005 itibariyle
net defter değeri

22

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 ARALIK 2006 TARİHİNDE SONE EREN YILA AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir.)

20.

MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
Haklar
Maliyet değeri
1 Ocak daha önce raporlanan açılış bakiyesi
Yapılan düzeltmeler (Not 2)
1 Ocak düzeltilmiş açılış bakiyesi
Yabancı para çevrim farkı
31 Aralık kapanış bakiyesi
Birikmiş amortismanlar
1 Ocak daha önce raporlanan açılış bakiyesi
Yapılan düzeltmeler (Not 2)
1 Ocak düzeltilmiş açılış bakiyesi
Yabancı para çevrim farkı
Dönem gideri
31 Aralık kapanış bakiyesi
31 Aralık itibariyle net defter değeri

21.

2006

2005

5.030.116
5.030.116
239.172
5.269.288

9.674.593
(4.643.352)
5.031.241
(1.125)
5.030.116

(4.971.926)
-

(9.549.114)
4.606.241
(4.942.873)
1.105
(30.158)
(4.971.926)
58.190

(4.971.926)
(236.405)
(15.650)
(5.223.981)
45.307

ALINAN AVANSLAR
Alınan avanslar Şirket’in müşterileri ile imzalamış olduğu sözleşmeler kapsamında alınan iş
avanslarından oluşmaktadır.

22.

EMEKLİLİK PLANLARI
Şirket, 15 yıl ve daha fazla hizmet etmiş çalışanlarına özel emeklilik ikramiyesi ödemektedir.
İkramiyeyi ödeyip ödememe hakkı Şirket yönetimince saklı tutulmakta ve çalışanlar bu tutarı hak
ettiklerinde mali tablolarda ilgili karşılık ayrılmaktadır. Bu hak elde edildiği andan itibaren
çalışanlar tarafından kullanılabilir olduğundan ve ödenme tarihi kesin olmadığından ayrılan özel
emeklilik provizyonu herhangi bir reeskont işlemine tabi tutulmamıştır. Özel emeklilik karşılığı
mali tablolarda “Kısa Vadeli Borç Karşılıkları” hesap grubu altında (Dipnot 23) gösterilmiştir.

23.

BORÇ KARŞILIKLARI
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kurumlar Vergisi Karşılığı
Özel emeklilik planı karşılığı
Maliyet giderleri karşılığı
Diğer borç ve gider karşılıkları

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kıdem tazminatı karşılığı

31 Aralık 2006
83.938
2.023.087
3.891.084
981.880
6.979.989

31 Aralık 2005
847.362
2.275.314
5.407.700
1.218.151
9.748.527

4.011.582

4.594.117

Kurumlar Vergisi
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına
ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
23
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23.

BORÇ KARŞILIKLARI (devamı)
Kurumlar Vergisi (devamı)
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi, ticari kazancın
tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleşik
şirketlerden alınan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanılan yatırım indirimleri
düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2006 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2005: %30).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir.
2006 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum
kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanmıştır (2005: 30 %).
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl
taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü
bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 15 Nisan tarihine
kadar vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz
olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilirler.
Gelir Vergisi Stopajı:
Kurumlar vergisine ek olarak, tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki
şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere dağıtılan kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı
hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren %10 olarak ilan
edilmiştir. Bu oran, 23 Temmuz 2006 tarihi itibarıyla %15 olarak değiştirilmiştir. Dağıtılmayıp
sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir. 24 Nisan 2003 tarihinden önce
alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden %19,8
vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesi yatırım
harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40’ı vergilendirilebilir
kazançtan düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı
yapılmamaktadır.
Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Ancak, şirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi
itibariyle yararlanamadığı yatırım indirimi tutarı sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir
kazançlardan düşülmek üzere sonraki yıllara taşınabilir. Bununla birlikte, taşınan yatırım indirimini
sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler. 2008 yılı kurum kazancından
indirilemeyen yatırım indirimi tutarının sonraki dönemlere devri mümkün değildir.
Şirketlerin 2006, 2007 ve 2008 yıllarının kurumlar vergisi hesabında, taşınan yatırım indirimini
vergilendirilebilir kazançlarından düştükleri takdirde uygulayacakları kurumlar vergisi oranı %30
olacaktır. Taşınan yatırım indiriminden faydalanılmaması durumunda ise kurumlar vergisi oranı %20
olarak dikkate alınacak ve faydalanılmayan yatırım indirimi hakkı ortadan kalkacaktır.
Şirket yönetimi yatırım indiriminden faydalanmayı planlamadığından 31 Aralık 2006 tarihi
itibariyle kurumlar vergisi oranını %20 olarak uygulamıştır.

24

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 ARALIK 2006 TARİHİNDE SONE EREN YILA AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir.)

23.

BORÇ KARŞILIKLARI (devamı)
Kurumlar Vergisi (devamı)
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Vergi Hesaplaması:
2003 yılı ve önceki dönemlerde, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve buna bağlı olarak
amortismanlarının senelik olarak yeniden değerlemeye tabi tutulmaları haricinde; vergiye esas
dönem karı enflasyona göre düzeltilmiş tutarları üzerinden hesaplanmamaktaydı. 30 Aralık 2003
tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5024 sayılı Kanun Türkiye’de enflasyon
muhasebesi uygulamasının 2004 yılı ve gelecek dönemlerde geçerli olacak şekilde; enflasyon
oranının kanunda belirlenen sınırlara ulaşması durumunda uygulanmasını gerektirmektedir. Gerekli
şartların oluşmaması sebebiyle Şirket, 31 Aralık 2005 tarihli mali tablolarını VUK’un enflasyon
muhasebesi ile ilgili hükümleri çerçevesinde düzeltmemiş ve cari dönem vergi matrahını bu mali
tablolar üzerinden hesaplamıştır.
Özel Emeklilik Planı Karşılığı
Özel emeklilik planı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Özel emeklilik karşılığı hareketleri
1 Ocak itibariyle karşılık
Dönem gideri
Ödenen özel emeklilik tazminatı
Yabancı para çevrim farkları
31 Aralık itibariyle karşılık

2006
2.275.314
942.944
(1.303.357)
108.186
2.023.087

2005
2.032.519
971.601
(728.806)
2.275.314

Kıdem Tazminatı Karşılığı:
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirket bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir
geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden,
erkekler için 25 kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yaşına gelmiş
(kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) personeline kıdem tazminatı ödemesi yapmak zorundadır.
Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır.
İlgili bilanço tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, 2006 yılı için yıllık 1.854,57 YTL tavanına
tabidir (31 Aralık 2005: 1.727,15YTL).
31 Aralık 2006 itibariyle 8.319.830 YTL tutarındaki (31 Aralık 2005: 8.402.623 YTL) Şirket
çalışanlarının gelecekteki emekliliğinden kaynaklanan tahmini yükümlülüğüne ilişkin karşılık,
bugünkü değerlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli mali tablolara yansıtılmıştır. Yukarıdaki tarihler
itibariyle kıdem tazminatı yükümlülükleri, yıllık %7,23 (31 Aralık 2005: %6,75) enflasyon, %17,14
(31 Aralık 2005: %12) iskonto oranı ve %7,10 (31 Aralık 2005: %2,50) personel devir hızı esas
alınarak bugünkü değerlerine indirgenmiştir.
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23.

BORÇ KARŞILIKLARI (devamı)
Kıdem Tazminatı Karşılığı (devamı):
Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2006
4.594.117
436.193
(1.237.170)
218.442
4.011.582

1 Ocak itibariyle karşılık
Dönem gideri
Ödenen kıdem tazminatı
Yabancı para çevrim farkları
31 Aralık itibariyle karşılık
24.

2005
4.810.507
1.693.209
(1.909.599)
4.594.117

ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR
Yoktur.

25.

SERMAYE
31 Aralık 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Adı
Nortel Networks International Finance and
Holding B.V.
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı
Halka Açık Kısım
Nominal Sermaye

26.

Pay
Oranı %

31 Aralık
2006

31 Aralık
2005

53,13

3.445.940

3.445.940

15,00
31,87
100,00

972.972
2.067.568
6.486.480

972.972
2.067.568
6.486.480

SERMAYE YEDEKLERİ
SPK’nın Seri: XI No: 26 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”ine göre mali
tablolarda özsermaye kalemleri kayıtlı değerleri üzerinden ve bu kalemlerin düzeltilmesi
sonucunda oluşan farklar, toplu halde "Özsermaye Yabancı Para Düzeltmesi Farkları" hesabında
gösterilmektedir. Şirket Yönetim Kurulu, Şirket Genel Kurulu’nun konu ile ilgili almış olduğu
karara istinaden SPK tebliğleri uyarınca hazırlanan yabancı para mali tablolara göre ortaya çıkan
geçmiş yıllara ilişkin zararların mevzuat hükümleri kapsamında belirtilen şekilde oluşan
özsermaye yabancı para düzeltmesi farkları ile mahsup işlemlerinin yapılmasına 5 Nisan 2004
tarihinde oy birliğiyle karar vermiştir. Özsermaye yabancı para düzeltmesi farkları bilançonun
pasifinde özsermaye ana hesap grubunda “Özsermaye yabancı para düzeltme farkları” hesabında
gösterilmiştir.

27.

KAR YEDEKLERİ
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi ödenmiş sermayenin %20’sine
erişene kadar, geçmiş dönem ticari karından yıllık %5 oranında ayrılır. İkinci tertip yasal
yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları
üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır.
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28.

GEÇMİŞ YIL KAR / ZARARLARI
9 Mayıs 2006 tarihindeki yıllık Olağan Genel Kurul’da 2005 yılı dönem karının aşağıdaki gibi
dağıtımına kara verilmiştir.
2005 Yılı Dönem
Karından
21.841.824
(5.234.293)
16.607.531
5.729.724
(540.540)
5.189.184
(518.918)
4.670.266
0,7200
0,8000
10.877.807

Vergi öncesi kar
Vergi
Vergi sonrası kar
Dağıtılcak kar
1. tertip yasal yedekler
2. tertip yasal yedekler
Ödenecek temettü
Gelir vergisi stopajı
Ödenen net temettü
Hisse başına net temettü
Hisse başına brüt temettü
Olağanüstü yedeklere transfer

29.

Olağanüstü
Yedeklerden

400.793
(40.079)
360.714
(36.072)
324.642
0,0500
0,0556
-

Toplam
21.841.824
(5.234.293)
16.607.531
6.130.517
(580.619)
5.549.898
(554.990)
4.994.908
0,7700
0,8556
10.877.807

YABANCI PARA POZİSYONU
31 Aralık 2006
Hazır değerler
Ticari alacaklar (net)
İlişkili şirketlerden alacaklar
Diğer alacaklar
Diğer cari dönen varlıklar
Varlıklar
Banka kredileri
Ticari borçlar
İlişkili şirketlere borçlar
Borç karşılıları
Alınan avanslar
Dğer yükümlülükler
Yükümlülükler
Net yabancı para
pozisyonu
31 Aralık 2005
Hazır değerler
Ticari alacaklar (net)
İlişkili şirketlerden alacaklar
Diğer alacaklar
Diğer cari dönen varlıklar
Varlıklar
Banka kredileri
Ticari borçlar
İlişkili şirketlere borçlar
Borç karşılıları
Dğer yükümlülükler
Yükümlülükler
Net yabancı para
pozisyonu

YTL
23.109.075
10.443.212
894.543
2.584.421
37.031.251
659.214
9.464.064
6.183.978
3.860.429
2.803.000
22.970.685
14.060.566

EURO
33.381
2.298
35.679
76.676
76.674
153.350

YTL Karşılığı
GBP
TAKA
29.791
296.053
466.627
39.010
68.801
762.680
1.080.413
694.437
57.253
1.137.666
694.437

(117.671) (1.068.865)

CAD
2.158
2.158
1.756.889
1.470.095
3.226.984

Toplam
23.468.300
10.914.295
39.010
894.543
2.584.421
37.900.569
659.214
13.072.478
1.604.022
6.183.978
3.860.429
2.803.000
28.183.122

68.243 (3.224.826)

9.717.447

4.924.989
23.904.627
452.022
426.807
29.708.445
5.243.594
7.473.213
2.104
3.122.400
15.841.311

2.784
1.241
58.121
62.146
9.921
212.292
222.213

2.506
2.506
232.719
232.719

74.112
23.878.673
23.952.785
4.388.294
4.388.294

- 4.936.711
19.601 24.415.086
92.267
452.022
426.807
19.601 30.322.893
175.359 5.551.084
288.057 1.207.645
- 7.473.213
2.104
- 3.122.400
463.416 17.356.446

13.867.134

(160.067)

(230.213)

19.564.491

(443.815) 12.966.447
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30.

DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Şirket araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında 1 Ocak – 31 Aralık 2006 dönemi içinde
2.335.558 YTL araştırma ve geliştirme teşviği almıştır (1 Ocak – 31 Aralık 2005: 3.987.701 YTL).
Bu dönem içinde alınan teşviklerin 2.108.704 YTL (1 Ocak – 31 Aralık 2005: 2.267.642 YTL)
faaliyet giderlerinden (araştırma ve geliştirme giderleri), bakiye 226.854 YTL (1 Ocak – 31 Aralık
2005: 1.720.059 YTL) satış projeleri ile ilgli olduğundan dolayı satışların maliyetinden
düşülmüştür.

31.

KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2006
95.233.125
2.465
95.235.590

Verilen teminat mektupları
Verilen teminat çekleri

31 Aralık 2005
96.922.530
2.465
96.924.995

31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Şirket aleyhine açılmış ve devam eden davaların toplam tutarı
yaklaşık 626.500 YTL’dir (31 Aralık 2005 : 481.690 YTL). Ayrıca Şirket’in vergi otoritesi ile
süregelen bir ihtilafı bulunmaktadır. Şirket Yönetimi bu tutarlarla ilgili nakit çıkışı
öngörmediğinden ekli mali tablolarda karşılık ayrılmamıştır.
32.

İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Yoktur.

33.

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Şirket, tek bir üretim alanında faaliyet gösterdiğinden bölümler bazında raporlamaya ihtiyaç
bulunmamaktadır.

34.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
1 Ocak 2007 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 1.960,69 YTL’ye yükseltilmiştir.
Bilanço tarihinden sonra, savunma sanayiine yönelik faaliyetleri kapsamında, Şirket ile Aselsan
Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, Taktik Saha Muhabere Sistemi (TASMUS) Projesi
anahtarlama ve güç birimleri ile terminal teçhizatının tasarımı, üretimi ve teslimi için 3 yıl süreli ve
toplam 15.350.000 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.

35.

DURDURULAN FAALİYETLER
Yoktur.

28

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 ARALIK 2006 TARİHİNDE SONE EREN YILA AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir.)

36.

ESAS FAALİYET GELİRLERİ

Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Satıştan iadeler
Satış indirimleri
Net Satışlar

01.01.2006 –
31.12.2006
62.857.609
50.855.343
113.712.952

01.01.2005 –
31.12.2005
99.993.552
42.059.382
(321)
(191.010)
141.861.603

Satılan malların maliyeti
Amortisman giderleri
İşçilik giderleri
Satışların Maliyeti

(91.351.970)
(3.706.489)
(95.058.459)

(104.743.506)
(2.921.247)
(766.715)
(108.431.468)

18.654.493

33.430.135

1.186.165
(2.108.704)
7.696.835
5.838.494
12.612.790

1.868.671
(2.267.642)
9.421.635
5.827.620
14.850.284

Brüt esas faaliyet karı
37.

FAALİYET GİDERLERİ
Araştırma geliştirme giderleri
Araştırma geliştirme teşvikleri (not 30)
Satış ve pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri

Faaliyet giderlerinin gider kalemleri bazında dağılımı aşağıda sunulmuştur.
Personel giderleri
Damga pulu vergisi giderleri
Kıdem tazminatı karşılık giderleri
Amortisman giderleri
Yönetim kurulu ve denetçi ücretleri
Danışmanlık, denetim ve hukuk müşv. giderleri
Kafeterya giderleri
Haberleşme giderleri
Özel emeklilik planı karşılığı gideri
Sağlık yardımları
Özel araç kira giderleri
Personel servis giderleri
Seyahat toplantı masrafları
Fuar sergi reklam giderleri
Diğer

29

(6.217.753)
(694.623)
(588.251)
(280.830)
(233.848)
(399.619)
(196.114)
(273.129)
(197.337)
(73.081)
(326.210)
(72.232)
(433.635)
(188.569)
(2.437.559)
(12.612.790)

(7.248.173)
(1.801.789)
(1.693.209)
(288.914)
(243.973)
(578.937)
(303.452)
(218.144)
(283.973)
(166.307)
(341.912)
(107.777)
(310.673)
(153.788)
(1.109.263)
(14.850.284)
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38.

DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDER VE KAR / ZARARLAR
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar:

Tahsil edilen şüpheli alacaklar
Servis gelirleri
Solectron envanter satış gelirleri
Kambiyo karları
Diger gelirler ve karlar

01.01.2006 –
31.12.2006
1.061.106
2.987.064
1.498.807
51.854
726.204
6.325.035

01.01.2005 –
31.12.2005
1.864.441
2.668.027
1.019.609
335.285
3.954.780
9.842.142

(3.446.244)
(1.463.032)
(491.711)
(227.937)
(779.192)
(569.601)
(6.977.717)

(2.629.637)
(1.182.190)
(186.524)
(315.323)
(3.331.447)
(7.645.121)

4.304.012
(249.458)
(350.425)
3.704.129

2.327.533
(329.608)
(603.949)
(199.495)
1.194.481

1.158.292

(129.529)

Diğer Faaliyetlerden Gider ve zararlar:
Servis giderleri
Solectron envanter satış maliyetleri
Ödenen vergi cezaları
Kambiyo zararları
Telif ücreti giderleri
Diğer gider ve zararlar

39.

FİNANSMAN GİDERLERİ
Banka faiz gelirleri
Banka masrafları
Teminat mektubu komisyonları
Faktoring giderleri

40.

NET PARASAL POZİSYON KAR / ZARARI
Net Parasal Pozisyon zararı (not 2)

41.

VERGİLER
31 Aralık 2006
(5.192.222)
5.108.284
(83.938)

Cari kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenen vergi ve fonlar

30

31 Aralık 2005
(2.821.347)
1.973.985
(847.362)
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41.

VERGİLER (devamı)
01.01.2006 –
31.12.2006
(5.192.222)
4.653.394
(538.828)

Cari kurumlar vergisi karşılığı
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
Vergi Karşılığının Mutabakatı
Vergi öncesi kar
Etkin vergi oranı
Hesaplanan vergi
Hesaplanan ile ayrılan vergi karşılığının mutabakatı:
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergi etkisi
Diğer vergiden muaf gelirlerin vergi etkisi
AR&GE indirimi
Yapılan düzeltmeler ve parasal kayıp kazanç etkisi
Gelir tablosundaki vergi
42.

01.01.2005 –
31.12.2005
(2.821.347)
(2.412.946)
(5.234.293)

10.251.442
20%
2.050.288

21.841.824
30%
6.552.547

572.200
(610.160)
(621.260)
(852.240)
538.828

986.358
(1.999.115)
(658.495)
352.998
5.234.293

HİSSE BAŞINA KAZANÇ
2006 yılı için Şirket hisselerinin ağırlıklı ortalaması ve birim hisse başına kar hesaplamaları aşağıdaki
gibidir:

Tedavüldeki hisse senedinin ağırlıklı ortalama adedi
(1 YTL değerli hisseye isabet eden)
Net kar
Hisse başına kar (1 YTL değerli hisseye isabet eden)
43.

01.01.2006 –
31.12.2006

01.01.2005 –
31.12.2005

6.486.480
9.712.614
1,50

6.486.480
16.607.531
2,56

NAKİT AKIM TABLOSU
Nakit akım tablosu 5. sayfada verilmiştir.

44.

DİĞER HUSUSLAR
Şirket’in SPK’nın Seri XI No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında
Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmış mali tabloları, 6 Mart 2007 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısında onaylanmış ve yayınlanması için yetki verilmiştir.
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