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LOGO YAZILIM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĐHLERĐ ĐTĐBARIYLA
KONSOLĐDE BĐLANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

Dipnot
Referansları

30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

10.936.705

12.095.384

3
4

3.707.548
635.688

4.907.957
279.760

24
7
8
9
14

22.927
5.858.824
8.266
140.468
562.984

26.909
6.583.708
7.333
147.774
141.943

23.318.912

25.194.028

83.153
2.080.949
12.775.364
8.272.578
106.868

80.653
2.174.015
12.702.903
10.043.303
193.154

34.255.617

37.289.412

VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- Đlişkili taraflardan ticari alacaklar
- Diğer ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Duran varlıklar
Finansal yatırımlar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen iştirakler
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenen vergi varlığı

4
5
10
11
22

Toplam varlıklar

Bu ara dönem konsolide finansal tablolar yayımlanmak üzere Yönetim Kurulu’nun 4 Kasım 2011
tarihli toplantısında onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Mehmet Tuğrul Tekbulut, Yönetim Kurulu
Başkanı, ve Gülnur Anlaş, Đcra Kurulu Üyesi - Mali ve Hukuki Đşler tarafından imzalanmıştır.

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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LOGO YAZILIM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĐHLERĐ ĐTĐBARIYLA
KONSOLĐDE BĐLANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

Dipnot
Referansları

30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

4.077.324

4.770.149

6

276.395

236.381

24
7
8
22
14

86.003
761.260
650.551
2.303.115

1.214
493.516
957.972
3.081.066

1.110.489

1.143.507

13
8

961.815
148.674

977.369
166.138

Özkaynaklar

15

29.067.804

31.375.756

Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar kar/zararları
Net dönem karı/zararı

15

25.000.000
2.991.336
14.533.641
(11.149.221)
(2.307.952)

25.000.000
2.991.336
14.533.641
(10.728.031)
(421.190)

34.255.617

37.289.412

KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
- Đlişkili taraflara ticari borçlar
- Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Kıdem tazminatı karşılığı
Diğer borçlar
ÖZKAYNAKLAR

15

Toplam kaynaklar

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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LOGO YAZILIM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2011 VE 2010 TARĐHLERĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT
KONSOLĐDE KAPSAMLI GELĐR TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

Dipnot
Referansları
Sürdürülen faaliyetler:
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)

17
17

Brüt kar
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)

18
18
18
19

Faaliyet karı/zararı
5
20
21

Vergi öncesi kar/zarar

Dönem karı/zararı

4.117.854
(165.356)

17.598.723

5.651.299

12.368.394

3.952.498

(4.240.066)
(4.402.616)
(7.397.686)
58.672
(3.662.372)

(1.731.625)
(1.265.482)
(2.261.293)
29.807
(4)

(3.520.827)
(4.049.361)
(7.020.605)
102.221
(117.754)

(1.508.093)
(900.716)
(2.318.619)
29.473
(98.121)

(2.237.932)

(843.578)

(10.626)
276.270
(108.462)

(12.475)
68.234
(99.722)

(2.080.750)

(887.541)

(89.127)

(16.104)

(2.169.877)

(903.645)

(93.066)
351.961
(435.217)

(86.285)

Diğer kapsamlı gelir/gider

(2.307.952)

Nominal değeri 1Kr olan bin hisse başına kazanç/(kayıp)

1 Temmuz 30 Eylül 2010

13.097.100
(728.706)

(2.307.952)

Toplam kapsamlı gelir/gider

1 Ocak 30 Eylül 2010

5.843.725
(192.426)

(2.221.667)
22
22

1 Temmuz 30 Eylül 2011

18.138.921
(540.198)

(2.045.345)

Özkaynak yöntemiyle değerlenen
iştiraklerin kar/zararlarındaki paylar
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

Vergi gelir/gideri:
Dönem vergi gideri
Ertelenen vergi gelir/gideri

1 Ocak 30 Eylül 2011

(0,92)

422.702
(13.927)
175.541
(208.639)
375.677
(42.135)
333.542
333.542

(2.169.877)

0,13

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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(0,87)

(903.645)
(0,36)

LOGO YAZILIM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2011 VE 2010 TARĐHLERĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT
KONSOLĐDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

Kardan ayrılan
Geçmiş yıllar
kısıtlanmış yedekler
zararları ve
Yasal
Olağanüstü
Diğer
net dönem
yedekler
yedekler
yedekler dönem zararı

Sermaye

Sermaye
düzeltmesi
farkları

25.000.000

2.991.336

1.688.225

11.922.098

923.318

(10.728.031)

31.796.946

-

-

-

-

-

(2.169.877)

(2.169.877)

30 Eylül 2010 tarihi
itibarıyla bakiyeler

25.000.000

2.991.336

1.688.225

11.922.098

923.318

(12.897.908)

29.627.069

1 Ocak 2011 tarihi
itibarıyla bakiyeler

25.000.000

2.991.336

1.688.225

11.922.098

923.318

(11.149.221)

31.375.756

-

-

-

-

-

(2.307.952)

(2.307.952)

25.000.000

2.991.336

1.688.225

11.922.098

923.318

(13.457.173)

29.067.804

1 Ocak 2010 tarihi
itibarıyla bakiyeler
Toplam kapsamlı gelir/gider

Toplam kapsamlı gelir/gider
30 Eylül 2011 tarihi
itibarıyla bakiyeler

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Toplam
özkaynaklar

LOGO YAZILIM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2011 VE 2010 TARĐHLERĐNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMLERĐNE AĐT KONSOLĐDE NAKĐT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

Dipnot
Referansları
Vergi öncesi kar/zarar

1 Ocak 30 Eylül 2011

1 Ocak 30 Eylül 2010

(2.221.667)

(2.080.750)

19
10, 11
13
20
14

3.456.494
3.868.111
198.073
(149.048)
(74.357)
93.066

3.960.914
272.210
(197.979)
(185.926)
30.936

Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki (artış)/azalış 7,8
Đlişkili taraflardan alacaklardaki azalış
24
Stoklardaki azalış
9
Diğer dönen varlıklardaki artış
14
Ticari borçlardaki artış
7
Đlişkili taraflara borçlardaki artış
24
Diğer borçlar ve diğer kısa vadeli
yükümlülüklerdeki azalış
8,14
Ödenen/tahakkuk eden kıdem tazminatı
13

(2.732.543)
3.982
7.306
(421.041)
267.744
84.789

1.419.189
91.092
6.390
(111.548)
77.703
29.682

(1.028.478)
(213.627)

(3.605.636)
(272.697)

Şüpheli alacak karşılığı
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış
Faiz geliri
Ertelenen gelirler
Diğer

Đşletme faaliyetlerinden sağlanan/
(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit

1.138.804

Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Geliştirme maliyetlerinde kullanılan nakit
Alınan faiz
Finansal yatırımlardaki (artış)/azalış

10,11
10
4

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Finansal faaliyetler:
Finansal borçlardaki artış
Diğer finasal yükümlülüklerdeki artış

6

Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış

(566.420)

(449.747)
(1.720.100)
149.048
(358.428)

(304.332)
(1.733.043)
197.979
48.830

(2.379.227)

(1.790.566)

40.014

31.394
95.778

40.014

127.176

(1.200.409)

(2.229.810)

Nakit ve nakit benzeri değerlerin
dönem başı bakiyesi

3

4.907.957

5.183.435

Nakit ve nakit benzeri değerlerin
dönem sonu bakiyesi

3

3.707.548

2.953.625

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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LOGO YAZILIM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT
KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAYICI DĐPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

DĐPNOT 1 - GRUP’UN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Logo Yazılım” veya “Şirket”) 1986 yılında limited
şirket statüsünde kurulmuş olup 30 Eylül 1999 tarihinde nevi değiştirerek anonim şirkete
dönüştürülmüştür. Şirket Türkiye’de kayıtlıdır ve Türk Ticaret Kanunu altında faaliyet göstermektedir.
Şirket’in ana faaliyet konusu her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş, işletim sistemi, uygulama
yazılımları, veritabanı, verimlilik artıran yazılımlar, multimedya yazılım ürünleri ve benzeri her türlü
yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda
yayılması ve bunlarla ilgili her türlü teknik destek, eğitim ve teknik servis faaliyetleri gibi hizmetlerin
yürütülmesidir.
Şirket’in 14 Ocak 2011 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Şirket’in paket
programlarının satışı konusunda üç ayrı ana dağıtım merkezi ile akdetmiş olduğu Ana Dağıtım
Sözleşmeleri ilgili sözleşmelerde yer alan düzenleme uyarınca 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla sona
ermiştir. Bu çerçevede Şirket, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren paket program satışlarını doğrudan
bayilerine yapmaktadır. Bununla birlikte Şirket ana dağıtım merkezlerine bir yıl süreyle eski sözleşme
koşullarında paket program satın alma hakkı tanımıştır.
30 Eylül 2011 itibarıyla Grup’un bünyesinde çalışan personel sayısı 173’dür (31 Aralık 2010: 164).
Şirket’in tescil edilmiş adresi aşağıdaki gibidir.
Şahabettin Bilgisu Caddesi, No:609
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Gebze, Kocaeli
Logo Yazılım’ın bağlı ortaklıkları ve faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir.
Bağlı ortaklık

Faaliyet
gösterdiği ülke

Faaliyet konusu

Almanya

Yazılım geliştirme ve pazarlama

Birleşik Arap Emirlikleri

Yazılım pazarlama

Logo Business Software GmbH
Logo Business Solutions FZ-LLC

Şirket Yönetim Kurulu’nun 29 Ocak 2007 tarihli toplantısında Dubai Technology and Media Free
Zone’da, Birleşik Arap Emirlikleri, faaliyet gösterecek sınırlı sorumlu bir şirketin kurulmasına karar
verilmiştir. Logo Business Solutions FZ-LLC ünvanı ile 27 Ağustos 2007 tarihinde kurulan firmanın
ödenmiş sermayesi 1.000.000 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi’dir (“AED”) (362.036 TL).
Logo Yazılım’ın hisselerinin tamamını elinde bulundurduğu Logo Business Solutions FZ-LLC, Nisan
2009 tarihine kadar Grup’un uluslararası yazılım pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütmüştür.
Şirket Yönetim Kurulu’nun 22 Nisan 2009 tarihli toplantısında global ekonomik krizin yurtiçi ve
yurtdışı piyasalarda yarattığı daralmanın 2009 yılında da etkilerini sürdüreceği ve Şirket’in yurtiçi ve
yurtdışı satış hacimlerini olumsuz etkileyeceği öngörülerek yurtdışı satış ve pazarlama faaliyetlerinin
Şirket’in Türkiye merkezinden yürütülmesine, bu nedenle Logo Business Solutions FZ-LLC’nin
kapatılmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla
kapanış ve tasfiye işlemleri büyük ölçüde tamamlanmıştır.
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LOGO YAZILIM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT
KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAYICI DĐPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

DĐPNOT 1 - GRUP’UN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU (Devamı)
Logo Business Solutions FZ-LLC’nin kuruluşundan önce yurtdışı satış ve pazarlama faaliyetleri
Şirket’in Türkiye merkezinden yürütülmekteydi ve Logo Business Solutions FZ-LLC’nin
kapatılmasından sonra da söz konusu faaliyetlerin Şirket’in Türkiye merkezinden yürütülmesi
planlanmıştır. Bu nedenle Logo Business Solutions FZ-LLC’nin kapatılmasına karar verilmesi SPK
Finansal Raporlama Standartları uyarınca durdurulan faaliyetler olarak değerlendirilmemiştir.
Logo Yazılım ve bağlı ortaklığı (topluca “Grup” olarak adlandırılacaktır) yazılım sektöründe faaliyet
göstermektedir. Bundan dolayı endüstriyel bölümlere göre raporlamaya gerek görülmemiştir.
Yukarıda açıklandığı üzere Nisan 2009 tarihinde Logo Business Solutions FZ-LLC’nin kapatılmasına
karar verilmiştir. 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla coğrafi bölümler bazındaki bilgiler, Grup’un
faaliyetlerinin, konsolide finansal tablolar genelinde ve parasal önemsellik kavramında, Türkiye
dışındaki coğrafi bölümler açısından raporlanabilir bölüm özelliği göstermediğinden dolayı ilişikteki
konsolide finansal tablolarda raporlanmamıştır.
DĐPNOT 2 - KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR
2.1

Sunuma Đlişkin Temel Esaslar

2.1.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartları
Logo Yazılım’ın konsolide finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu’nca (“SPK”) kabul edilen
finansal raporlama standartlarına (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun olarak
hazırlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği” ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile
bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ,
1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan
geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, SPK’nın Seri: XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında
Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”i yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmelerin
finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir.
Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
(“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen
standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama
Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK
tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”)
uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansal tablolarda,
1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (“UMS 29”) uygulanmamıştır. Şirket’in söz
konusu tarih itibarıyla özel hesap dönemine sahip olmasından dolayı SPK düzenlemeleri kapsamında
31 Aralık 2005 tarihine kadar enflasyon muhasebesi uygulamasına devam etmiştir ve 1 Ocak 2005
tarihinden sonra başlayan ilk finansal tablo yılının başlangıç tarihi olan 1 Temmuz 2005 tarihinden
itibaren, IASB tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama” standardı uygulanmamıştır.
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DĐPNOT 2 - KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR
(Devamı)
2.1.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
Konsolide finansal tabloların hazırlanış tarihi itibarıyla, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen
UMS/UFRS’nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan
edilmediğinden, finansal tablolar SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren
duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS’nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun
olarak hazırlanmıştır. Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar SPK tarafından duyurular ile
uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek
sunulmuştur.
SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve ona açıklama getiren duyuruları uyarınca, işletmelerin toplam
döviz yükümlülüğünün hedge edilme oranı ile toplam ihracat ve toplam ithalat tutarlarını finansal tablo
dipnotlarında sunmaları zorunludur.
Şirket muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında SPK
tarafından çıkarılan prensipler ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye
Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı (“Maliye Bakanlığı”) tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı
şartlarına uymaktadır.
Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara SPK Finansal
Raporlama Standartları’na uygun sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar
yansıtılarak düzenlenmiştir.
2.1.2 Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklığın Finansal Tabloları
Yabancı ülkede faaliyet gösteren bağlı ortaklığın finansal tabloları, faaliyet gösterdiği ülkede geçerli olan
mevzuata göre hazırlanmış olup Grup’un muhasebe politikalarına uygunluk açısından gerekli düzeltme
ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
Konsolide olan yurtdışı şirketlerin fonksiyonel para birimi raporlama para biriminden farklı ise,
raporlama para birimine aşağıdaki şekilde çevrilir (hiçbirinin para birimi hiperenflasyonist bir
ekonominin para birimi değildir):
•
•
•

bilançodaki tüm varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihindeki döviz kuru kullanılarak çevrilir,
gelir tablosundaki gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullanılarak çevrilir ve ortaya çıkan
kur çevrim farkları özkaynaklarda ayrı bir kalem olarak (yabancı para çevrim farkları) gösterilir
ve toplamı kapsamlı gelir/gidere dahil edilir.

Yurtdışı operasyonların bir kısmı elden çıkarsa ya da satılırsa özkaynaklarda takip edilmiş kur farkları
gelir tablosuna satıştan kaynaklanan kar/zararın bir parçası olarak yansıtılır.
2.1.3 Konsolidasyon Esasları
a)

Konsolide finansal tablolar aşağıdaki (b), (c) ve (d) maddelerinde belirtilen esaslara göre ana
ortaklık Logo Yazılım ve Bağlı Ortaklığı ile Đştiraklerinin finansal tablolarını kapsamaktadır.
Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal
tabloların tarihi itibarıyla ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları ile SPK Finansal
Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır. Bağlı Ortaklıkların faaliyet sonuçları,
satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik
tarihlerinde dahil edilmiş veya hariç bırakılmıştır.
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DĐPNOT 2 - KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR
(Devamı)
2.1.3 Konsolidasyon Esasları (Devamı)
b)

Bağlı Ortaklıklar, Şirket’in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler
neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma
yetkisi kanalıyla; veya (b) oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip
olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak
suretiyle mali ve işletme politikalarını Şirket’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi
ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.

c)

Đştiraklerdeki yatırımlar, özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir. Bunlar, Şirket’in oy
hakkının %20 ile %50’sine sahip olduğu veya Şirket’in, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol
yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır. Şirket ile
iştirak arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar, Şirket’in iştirakteki payı ölçüsünde
düzeltilmiş olup, gerçekleşmemiş zararlarda, işlem, transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne
uğradığını göstermiyor ise, düzeltilmiştir. Şirket, iştirak ile ilgili olarak söz konusu doğrultuda
bir yükümlülük altına girmemiş veya bir taahhütte bulunmamış olduğu sürece iştirakteki
yatırımın kayıtlı değerinin sıfır olması veya Şirket’in önemli etkisinin sona ermesi üzerine
özkaynak yöntemine devam edilmemektedir. Önemli etkinin sona erdiği tarihteki yatırımın
kayıtlı değeri, o tarihten sonra maliyet olarak gösterilmektedir.
Aşağıdaki tabloda 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla Bağlı Ortaklık ve Đştiraklerin ortaklık oranları
gösterilmiştir.
Şirket tarafından sahip olunan
doğrudan ve dolaylı pay (%)

Etkin ortaklık
payı (%)

%100,00

%100,00

%44,75
%27,80

%44,75
%27,80

Bağlı Ortaklık:
Logo Business Software GmbH
Đştirakler:
Logomotif Multimedya ve Elektronik
Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Worldbi Yazılım Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Logomotif Multimedya ve Elektronik Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 12 Ekim 2008
tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında şirketin tasfiye edilmesine ve bu amaçla gerekli
işlemlerin yapılarak ilgili mercilere müracaat edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Logo Business Software GmbH’ye ait bilanço ve gelir tablosu ve Logo Business Solutions FZLLC’ye ait gelir tablosu 30 Eylül 2009’a kadar tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide
edilmiş olup Şirket’in sahip olduğu payların kayıtlı değeri özkaynaklardan mahsup edilmektedir.
Şirket ile Logo Business Software GmbH ve Logo Business Solutions FZ-LLC arasındaki işlemler
ve bakiyeler konsolidasyon kapsamında karşılıklı olarak silinmektedir. Şirket tarafından elde
bulundurulan bağlı ortaklık hisselerinin maliyeti ve bu hisselerden doğan temettüler, sermaye ve
dönem karından çıkarılmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu’nun 8 Mayıs 2009 tarihli toplantısında Worldbi Yazılım Sanayii ve Ticaret
A.Ş.’ye (“Worldbi”) (eski adı Logo Biz Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.) %27,8 oranında iştirak
edilmesine ve söz konusu hisselerin ana ortaklık Logo Yatırım Holding A.Ş.’den (Dipnot 16)
2.180.000 TL karşılığı satın alınmasına karar verilmiştir. 1997 yılında kurulmuş olan Worldbi iş
zekası ürünleri geliştiren ve pazarlayan bir yazılım firmasıdır. Worldbi’ın iş zekası ürünleri,
Şirket’in ana faaliyeti kapsamında geliştirdiği ve pazarladığı ürünleri destekleyici niteliktedir.
Worldbi satın alma işleminin Temmuz 2009 tarihinde tamamlanmasını takiben özkaynak
yöntemiyle muhasebeleştirilmektedir (Dipnot 5).
9

LOGO YAZILIM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT
KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAYICI DĐPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

DĐPNOT 2 - KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR
(Devamı)
2.1.3 Konsolidasyon Esasları (Devamı)
d)

Grup’un doğrudan ve dolaylı pay toplamı %20’nin altında olan veya %20’nin üzerinde olmakla
birlikte Grup’un önemli bir etkiye sahip olmadığı veya konsolide finansal tablolar açısından
önemlilik teşkil etmeyen; teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve makul değerleri
güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, değer kaybı ile ilgili
karşılık düşüldükten sonra, maliyet bedelleri ile konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır
(Dipnot 4).

2.1.4 Netleştirme
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri
net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
2.1.5 Önemli muhasebe tahminleri ve varsayımları
Konsolide finansal tabloların SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmasında Şirket
yönetiminin, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço
tarihi itibari ile oluşması muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ile raporlama dönemi itibarıyla gelir ve
gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir.
Bu tahmin ve varsayımlar, Şirket yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine
dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Şirket’in varlık ve
yükümlülüklerinin kayıtlı değerleri ile faaliyet sonuçları açısından önemlilik arz eden tahmin ve
varsayımlar aşağıda açıklanmaktadır.
Şerefiye değer düşüklüğü testi
Dipnot 2.2’de açıklandığı üzere Grup şerefiye değer düşüklüğü testini 31 Aralık tarihinde
gerçekleştirmektedir. Şirket’in özkaynak yöntemiyle değerlenen iştiraki Worldbi’ın satın alınmasından
kaynaklanan 1.838.996 TL tutarındaki şerefiyenin (Dipnot 5) değer düşüklüğü testi 31 Aralık 2010
tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu çalışmada Worldbi’ın 2011 yılı tahmini faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK)
tutarına iş zekası yazılımları sektörü ortalama şirket değeri/FAVÖK çarpanı olarak 21 (enterprise
value/EBITDA multiplier) uygulanarak makul değer tahmini yapılmıştır.
2.2

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda
özetlenmiştir:
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Nakit ve nakit benzerleri,
eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek
likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları
içermektedir (Dipnot 3).
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DĐPNOT 2 - KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR
(Devamı)
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Alım satım amaçlı finansal varlıkları, bilançoya ilk olarak işlem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet
değerleri ile yansıtılır. Alım-satım amaçlı finansal varlıklar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde
makul değeriyle ölçülür ve makul değer değişiklikleri gelir tablosu ile ilişkilendirilir (Dipnot 4).
Đlişkili taraflar
Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim
Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar
ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla bazı iş
ilişkilerine girilebilir (Dipnot 24).
Ticari alacaklar ve değer düşüklüğü karşılığı
Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı vadeli satışlardan
kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden
değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk
etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarı baz alınarak değerlendirilmiştir.
Şirketin, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu
olması halinde ticari alacaklar için bir değer düşüklüğü karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın
tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar,
teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının,
oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.
Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu
tutar, cari dönemde genel yönetim giderlerinden mahsup edilerek muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Likidite ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değişimler nedeniyle
satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, satılmaya hazır finansal
varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha kısa bir
süre için finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya işletme sermayesinin arttırılması amacıyla
satışına ihtiyaç duyulmayacaksa duran varlıklar olarak gösterilir, aksi halde dönen varlıklar olarak
sınıflandırılır. Şirket yönetimi, bu finansal araçların sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte uygun bir
şekilde yapmakta olup düzenli olarak bu sınıflandırmayı gözden geçirmektedir.
Tüm finansal varlıklar, ilk olarak makul değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma masrafları da dahil
olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Finansal tablolara yansıtılmasından sonra
satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal araçlar, makul değerlerinin güvenilir bir
şekilde hesaplanması mümkün olduğu sürece makul değerleri üzerinden değerlendirilmiştir.
Şirket’in %20’nin altında sermaye payına sahip olduğu finansal varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir
makul değerinin olmadığı, makul değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin tatbik edilebilir
olmaması veya işlememesi nedeniyle makul bir değer tahmininin yapılamadığı ve makul değerin
güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlığın kayıtlı değeri elde etme maliyeti
tutarından şayet mevcutsa değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle değerlenmiştir.
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DĐPNOT 2 - KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR
(Devamı)
Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir.
Amortisman, maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman
yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda
belirtilmiştir.
Yıllar
Bina ve ilgili özel maliyetler
Makine ve ekipmanlar
Motorlu taşıtlar
Demirbaşlar

5 - 45
5
5
5

Bina ve ilgili özel maliyetlerin önemli bir bölümünün faydalı ömrü 45 yıldır.
Maddi duran varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri
hesaplarına dahil edilirler.
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş hakları, geliştirme maliyetlerini ve yazılımları
içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonra 5 yılı
geçmeyen bir sürede tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal itfa yöntemi ile amortismana tabi
tutulur. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri
kazanılabilir değerine indirilir.
Şerefiye
Đktisap tarihinde iktisap bedelinin, iktisap edilen işletmenin Grup’un net tanımlanabilir varlıklarının
makul değerindeki payını aşan tutar şerefiye olarak kaydedilir. Söz konusu şerefiye bedeli özkaynak
yöntemiyle değerlenen iştirakler için bilançoda özkaynak yöntemiyle değerlenen iştirakler tutarının
içinde takip edilmektedir.
Şerefiye, her yıl değer düşüklüğü için gözden geçirilir ve maliyet değerinden birikmiş değer düşüklüğü
karşılıkları düşüldükten sonraki değeriyle bilançoda taşınır. Değer düşüklüğü çalışması için şerefiye,
nakit üreten birimlere dağıtılır. Dağıtım, şerefiyenin oluştuğu iş birleşmesinden fayda sağlaması
beklenen nakit üreten birimlere veya nakit üreten birim gruplarına yapılır. Şerefiye üzerindeki ayrılan
değer düşüklükleri iptal edilemez. Grup şerefiye değer düşüklüğü testlerini 31 Aralık tarihlerinde
gerçekleştirmektedir.
Bir işletmenin satışından doğan kar ve zararlar, satılan kuruluş üzerindeki şerefiyenin kayıtlı değerini
de içerir.
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DĐPNOT 2 - KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR
(Devamı)
Araştırma giderleri ve geliştirme maliyetleri
Yeni teknolojik bilgi veya bulgu elde etmek amacıyla yapılan planlı faaliyetler araştırma olarak
tanımlanmakta ve bu safhada katlanılan araştırma giderleri gerçekleştiğinde gider kaydedilmektedir.
Araştırma bulgularının veya diğer bilgilerin, yeni veya önemli derecede geliştirilmiş ürünler, süreçler,
sistemler veya hizmetler üretmek için hazırlanmış bir plana uygulanması geliştirme olarak
tanımlanmakta ve aşağıdaki koşulların tamamının varlığı halinde geliştirmeden kaynaklanan maddi
olmayan varlıklar olarak finansal tablolara alınmaktadır:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Maddi olmayan duran varlığın kullanıma veya satışa hazır hale gelebilmesinin teknik olarak
mümkün olması,
Đşletmenin maddi olmayan duran varlığı tamamlama ve bu varlığı kullanma veya satma niyetinin
bulunması,
Maddi olmayan duran varlığı kullanma veya satma imkanının bulunması,
Maddi olmayan duran varlığın muhtemel ekonomik faydaları nasıl oluşturacağının belirli olması,
ayrıca, maddi olmayan varlığın çıktısının veya maddi olmayan varlığın kendisinin bir piyasasının
olması veya işletme bünyesinde kullanılacaksa maddi olmayan varlığın kullanılabilir olması,
Geliştirme safhasını tamamlamak ve maddi olmayan duran varlığı kullanmak veya satmak için
yeterli teknik, mali ve diğer kaynakların mevcut olması; ve,
Geliştirme sürecinde maddi olmayan duran varlıkla ilgili yapılan harcamaların güvenilir bir
biçimde ölçülebilir olması.

Geliştirme maliyetleri, varlığın oluşturulmasında doğrudan görev alan personelin ücretleri ve diğer ilgili
personel maliyetleri ile maddi olmayan varlığın oluşturulmasında kullanılan hizmetlere ilişkin
maliyetlerden oluşmaktadır. Geliştirme maliyetleri ile ilişkilendirilen devlet teşvikleri maddi olmayan
varlıkların kayıtlı değerinden indirilerek muhasebeleştirilmektedir.
Devlet teşvik ve yardımları
Logo Yazılım, araştırma ve geliştirme projeleri (“AR-GE”) ile ilgili olarak söz konusu projelerin belirli
ölçütleri sağlaması şartıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (“TÜBĐTAK”) ile ParaKredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 98/10 sayılı AR-GE Yardımına Đlişkin Tebliğ’i kapsamında
TÜBĐTAK Teknoloji Đzleme ve Değerlendirme Başkanlığı’nın değerlendirmesine bağlı olmak üzere ARGE yardımlarından yararlanabilmektedir.
Đlgili devlet yardımları, elde edilmesi için gerekli şartların işletme tarafından yerine getirileceğine ve
yardımın işletme tarafından elde edileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda finansal tablolara alınır.
Devlet yardımları karşılanması amaçlanan maliyetlerle ilişkilendirilmek için ilgili dönem boyunca
sistematik olarak gelir tablosuna alınır. Buna göre, devlet yardımlarıyla ilgili giderlerin finansal tablolara
alındığı döneme tekabül eden devlet yardımları, söz konusu giderlerle aynı dönemde gelir tablosuna
alınır. Bu çerçevede amortismana tabi varlıklara ilişkin devlet yardımları, aksini gerektiren başkaca bir
alternatif mevcut değilse, bu varlıkların amortismanları oranında ilgili dönemler boyunca gelir tablosuna
alınır.
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DĐPNOT 2 - KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR
(Devamı)
Finansal borçlar
Finansal borçlar alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki
değerleriyle kaydedilir. Finansal borçlar, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş
maliyet değeri üzerinden belirtilir. Finansal borçlardan kaynaklanan finansman maliyetleri, özellikli
varlıkların iktisabı veya inşası ile ilişkilendirildikleri takdirde, özellikli varlıkların maliyet bedeline dahil
edilirler. Özellikli varlıklar amaçlandığı şekilde kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi uzun bir
süreyi gerektiren varlıkları ifade eder. Diğer borçlanma maliyetleri oluştuğu dönemde gelir tablosuna
kaydedilir.
Ertelenen vergiler
Ertelenen vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda
yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen
vergi hesaplanmasında, yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla halihazırda
yasanmış bulunan vergi oranları kullanılır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması
durumunda, ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden
mahsup edilir (Dipnot 22). Ertelenen vergi varlık veya yükümlülükleri finansal tablolarda uzun vadeli
olarak sınıflandırılmıştır.
Gelirlerin kaydedilmesi
Şirket’in gelirleri temel olarak standart paket program satış gelirleri, özel yazılım geliştirme proje
gelirleri, Logo Enterprise Membership satış gelirleri ile satış sonrası destek gelirlerinden oluşmaktadır.
Paket program satışları - lisans satışı modeli
Paket program satışları ile ilgili gelirler, teslimatın gerçekleşmesi, gelir tutarının güvenilir şekilde
belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Şirket’e akmasının muhtemel olması üzerine alınan
veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar,
iade ve iskontoların düşülmesi suretiyle bulunmuştur. Satış işlemi bir finansman unsuru içeriyorsa, satış
bedelinin makul değeri, alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarların etkin faiz yöntemi ile
iskonto edilmesiyle hesaplanır. Satış bedelinin nominal değeri ile makul değer arasındaki fark, faiz geliri
olarak ilgili dönemlere tahakkuk esasına kaydedilir.
Paket program satışlarında müşteriler bir kereye mahsus olmak üzere lisanslama bedeli ödemekte ve
buna karşılık sadece mevcut sürüm ve versiyonu süresiz olarak kullanma hakkı satın almaktadırlar. Bu
nedenle Logo Yazılım’ın paket program satışını takiben herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Paket program satışları - kullandıkça öde modeli
Müşterilere lisans haklarının devir edilmediği ve paket programının sınırlı bir süre için kullanma
hakkının verildiği satış modelinde gelirler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
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DĐPNOT 2 - KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR
(Devamı)
Logo Enterprise Membership (“LEM”) satışları
Logo Enterprise Membership, işletmeleri bir yıl içindeki tüm yasal değişikliklere karşı koruyan ve aynı
zamanda yıl içinde ürünlere artı değer katacak yeni özelliklerin sunulduğu tüm ücretli sürüm
değişimlerine ücretsiz sahip olunmasını sağlayan bir tür sigorta paketidir. LEM satın alan işletmeler, yıl
içinde tüm yasal değişiklikler ve ücretli sürüm değişikliklerine ücretsiz sahip olmanın yanı sıra,
Enterprise Resouce Planning (ERP - Kurumsal Kaynak Planlama) sistemlerinin yüksek performansla
çalışması için gerekli temel bakım ve destek hizmetlerine de sahip olurlar. LEM satışları sigorta
başlangıç tarihinden itibaren sözleşme süresi üzerinden tahakkuk esasına göre gelir kaydedilir. Şirket,
LEM satışlarına 2007 yılı Ağustos ayında başlamıştır. Şirket 2010 yılının son çeyreğinde LEM ürününü
ana yazılım ürünleri ile birlikte ücretsiz verme uygulaması yapmıştır. Şirket yönetimi söz konusu satış
işlemlerinde müşteriden tahsil edilen bedelin tamamını ana yazılım ürününe tahsis etmektedir ve LEM’in
ücretsiz satıldığını belirtmektedir.
Satış sonrası destek gelirleri
Şirket’in müşterilere satış sonrası destek sözleşmeleri kapsamında verdiği destek hizmetleri sözleşme
esaslarına bağlı olarak ve ağırlıklı olarak verilen hizmet saati üzerinden tahakkuk esasına göre gelir
kaydedilmektedir. Şirket satış sonrası destek hizmetlerini 30 Eylül 2008 tarihinde sona erdirmiştir. Söz
konusu tarihten sonra satış sonrası destek hizmetleri Şirket tarafından belirlenen çözüm ortakları
tarafından verilmektedir.
Özel yazılım geliştirme proje gelirleri
Özel yazılım geliştirme proje gelirleri bilanço tarihi itibarıyla sözleşme faaliyetlerinin tamamlanma
düzeyi esas alınarak gelir olarak finansal tablolara alınır.
Diğer gelirler
Şirket tarafından elde edilen diğer gelirler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yansıtılır:
Kira ve telif geliri - tahakkuk esasına göre,
Faiz geliri - etkin faiz yöntemi esasına göre,
Temettü geliri - temettü tahsil etme hakkının ortaya çıktığı tarihte.
Karşılıklar
Karşılıklar, Şirket’in geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir
yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir
kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği
durumlarda ayrılmaktadır.
Şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi
mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı yükümlülükler
ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir (Dipnot 12).
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DĐPNOT 2 - KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR
(Devamı)
Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket personelinin Türk Đş Kanunu uyarınca emekliye ayrılmasından doğacak
gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının şimdiki zamana indirgenmiş değerini
ifade eder (Dipnot 13).
Özkaynak kalemleri
Özkaynak kalemlerinin düzeltilmesinde; yeniden değerleme değer artış fonu gibi enflasyon nedeniyle
işletmelerin oluşturmalarına izin verilen fonların sermayeye ilave edilmesi, ortakların özsermayeye
katkısı olarak dikkate alınmamıştır. Yedek akçelerin ve dağıtılmamış karların sermayeye ilave edilmesi
ortaklar tarafından konulan sermaye olarak dikkate alınmıştır.
Sermayeye ilave edilmiş özkaynak kalemlerinin düzeltilmesinde, sermaye artırımının tescil tarihi veya
sermaye artırımına mahsuben ödenen tutarların tahsil tarihi esas alınmıştır. Sermayeye ilave edilmiş
olsun veya olmasın, emisyon primlerinin düzeltilmesinde ise tahsil tarihleri dikkate alınmıştır.
Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği
dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir (Dipnot 15).
Yabancı para işlemler
Dönem içinde gerçekleşen yabancı para işlemleri, işlem tarihlerinde geçerli olan yabancı para kurları
üzerinden çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlıklar ve yükümlülükler dönem sonunda geçerli
olan yabancı para alış kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve
yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur farkı geliri veya gideri gelir tablosuna yansıtılmıştır.
Hisse başına kazanç/kayıp
Hisse başına kazanç/kayıp, net dönem karı/zararının ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı
ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
Türkiye’de şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve enflasyon düzeltme farklarından hisseleri
oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç
hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç
hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye
dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
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DĐPNOT 2 - KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR
(Devamı)
2.3
a)

Standartlarda Değişiklikler ve Yorumlar
1 Ocak 2011 tarihinde başlayan yıllık dönemler ve yine 1 Ocak 2011 tarihinde başlayan
yıla ait ara dönemler için geçerli olan ve Grup’un finansal tabloları üzerinde etkisi olup
uygulanan değişiklik ve yorumlar:

-

UMS 24 (Revize), “Đlişkili Taraf Açıklamaları”, Kasım 2009 tarihinde yayınlanmıştır. Yeni
standart 2003 yılında yayınlanan UMS 24, “Đlişkili Taraf Açıklamaları” ortadan kaldırmıştır.
UMS 24 (Revize)’nin uygulanması 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan dönemler
için zorunludur. Revize standart ilişkili taraf tanımını basitleştirmiştir ve tanıma açıklık
getirmiştir. Ayrıca revize standart kamu iktisadi teşebbüslerinin diğer kamu iktisadi
teşebbüsleri ve devlet ile olan tüm işlemlerini açıklama zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır.

-

2010 Yıllık Geliştirme Projesi kapsamındaki standartlar 1 Ocak 2011 tarihinden sonra
başlayan finansal dönemler için geçerlidir. Söz konusu proje, aşağıdaki 6 standart ve 1
yorumdaki değişiklikleri içermektedir:
> UFRS 1 “UFRS’nin Đlk Defa Uygulanması”
> UFRS 3 “Đşletme Birleşmeleri”
> UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar”
> UMS 1 “Finansal Tabloların Sunumu”
> UMS 27 “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”
> UMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama”
> UFRYK 13 “Müşteri Sadakat Programları”

b)

1 Ocak 2011 tarihinde başlayan yıllık dönemler ve yine 1 Ocak 2011 tarihinde başlayan
yıla ait ara dönemler için geçerli olan ve Grup’un finansal tabloları üzerinde bir etkisi
olmayan değişiklik ve yorumlar:

-

UFRS 1 (Değişiklik), “UFRS’nin Đlk Defa Uygulanması” 1 Temmuz 2010 tarihinden sonra
başlayan finansal dönemler için geçerlidir. Değişiklik, UFRS’yi ilk defa uygulayanlar için,
UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” da yer alan karşılaştırmalı 3 seviyeli sınıflandırma
açıklamaları ile ilgili geçiş koşullarını getirmektedir.

-

UFRYK 14, “Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi” 1 Ocak 2011 tarihinden sonra
başlayan finansal dönemler için geçerlidir. Yapılan değişikliklerin erken uygulanması
mümkündür. Değişiklik, en eski karşılaştırmalı dönemden başlamak üzere geriye dönük olarak
uygulanır. Değişiklik, UFRYK 14’ün, “UMS 19 – Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı,
Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri Đle Etkileşimi” üzerindeki beklenmeyen
sonuçlarını düzeltmek üzere yapılmıştır.

-

UFRYK 19 “Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi”,
1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Yorum, borçlu ve alacaklının bir finansal
borcun koşullarını yeniden belirledikleri ve sonucunda ilgili borcun kısmen veya tamamen,
borçlunun alacaklıya ihraç edeceği özkaynağa dayalı finansal araçlarla ödenmesine karar
verdikleri durumların nasıl muhasebeleştirileceğine açıklık getirmektedir.

-

UMS 32 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”, 1 Şubat 2010 tarihinde ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklik, ihraç edenin fonksiyonel para
birimi dışında bir para biriminde ihraç edilen hisse senetlerinin muhasebeleştirilmesine açıklık
getirmektedir.
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(Devamı)
c)

Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemiş
standartlar:

-

UFRS 7 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar” 1 Temmuz 2011 ve sonrasında başlayan
yıllık dönemler için geçerlidir. Değişiklikler, transfer işlemlerinde şeffaflığı arttırma ve finansal
varlık transferleri ile ilgili maruz kalınan risklerin ve bu risklerin işletmenin finansal durumu
üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması amacını taşımaktadır.

-

UFRS 1 (Değişiklik), “UFRS’nin Đlk Defa Uygulanması” 1 Temmuz 2011 ve sonrasında
başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Değişiklik, bir işletmenin fonksiyonel para biriminin
hiperenflasyona maruz kalması sebebiyle UFRS’lere uygunluk sağlayamadığı bir dönemin
ardından nasıl UFRS’ye uygun finansal tablo yayınlayacağını açıklamaktadır.

-

UMS 12 (Değişiklik), “Gelir Vergileri” 1 Ocak 2012 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler
için geçerlidir. Değişiklik, makul değeri ile ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin
ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin ölçümlemesine ilişkin mevcut prensiplere istisna
getirmektedir.

-

UMS 19 (Değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan
yıllık dönemler için geçerlidir. Değişiklikler, koridor metodunu yürürlükten kaldırmakta ve
finansal giderlerin net fonlama temelinde hesaplanmasını öngörmektedir.

-

UMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu”, 1 Ocak 2012 ve sonrasında başlayan yıllık
dönemler için geçerlidir. Değişikler sonucu ortaya çıkan temel gelişme işletmelerin diğer
kapsamlı gelir altında gösterdiği hesapları potansiyel olarak gelir tablosu ile ilişkilendirilecek
olarak gruplaması zorunluluğunun getirilmesidir.

-

UFRS 9, “Finansal Araçlar” 1 Ocak 2013 tarihine kadar geçerli değildir, ancak erken
uygulanması mümkündür. Bu standart, UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve
Ölçme” standardının değiştirilme sürecinde ilk adımdır. UFRS 9 finansal araçların ölçümünde
ve sınıflandırılmasında yeni zorunluluklar getirmektedir.

-

UFRS 10, “Konsolide Finansal Tablolar” 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler
için geçerlidir. Standart, kontrol konseptini bir işletmenin konsolidasyon kapsamına alınması
için belirleyici unsur kabul ederek var olan prensipleri geliştirmektedir. Standart, kontrolün
belirlenmesinin zor olduğu durumlarda ek açıklamalar getirmektedir.

-

UFRS 11, “Ortak Düzenlemeler” 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için
geçerlidir. Standart, ortak düzenlemelerin yasal şekli yerine düzenlemenin sağladığı haklara ve
yükümlülükleri vurgulayarak ortak düzenlemelere daha gerçekçi bir bakış açısı getirmektedir.
Đki çeşit ortak düzenleme tanımlanmaktadır: ortak faaliyetler ve iş ortaklıkları. Standart ile iş
ortaklarının oransal konsolidasyon yöntemine son verilmiştir.

-

UFRS 12, “Diğer Đşletmelerdeki Paylar ile Đlgili Açıklamalar” 1 Ocak 2013 ve sonrasında
başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart ortak düzenlemeler, iştirakler, özel amaçlı
araçlar ve diğer bilanço dışı araçlar da dahil olmak üzere diğer işletmelerde bulundurulan tüm
paylarla ilgili açıklama yükümlülüklerini içermektedir.
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DĐPNOT 2 - KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR
(Devamı)
-

UFRS 13, “Makul Değer Ölçümü” 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için
geçerlidir. Standart, tam bir makul değer tanımı ve tüm UFRS’lerde uygulanacak tek bir ölçüm
ve açıklamalar kaynağı sağlayarak tutarlılığın geliştirilmesi ve karmaşıklığın azaltılmasını
amaçlamaktadır.

-

UMS 27, “Bireysel Finansal Tablolar” 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için
geçerlidir. Standart, UMS 27’nin kontrol ile ilgili hükümlerinin yeni UFRS 10’da ele
alınmasından sonra geride kalan bireysel finansal tablolar ile ilgili hükümleri içermektedir.

-

UMS 28, “Đştirakler ve iş ortaklıkları” 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için
geçerlidir. Standart, yeni UFRS 11’in yayınlanmasının ardından özkaynak yöntemiyle
muhasebeleştirilecek iş ortaklıkları ve iştirakler ile ilgili yükümlülükleri içermektedir.

DĐPNOT 3 - NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ
30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayları aşağıda
sunulmuştur:
30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

Nakit
Banka
- Vadesiz mevduat - TL
- Vadesiz mevduat - yabancı para
- Vadeli mevduat - TL
- Vadeli mevduat - yabancı para
Kredi kartı slip alacakları

11.043

3.936

120.454
340.412
2.010.180
1.225.459

573.621
102.358
4.104.583
123.459
-

Toplam

3.707.548

4.907.957

30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla TL vadeli mevduatların faiz oranı %9 ile %9,50 arasında değişmektedir
(31 Aralık 2010: %8,20 - %8,70). 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla yabancı para vadeli mevduatların faiz
oranı %1,50’dir.
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DĐPNOT 4 - FĐNANSAL YATIRIMLAR
30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla
ilişkilendirilen cari finansal yatırımların detayları aşağıda sunulmuştur.
30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

Yatırım fonları
- Likit fon

635.688

279.760

Toplam

635.688

279.760

30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla cari olmayan finansal yatırımların detayları
aşağıda sunulmuştur.
30 Eylül 2011
Đştirak
oranı %
Tutar
Đştirak:
Logomotif Multimedya ve Elektronik
Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Aralık 2010
Đştirak
oranı %
Tutar

44,75

-

44,75

-

2
5

80.653
2.500

2
-

80.653
-

Satılmaya hazır finansal varlık:
Đnterpro Yayıncılık Araştırma ve
Organizasyon Hizmetleri A.Ş.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark
Toplam

83.153

80.653

30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla Şirket’in iştiraklerin zararlarındaki payının
iştiraklerdeki hakkından fazla olması ve Şirket’in söz konusu doğrultuda bir yükümlülük altına
girmemiş veya taahhütte bulunmamış olması nedeniyle iştirakler iz bedeli ile izlenmektedir.
Logomotif Multimedya ve Elektronik Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 12 Ekim 2008 tarihinde
yapılan Yönetim Kurulu toplantısında şirketin tasfiye edilmesine ve bu amaçla gerekli işlemlerin
yapılarak ilgili mercilere müracaat edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Bu konsolide finansal
tabloların hazırlandığı tarih itibarıyla tasfiye işlemi devam etmektedir.
Đnterpro Yayıncılık Araştırma ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. 30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010
tarihleri itibarıyla satılmaya hazır finansal varlık olarak değerlendirilmiş ve aktif toplamının konsolide
finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmemesi ve teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmemesi
nedeniyle makul değeri güvenilir bir biçimde ölçülemediğinden maliyet bedeli ile konsolide finansal
tablolara yansıtılmıştır.
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DĐPNOT 5 - ÖZKAYNAK YÖNTEMĐYLE DEĞERLENEN ĐŞTĐRAKLER
Şirket Yönetim Kurulu’nun 8 Mayıs 2009 tarihli toplantısında Worldbi Yazılım Sanayii ve Ticaret
A.Ş.’ye (“Worldbi”) %27,8 oranında iştirak edilmesine ve söz konusu hisselerin ana ortaklık Logo
Yatırım Holding A.Ş.’den 2.180.000 TL karşılığı satın alınmasına karar verilmiştir. Satın alma işlemiyle
doğrudan ilişkili 40.565 TL tutarındaki maliyet satın alma bedeline dahil edilmiştir.
Şirket yönetimi Wordlbi’ın tanımlanabilir varlık ve devralınan yükümlülüklerin makul değerlerinin
tespitine yönelik çalışmaları 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla tamamlamıştır. Tanımlanabilir varlık ve
devralınan yükümlülükler aşağıdaki değerleri üzerinden kayıtlara alınmıştır.
Nakit ve nakit benzerleri
Diğer ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlık - gelişmiş teknoloji
Diğer ticari borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

193.696
100.276
71.209
94.825
966.072
(6.637)
(46.888)

Net varlıklar makul değeri

1.372.553

Satın alınan net varlıklar makul değeri %27,8
Eksi: satın alma bedeli

381.570
2.220.566

Şerefiye

1.838.996

Wordlbi’ın satın alma fiyatı dağıtımı çalışması neticesinde tespit edilen tanımlanabilir varlık gelişmiş
teknoloji 10 yıl üzerinden itfa edilmektedir.
Şerefiye’nin 209.036 TL tutarındaki bölümü Worldbi’ın işgücü ile ilişkilendirilmektedir.
Satın alma işlemi Temmuz 2009 tarihinde tamamlanmış olup, Worldbi bu tarihten itibaren özkaynak
yöntemiyle muhasebeleştirilmektedir.
Özkaynak yöntemiyle değerlenen iştirakin 30 Eylül 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dokuz aylık
döneme ait hareketleri aşağıda sunulmuştur.

1 Ocak
Özkaynak yöntemiyle değerlenen iştirakin
kar/zararlarındaki paylar

30 Eylül 2011

30 Eylül 2010

2.174.015

2.219.437

(93.066)

30 Eylül

2.080.949
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DĐPNOT 5 - ÖZKAYNAK YÖNTEMĐYLE DEĞERLENEN ĐŞTĐRAKLER (Devamı)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen iştirakin finansal tablolarıyla ilgili özet bilgiler aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2011
Toplam
Toplam
varlıklar yükümlülükler
Worldbi

112.105

74.493

Satış gelirleri
Worldbi
Dönem karı/zararı
Worldbi

31 Aralık 2010
Toplam
Toplam
varlıklar yükümlülükler
370.140

68.872

30 Eylül 2011

30 Eylül 2010

105.954

169.492

30 Eylül 2011

30 Eylül 2010

(282.458)

(38.222)

Worldbi’in 1 Ocak - 30 Eylül 2011 hesap dönemine ait net dönem zararı satın alma muhasebesi
kapsamında muhasebeleştirilen gelişmiş teknolojinin 20.143 TL tutarındaki cari dönem itfa payını da
içermektedir.

DĐPNOT 6 - FĐNANSAL BORÇLAR
30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla finansal borçların detayları aşağıda sunulmuştur:
Kısa vadeli finansal borçlar:

30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

Türk Lirası krediler
Kredi kartı borçları

186.260
90.135

170.538
65.843

Toplam kısa vadeli finansal borçlar

276.395

236.381

Şirket’in 30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010 itibarıyla kısa vadeli finansal borçları, faizsiz spot
kredilerden oluşmaktadır.
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DĐPNOT 7 - TĐCARĐ ALACAK VE BORÇLAR
30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla ticari alacaklar ve borçların detayları aşağıda
sunulmuştur.
Kısa vadeli ticari alacaklar:

30 Eylül 2011

Alıcılar
Çek ve senetler
Diğer ticari alacaklar
Eksi: şüpheli alacak karşılığı
Eksi: vadeli satışlardan kaynaklanan
tahakkuk etmemiş finansman geliri
Toplam

31 Aralık 2010

9.715.748
329.915
88.142
(4.212.729)

6.447.724
962.015
68.384
(756.236)

(62.252)

(138.179)

5.858.824

6.583.708

30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla 893.584 TL (31 Aralık 2010: 339.161 TL) tutarındaki ticari alacakların
vadesi geçmiş olmasına rağmen şüpheli alacak olarak değerlendirilmemişlerdir. Bu alacakların vade
analizi aşağıdaki gibidir.
30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

1 aya kadar
1 ile 3 ay arası
3 ay üzeri

130.345
554.769
208.470

36.355
50.131
252.675

Toplam

893.584

339.161

-

-

30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

Ticari borçlar

761.260

493.516

Toplam

761.260

493.516

Teminat ile güvence altına alınmış kısım
Kısa vadeli ticari borçlar:
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DĐPNOT 7 - TĐCARĐ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla finansal araç türlerine göre Şirket’in maruz kaldığı kredi risklerini gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

30 Eylül 2011

Ticari alacaklar
Đlişkili taraf
Diğer

Raporlama tarihi itibarıyla
maruz kalınan azami kredi riski

Diğer alacaklar
Đlişkili taraf
Diğer

Bankalardaki mevduat

22.927

10.133.805

-

8.266

3.696.505

-

159.400

-

-

-

22.927

9.240.221

-

8.266

3.696.505

-

893.584

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)

-

4.212.729

-

-

-

- Değer düşüklüğü (-)

-

(4.212.729)

-

-

-

- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
Vadesi geçmemiş/değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri

-
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DĐPNOT 7 - TĐCARĐ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
31 Aralık 2010

Ticari alacaklar
Đlişkili taraf
Diğer

Raporlama tarihi itibarıyla
maruz kalınan azami kredi riski

Diğer alacaklar
Đlişkili taraf
Diğer

Bankalardaki mevduat

26.909

7.478.123

-

7.333

4.904.021

-

159.400

-

-

-

26.909

7.138.962

-

7.333

4.904.021

-

339.161

-

-

-

-

-

-

-

-

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)

-

756.236

-

-

-

- Değer düşüklüğü (-)

-

(756.236)

-

-

-

- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
Vadesi geçmemiş/değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri

-
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DĐPNOT 8 - DĐĞER ALACAK VE BORÇLAR
30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla diğer alacak ve borçların detayları aşağıda
sunulmuştur.
Kısa vadeli diğer alacaklar:

30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

Verilen depozito ve teminatlar

8.266

7.333

Toplam

8.266

7.333

30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

Ödenecek vergi, fon ve sosyal güvenlik kesintileri

650.551

957.972

Toplam

650.551

957.972

30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

Taksitlendirilmiş ödenecek vergiler
Çalışanlara sağlanan faydalar

148.674
-

166.138

Toplam

148.674

166.138

Kısa vadeli diğer borçlar:

Uzun vadeli diğer borçlar:

6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun” 13 Şubat 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanarak yasalaşmış ve 25 Şubat
2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Đşletmeler ilgili kanunun matrah
artırımı hükmünden 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları için faydalanabilmektedir. Matrah artırımı
bildiriminde bulunan işletmelerin söz konusu mali yılları vergi incelemesi dışında bırakılmaktadır. Şirket
6111 sayılı kanunun matrah artırımı hükmünden kurumlar vergisi yönünden yararlanmaya karar
vermiştir. Bu çerçevede ilgili matrah artırım beyannameleri düzenlenerek Şirket’in bağlı bulunduğu
vergi dairesine verilmiştir. Kanunun kurumlar vergisi yönünden yararlanılması neticesinde 178.409 TL
ilave vergi Şirket’e tahakkuk ettirilmiştir. Bununla beraber mahsup edilebilecek mali zararların 334.929
TL tutarındaki bölümünden feragat edilmiştir.
31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar ödenecek kıdem tazminatları ile çalışmanın
sonlandırılmasına ilişkin diğer faydaları içermektedir. Şirket iş akitleri sona eren çalışanların bir
bölümüyle imzaladığı sözleşmeler kapsamında çalışmanın sonlandırılmasına ilişkin kıdem tazminatına
ek faydalar sağlamaktadır. Söz konusu ilave faydalar cari ve gelecek dönemlerde taksitler şeklinde
ödenmektedir. Đlave faydaların toplamı cari dönemde gider olarak kayıt edilmiş olup gelecek dönemlerde
ödenecek tutarlar uzun vadeli borçlar içerisinde sunulmaktadır.
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DĐPNOT 9 - STOKLAR
30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla stokların detayları aşağıda sunulmuştur.
30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

Ticari mallar
Hammadde ve malzemeler
Mamuller

125.670
14.798
-

124.697
18.401
4.676

Toplam

140.468

147.774

DĐPNOT 10 - MADDĐ DURAN VARLIKLAR
30 Eylül 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dönemler içinde maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş
amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2011

Đlaveler

Çıkışlar

Maliyet:
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar

4.575.027
74.949
788.632
14.533.599
1.184.341

96.012
35.852
588.742
217.221

(3.783)
(499.838)

4.667.256
74.949
824.484
15.122.341
901.724

Toplam

21.156.548

937.827

(503.621)

21.590.754

Birikmiş amortismanlar:
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

4.290.525
74.949
760.793
3.327.378

98.055
14.920
252.553

(3.783)
-

4.384.797
74.949
775.713
3.579.931

Toplam

8.453.645

365.528

(3.783)

8.815.390

Net kayıtlı değer

12.702.903

30 Eylül 2011

12.775.364
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DĐPNOT 10 - MADDĐ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
1 Ocak 2010

Đlaveler

Maliyet:
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar

4.356.804
74.949
865.270
14.496.583
1.116.237

180.923
13.690
4.724
68.104

(1.752)
(92.363)
(5.593)
-

4.535.975
74.949
786.597
14.495.714
1.184.341

Toplam

20.909.843

267.441

(99.708)

21.077.576

Birikmiş amortismanlar:
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

4.165.406
71.202
786.980
2.994.059

93.334
3.747
38.876
254.417

(1.752)
(72.055)
(5.593)

4.256.988
74.949
753.801
3.242.883

Toplam

8.017.647

390.374

(79.400)

8.328.621

Net kayıtlı değer

Çıkışlar

12.892.196

30 Eylül 2010

12.748.955

Şirket, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 49 yıllığına kiraladığı arsa üzerine Şirket binasını inşa
etmiştir. Söz konusu binanın maliyeti özel maliyetler içinde gösterilmektedir.
DĐPNOT 11 - MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
30 Eylül 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dönemler içinde maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili
birikmiş itfa paylarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2011

Đlaveler

Çıkışlar

30 Eylül 2011

29.591.891

1.720.100

-

31.311.991

749.667

11.758

-

761.425

30.341.558

1.731.858

-

32.073.416

19.635.727

3.473.025

-

23.108.752

662.528

29.558

-

692.086

Toplam

20.298.255

3.502.583

-

23.800.838

Net kayıtlı değer

10.043.303

Maliyet:
Geliştirme maliyetleri
Diğer maddi olmayan
duran varlıklar
Toplam
Birikmiş itfa payları:
Geliştirme maliyetleri
Diğer maddi olmayan
duran varlıklar

8.272.578
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DĐPNOT 11 - MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı)
1 Ocak 2010

Đlaveler

Çıkışlar

30 Eylül 2010

27.075.956

1.733.043

-

28.808.999

706.294

36.891

-

743.185

27.782.250

1.769.934

-

29.552.184

14.920.484

3.538.354

-

18.458.838

618.915

32.186

-

651.101

Toplam

15.539.399

3.570.540

-

19.109.939

Net kayıtlı değer

12.242.851

Maliyet:
Geliştirme maliyetleri
Diğer maddi olmayan
duran varlıklar
Toplam
Birikmiş itfa payları:
Geliştirme maliyetleri
Diğer maddi olmayan
duran varlıklar

10.442.245

30 Eylül 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dönemler içinde geliştirme maliyetlerine ilavelerin
tamamı aktifleştirilen personel maliyetlerinden oluşmaktadır.
Cari dönem amortisman giderleri ve itfa paylarının 3.561.005 TL’si araştırma geliştirme giderlerine,
85.511 TL’si pazarlama, satış ve dağıtım giderlerine, 211.152 TL’si genel yönetim giderlerine ve
10.443 TL satışların maliyetine dahil edilmiştir (30 Eylül 2010: 3.630.225 TL araştırma geliştirme
giderleri; 89.672 TL pazarlama, satış ve dağıtım giderleri; 230.587 TL genel yönetim giderleri,
10.430 TL satışların maliyeti).

DĐPNOT 12 - TAAHHÜTLER VE ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER
30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla taahhütlerin ve alınan teminatların detayları
aşağıda sunulmuştur.
Alınan teminatlar:

Orijinal
para cinsi
Teminat senetleri
Alınan ipotekler

TL
TL

30 Eylül 2011
Orijinal
TL
tutarı
karşılığı

31 Aralık 2010
Orijinal
TL
tutarı
karşılığı

39.400
120.000

39.400
120.000

Toplam

39.400
120.000
159.400
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DĐPNOT 12 - TAAHHÜTLER VE ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
Şirket’in 30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu
teminat/rehin/ipotek (“TRĐ”) pozisyonuna ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:
Şirket tarafından verilen TRĐ’ler:

Orijinal
para cinsi
Kendi tüzel kişiliği adına
vermiş olduğu TRĐ’lerin
toplam tutarı

TL
USD

30 Eylül 2011
Orijinal
TL
tutarı
karşılığı

31 Aralık 2010
Orijinal
TL
tutarı
karşılığı

526.474
78.152

247.877
78.152

Toplam

445.999
144.214
590.213

247.877
120.823
368.700

Şirket tarafından verilen TRĐ’ler kendi tüzel kişiliği adına verilmiş teminat mektuplarını içermektedir.
Sonuçlanan Dava
Şirket’in bağlı ortaklığı olan Logo Business Software GmbH’a Frankfurt idari mahkemesinde Logo
Business Software GmbH’ın eski müşterilerinden GTV Scliess - Systeme GmbH (“davacı”) tarafından
dava açılmıştır. Davacı Logo Business Sofware GmbH’dan satın aldığı paket programdaki hatalar
nedeniyle dava tarihinden itibaren %8 yasal faiziyle birlikte 177.559 Euro (383.581 TL) tazminat talep
etmekteydi. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporu Logo Business Software GmbH’ın yükümlülüklerini
yerine getirdiğini belirtmektedir. Frankfurt idari mahkemesi 7 Mayıs 2008 tarihli kararı ile davayı
reddetmiş ve dava Logo Business Software GmbH lehine sonuçlanmıştır. Davacı söz konusu karara karşı
temyiz davası açmıştır. Bunu takiben Logo Business Software GmbH 25.000 Euro (48.020 TL) ödeyerek
davacı ile uzlaşmaya gitmiştir. Taraflar sulh olmuş ve dava konusu ortadan kalkmıştır.

DĐPNOT 13 - KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI
30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla kıdem tazminatı karşılığının detayları aşağıda
sunulmuştur.

Kıdem tazminatı karşılığı

30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

961.815

977.369

Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde hesaplanmaktadır.
Türk Đş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket ile ilişkisi kesilen veya emekli
olan, 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında,
erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle
mükelleftir. 23 Mayıs 2002’deki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine
ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır.
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DĐPNOT 13 - KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI (Devamı)
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 30 Eylül 2011 tarihi
itibarıyla 2.732 TL (31 Aralık 2010: 2.517 TL) ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü
yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. SPK Finansal Raporlama Standartları,
Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin
geliştirilmesini öngörmektedir. Toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer
öngörüler kullanılmıştır:

Đskonto oranı
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı

30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

%4.66
%93

%4.66
%93

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek
oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı
için, 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren geçerli olan 2.732 TL üzerinden hesaplanmaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığının, 30 Eylül 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dönemlere ait hareketleri
aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2011
1 Ocak
Dönem içindeki artış
Dönem içinde ödenen/tahakkuk eden
30 Eylül

30 Eylül 2010

977.369
198.073
(213.627)

764.963
272.210
(272.697)

961.815

764.476

DĐPNOT 14 - DĐĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla diğer varlık ve yükümlülüklerin detayları aşağıda
sunulmuştur:
Diğer dönen varlıklar:

30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

Đş avansları
Peşin ödenen giderler
Personel avansları
Đndirilecek Katma Değer Vergisi (“KDV”)
Diğer

315.894
181.519
63.819
1.752
-

46.852
59.663
23.931
5.632
5.865

Toplam

562.984

141.943
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DĐPNOT 14 - DĐĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
Diğer kısa vadeli yükümlülükler:

30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

669.566
559.239
504.582
322.788
116.490
130.450

326.380
472.188
584.242
397.145
666.961
494.851
139.299

2.303.115

3.081.066

Alınan avanslar
Gider tahakkukları
Personel izin karşılığı
Gelecek dönemlere ait gelirler
Personele borçlar
Personel primleri karşılığı
Diğer
Toplam

Alınan avanslar Logo Yazılım’ın konsorsiyum lideri olduğu projeye ilişkin Avrupa Birliği’nden alınan
avansı içermektedir. Projeye ilişkin sözleşme Kasım 2009 tarihinde imzalanmış olup yazılım
ürünlerinin diğer yazılımlar ile verimli bilgi alışverişini gerçekleştirmesini hedefleyen proje ile ilgili
çalışmalar 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla başlamıştır.
Gelecek dönemlere ait gelirler satış sonrası destek gelirleri ve LEM satış gelirlerinin gelecek
dönemlere ait kısımlarını ifade etmektedir ve gelecek dönemlere ait gelirlerin 30 Eylül 2011 ve
31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla detayları aşağıda sunulmuştur.
Gelecek dönemlere ait gelirler

30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

Kullandıkça öde gelirleri
Satış sonrası destek gelirleri
Logo Enterprise Membership satış gelirleri

123.112
121.622
78.054

114.126
283.019

Toplam

322.788

397.145

DĐPNOT 15 - ÖZKAYNAKLAR
Şirket’in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş kayıtlı nominal bedeldeki 2.500.000.000
(31 Aralık 2010: 2.500.000.000) hisseden oluşmaktadır. Şirket’in 30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010
tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir.

30 Eylül 2011

Ortaklık
payı (%)

31 Aralık 2010

Ortaklık
payı (%)

Logo Yatırım Holding A.Ş.
Halka açık kısım

17.557.295
7.442.705

70,23
29,77

17.640.130
7.359.870

70,56
29,44

Toplam

25.000.000

100,00

25.000.000

100,00

Sermaye düzeltme farkları

2.991.336

2.991.336

Ödenmiş sermaye toplamı

27.991.336

27.991.336
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DĐPNOT 15 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
Sermayeyi temsil eden hisse senetleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmaktadır. Ana Ortaklık Yönetim
Kurulu üyelerinin en az yarıdan bir fazlasının, Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve denetçilerin, A grubu
pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmesi suretiyle A grubu hisselere tanınan imtiyazlar
mevcuttur. Sermaye düzeltmesi farkları ödenmiş sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin
enflasyona göre düzeltilmiş toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki
farkı ifade eder.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. Đkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş
sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş
sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında
herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Yukarıda bahsi geçen yedeklerin SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca “Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış Yedekler” içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir. 30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010
tarihleri itibarıyla kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerin detayı aşağıda sunulmuştur:
30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

Đştirak ve arsa satış kazançları
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler

923.318
1.688.225
11.922.098

923.318
1.688.225
11.922.098

Toplam

14.533.641

14.533.641

SPK’nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk
finansal tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarın,
SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş finansal
tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmaktaydı.
Bununla birlikte, “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış
geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler,
özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye
yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı.
Şirket 11 Kasım 2004 tarihinde yapılan genel kurulda enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo
denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve geçmiş yıllar zararında izlenen tutarın mahsubuna yönelik
olarak Şirket Yönetim Kurulu’na yetki vermiştir. Şirket SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca
hazırlanan finansal tablolarında 8.330.864 TL olağanüstü yedeklerden, 418.866 TL yasal yedeklerden
ve 1.338.663 TL özkaynaklar enflasyon düzeltme farklarından olmak üzere toplam 10.088.393 TL
tutarında geçmiş yıllar zararı mahsubu yapmıştır. Ancak aşağıdaki açıklamalar kapsamında “Kardan
Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Bu
nedenle söz konusu zarar mahsubu SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal
tablolara yansıtılmamıştır.
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DĐPNOT 15 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk
finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal
Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı
değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özkaynak grubu
içinde “özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynak
kalemlerine ilişkin “özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz sermaye artırımı veya
zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar
dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi.
1 Ocak 2008 itibarıyla yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK
duyurularına göre “Ödenmiş Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi
Đhraç Primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu
tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden
kaynaklanan farlılıklar gibi):
•
•

“Ödenmiş Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş
Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle;
“Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi Đhraç Primleri”’nden kaynaklanmakta
ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş Yıllar Kar/Zararıyla”,

ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları
çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.
Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.
Kar Payı Dağıtımı
SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli 02/51 sayılı toplantısında alınan kararı gereğince; halka açık anonim
ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin
olarak, payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı
konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine; bu kapsamda, kar dağıtımının
SPK’nın Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliği’nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleşmelerinde
bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Temettü dağıtımı yapılmasına karar verilmesi durumunda, bu dağıtımın şirketlerin genel kurullarında
alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek
payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay
dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut
ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin %5’inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan
ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiş ancak bir önceki döneme ilişkin temettü
dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları “eski” ve “yeni” şeklinde
ayrılan anonim ortaklıklardan, faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü
dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtmaları zorunluluğu getirilmiştir.
Şirket’in 2010 yılı mali dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Mayıs 2011 günü yapılmış ve
2010 yılı hesap dönemine ilişkin SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan kayıtlara ve
yasal kayıtlara (Vergi Usul Kanunu’na) göre dağıtılabilir karı oluşmadığından, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda 1 Ocak - 31 Aralık 2010 hesap dönemine
ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
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DĐPNOT 16 - NĐTELĐKLERĐNE GÖRE GĐDERLER
30 Eylül 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla giderler fonksiyon bazında gösterilmiş olup detayları Dipnot
17 ve Dipnot 18’de yer almaktadır.

DĐPNOT 17 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALĐYETĐ
Satışlar
30 Eylül 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık dönemlere ait satışlar ile satışların
maliyetinin detayları aşağıda sunulmuştur.
1 Ocak 30 Eylül 2011

1 Temmuz 30 Eylül 2011

1 Ocak 30 Eylül 2010

1 Temmuz 30 Eylül 2010

Satış gelirleri
Hizmet gelirleri
Satışlardan iadeler
Satışlardan iskontolar

19.821.941
243.344
(1.493.727)
(432.637)

5.822.698
128.206
(193.740)
86.561

13.860.151
411.444
(576.292)
(598.203)

4.575.347
148.713
(429.230)
(176.976)

Net satış gelirleri

18.138.921

5.843.725

13.097.100

4.117.854

Satışların maliyeti

(540.198)

Brüt kar

17.598.723

(192.426)
5.651.299

(728.706)
12.368.394

(165.356)
3.952.498

Satışların Maliyeti
30 Eylül 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık dönemlere ait satışların maliyetinin
detayları aşağıda sunulmuştur.
1 Ocak 30 Eylül 2011

1 Temmuz 30 Eylül 2011

1 Ocak 30 Eylül 2010

1 Temmuz 30 Eylül 2010

372.392
91.089

128.180
26.524

455.306
84.105

125.632
29.292

10.443
32.318

3.772
10.968

10.430
16.519

4.345
3.422

506.242

169.444

566.360

162.691

4.676
29.280

22.982

408
161.938

540.198

192.426

728.706

Doğrudan hammadde ve
malzeme giderleri
Doğrudan işçilik giderleri
Amortisman giderleri ve
itfa payları
Diğer üretim giderleri
Toplam üretim maliyeti
Mamuller değişimi
Satılan ticari malların maliyeti
Satışların maliyeti
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DĐPNOT 18 - ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME GĐDERLERĐ, PAZARLAMA, SATIŞ VE
DAĞITIM GĐDERLERĐ, GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ
30 Eylül 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık dönemlere ait araştırma ve geliştirme
giderleri; pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile genel yönetim giderlerinin detayları aşağıda
sunulmuştur.
1 Ocak 30 Eylül 2011

1Temmuz 30 Eylül 2011

Personel giderleri
Reklam ve satış giderleri
Danışmanlık giderleri
Taşıt giderleri
Seyahat giderleri
Amortisman ve itfa payları
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Kira giderleri
Diğer

2.156.630
951.762
386.056
220.599
126.500
85.511
84.302
21.436
207.270

947.729
332.949
215.969
82.722
40.401
27.795
28.333
7.055
48.672

Toplam

4.240.066

1.731.625

1 Ocak 30 Eylül 2011

1 Temmuz 30 Eylül 2011

Amortisman ve itfa payları
Personel giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Taşıt giderleri
Kira giderleri
Seyahat giderleri
Diğer

3.561.005
2.969.399
148.048
127.078
103.038
46.025
443.093

1.159.930
844.549
48.334
44.364
29.829
7.665
126.622

Toplam

7.397.686

2.261.293

1 Ocak 30 Eylül 2011

1 Temmuz 30 Eylül 2011

Personel giderleri
Taşıt giderleri
Danışmanlık giderleri
Amortisman ve itfa payları
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Seyahat giderleri
Kira giderleri
Diğer

3.020.567
286.975
230.787
211.152
102.064
81.094
31.869
438.108

812.949
101.019
50.633
68.728
33.867
12.313
10.440
175.533

Toplam

4.402.616

1.265.482

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri:

Araştırma ve geliştirme giderleri:

Genel yönetim giderleri:
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DĐPNOT 18 - ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME GĐDERLERĐ, PAZARLAMA, SATIŞ VE
DAĞITIM GĐDERLERĐ, GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ (Devamı)
1 Ocak 30 Eylül 2010

1 Temmuz 30 Eylül 2010

Personel giderleri
Reklam ve satış giderleri
Taşıt giderleri
Amortisman ve itfa payları
Danışmanlık giderleri
Seyahat giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Kira giderleri
Diğer

1.821.317
988.328
151.854
89.672
86.353
84.728
75.839
15.980
206.756

800.238
446.664
53.142
29.932
31.180
23.350
4.434
119.153

Toplam

3.520.827

1.508.093

1 Ocak 30 Eylül 2010

1 Temmuz 30 Eylül 2010

Amortisman ve itfa payları
Personel giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Kira giderleri
Taşıt giderleri
Seyahat giderleri
Diğer

3.630.225
2.598.026
157.011
117.074
114.034
17.150
387.085

1.212.165
802.925
51.423
38.193
33.986
5.628
174.299

Toplam

7.020.605

2.318.619

1 Ocak 30 Eylül 2010

1 Temmuz 30 Eylül 2010

Personel giderleri
Taşıt giderleri
Amortisman ve itfa payları
Danışmanlık giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Kira giderleri
Seyahat giderleri
Diğer

3.242.393
233.023
230.587
138.546
88.624
36.158
33.174
46.856

672.586
81.080
74.067
22.431
30.081
11.419
9.052
-

Toplam

4.049.361

900.716

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri:

Araştırma ve geliştirme giderleri:

Genel yönetim giderleri:
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DĐPNOT 19 - DĐĞER FAALĐYET GĐDERLERĐ
30 Eylül 2011 tarihinde sona eren döneme ait diğer faaliyet giderleri 3.456.494 TL tutarındaki şüpheli
ticari alacak karşılıklarını içermektedir.
DĐPNOT 20 - FĐNANSAL GELĐRLER
30 Eylül 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık dönemlere ait finansal gelirlerin
detayları aşağıda sunulmuştur.
1 Ocak 30 Eylül 2011

1 Temmuz 30 Eylül 2011

Faiz gelirleri
Kur farkı gelirleri/(giderleri), net
Reeskont gelirleri
Menkul kıymet satış karları

149.048
108.500
75.927
18.486

35.716
125.275
3.614
10.936

Toplam

351.961

175.541

1 Ocak 30 Eylül 2010

1 Temmuz 30 Eylül 2010

Finansal gelirler:

Finansal gelirler:
Faiz gelirleri
Menkul kıymet satış karları
Reeskont gelirleri
Kur farkı gelirleri/(giderleri), net

197.979
40.560
37.731
-

69.693
8.625
206
(10.290)

Toplam

276.270

68.234

DĐPNOT 21 - FĐNANSAL GĐDERLER
30 Eylül 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık dönemlere ait finansal giderlerin
detayları aşağıda sunulmuştur.
1 Ocak 30 Eylül 2011

Finansal giderler:

1 Temmuz 30 Eylül 2011

Diğer finansal giderler
Menkul kıymet satış zararları

(435.121)
(96)

(208.543)
(96)

Toplam

(435.217)

(208.639)

1 Ocak 30 Eylül 2010

Finansal giderler:
Kur farkı gelirleri/(giderleri), net
Diğer finansal giderler
Toplam
38
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(95.414)
(13.048)

(95.414)
(4.038)

(108.462)
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DĐPNOT 22 - VERGĐ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ
Ertelenen Vergiler
Şirket, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Finansal
Raporlama Standartları ve Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan yasal finansal tablolar arasındaki
farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak
hesaplamaktadır. Yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri
için kullanılan oran %20’dir (31 Aralık 2010: %20).
30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla ertelenen vergiye konu olan birikmiş geçici farklar
ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan
dökümü aşağıdaki gibidir.
Toplam geçici
farklar
30 Eylül
31 Aralık
2011
2010
Ertelenen vergi varlıkları:
Şüpheli alacak karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
Ertelenen gelirler
Gider karşılıkları
Diğer

751.465
513.530
65.716
197.890

751.465
558.673
58.220
412.714
216.589

Toplam
Ertelenen vergi yükümlülükleri:
Maddi ve maddi olmayan varlıkların
kayıtlı değerleri ile vergi
matrahları arasındaki fark

(994.260)

Toplam
Ertelenen vergi varlığı/(yükümlülüğü), net

(1.031.891)

Ertelenen vergi
varlıkları/(yükümlülükleri)
30 Eylül
31 Aralık
2011
2010

150.293
102.706
13.143
39.578

150.293
111.735
11.644
82.543
43.317

305.720

399.532

(198.852)

(206.378)

(198.852)

(206.378)

106.868

193.154

Kurumlar Vergisi
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği
finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu
konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm
şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu
5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak
üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2011 yılı için %20’dir
(2010: %20).
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DĐPNOT 22 - VERGĐ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ (Devamı)
Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası vb.) ve
indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar
dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye
ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayın 10 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen
geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar
nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı
Kanun”), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin
finansal tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını
öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif
enflasyon oranının (DĐE TEFE artış oranının) %100’ü ve son 12 aylık enflasyon oranının (DĐE TEFE
artış oranının) %10’u aşması gerekmektedir. 2004 yılından sonra söz konusu şartlar sağlanmadığı için
enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar muhasebe kayıtları incelemelerini geriye dönük beş yıl süreyle
yapabilir ve hatalı işlem tespit edilirse ortaya çıkan vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarlarını
değiştirebilirler.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup
edilemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan
Şirket’e ilişkin olanları aşağıda açıklanmıştır:
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na 5035 Sayılı Kanunun 44’üncü maddesi ile
eklenen Geçici Madde kapsamında teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve
kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde
ettikleri kazançları 31 Aralık 2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.
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DĐPNOT 22 - VERGĐ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ (Devamı)
Uzun yıllardır uygulanmakta olan ve en son mükelleflerin belli bir tutarı aşan sabit kıymet alımlarının
%40’ı olarak hesapladıkları yatırım indirimi istisnasına 30 Mart 2006 tarihli 5479 sayılı yasa ile son
verilmiştir. Ancak, söz konusu yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 69. madde uyarınca
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 yılı
kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile:
a)

24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri
kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 Nisan 2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla
yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış
yatırımları için belge kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

b)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19’uncu maddesi kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden
önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu
tarihten sonra yapılan yatırımları nedeniyle, 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat
hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat
hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına
ait kazançlarından indirebilirler.

Anayasa Mahkemesi 15 Ekim 2009 tarihli toplantısında, Gelir Vergisi Kanunu’ndaki yatırım indiriminde
süre sınırlamasına ilişkin geçici 69’uncu maddesinde yer alan hükümlerini iptal etmiş ve 2009 yılı Ekim
ayı içinde konuya ilişkin toplantı notlarını internet sitesinde yayımlamıştır. Anayasa Mahkemesi’nin
yatırım indiriminde süre sınırlamasının “2006, 2007, 2008 yılları” iptaline ilişkin kararı 8 Ocak 2010
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ve bu şekilde yatırım indirimiyle ilgili süre
sınırlaması da ortadan kalkmış bulunmaktadır. Şirket’in gelecek yıllarda indirim konusu yapabileceği
1.405.908 TL tutarında devreden yatırım indirimi bulunmaktadır.
30 Eylül 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık dönemlere ait gelir tablolarında yer
alan vergi giderleri aşağıda özetlenmiştir.
1 Ocak 30 Eylül 2011

1 Temmuz 30 Eylül 2011

1 Ocak 30 Eylül 2010

1 Temmuz 30 Eylül 2010

Cari dönem vergi gideri
Ertelenen vergi geliri/(gideri)

(86.285)

(42.135)

(89.127)

(16.104)

Toplam vergi geliri/(gideri)

(86.285)

(42.135)

(89.127)

(16.104)

DĐPNOT 23 - HĐSSE BAŞINA KAZANÇ/KAYIP
30 Eylül 2011 tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönemde 1 Kuruş nominal değerden hesaplanan bin
hisse başına 0,92 TL dönem kaybı isabet etmiştir (30 Eylül 2010: 0,87 TL hisse başına kayıp).
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DĐPNOT 24 - ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI
i)

30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili
taraflara borçlar:
a)

b)

ii)

Đlişkili taraflardan alacaklar:

30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

Logomotif Multimedya ve Elektronik
Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Logo Yatırım Holding A.Ş.
Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.

11.603
11.324
-

18.844
7.913
152

Toplam

22.927

26.909

30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.
Ortaklara borçlar

84.789
1.214

1.214

Toplam

86.003

1.214

Đlişkili taraflara borçlar:

30 Eylül 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık dönemler içinde ilişkili
taraflara yapılan satışlar, verilen hizmetler ve ilişkili taraflardan elde edilen finansman
gelirleri:
a)

Đlişkili taraflara verilen hizmetler:

1 Ocak 30 Eylül 2011

1 Temmuz 30 Eylül 2011

Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.
Logo Yatırım Holding A.Ş.
Logomotif Multimedya ve Elektronik
Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

43.734
2.655

17.171
885

1.062

354

Toplam

47.451

18.410

1 Ocak 30 Eylül 2010

1 Temmuz 30 Eylül 2010

Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.
Logomotif Multimedya ve Elektronik
Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Logo Yatırım Holding A.Ş.

17.795

3.529

2.543
1.062

472
472

Toplam

21.400

4.473

42

LOGO YAZILIM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT
KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAYICI DĐPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

DĐPNOT 24 - ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
iii)

30 Eylül 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık dönemler içinde ilişkili
taraflardan alınan hizmetler ve diğer işlemler:
a)

Đlişkili taraflardan hizmet alımları:

1 Ocak 30 Eylül 2011

1 Temmuz 30 Eylül 2011

Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.
Logo Yatırım Holding A.Ş.
Logomotif Multimedya ve Elektronik
Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

261.597
5.219

178.349
2.056
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-

Toplam

266.856

180.405

1 Ocak 30 Eylül 2010

1 Temmuz 30 Eylül 2010

64.982

51.696

59.638
5.247

2.062

129.867

53.758

Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.
Logomotif Multimedya ve Elektronik
Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Logo Yatırım Holding A.Ş.
Toplam
b)

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline yapılan ödemeler:
1 Ocak 30 Eylül 2011

1 Temmuz 30 Eylül 2011

Yönetim kurulu ve üst düzey
yöneticilere ödenen ücretler

1.769.651

518.358

Toplam

1.769.651

518.358

1 Ocak 30 Eylül 2010

1 Temmuz 30 Eylül 2010

Yönetim kurulu ve üst düzey
yöneticilere ödenen ücretler

2.398.765

611.609

Toplam

2.398.765

611.609

30 Eylül 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dönemler içinde yönetim kurulu üyeleri ve
üst düzey yönetim personeline (üst düzey yönetim personeli genel müdür ve genel müdür
yardımcılarını içermektedir) sağlanan faydaların tamamı kısa vadeli faydalardır ve ücret,
prim, işten ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar ve diğer ödemeleri içermektedir.
30 Eylül 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dönemler içinde işten ayrılma sonrası
faydalar, diğer uzun vadeli faydalar, hisse bazlı ödemeler bulunmamaktadır.
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DĐPNOT 25 - FĐNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĐSKLERĐN NĐTELĐĞĐ VE
DÜZEYĐ
25.1 Finansal risk yönetimi
Kredi riski
Finansal varlıkların sahipliği karşı tarafın sözleşmeyi yerine getirememe riskini beraberinde getirir.
Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama riski
kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır.
Likidite riski
Đhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi
işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade
eder. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek
kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Şirket
yönetimi, tahmini nakit akımlarına göre Şirket’in likidite rezerv hareketlerini izlemektedir. Şirket
yönetimi, likidite riskini yönetmek için elinde, gelecek yakın dönem nakit çıkışını karşılayacak miktarda
nakit ve kredi taahhüdü bulundurmaktadır. Bu kapsamda Şirket’in, bankalarla yapılmış olan, ihtiyacı
olduğu anda kullanabileceği 10.750.000 TL tutarında kredi taahhüt anlaşması bulunmaktadır.
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DĐPNOT 25 - FĐNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĐSKLERĐN NĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ (Devamı)
Şirket’in finansal yükümlülüklerinden kaynaklanan likidite riskini gösteren tablo aşağıdaki gibidir:
Defter değeri

Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar toplamı

3 aydan kısa

3-12 ay arası

1-5 yıl arası

5 yıldan uzun

Finansal borçlar

276.395

276.395

276.395

-

-

-

Ticari borçlar
- Đlişkili taraf
- Diğer

86.003
761.260

86.003
761.260

86.003
761.260

-

-

-

Diğer borçlar
- Đlişkili taraf
- Diğer

650.551

650.551

650.551

-

-

-

31 Aralık 2010

Defter değeri

Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar toplamı

3 aydan kısa

3-12 ay arası

1-5 yıl arası

5 yıldan uzun

Finansal borçlar

236.381

236.381

236.381

-

-

-

Ticari borçlar
- Đlişkili taraf
- Diğer

1.214
493.516

1.214
493.516

1.214
493.516

-

-

-

Diğer borçlar
- Đlişkili taraf
- Diğer

957.972

957.972

957.972

-

-

-

30 Eylül 2011
Türev olmayan finansal yükümlülükler

Türev olmayan finansal yükümlülükler
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DĐPNOT 25 - FĐNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĐSKLERĐN NĐTELĐĞĐ VE
DÜZEYĐ (Devamı)
Faiz oranı riski
Şirket yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluşan
doğal tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarını kısa vadeli yatırım araçlarında
değerlendirmektedir.
Şirket’in faiz oranına duyarlı finansal araçlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

2.010.180
-

4.228.042
-

635.688
-

279.760
-

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
- Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara
yansıtılan varlıklar
Finansal yükümlülükler
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
- Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara
yansıtılan varlıklar
Finansal yükümlülükler

Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan varlıklar, vadesi üç aydan kısa, sabit faizli yabancı
para ve TL vadeli banka mevduatlarından ile likit fonlardan oluşmaktadır.
Fonlama riski
Var olan ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, var olan ve muhtemel borç yükümlülüklerini
karşılayabilecek tutarda likit fonları elde bulundurma ve fonlama imkanı yüksek borç verenlerden yeterli
fonlama taahhütlerinin sağlanması yoluyla yönetilmektedir.
Đthalat/ihracat ve döviz yükümlülüğünün hedge edilme oranı
30 Eylül 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dönemlerdeki toplam ihracat ve ithalat tutarlarının TL
karşılıklarını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur.

Toplam ihracat tutarı
Toplam ithalat tutarı
Toplam döviz yükümlülüğünün hedge edilme oranı
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1.109.983
246.296
-

558.424
349.438
-

LOGO YAZILIM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2011 TARĐHLERĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT
KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAYICI DĐPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

DĐPNOT 25 - FĐNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĐSKLERĐN NĐTELĐĞĐ VE
DÜZEYĐ (Devamı)
Yabancı para kuru riski
Şirket’in yabancı para cinsinden varlıkları yabancı para cinsiden yükümlülüklerinden fazladır. Bu
nedenle Şirket’in önemli bir yabancı para kuru riski bulunmamaktadır. Aşağıdaki tablo 30 Eylül 2011 ve
31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla Şirket’in yabancı para pozisyonu riskini özetlemektedir.
Yabancı para pozisyonu:

30 Eylül 2011

Varlıklar
Yükümlülükler

31 Aralık 2010

1.125.997
(1.075.791)

Net yabancı para pozisyonu

1.429.417
(739.512)

50.206

689.905

Logo Yazılım tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para
cinslerine göre aşağıdaki gibidir:

Yabancı
para cinsi

30 Eylül 2011
Yabancı
para
TL
tutarı
karşılığı

31 Aralık 2010
Yabancı
para
TL
tutarı
karşılığı

Hazır değerler ve
menkul kıymetler

ABD Doları
Avro
Diğer

123.630
46.749
-

228.131
117.605
251

35.062
83.905
-

54.206
171.929
52

Ticari alacaklar ve ilişkili
taraflardan alacaklar

ABD Doları
Avro

392.408
21.871

724.110
55.021

765.012
2.445

1.182.708
5.011

Diğer alacaklar

ABD Doları
Avro

313
120

578
301

7.849
1.648

12.134
3.377

Yabancı para varlıklar
Ticari borçlar ve ilişkili
taraflara borçlar

1.125.997
Avro
ABD Doları

374.351
72.637

Yabancı para yükümlülükler

941.754
134.037
1.075.791
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DĐPNOT 25 - FĐNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĐSKLERĐN NĐTELĐĞĐ VE
DÜZEYĐ (Devamı)
25.2 Sermaye riski yönetimi
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla
en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket’in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını
değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak
için varlıklarını satabilir.
Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Şirket sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu
oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin
toplam borç tutarından (konsolide bilançoda gösterildiği gibi finansal borçları, ticari borçları ve ilişkili
taraflara borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, konsolide bilançoda gösterildiği
gibi özkaynaklar ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
30 Eylül 2011

31 Aralık 2010

Toplam borçlar
Eksi: nakit ve nakit benzeri değerler (Dipnot 3)

1.123.658
(3.707.548)

731.111
(4.907.957)

Net borç

(2.583.890)

(4.176.846)

Toplam özkaynaklar

29.067.804

31.375.756

Toplam sermaye

26.483.914

27.198.910

(%12)

(%15)

Borç/sermaye oranı

DĐPNOT 26 - FĐNANSAL ARAÇLAR
Makul değer, zorunlu satış veya tasfiye dışında tarafların rızası dahilindeki bir işlemde, bir finansal
aracın alım satımının yapılabileceği tutardır. Mevcut olması durumunda piyasa fiyatı makul değeri en
iyi biçimde yansıtır.
Şirket, finansal araçların tahmini makul değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip gerçek
değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan
tahminler, her zaman, Şirket’in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi
olmayabilir.
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LOGO YAZILIM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2011 TARĐHLERĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT
KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAYICI DĐPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

DĐPNOT 26 - FĐNANSAL ARAÇLAR (Devamı)
Finansal araçların makul değerinin tahmini için kullanılan yöntem ve varsayımlar aşağıdaki gibidir.
Parasal varlıklar
Yabancı para cinsinden bakiyeler dönem sonunda yürürlükteki yabancı para kurları kullanılarak Türk
Lirası’na çevrilmektedir. Bu bakiyelerin kayıtlı değere yakın olduğu öngörülmektedir.
Nakit ve nakit benzeri değerlerin de dahil olduğu belirli finansal varlıklar maliyet değerleri ile
taşınırlar ve kısa vadeli olmaları sebebiyle kayıtlı değerlerinin yaklaşık olarak makul değerlerine eşit
olduğu öngörülmektedir.
Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili şüpheli alacak karşılıklarıyla beraber makul değeri
yansıttığı öngörülmektedir.
Parasal yükümlülükler
Kısa vadeli olmaları sebebiyle finansal borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kayıtlı değerlerinin
makul değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır.

DĐPNOT 27 – BĐLANÇO TARĐHĐNDEN SONRAKĐ OLAYLAR
Şirket’in 31 Ekim 2011 tarihli ĐMKB Özel Durum Açıklamasına göre; “Şirketimiz tarafından Türkiye
Vakıflar Bankası T.A.O ile imzalanan uzun vadeli kredi sözleşmesi uyarınca şirkete açılan uzun vadeli
kredinin teminatı olarak Şirketimizin GOSB binası üzerinde sahip olduğu daimi ve müstakil nitelikteki
üst hakkı üzerinde 6.125.000.- TL tutarında teminat ipoteği verilmiştir.”
Şirket’in 1 Kasım 2011 tarihli ĐMKB Özel Durum Açıklamasına göre; “ Şirketimiz ile Coretech Bilgi
Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi (“Coretech”) hissedarları arasında Coretech hisselerinin
tamamının satın alımı konusunda 4.862.000.-TL şirket değeri (enterprise value) üzerinden hisse
satışına ilişkin anlaşma 31 Ekim 2011 tarihi itibarıyla imzalanmıştır. Anlaşmaya göre satışa konu
Coretech’ in 2011 ve 2012 gelir performansına bağlı olarak şirket değeri 7 milyon TL’ sına kadar
yükselebilecektir.Şirketimiz tarafından hisselere karşılık 3.546.251.- TL ödenecek olup, 2011 mali
dönemi toplam cirosuna bağlı olarak 670.000.-TL , 2012 mali dönemi toplam ciro performansına bağlı
olarak da 1.399.998.-TL’na kadar şartlı ek hisse bedeli ödemesi yapılabilecektir. Sözkonusu işlemin
gerçekleşmesi Türk Rekabet Kurulu’nun onayına ve sözleşmedeki ön şartların gerçekleşmesine
tabidir. Rekabet Kurumunun onayına müteakiben Taraflar ek anlaşma imzalayarak anlaşmayı
yürürlüğe sokacaktır.

……………..
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