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LOGO YAZILIM 2009 Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu Baþkanýnýn Mesajý

M. Tuðrul TEKBULUT
Yönetim Kurulu Baþkaný
Deðerli LOGO Hissedarlarý,
Bir dönemi daha kapatmýþ bulunuyoruz. 2009 mali
yýlýnda, bir önceki yýl baþlayan global mali krizin
müþterilerimizin çoðunluðunu teþkil eden reel
sektör iþletmelerini derinden etkilediðine tanýk
olduk. Doðal olarak bu süreçten biz de olumsuz
yönde etkilendik.
1990'larý dört krizle atlatan bizler, doðal olarak
bundan sonra çok çalkantýlý geçeceði belli olan
Dünya ekonomik ortamýnda en tecrübeli
aktörlerden biriydik. Yaklaþtýðý çok önceden belli
olmaya baþlayan bu krizi soðukkanlýlýkla, sýfýr borç
ve güçlü nakit birikimiyle karþýladýk. Faaliyetlerimizi
durdurmadan, hýzla küçüldük ve giderlerimizi
azalttýk. Çalýþkan LOGO personeli bu sürece
olgunlukla ve fedakarlýkla göðüs gerdi.
Piyasalardaki durgunluklardan yararlanarak, iç
süreçlere ve kalite çalýþmalarýna odaklandýk. Yazýlým
süreçlerinde yaptýðýmýz yeniliklerle ürün kalitemiz
arttý, teslimatlarýmýzý gün sektirmeden yapmaya

baþladýk. Kurumsal yönetime ve þeffaflýða önem
verdik. Mali durumumuzu ve piyasa ile ilgili
yorumlarýmýzý basýnla, aracý kurumlarla ve
yatýrýmcýlarla paylaþtýðýmýz düzenli açýklayýcý
toplantýlar gerçekleþtirdik. Yýllardýr kurumsal
yönetime verdiðimiz önem meyvelerini verdi: ÝMKB
Kurumsal Yönetim Ýndeksine 8.05 puanla giriþ yaptýk.
Wall Street krizinden sonra önemi gittikçe anlaþýlan,
açýklýðýn, þeffaflýðýn ve dürüst yönetimin, ülkemizde
ve sektörümüzde önderliðini yaptýk. Kýsacasý
zamanýmýzý yeni bir büyüme dönemine hazýrlýklarla
deðerlendirdik.
Yýlýn ikinci yarýsýndan itibaren toparlanma süreci
baþladý, nitekim son iki çeyrekte geçmiþ yýla göre
%30 büyüme kaydettik. Mali tablomuzda görülen
4.4 milyon TL zararýn geçmiþ yýllarda yapmýþ
olduðumuz Ar-Ge çalýþmalarýnýn amortismanýndan
ibaret olduðuna dikkat etmenizi diliyoruz. Dönem
içinde nakit kaynaklarýmýzda herhangi bir azalma
olmamýþ, hatta tahsilatlara verilen önem sayesinde
bir miktar da artmýþtýr.
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Ekonomik toparlanmanýn hýzlanacaðý 2010 yýlýna
hazýrlýklarýmýzý tamamlamýþ olarak girdiðimizi
düþünüyoruz. Hýzlý bir atýlým gerçekleþtirecek maddi
ve insani kaynaklara sahibiz. Gerek konjonktürel
düzelme nedeniyle, gerekse geçtiðimiz yýllarda
geliþtirdiðimiz ürünlerin bu yýl pazara sürülebilecek
hale gelmesiyle, yeni mali yýlýmýzda önemli çýkýþ
yaþayacaðýmýzý düþünüyoruz. Bize göstermiþ
olduðunuz güven için teþek kür ediyor,
yatýrýmlarýnýzýn karþýlýðýný verebilmek için var
gücümüzle çalýþtýðýmýzý bilmenizi istiyoruz.

Saygýlarýmla,
M. Tuðrul Tekbulut

Yönetim Kurulu Baþkaný
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Ýcra Kurulu Baþkanýnýn Mesajý

Ali GÜVEN
Ýcra Kurulu Baþkaný
Deðerli LOGO Hissedarlarý,
Bildiðiniz gibi Türkiye ekonomisi, global koþullara
paralel olarak 2008 yýlýnýn son çeyreðinde baþlayan
ve 2009un son çeyreðine kadar süren bir küçülme
yaþamýþtýr. Üst üste dört çeyrek süren küçülmenin
ardýndan 2009un son çeyreðinde %6'lýk bir büyüme
yaþamamýz yeniden büyümenin baþladýðýna iliþkin
göstergeleri de beraberinde getirmiþtir. Ýmalat
sanayi baþta olmak üzere birçok daralan sektörde
büyümenin yeniden baþlamasýna þirket olarak satýþ
ve sipariþlerdeki artýþlar ile LOGO da biz de tanýk
olduk. Satýþ gelirlerimiz 2009un üçüncü çeyreðinde
2008e göre %31, dördüncü çeyreðinde %14
büyüdü. Þirket olarak 2010un 2. yarýsýnda büyüme
ve 2009 yýlýnda yaþanan daralmanýn telafi edilmesi
hedefliyoruz.
Dünya ve Türkiyedeki ekonomik ortam satýþ
gelirlerimize yansýdý ancak, bu dönemde þirket
olarak orta dönem startejilerimizi uygulamaya
koyma hedefimizden hýz kesmedik. Maliyetlerimizi
yeniden yapýlandýrýp, likiditemizi korurken periyodik
gelir kalemimizi çeþitlendirdik ve artýrdýk.

Deðerli Hissedarlarýmýz, bildiginiz gibi 2006 yýlýnda
CEO olarak göreve baþladýðýmda o dönemdeki
hedeflerimizi 4 ana baþlýk altýnda toplamýþtým.
. Birinci hedefimiz, iç pazardaki pazar
liderliðimizi büyüyerek sürdürmekti. Bunun için
mevcut ürünlerimizi iyileþtirmek ve yeni ürünler
sunmak hedefini koymuþtuk. 2006 yýlýndan itibaren
ürün gamýmýzdaki mevcut ürünleri geliþtirerek yeni
versiyonlarýný pazara sunduk. Bunun dýþýnda çok
önemli stratejik iþbirlikleri gerçekleþtirdik ve bu iþ
birlikleri sonucunda geliþtirdiðimiz ürünleri
duyurduk.
. Ýkinci hedefimiz dýþ pazara yönelikti. Dýþ
pazarda önce bölgesel sonra global güç olmayý
hedefledik. Bunun için yurtdýþý operasyonlarýna
aðýrlýk verdik. Tamamen o bölgenin çalýþanlarýndan
oluþan bir ekiple, Dubai ofisimizi açtýk. Satýþlar ve
o bölgedeki faaliyetlerimiz planladýðýmýz gibi
ilerledi. Maalesef global kriz nedeniyle, pekçok
þirketin yaptýðý gibi Dubai ofisimizi ve oradaki
faaliyetlerimizi askýya aldýk. Þu anda yurtdýþý
operasyonlarýmýzý merkezi olarak yürütüyoruz. 2010
yýlýnda yeni iþ or tak lýk larý ile yur tdýþý
operasyonlarýmýza hýz kesmeden devam edecegiz.
. Üçüncü hedefimiz Ar-Ge ve inovasyon
konusundaydý. Bu konuda hedeflerimizi fazlasýyla
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gerçekleþtirdik. Son 3 yýldýr tüm Ar-Ge
araþtýrmalarýnda sektör lideri olarak yeralýyoruz.
2009 yýlýnda Turkishtime dergisinin yayýnladýðý
araþtýrmada Türkiye genelinde 13. sýrada yeraldýk.
Ayrýca inovasyon konusundaki çalýþmalarýmýz
önemli bir ödüle layýk görüldü. Daha önce IBM
tarafýndan Yenilikçi Açýk Mimari Çözüm ödülüne
sahip olan Unity on Demand, TÜBÝTAK, TÜSÝAD,
TTGV tarafýndan verilen 8. Teknoloji ödülüne layýk
görüldü.
. Ve son olarak borsa kültürü ki bu baþlýk halka
açýk bir þirket olarak varolduðumuz sürece
hedeflerimizin en baþýnda yeralacak. 2009 yýlýnda
LOGOnun SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine
uyumunu ölçmek amacýyla bir çalýþma yapýlmýþ ve
derecelendirme notu 10 üzerinden 8,05 olarak
belirlenmiþtir. 8,05 derecelendirme notu LOGOnun
SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine önemli ölçüde
uyum saðladýðý, çoðu gerekli politika ve önlemleri
uygulamaya soktuðu ve ÝMKB Kurumsal Yönetim
Endeksine üst düzeyde dahil edilmeyi hak ettiði
anlamýna gelmektedir. Türkiyenin halka açýlan ilk
biliþim firmasý olarak geçmiþ dönemde olduðu gibi
önümüzdeki dönemde de hedefimiz, borsa
kültürünü gerek þirketimizde gerekse sektörümüzde
benimsetmek.
Biz hedeflerle çalýþmayý severiz. Ar-Ge ve inovasyon
ve borsa kültürü hedefimiz yukarýda da ifade ettiðim
gibi devam edecek. Yeni dönem hedeflerimize
bakýldýðýnda:
. Yeni bir iþ modelini çok kýsa sürede
uygulamaya koyacaðýz. Abonelik baþlýðý altýnda
topladýðýmýz bu modelin bir parçasýnda, yazýlým bir
hizmet ürünü þeklinde sunulmasý da var. Türkiye
ekonomisi krizlere açýk bir ekonomi. Krizde de
öncelikli olarak ertelenen yatýrýmlar biliþim ve
özellikle de yazýlým. Bizim gibi bu kadar geniþ
kullanýcý bazýna sahip firmalar için, yurtdýþýnda da
benzer örneklerini gördüðümüz gibi, periyodik gelir
elde etmek firmalarýn devamlýlýðý açýsýndan önem
taþýyor. Ayrýca KOBÝler tüm iþlerini çözecek kullanýmý
ve sahip olmasý kolay çözümlere ihtiyaç duyuyor.
Bu doðrultuda bundan sonraki hedefimiz, öncelikle
yazýlýmýn kolay sahip olunmasý ve kullanýlmasý adýna
yeni iþ modelleri geliþtirmek. Bunu gerçekleþtirirken
ürün, hizmet, kanal ve teknoloji organizasyonumuzu
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bunu destekleyecek þekilde yapýlandýrýp, bir yandan
mevcut uygulamalarýmýzý mükemmelleþtirmek,
diðer yandan da yeni uygulama modelleri sunmayý
hedefliyoruz. Ayrýca bu yeni model ile yaygýnlaþarak
Pazar payýmýzý daha da büyüteceðiz.
. KOBÝlere giden yol: LOGO. LOGO kurulduðu
günden beri KOBÝlerle çalýþýyor. Onlara
verimliliklerini artýran çözüm ve hizmetler sunuyor.
170bin firma ve 1milyon200binin üzerindeki
kullanýcýsý sayýsý ile LOGO, teknolojisi ve tecrübesi
ile KOBÝlere ulaþmanýn en iyi yolu. Bu nedenle LOGO
çok önemli stratejik iþbirlikleri gerçekleþtirmiþtir.
2009 yýlýnda, Garanti Bankasý ile gerçekleþtirilen
GOGaranti uygulamasý, Türkiyede bir ilk oldu. Bu
uygulamayla, Garanti Bankasý LOGO ürünlerinde
þube açtý. 2010 yýlýnda temelleri 2009 yýlýnda atýlan
çok önemli iþbirlikleri duyuruyor olacaðýz.
LOGO olarak, baþta KOBÝler olmak üzere þirketlerin,
yurtiçi ve yurtdýþý pazarlardaki rekabet avantajlarýný
artýrabilmeleri için biliþime ulaþabilmelerinin
kolaylaþtýrýlmasý gerektiðine inanýyoruz. Bu nedenle
müþterilerimize kullaným kolaylýðý saðlayacak ve
kolay sahip olunacak yenilikçi projeler ve iþ
modelleri üzerinde çalýþmaya devam ediyoruz. Bunu
gerçekleþtirirken ürün, hizmet, kanal ve teknoloji
organizasyonumuzu bunu destekleyecek þekilde
yapýlandýrýp, bir yandan mevcut uygulamalarýmýzý
mükemmelleþtirmek, diðer yandan da yeni
uygulama modelleri sunmayý hedefliyoruz.
Amacýmýz LOGOnun elektrik, su, doðal gaz gibi
iþletmeler için bir Business Utility olmasýný
saðlamak. Bu yöndeki çalýþmalarýmýza da hýz
kesmeden devam edeceðiz.

Saygýlarýmla,

Ali GÜVEN
CEO

YÖNETÝM
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M. TUÐRUL TEKBULUT
Yönetim Kurulu Baþkaný
LOGOnun kurucu üyelerinden M. Tuðrul Tekbulut, 1980 yýlýnda
Boðaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliði Bölümünden mezun oldu.
1983 yýlýnda ayný bölümden yüksek lisans derecesini aldý. Halen LOGO
Yazýlým Yönetim Kurulu Baþkanlýðý yapan M. Tuðrul Tekbulut, ayný
zamanda TÜBÝSAD (Türkiye Biliþim Sanayicileri Derneði) ve Türkiye
Biliþim Vakfý Yönetim Kurulu Üyesidir.

T. MÜGE PERÝ
Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý / Ýcra Kurulu Üyesi
Kalite, Ýnsan Kaynaklarý ve Altyapý
Yýldýz Teknik Üniversitesinden Kimya Mühendisi olarak 1980 yýlýnda
mezun oldu. Metal sektöründe Kalite Kontrol Müdürü ve Üretim
Planlama Þefi olarak çalýþtý. 1987 yýlýnda biliþim sektörüne geçti. 1989
yýlýnda satýþ temsilcisi olarak katýldýðý LOGOda 1992 yýlýnda
Operasyonlar Genel Müdür Yardýmcýsý, 1997 yýlýnda Kalite ve Ýnsan
Kaynaklarý Genel Müdür Yardýmcýsý görevlerini aldý. Mart 2004ten bu
yana Yönetim Kurulu Üyesi ve Ýcra Kurulu Üyesi, Mayýs 2008den bu
yana Yönetim Kurulu Baþkaný Yardýmcýsý ve Ýcra Kurulu Üyesi olarak
görev yapmaktadýr.

ALÝ GÜVEN
Yönetim Kurulu Üyesi/Ýcra Kurulu Baþkaný
1986 yýlýnda Ortadoðu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði
bölümünden mezun olan Ali Güven, 1988 sonunda IBM Türk ekibine
katýlarak çeþitli bölümlerde yönetici olarak çalýþtý. 1997 yýlýnda, IBMin
Parisdeki EMEA Merkezine atandý. 1998de, TIVOLI EMEA Operasyon
Direktörlüðüne getirildi. IBM Türk Kanaldan Sorumlu Genel Müdür
Yardýmcýsý ve Ýcra Kurulu Üyesi olarak Türkiyeye dönen Güven, 2005
sonunda IBMden ayrýlarak 2006 yýlý Þubat ayýnda LOGO Yazýlýma Ýcra
Kurulu Baþkaný (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandý. Ali Güven
ayný zamanda TÜBÝSAD (Türkiye Biliþim Sanayicileri Derneði) yönetim
kurulu üyesidir.
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METÝN ÇAÐLAR
Yönetim Kurulu Üyesi (Baðýmsýz)
Dr. Metin Çaðlar, 1963 Yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinden ekonomi alanýnda mezun olduktan sonra ayný yýl
Atatürk Üniversitesinde asistan olarak çalýþtý. Nebraska Üniversitesinde
tarým ekonomisi alanýnda master derecesini tamamlayan Çaðlar, Iowa
Eyalet Üniversitesinde ekonomi alanýnda doktora derecesini aldý.
Türkiyenin en büyük yatýrým bankasý olan Sýnai Kalkýnma Bankasýnda
görev aldýðý 20 yýl boyunca 400ün üzerinde projenin geliþtirilmesi ve
finansmanýnda aktif rol aldý. Türkiyede birçok tekstil ve enerji projesinin
hayata geçmesinde öncülük etti. 1995 yýlýnda bankadan emekli oldu
ve Türkiyenin en büyük holdinglerinden biri olan Zorlu Holdinge
katýldý. Çaðlar, Vestelin geliþim sürecini devraldý ve Ýcra Kurulu
Baþkanlýðýna getirildi. Göreve getirildikten 5 yýl sonra Vestel 1,7 milyar
USDlik piyasa deðeri ile Türkiyenin lider ihracat þirketi oldu. Çaðlar,
dünyaca bilinen ev tekstili þirketleri Taç Linen ve Korteksin yatýrýmýný
gerçekleþtirdi. Þu sýralar bu þirketler 180 milyon USDye kadar ihracat
yapmaktadýr. Dr. Çaðlar Türkiyenin orta ölçekli bankalar arasýnda en
hýzlý geliþen bankasý olan Denizbankta da Yönetim Kurulu Baþkanlýðý
yaptý. Çaðlar, özellikle tekstil sektörü baþta olmak üzere bir çok sektör
ve alanda yöneticilik ve proje finansmaný yaparak engin bir deneyime
sahiptir. Þu anda, tekstil, teknoloji ve finans sektöründe bir çok firmada
kurucu ortak ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadýr.

ERDEM ÖZEL
Yönetim Kurulu Üyesi (Baðýmsýz)
1958 Ankara doðumlu. Öðretimini Ankara'da tamamladý. Ankara
Üniversitesi Ýsletme Fakültesi'nden mezun oldu ve Baþbakanlýk Devlet
Planlama Teþkilatý ve Devlet Ýstatistik Enstitüsü'nde uzman ve yönetici
olarak görev yaptý. London Business School'a devam etti ve dönüþünde
Ute Holding'de çalýþmaya baþladý. DEC, Motorola ve Microsoft'un
temsilciliðini yürüten bu grupta Genel Müdür'lük ve Ortaklýk yaptý.
1986-1990 arasýnda yurtiçi ve yurtdýþýnda 20den fazla
mesleki/uzmanlýk programýna katýldý. Bu yýllar arasýnda Türkiye'de ilk
sayýlacak bir çok giriþime ve ürüne imza attý. Bunlar arasýnda, Bilgisayar
Dergisi ve Bilgisayar Kongresi ve bu yapý içinde yürütülen faaliyetler,
Biliþim Sektörüne önemli açýlýmlar ve katkýlar saðladý. 1992 yýlýnda
Ýnterpro Holding'in kurucularý arasýnda yer aldý ve bugün kendi
alanýnda Avrupa'nýn ilk üç fuarýndan biri haline gelen Cebit Biliþim
Fuarý'nýn Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliðini yürüttü. Ayný
yýllarda, TÜBÝSAD Yönetim Kurulu Üyeliði, TBD Ýstanbul Yönetim Kurulu
Üyeliði, TFYD Yönetim Kurulu Üyeliði yaptý. Halen Ýnterpro Holding
Yürütme Kurulu Üyesi olarak gruba ait þirketlerde aktif görevler
yürütmektedir.
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GÜLNUR ANLAÞ
Ýcra Kurulu Üyesi / Mali ve Hukuki Ýþler
Ortadoðu Teknik Üniversitesi, Ýdari Ýlimler Fakültesi, Ýþletme
Bölümünden 1984 yýlýnda mezun oldu. 1989 yýlýnda Texas Tech
Universitesinden iþletme yüksek lisans, 1991 yýlýnda University of
Delawareden ekonomi yüksek lisans derecelerini aldý. Kariyerine
Interbankda müfettiþ yardýmcýsý olarak baþladý. Ardýndan Chemical
Bank ve Westdeutsche Landesbank AGda kurumsal finans alanýnda
çok sayýda projenin geliþtirmesi ve finansmanýný gerçekleþtirdi. 20012005 yýllarý arasýnda Teba Þirketler Grubunda finansdan sorumlu
baþkan yardýmcýlýðý yaptý. 2006 yýlýnýn Kasým ayýndan itibaren LOGOda
Mali ve Hukuki Ýþlerden sorumlu Ýcra Kurulu Üyesi, 2008 Mayýs ayýndan
itibaren Ýcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadýr.
BÝROL Ý. CABADAK
Ýcra Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Ýzmir 9 Eylül Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Ýþletme Bölümünden 1986 yýlýnda
mezun oldu. Deðiþik sektörlerde satýþ temsilcisi olarak çalýþtýktan
sonra, 1991 yýlýnda LOGOda göreve baþladý. 1992de Bölge Bayi
Müdürü, 1995te Kanal Geliþtirme Müdürü, 1997 yýlýnda Yurtiçi Satýþlar
Genel Müdür Yardýmcýsý olan Cabadak, 2004 yýlý Mart ayýndan itibaren
Genel Müdür olarak görevini devam ettirmektedir. Cabadak, YASAD
(Yazýlým Sanayicileri Derneði) Yönetim Kurulu Üyesi, BÝTÝS (Bilgi ve
iletiþim Teknolojileri Ýþverenleri Sendikasý) Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB
(Türkiye Odalar Borsalar Birliði) Yazýlým Sektör Meclisi Üyesidir.

M. BUÐRA KOYUNCU
Ýcra Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Ýstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliðinden
1994 yýlýnda mezun oldu. 1993 yýlýnda Sistem Analisti olarak katýldýðý
LOGOda daha sonra sýrasýyla Proje Yöneticisi ve Ürün Geliþtirme
Müdürü olarak görev yaptý. 2004 yýlý Mart ayýndan itibaren Genel
Müdür olarak görevini devam ettirmektedir.
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Dönem Ýçinde Yönetim ve Denetleme Kurullarýnda Görev Alan Baþkan ve Üyeleri ve Görev Süreleri:
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Yönetim Kurulu Baþkaný

M. Tuðrul TEKBULUT

12 Mayýs 2009 - 1 yýl

Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý

T. Müge PERÝ

12 Mayýs 2009 - 1 yýl

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali GÜVEN

12 Mayýs 2009 - 1 yýl

Yönetim Kurulu Üyesi (Baðýmsýz)

Metin ÇAÐLAR

12 Mayýs 2009 - 1 yýl

Yönetim Kurulu Üyesi (Baðýmsýz)

Erdem ÖZEL

12 Mayýs 2009 - 1 yýl

Denetçi

Aycan ATABAY

12 Mayýs 2009 - 1 yýl

Denetim Kurulu Üyesi

Metin ÇAÐLAR

12 Mayýs 2009 - 1 yýl

Denetim Kurulu Üyesi

Erdem ÖZEL

12 Mayýs 2009 - 1 yýl
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LOGO Hakkýnda
Vizyon:
LOGO, global serbest piyasalar içinde, KOBÝlerin
giriþimcilik, yaratýcýlýk, yenilikçilik, yüksek katma
deðer ve istihdamla aðýrlýðýný sürdürülebilir bir
þekilde ortaya koyduðu bir ekonomik model hayal
eder.
Misyon:
LOGO giriþimcilerin ve KOBÝlerin global pazarlarda
baþarýsý için çalýþmak yoluyla, üretim, istihdam ve
refahýn artmasýna yardýmcý olarak ülkesine ve
insanlýða hizmet eder.
LOGO Yazýlým Türkiyenin en büyük baðýmsýz yazýlým
kuruluþudur. 1984 yýlýnda kiþisel bilgisayarlar için
mühendislik yazýlýmlarý geliþtirmek üzere iþ
dünyasýna atýlan LOGO, bugün hepsi biliþim
teknolojilerine odaklý, bir yüksek teknoloji grubu
haline gelmiþtir. LOGO kurulduðu günden bu yana
sektöründe ürünlere, hizmetlere, iþ süreçlerine
getirdiði yeniliklerle Türk Yazýlým Sektörü'nün
sürükleyici, yenilikçi lideri olmuþtur. 2000 yýlýnda
halka açýlan LOGO, Türkiyenin halka açýlan ilk biliþim
þirketidir.
LOGOnun en yaygýn ve tanýnan ürün ve hizmetleri
KOBÝler için özel olarak tasarlanmýþ verimlilik ve
rekabetçilik çözümleridir. Bu çözümler arasýnda
çeþitli büyüklüklere göre tasarlanmýþ kurumsal
kaynak yönetimi, tedarik ve talep zinciri
otomasyonu, müþteri iliþkileri yönetimi, iþ süreçleri
tasarýmý danýþmanlýðý ürün ve hizmetler sayýlabilir.
2007 yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren faaliyet
gösterdikleri ülkelere, Birleþik Arap Emirlikleri, Körfez

Bölgesi, Ortadoðu ve Türki Cumhuriyetler dýþýnda,
Kuzey Afrikadan Hindistana kadar uzanan geniþ
bir coðrafyayý da eklemiþtir. 40 ülkeye yazýlým ihracatý
gerçekleþtirmektedir ve faaliyet gösterdiði ülkelerin
diline, iþ pratiðine ve yasal mevzuatýna uyarlanan
ürünler sunmaktadýr.
LOGO, Ar-Ge yatýrýmlarýnda sektorünün lider
firmasýdýr. Turkishtime dergisinin Ar-Ge listesinde
son 3 yýldýr sektör lideri durumundadýr. Türkiye
genelinde Ar-Ge listesinde 13. sýradadýr. Yine Capital
500 araþtýrmasýnda sektöründe 1., Türkiye genelinde
19. sýradadýr. Geliþtirdiði yenilikçi ürünler pek çok
ödüle layýk görülmüþtür. Daha önce IBMden
Yenilikçi Açýk Mimari Çözümü (Innovative Open
Architecture Solutions) ödülünü alan Unity on
Demand, 2009 yýlýnda TÜBÝTAK, TÜSÝAD, TTGV
tarafýndan verilen 8. Teknoloji ödülünü almýþtýr.

LOGO, 170.000 firmada 1.200.000'un üzerindeki
kullanýcýsý ile iþ uygulamalarý alanýnda baþta Türkiye
olmak üzere dünya çapýnda söz sahibidir.
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Tarihçe
1984

KURULUÞ

1986

LOGO TÝCARÝ SÝSTEM (LTC)

1988

LOGO MODÜLER SÝSTEM (LMS)

1991

MULTIBASE-C

1992

LOGO GOLD

1999

LOGO ERP (Unity & HR)

2004

E-PRODUCTS, SUPPLY CHAIN EXECUTION

2005

TIGER

2006

UNITY ON DEMAND

2007

GO

2008

START

1992
Uluslararasý Operasyonlar
LOGO, Rusyada ilk yurtdýþý çalýþmalarýna baþladý.
2000
Biliþim Sektöründe Bir Ýlk: LOGO Halka Açýldý.
LOGO, IMKBde halka açýlan ilk teknoloji ve yazýlým firmasý.
LOGOnun Beyin Fabrikasý KAMPÜS
LOGO, GOSB Teknoparkýnda yeni binasýna (10.000 m2 ofis alaný) yerleþti.
2003
Ulusararasý Pazarda Stratejik Ýþbirlikleri
LOGO, IBM ile teknolojik iþbirliði anlaþmasý yaptý.
2006
LOGO, Türkiye, Azerbaycan, Ýran, Baðýmsýz Devlet Topluluklarý
ve körfez ülkelerinde 150.000 firmada 1milyon kullanýcýya ulaþtý.
2009
LOGO 25. YILINI KUTLADI
170.000 firmada 1.200.000 kullanýcýsý ile sektör lideri.
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Ýnsan Kaynaklarý

Ýnsan Kaynaklarý
LOGOnun baþarýsýnýn arkasýnda kaliteli ve eðitimli
insan gücü yatmaktadýr. Þirket, kaliteli ürün ve
hizmetin nitelikli ve mutlu çalýþanlar tarafýndan
üretilebileceðine inanmakta, çalýþanlarýnýn
geliþimine ve eðitimine önem vermektedir.
Þirketin çalýþan profili aþaðýdaki gibidir:
Ortalama yaþ, 35
Çalýþanlarýn %38i kadýn, %62si erkek,
Çalýþanlarýn %67si lisans, %19u yüksek lisans,
%14ü lise ve ilk/orta okul mezunudur.
LOGO nun toplam çalýþan sayýsý Aralýk 2009 sonu
itibariyle 151dir. Bölümlere göre daðýlým þöyledir:
%41 Ar-Ge ve Ürün Geliþtirme
%18 Destek ve Danýþmanlýk Hizmetleri
%18 Satýþ ve Pazarlama
%23 Yönetim, Ýç hizmetler, Mali ve Ýdari kadrolar
Þirketin bütün Ar-Ge projeleri GOSB Teknopark ve
ODTÜ Teknokentte geliþtirilmektedir.
LOGOnun yönetim felsefesi, bütün çalýþanlarýnýn
ayný vizyon ve misyona sahip olmasý, ortak
hedeflerin paylaþýmý ve kiþilere yetki ve sorumluluk
verilmesine dayanmaktadýr.
Performans Yönetim Sistemi ile hedeflerle, yapýlan
bütün iþler arasýndaki akýþ tanýmlanmakta ve
herkesin ortak hedefler için çalýþmasý ve ekipler
arasý koordinasyon saðlanmaktadýr.
Þirket çalýþanlarýnýn tamamýný kapsayan bir derece,
pozisyon, ücret sistemi mevcuttur.
Organizasyon, günün ihtiyaçlarý ve teknolojik
geliþmeler dikkate alýnarak sürekli izlenmekte ve
gerekli deðiþiklikler yapýlmaktadýr. 2009 yýlýnda da
iþ yapýþ þekilleri ve organizasyon, günün koþullarýna
uygun olarak sürekli gözden geçirilmiþ, verimlilik
ön plana alýnarak optimize edilmiþtir.
Þirketin Yönetim Kurulu, 2si baðýmsýz üye olmak
üzere 5 üyeden oluþmaktadýr.

Yönetim Kurulu þirketin vizyonu, misyonu, temel
felsefesi ve deðerlerini tanýmlamak, uzun vadeli
strateji ve hedeflerini belirlemek, yeni iþler
geliþtirmek, yatýrým ve büyüme kararlarýný almak,
þirket yönetimi ve kendi performansýný ölçmek,
ölçüm kriterlerini belirlemek, þirket yönetiminin
hedeflere ulaþmasýný izlemek, bütçeleri onaylamak
ve denetlemek, organizasyonu izlemek ve yönetici
atamalarýný yapmaktan sorumludur.
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Dünya Çapýnda Bölgelere Göre BT Harcamalarý 2008-2010 (milyar dolar)
2008
961,6
78,1
246,84
905,0
148,8
207,8
291,7
520,5

ABD
Kanada
Latin Amerika
Batý Avrupa
Doðu Avrupa
Ortadoðu ve Afrika
Japonya
Asya/Pasifik
Dünya Geneli

2009
945,8
73,6
232,02
831,6
133,9
213,5
294,5
509,0
3,234,0

2010*
978,3
75,5
242,63
833,0
131,5
224,6
294,4
532,7
3,312,6

2013*
1,1154,0
85,6
288,1
905,9
151,5
279,6
298,8
692,7
3,856,3

*Tahmini kaynak: Gartner (Mart 2009)

Dünya Çapýnda segmentlere göre BT Harcamalarý 2008-2013 (milyar dolar)
2008
242,7
138,3
221,86
809,5
178,1
195,2
864,6
710,0
3,360,3

Kiþisel Bilgisayarlar
Diðer Donaným
Yazýlým
BT Servisleri
Mobil El Cihazlarý
Diðer Telekom Ekipmanlarý
Mobil Telokom Servisleri
Yerleþik Telokom Servisleri
Tüm BT

2009
193,8
130,4
222,57
796,1
165,2
183,9
867,6
674,5
3,234,0

2010*
196,0
130,9
233,65
826,5
183,3
183,9
891,9
666,5
3,312,6

2013*
225,7
138,9
289,16
973,4
289,6
217,3
1,066,9
655,2
3,856,3

*Tahmini kaynak: Gartner (Mart 2009)

Türkiye Biliþim Pazarý (2002 - 2008)(bin USD)
(Satýþ gelirlerine göre)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

1,400,058

1,540,000

1,767,867

2,226,775

2,857,517

3,456,676

3,685,378

2,950,000

Yazýlým

335,861

393,000

452,231

617,955

88,387

1,260,356

1,491,701

1,600,000

Hizmet

775,303

847,000

1,121,743

1,412,040

1,619,170

1,768,376

2,006,947

2,150,000

121,942

90,000

113,302

140,567

169,055

210,753

225,075

245,000

BT Donanýmý

T. Malzemeleri
Bilgi Teknolojileri

2,633,164 2,870,000 3,455,143 4,397,337 5,526,129 6,696,161 7,409,101 6,945,000

Telokom Donanýmý

1,148,006

1,263,000

Taþýyýcý Hizmetler

6,368,872

7,329,000 10,151,676 12,271,827 12,995,600 16,209,361 17,908,087 16,700,000

Ýletiþim Teknolojileri
TOPLAM

1,663,141

2,108,161

2,430,081

2,886,927

2,788,726

2,700,000

7,516,878 8,592,000 11,815,090 14,379,988 15,425,681 19,096,288 20,696,813 19,400,000
10,150,042 11,462,000 15,270,233 18,777,325 20,951,810 25,792,449 28,105,914 26,345,000
*Tahmin, Ýnterpromedya Pazarlama Hizmetleri ve Araþtýrma Grubu
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2008

2008 Türkiye Biliþim Pazarý

Türkiye biliþim pazarý yüzde 9 büyüdü
Türkiye biliþim pazarý 2008 yýlýnda, %9 oranýnda
büyüdü ve 28,1 milyar dolarlýk büyüklüðe ulaþtý.
Bilgi teknolojileri pazarý 7,4 milyar dolara
yükselirken, iletiþim teknolojileri pazarý ise 20,6
milyar dolarlýk büyüklüðe ulaþtý. 2007 yýlýnda %43
oranýnda büyüme gerçekleþtiren yazýlým pazarý ise
2008 yýlýnda %18,4 oranýnda büyümesine raðmen,
biliþim pazarý içinde en fazla büyüme gösteren pazar
ünvanýný korudu. Ýçinde bulunduðumuz ekonomik
durgunluk döneminin ilk etkileri, 2008 yýlýnýn son
2 ayý içinde görünmeye baþlandý. 3 milyonu aþkýn
bilgisayar satýldý.
Biliþim pazarýnda ikinci büyük geliþmeyi gösteren
alan ise hizmet oldu. Hizmet pazarý 2008 yýlýnda
%13,5 oranýnda büyüme gösterdi ve 2 milyar
dolarlýk büyüklüðe ulaþtý. Hizmet pazarý içinde en
fazla büyüme gösteren alt grup dýþ kaynak kullaným
hizmetleri. Mobil numara taþýnabilirliði 2008 yýlýnda
baþladý. Telekom hizmetleri ise 17,8 milyar dolarlýk
pazar büyüklüðüne ulaþtý. Hala pazar içindeki en
büyük paya sahip olan grup.

BT Donanýmý
Yazýlým
Hizmet
T. Malzemeleri
Telekom Donanýmý
Taþýyýcý Hizmetler

%13

%8

%5
%7
%1
%10

Türkiye ERP Pazarý*
(89,19 milyon dolar)

*IDC 2008 Pazar verileri

Kurumsal Uygulama Yazýlýmlarý Pazarý
IDCnin 2008 yýlýna yönelik yaptýðý araþtýrmaya göre,
ERP pazarýnda 2008 yýlý gelirlerine göre SAPden
sonra ikinci sýrada yeralmaktadýr. Kullanýcý sayýsý
bazýnda LOGO KOBÝ segmentinde pazar lideri
durumundadýr.

Türkiye Biliþim Pazarý (Bin USD)

BT Donanýmý
Yazýlým
Hizmet
T. Malzemeleri
Bilgi Teknolojileri
Telekom Donanýmý
Taþýyýcý Hizmetler
Ýletiþim Teknolojileri
TOPLAM
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1998
1,614,820
248,955
340,773
77,518
2,282,066
1,619,220
4,794,292
6,413,512
8,695,578

Büyüme
2008
(%)
3,685,378
128,2
1,491,701
499,2
2,006,947
488,9
225,075
190,4
7,409,101
224,7
2,788,726
72,2
17,908,087
273,5
20,696,813 222,7
28,105,914 223,2

FÝNANSAL SONUÇLAR

LOGO YAZILIM 2009 Faaliyet Raporu
Finansal Sonuçlar

2009:
 Türkiye ekonomisi 2008 yýlýnýn son çeyreðinde
%7 küçülmüþ, ardýndan 2009 yýlýnýn ilk üç
çeyreðinde de %14.5, %7.7, %2.9 oranlarýnda
küçülmeye devam etmiþ, 2009un dördüncü
çeyreðinde ise %6lýk bir büyüme yaþamýþtýr. 2009
yýlý toplamýnda Türkiye ekonomisi %4.7
küçülmüþtür. 2009un son çeyreðinde 4 çeyreklik
küçülmenin ardýndan %6'lýk bir pozitif büyüme
yaþamamýz yeniden büyümenin baþladýðýna iliþkin
göstergeleri de beraberinde getirmiþtir. 2009'un
dördüncü çeyreðinde baþta %12.8'lik büyüme
gösteren imalat sanayi baþta olmak üzere birçok
daralan sektörde büyümenin yeniden baþlamasýna
þirket olarak satýþ ve sipariþlerdeki artýþlar ile LOGO
da tanýk olmuþtur. Satýþ gelirleri 2009un üçüncü
çeyreðinde 2008e göre %31, dördüncü çeyreðinde
%14 büyümüþtür. 2010 yýlýnýn ilk çeyreði için yapýlan
%10 mertebesinde büyüme yaþayabileceðimiz
yönündeki tahminler Þirketimizin tecrübeleri ile de
örtüþmekte ve gerçekçi görünmektedir.
 2009 yýlýnda yurtiçi ve yurtdýþýnda yaþanan
olumsuz ekonomik koþullar Þirketimizin gelirlerini
de olumsuz etkilemiþtir. Ancak LOGO bu dönemde
likiditesini korumuþ ve nakit akýþýný olumsuz
etkileyebilecek unsurlara karþý tedbirler almýþtýr.
Bu dönemde þirketin nakit yaratýmý bir önceki
dönemlerdeki gücünü korumuþtur.
 LOGO baþta KOBÝler olmak üzere þirketlerin,
yurtiçi ve yurtdýþý pazarlardaki rekabet avantajlarýný
arttýrabilmeleri için biliþime ulaþabilmelerinin
kolaylaþtýrýlmasý gerektiðine inanmaktadýr. Bu
nedenle Þirketimiz, müþterilere kullaným kolaylýðý
saðlayacak yenilikçi projeler ve iþ modelleri üzerinde
çalýþmaya devam etmektedir.
Yatýrýmlar
LOGO, teknoloji ve AR-GEye yatýrýmý uzun vadeli
büyümesinin temeli olarak görmektedir ve ar-ge
yatýrýmlarýnda sektörünün lider firmasý
konumundadýr. Türkiye Ýhracatcýlar Meclisi
tarafýndan her yýl yayýnlanan AR-GE araþtýrmasýnda,

2008 yýlýnda yine sektöründe 1. sýrada yeralýrken,
Türkiye genelinde 19. sýrada yeralmýstýr. Cironun
Ar-Geye oranýnda ise lider durumda olan LOGO, en
son yayýnlanan Capital 500 araþtýrmasýnda da
sektöründe lider olmuþtur. Turkishtime dergisinin
her sene geleneksel olarak yayýnladýðý Ar-Ge
listesinde ise LOGO son 3 yýlda olduðu gibi 2009
yýlýnda da sektör liderliðini korumaya devam
etmiþtir. Araþtýrmaya göre Türkiye genelinde ArGenin ciroya oranýnda 13. sýrada yeralan LOGOnun
2009da Ar-Ge harcamasýnýn toplam ciro içerisindeki
oraný %50 seviyesindedir.
Mevcut yazýlýmlarda iþlevselliði ve kullaným
kolaylýðýný arttýracak özellikler ve yazýlým sektörünün
iþleyiþini yapýsal olarak deðiþtirecek servis odaklý
dönüþümler üzerinde çalýþýlmaktadýr. Ayrýca korsan
kopya kullanýmýný azaltacak önlemler üzerinde
sürekli geliþtirme yapýlmaktadýr.
LOGOnun yenilikçi teknolojilere yaptýðý
yatýrýmlarýnýn sonucu olarak ortaya çýkan Unity on
Demand ürünü TÜSÝAD, TÜBÝTAK ve TTGV tarafýndan
düzenlenen, 8. Teknoloji Ödülleri yarýþmasýnda orta
ölçekli firma kategorisinde, "Yenilikçi Teknoloji
Ürünü" ödülünü kazanmýþtýr.
Çok katmanlý ve servis odaklý mimarisi, çoklu
platform desteði ve %100 Java dilinde geliþtirilmiþ
bir ERP (kurumsal kaynak planlamasý) çözümü olan
ve Logo Yazýlým'ýn en önemli yatýrým projelerinden
biri olan Unity on Demand'in yukarýdaki kurumlar
tarafýndan düzenlenen bir yarýþmada ödül almasý
yapýlan yatýrýmlarýn hedeflenen pazar tarafýndan
k abul göreceðinin ve k atma deðerinin
anlaþýlacaðýnýn somut bir göstergesi olmuþtur.
LOGO bu ödülü bundan sonraki satýþ ve pazarlama
süreçlerinde ürününün tanýtýmýný yaparken ve
katma deðerini/yenilikçiliðini vurgularken
kullanacaktýr. Bu sayede firmamýzýn bu kategorideki
satýþlarýnýn olumlu etkileneceði öngörülmektedir.
LOGO önümüzdeki dönemlerde de ar-geye ve
yazýlýmda mükemmeliyete yatýrým yapmayý ve
yüksek kaliteli çözümler sunmayý ilke edinmiþtir.
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31.12.2009

31.12.2008

%

Net Satýþ Geliri

13.975.138

21.965.352

-36%

Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Pazarlama, Satýþ ve daðýtým giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araþtýrma ve geliþtirme giderleri (-)

13.136.866
18,667.085
4.935.058
4.867.257
8.864.770

20.935.224
23.619.499
9.723.998
5.462.068
8.433.433

Amortisman öncesi Faaliyet Karý
Amortisman
Faaliyet Karý/Zararý
Dönem Karý/ Zararý

-351.557
5.178.662
-5.530.219
-4.408.347

1.866.271
4.550.546
-2.684.275
-1.157.465

-37%
-21%
-49%
-11%
5%
130%
14%
106%
281%

Satýþ Gelirleri
LOGOnun konsolide net satýþ gelirleri 2009 yýlýnda
toplam 13.975.138 TL (2008: 21.965.352 TL) olarak
gerçekleþmiþtir. Yurtiçi ve yurtdýþý pazar koþullarýna
paralel olarak satýþlar geçen seneye göre küçülmekle
birlikte satýþ gelirleri yýlýn üçüncü çeyreðinden
itibaren 2008e göre artma sürecine girmiþ, 2009un
üçüncü ve dördüncü 2008e göre %30 büyümüþtür.
Dolayýsýyla, 2008 senesinin son çeyreðinde baþlayan
global krizin 2009un ikinci yarýsý itibarýyla düzelme
sürecine girdiði satýþlar ve sipariþler bazýnda
görülmektedir. Ürün grubu bazýnda satýþlar
incelendiðinde, orta ölçekli firmalara yönelik ürün
satýþlarýnýn %10, proje grubu satýþlarýnýn %67
büyüdüðü görülmektedir. Bununla birlikte küçük
boy iþletmelere yönelik ürünlerde ve yurtdýþý
satýþlarýnda önemli düþüþler yaþanmýþtýr. KOBÝlerin
büyümeye bir sonraki süreçte baþlamasý
beklenmektedir. 2010un 2. yarýsýnda büyüme ve
2009 yýlýnda yaþanan daralmanýn telafi edilmesi
hedeflenmektedir.
2009 yýlýnda olumlu bir geliþme olarak 2007 yýlý
sonunda baþlayan ve LOGO lisans sahiplerine bir
çeþit sigorta niteliðinde olan ve periyodik gelir
kalemi olan LEM satýþlarý 1.084.666 TLe (2008:
250.869 TL) ulaþmýþtýr. LEM gelirleri tahakkuk
esasýna göre gelir kaydedildiðinden 446.820 TL bu
döneme gelir kaydedilmiþ, 637.846 TL sý sonraki
dönemlere ertelenmiþtir. LOGOnun toplam
periyodik gelirleri 2009 yýlýnda %23 büyümüþ ve
toplam satýþlarý içindeki payý %7den %13e çýkmýþtýr.
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Faaliyet Giderleri
Þirketimizin faaliyet giderleri 2009 yýlý itibarýyla önemli ölçekde azalma göstermiþtir. Bu 2007 ve 2008
yýllarýnda iþ süreçlerinin gözden geçirilmesi, her masraf kaleminde alýnan tasarruf tedbirleri sonucunda ve
2005 yýlýndan bu yana artarak süren ürün geliþtirme yatýrýmlarýnýn önemli ölçüde tamamlanmasý ile mümkün
olmuþtur.

Pazarlama, Satýþ ve daðýtým giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araþtýrma ve geliþtirme giderleri (-)
Faaliyet Giderleri

31.12.2009

31.12.2008

%

4.935.058
4.867.257
8.864.770

9.723.998
5.462.068
8.433.433

-49%
-11%
5%

18.667.085

23.619.499

-21%

Faaliyet giderleri nakit çýkýþý gerektirmeyen amortisman ve kýdem tazminatý karþýlýklarý hariç tutularak analiz
edildiðinde bir önceki seneye göre %30 azalma göstermiþtir:

Pazarlama, Satýþ ve daðýtým giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araþtýrma ve geliþtirme giderleri (-)
Faaliyet Giderleri

LOGO iþ süreçlerinin düzenlenmesi nedeniyle bu
dönemde tek defalýk 707.642 TL (2008: 916.329 TL)
gidere katlanmýþtýr.

31.12.2009

31.12.2008

%

4.812.761
4.450.232
4.146.729

9.608.416
5.140.954
4.333.310

-50%
-13%
4%

13.409.722

19.082.680

-30%

Faaliyet Giderleri

Karlýlýk ve Nakit Yaratým
31 Aralýk 2009 itibarýyla faaliyet zararý -5.385.522 TL
(2008: -2.384.608 TL) olmuþtur. Ancak faaliyet
giderleri geçmiþ dönemlerde yapýlan arge
harcamalarýna iliþkin amortisman giderleri
içermektedir. 2009 yýlý toplam amortisman gideri
5.178.662 TL olmuþtur. Sözkonusu yatýrýmlarýn
tamamlanýp ürünlerin satýlýr hale gelmesinin kriz
senesine denk gelmesi amortisman giderlerinin
satýþlara oranýnýn yüksek seviyede kalmasýna neden
olmuþ ve karlýlýðý olumsuz etkilemiþtir. Nakit çýkýþý
gerektirmeyen amortisman gideri hariç tutulduðu
zaman 31 Aralýk itibarýyla faaliyet zararý -351.557
TLe düþmektedir (2008: 1.866.271 TL). Tek seferlik
yapýlandýrma giderleri (707.642 TL ) hariç
tutulduðunda faaliyetimiz 356.085 TL kar etmiþtir.

LOGO, azalan satýþ gelirlerine karþýlýk aldýðý tasarruf
tedbirleri ve tahsilat takibi ile karlýlýk oranlarýndaki
düþüþe karþýn güçlü nakit yaratýmýna devam etmiþtir.
2009 yýlýnda iþletme faaliyetlerinden 4.726.422 TL
(2008: 5.296.574 TL) nakit yaratmýþtýr. Þirketimiz
yatýrýmlarýný daha önceki dönemlerde olduðu gibi
kendi kaynaklarý ile finanse etmeye devam etmiþtir.
Ürün geliþtirmeye yönelik yatýrým harcamalarý son
yýllarda yapýlan harcamalarýn neticesinde 2.937.837
TL seviyesinde kalabilmiþ (2008: 5.985.861 TL) 2009
yýlý toplamýnda 2.635.475 TL (2008: 1.059.341 TL)
nakit yaratýlmýþtýr.
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(TL)

31.12.2009

31.12.2008

Dönem Baþý Bakiyesi

2.547.960

1.488.619

Faaliyetden saðlanan net nakit

4.726.422

5.296.574

Yatýrýmda kullanýlan net nakit

-4.184.448

-4.556.901

Finansal faaliyetlerden net nakit

2.093.501

319.668

Dönem Ýçi Nakit Deðiþimi

2.635.475

1.059.341

5.183.435

2.547.960

Dönem Sonu Bakiyesi
Özet Bilanço

Yurtiçi ve yurtdýþýnda yaþanan olumsuz ekonomik koþullar sonucu azalan satýþlar ve karlýlýða raðmen
LOGOnun bilançosu saðlam yapýsýný korumuþtur. Ýþletme sermayesi kalemlerinin dikkatli yönetilmesi ile
þirketin likiditesi bir önceki yýla göre artýþ göstermiþtir. LOGO güçlü bir sermaye yapýsý (toplam net
borç/özsermaye: 0.07x) ve yüksek iþletme sermayesi (5.303.053 TL) ile dýþ kaynak kullanmaksýzýn yatýrým ve
satýþ faaliyetlerini sürdürmektedir.
(TL)

31.12.2009

31.12.2008

11.906.244

14.435.383

Nakit ve Nakit Benzerleri & Finansal Yatýrýmlar

5.502.259

3.447.080

Ýþletme Sermayesi

5.303.053

9.984.053

Maddi Varlýklar (Net)

12.892.196

13.632.229

Maddi Olmayan Varlýklar (Net)

12.242.851

13.896.522

Toplam Varlýklar

39.516.803

42.044.787

7.719.857

5.839.494

31.796.946

36.205.293

Toplam dönen Varlýklar

Toplam Yükümlülükler
Toplam Özsermaye
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Faaliyetler: AR-GE
Yazýlým teknolojisinde ve pazarýndaki hýzlý deðiþim
sonucunda, LOGO Ar-Ge ekibinin baþladýðý her yeni
proje bir öncekine göre kýyaslanamaz büyüklükte
gerçekleþmekte, sunulan ürünlerin ve hizmetlerin
çeþitliliði artmakta, katma deðerli yeni çözümler ve
iþ modelleri ortaya çýkmaktadýr. LOGO ürün
geliþtirme organizasyonu, buna paralel olarak
etkinliðini ve verimliliðini artýrýrken bir yandan da
destekleyici departmanlarla daha etkin iletiþim
saðlayacak þekilde iþ süreçlerini geliþtirmektedir.
LOGO Ar-Ge organizasyonunun Ürün Geliþtirme
Bölümünde, geliþtirilen ürünlerin yaþam
döngüsündeki çeþitli aþamalarý yürüten proje
yöneticileri/liderleri, sistem/yazýlým mühendisleri
ve test uzmanlarý bulunmaktadýr. Sistem analistleri,
geliþtirilecek ürünün müþteri gereksinimlerini
araþtýrma, ihtiyaçlarý tanýmlayarak tasarlanacak
ürünün görsel, iþlevsel ve veri tasarýmý için
spesifikasyonlarýný oluþturmakla sorumludur. Sistem
tasarýmcýlarý ise, analiz çerçevesinde kullanýcý
arayüzü, iþlev ve veri tasarýmýný gerçekleþtirmektedir.
Yazýlým mühendisleri tasarým, LOGO kod yazým ve
arayüz standartlarýna uygun olarak kendilerine
atanan bölümlerin geliþtirilmesinden sorumludur.
Geliþtirme ekibinde yer alan test uzmanlarý ise
yazýlým mühendisleriyle sürekli iletiþim içinde ürünü
test eder, test laboratuvarýnda uygulanacak test
adým ve örneklerini oluþturur.
Teknoloji Araþtýrma ve Uygulama Bölümünde
ise, geliþtirilmesi hedeflenen ürünlerin en ileri
teknolojileri içermesi için gerekli mimariler ve
programlama kütüphaneleri oluþturulur. Bu birim
en az bir yýl sonrasýnýn ürün, teknoloji ve mimarilerini
oluþturacak Ar-Ge faaliyetlerini yürütmektedir.
Ekibin hedefi, geliþtirilen altyapý bloklarýnýn piyasaya
sürülmeye hazýrlanan yeni ürünlerde kullanýmýný
saðlamaktýr. Ar-Ge bölümünde yer alan Test
Laboratuvarý, süreci ve iç testleri tamamlanmýþ
ürünleri test eder. Bu bölümün amacý, yazýlým
ekibinden baðýmsýz olarak, ürünün her iþlevini ve
arabirimini çeþitli kullaným senaryolarýna göre test
etmektir. Ürün Ýzleme Biriminin amacý, ürünlerin
seri üretime geçiþ faaliyetlerini planlamak ve

yürütmektir. Çeþitli paket konfigürasyonlarýnýn
hazýrlanmasý, seri üretime hazýr hale getirilmesi ve
ilgili departmanlarla bu sürecin koordinasyonu
gerçekleþtirilir. Dokümantasyon Bölümü, bir
iþletmede ürün iþlevlerinden en yüksek düzeyde
kullanýmý saðlamaya yardýmcý referans kitaplarýný,
kullanýcý dokümantasyonunu ve yardým metinlerini
hazýrlayarak yazýlýmýn tamamlayýcý ürünlerini
oluþturur. Ürün dokümantasyonu ürün geliþtirme
süreciyle paralel devam eder. Lokalizasyon
faaliyetlerinin etkin yönetimini saðlayacak araçlar
Teknoloji Araþtýrma ve Geliþtirme ekibi tarafýndan
hazýrlanýrken, Dokümantasyon Bölümü, ürünün
Almanca, Ýngilizce, Rusça ve diðer diller ile ilgili
sürümlerinin hazýrlanma sürecini yönetir ve
gerçekleþtirir. Ürün ve Teknoloji Geliþtirme
Bölümünün en yeni üyesi olan Özel Yazýlým
Projeleri Destek Bölümünün amacý kurumsal
müþterilere standart bir çözümün dýþýnda, tümleþik
bir bilgi sistemini kurmalarý için gerekli tüm
yazýlýmlarý entegre bir yapýda sunmak, bununla ilgili
eðitim, danýþmanlýk, sertifikasyon ve kalite
süreçlerini yürütmektir. Özel Yazýlým Projeleri Destek
ekibi, LOGO Çözüm Ortaklarýnýn Unity gibi
uyarlamaya açýk ürünlerle sunulan standart yapý
bloklarýný ve uyarlama araçlarýnýn kullanarak
kurumlara/organizasyonlara özel çözümler
geliþtirmesini saðlamaktadýr. Standart ve Süreç
Denetim Bölümü ise, ürün teknik standartlarýnýn
oluþumunu koordine eder, hem yazýlým geliþtirme
iþ ürünlerinin, hem de sonuç ürünün bu standartlara
uygunluðu için örneklemeli testler yürütür, yazýlým
geliþtirme süreçlerinin oluþumunu koordine eder
ve standart süreçler kütüphanesinin güncelliðini
saðlar.
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KURUMSAL ÇÖZÜMLER
UNITY ON DEMAND

LOGOnun Java platformunda geliþtirdiði yeni nesil
ERP çözümü Unity on Demand, On Demand
felsefesinin mükemmel bir uygulamasý ve günümüz
iþ dünyasý için tasarlanmýþ bir çözümdür. IBMden
Yenilikçi Açýk Mimari Çözümü (Innovative Open
Architecture Solutions) ödülü alan Unity on
Demand, 2009 yýlýnda TÜBÝTAK, TÜSÝAD, TTGV
tarafýndan 8. Teknoloji ödülüne layýk görülmüþtür.
Unity on Demand; finans yönetimi, satýnalma,
üretim, proje yönetimi, insan kaynaklarý yönetimi,
satýþ ve daðýtým gibi iþletmenin ihtiyaç duyacaðý
tüm fonksiyonlarý kapsayan ve hepsi birbiriyle
entegre olarak çalýþan geniþ bir modül seçeneðine
sahiptir.
Unity on Demand, klasik ERP anlayýþýný deðiþtiren
yepyeni bir yapý sunmaktadýr. Kullanýmý kolay
arayüzler sayesinde eðitim ve destek için gereken
zaman en aza indirilir. Benzersiz süreç esnekliði,
bilgiye eriþim imkaný ve uyarlama özellikleri
iþletmelerde verimliliði artýrýr. Platform baðýmsýzlýk
özelliði ve farklý sistemlerle çalýþabilmesi, hem sistem
hem de uygulama seviyelerinde kolaylýkla
entegrasyon saðlamaktadýr.
Unity on Demand, çoklu döviz ve dil seçenekleri ve
faaliyet gösterilen tüm ülkelerdeki mevzuata uyum
özelliðiyle uluslararasý operasyonlarý da destekler.
Farklý lokasyonlarda þirketleri olan kurumlar
internet/intranet baðlantýlarý üzerinden hem güvenli
hem de etk in olarak veri paylaþýmý ve
konsolidasyonu yapabilirler.
Günümüzün zorlu rekabet koþullarýnda iþletmelerin
yalnýzca faaliyet konusu olan mal ya da hizmete
odaklanarak, bunlarla ilgili hareketleri izleyip
denetlemeleri yeterli deðildir. Organizasyonlarýn
hiyerarþik yapýsý içerisinde yatay ve dikey süreçlerin
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iyi yönetilmemesi, hatalý sonuçlarda artýþ, süreçte
aksama ve istenilen sonucu elde etmek için
harcanan zamanýn uzamasý gibi sonuçlara yol açarak
firmayý hedeflerine ulaþmaktan alýkoyar, müþteri
odaklýlýktan uzaklaþtýrýr, gelir ve pazar payý kaybýna
sebep olur. Unity on Demand, elektronik ortamda
sunduðu benzersiz 'Süreç Yönetimi' ile firmalarýn
'Tedarik-Üretim-Satýþ ve Teslimat' ekseni üzerinde
baþtan sona tüm iþletme fonksiyonlarýnýn, yönetimin
belirlediði þekilde gerçekleþmesini saðlayarak; iþ
denetimi deðil, iþ yönetimi imkaný sunar.
UNITY

Rekabetçi iþletmelerin hedeflerine ulaþmasýna
yardýmcý bir iþ yönetim sistemi olan Unity2; satýn
alma, üretim ve satýþ lojistiði özellikleri ile bu temel
faaliyetleri destekleyen planlama, finans ve insan
kaynaklarý yönetimiyle þirket içi süreçleri optimize
ederken, bir yandan da tedarikçi ve müþterilerle
iliþkilerdeki etkinliði artýrmayý saðlamaktadýr.
Unity2 ile, uluslararasý operasyonlar yürüten firmalar,
çok dilli, çok dövizli, esnek raporlama yapýsýna sahip
ve uluslararasý muhasebe standartlarýný destekleyen
geniþ vizyonlu bir ERP sistemine sahip olmaktadýrlar.
Bu global desteðin yaný sýra, LOGOnun 25 yýlý aþkýn
tecrübesiyle ortaya koyduðu, yerel mevzuata tam
uyum özelliði ile komple bir çözüm avantajý
sunulmaktadýr.
Unity2, iþletmelerde tedarikçilerden son kullanýcýlara
uzanan deðer zincirinin her katmanýna cevap
vermektedir. Ýþletmeler Unity2yi tüm modülleriyle
birlikte alarak komple bir ERP çözümüne sahip
olabilecekleri gibi, ihtiyaçlarý doðrultusunda gerekli
iþlevleri seçerek Unity2yi kendilerine uyarlayabilir,
zaman içerisinde ihtiyaç duyacaklarý iþlevleri
ekleyerek çözüm kapsamýný geniþletebilirler.
Unity2nin yönetim karar destek sistemi Navigator
sayesinde, iþletmeler verilerini analiz ederek stratejik
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açýdan önemli bilgiler elde edebilirler. Hedeflerine
göre hangi konumda olduklarýný net biçimde
deðerlendirebilir, bu hedeflerle ilgili riskleri önceden
görerek risk yönetimi yapabilirler.
TIGER

Malzeme Yönetimi, Satýn Alma, Satýþ ve Daðýtým,
Ü re t i m Yö n e t i m i , M a l i ye t M u h a s e b e s i ,
Konfigürasyon Yönetimi, Sevkiyat Yönetimi, Finans,
Genel Muhasebe, Talep Yönetimi, Kampanya, Ýþ
Akýþý, Proje Takibi, Dýþ Ticaret, Duran Varlýk, Enflasyon
Muhasebesi, Kalite Kontrol, Teklif Yönetimi gibi
fonksiyon ve modülleriyle Tiger2, iþletmelerin tüm
iþ ihtiyaçlarýna yanýt veren zengin özelliklere ve
deðiþen ihtiyaçlara kolaylýkla uyum saðlayan esnek
bir yapýya sahiptir. Ayný zamanda, uygun sahip olma
koþullarý ile tüm sektörlerde satýþ, daðýtým, üretim,
hizmet konusunda faaliyet gösteren firma ve
holdinglere çözüm sunmaktadýr.
Tiger2; iþletmelerin kurumsal ve operasyonel
stratejilerini destekleyen, iþletme ile tam uyum
saðlayan, iç ve dýþ pazarda rekabet üstünlüðü
getiren ve büyüme sürecini tam olarak destekleyen
bir ERP çözümüdür. Ýþletmelerin kaynaklarýný efektif
kullanmalarý sayesinde; pazar ihtiyaçlarýna daha
hýzlý yanýt vermelerini, maliyetlerini kontrol altýna
alarak en avantajlý fiyatlarla üretim yapmalarýný
saðlar.
Ýliþkisel veritabaný desteðinin yaný sýra, yönetilebilir
ve izlenebilir sistem mimarisi ile Tiger2, güvenli bir
ortam ve yüksek performans sunar. Kolay uygulama
geliþtirmeye yönelik ve standartlara uyum gösteren
teknolojisi, iþletmelerin ihtiyaçlarýný en düþük sahip
olma maliyeti ile karþýlamalarýný saðlar.
Tiger2, LOGO Connect özelliði ile sadece firmanýn
kendi bünyesinde deðil, Tiger2 kullanýcýlarý ile üye
bankalar ve ticari sistem baðýmsýz kullanýcýlarýn
birbirleri arasýnda malzeme, fatura, sipariþ, irsaliye,
vb. bilgi transferini de saðlar. Bu özellikleriyle;

iþletmelerin kendi firmalarý arasýnda, iþ ortaklarýyla,
tedarikçileriyle veya bankalarla yürüttüðü
süreçlerinde pek çok kolaylýk sunar.
LOGO ÝNSAN KAYNAKLARI

LOGO Ýnsan Kaynaklarý, kapsamlý ve kurum
ihtiyaçlarýna kolaylýkla cevap verebilen esnek yapýsý
ve üstün ürün özellikleri ile insan kaynaklarý
çalýþanlarýnýn ofis yükünü azaltýr, çok çeþitli analizler
sunarak yöneticilere taktik ve stratejik kararlarda
yön gösterir.
LOGO Ýnsan Kaynaklarý modüler bir yapýdan
oluþmakta olup temel modül Sicil Yönetimidir.
Ýstenilen zaman dilimi içerisinde uygulama Bordro,
Eðitim Yönetimi, Kurumsal Planlama, Eleman Seçme
ve Yerleþtirme Sistemi, Kariyer Planlama, Zaman
Planlama, Performans Yönetimi ve IK WEB gibi
kurumun ihtiyaç duyduðu modüller ile
zenginleþtirilerek geliþime açýk yapýsý ile Ýnsan
Kaynaklarýna kademeli geçiþ yapma olanaðý sunar.
GOGARANTÝ

Türkiyede bir ilk olan GoGaranti uygulamasý, 2009
yýlýnda LOGO ve Garanti Bankasýnýn stratejik iþ birliði
sonucunda geliþtirildi. GoGaranti, LOGO çözümleri
Tiger2 ve GO programlarýnda iþlem yaparken, eþ
zamanlý ve otomatik olarak bankacýlýk iþlemlerinin
de gerçekleþtirilmesine olanak tanýmaktadýr. Bu
uygulama, Tiger2 ve GO ile Garantinin bankacýlýk
uygulamalarý arasýnda entegre bir þekilde çalýþarak
zaman tasarrufu saðlamakta ve iþletmelerin
verimliliðini artýrmaktadýr.
Yeni uygulamayla, Tiger2 ve GO ürünleri içerisinde
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artýk GoGaranti penceresi de
görüntülenebilmektedir. Tiger2 ve GO kullanýcýlarý,
GoGaranti penceresine hesaplarýný tanýmladýktan
sonra, pencere üzerinde bulunan Hesaplar,
Çek/Senetler ve Ödemeler seçeneklerinde,
muhasebe hesaplarýný, ödemelerini, çek ve senetlerini
anýnda izleyebilmekte ve bu hesaplarda iþlem
yapabilmektedirler. GoGaranti penceresi, kullanýcýlar
için Garanti Ýnternet Þubesine de doðrudan eriþim
saðlamaktadýr.
GoGarantinin Getirdiði Yenilikler:
 LOGO Tiger2 ve GO kullanýcýlarý, GoGaranti
penceresiyle, Garanti Bankasýndaki hesaplarýyla
ilgili iþlemlere ürün içerisinden, güvenli online
eriþim saðlamaktadýr.
 LOGOdan Garantiye, Garantiden LOGO
ürünlerine eþzamanlý veri akýþý saðlanarak, iþlem
otomasyonu gerçekleþtirilmektedir.
 Kullanýcýlarýn, muhasebeleþecek iþlemlere iliþkin
verileri sadece 1 kez girmeleri yeterli olmaktadýr.
Bu sayede operasyonel iþ yükü azalarak zaman
tasarrufu saðlanmaktadýr.
 Muhasebe paketi kullanýcýlarý, GoGaranti
penceresi sayesinde, ayný ekran üzerinden
bankacýlýk iþlemlerini gerçekleþtirebilmektedir.
LOGO KOBÝ ÇÖZÜMLERÝ
START

2008 Þubat ayýnda lansmaný gerçekleþtirilen Start,
tek kullanýcýlý küçük iþletmelere ve þahýs firmalarýna
yönelik bir çözümdür. Start; satýþ, stok ve maliyet
gibi kritik bütün iþlemlerin takibini, kontrolünü ve
analizlerini saðlamaktadýr. Emlakçýlar, sigorta ve
seyahat acenteleri, yapý malzemesi satan firmalar,
danýþmanlýk firmalarý, dersaneler, parfümeri ve
büfeler gibi farklý alanlarda faaliyet gösteren þahýs
firmalarý Start ile tüm iþlerini yönetebilmektedirler.
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GO

Çeþitli sektörlerde faaliyet gösteren küçük ölçekli
firmalarýn tüm ihtiyaçlarýný karþýlayan ve en fazla 15
kullanýcý tarafýndan kullanýlabilecek bir ERP paketi
olan GO, en kolay, en hýzlý, en uyumlu ve en akýllý
çözümleri bünyesinde barýndýran bir çözüm olarak
tasarlandý. GO; stok, alým satým, muhasebe, basit
üretim, bordro ile ilgili KOBÝlerin ihtiyaçlarýna tam
cevap verirken, ayný zamanda interaktif raporlama
özellikleri ile firmalarýn hýzlý ve zamanýnda karar
alabilmelerine olanak tanýyor. Özellikle firma
sahiplerine yönelik yönetici konsolu ile þirket
patronlarý tam ve kesin bilgiye anýnda ulaþabiliyor.
GOnun barýndýrdýðý GO CRM özelliði ile KOBÝler
müþterilerini yakýndan takip edip, satýþ fýrsatlarý
yaratmanýn yolunu buluyorlar. Ayrýca GO içerisindeki
LOGO Webmaster özelliði sayesinde KOBÝler
kendilerine ait kurumsal web sitelerini, sadece 5
dakika içerisinde hazýrlayýp, por talinde
yayýnlayabiliyorlar. GO Shop Manager ve GO Mali
Müþavir ile perakendeci ve mali müþavirler de
iþlerinde verimliliði artýrýyorlar.
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LOGO, ürünlerini kullanan firmalarýn verimliliðini
en yüksek düzeye çýkartmayý hedeflemektedir. Bu
kapsamda LOGO ve iþ ortaklarý, geliþtirilen ürün ve
hizmetleri bir proje yaklaþýmý çerçevesinde
sunmaktadýr. Teknolojisini bilgi ve tecrübesiyle
birleþtirerek, müþterilerine hazýr çözümlerin
ötesinde verimlilik saðlamayý hedefleyen proje
hizmetlerinin temeli, özel bir metodolojiye
dayanmaktadýr. Benzer uygulamalarý yüzlerce
firmada uygulamýþ, sektörel uzmanlýklarý bulunan
LOGO ve iþ ortaklarý tarafýndan 2009 yýlýnda farklý
sektörlerde önemli projeler gerçekleþtirilmiþtir.
Kullanýcýlarýmýzdan Bazýlarý
PEYMAN KURUYEMÝÞ A.Þ.

Bünyesinde Dorleo, Çitliyo ve Peyman markalarýný
barýndýran Peyman Kuruyemiþ 500e yakýn çalýþaný,
15 þube ve bayi aðý, 300 araçlýk daðýtým filosu ve
45.000nin üzerinde satýþ noktasýyla sektörünün
öncü kuruluþlarýndan biridir. Avrupa ülkelerinden,
Rusya ve Türki Cumhuriyetlere kadar geniþ bir
coðrafyaya ihracat gerçekleþtirmektedir.

dýþ ticaret, muhasebe ve finans süreçlerimizi
baþarýyla yönetebilecek ERP çözümü olarak
Tiger2nin en doðru çözüm olduðuna karar verdik.
Tiger2 ERPnin mevcut özelliklerinin yaný sýra; sürekli
geliþerek büyüyen veri birikimimizle
hantallaþmayan, deðiþen ortam ve koþullarda karar
destek sürecimize katkýda bulunan bir yapýda
olmasý, aradýðýmýz diðer kriter idi.
Þu anda, iþletmedeki tüm yöneticiler alt
departmanlarýn raporlarýný eþ zamanlý görebiliyor
ve sipariþ, planlama, tedarik, üretim, sevkiyata ait
iþ akýþlarýný rahatlýkla izliyor.
Ayhan GÜNEÞ
Ýcra Kurulu Baþkaný

A.B Gýda Sanayi ve Tic. A.Þ.

1979 yýlýndan beri yem ham maddesi sektöründe
faaliyet gösteren firma, 2001 yýlýndan itibaren A.B
Gýda Sanayi ve Tic. A.Þ. ünvaný altýnda faaliyetlerini
yürütmektedir. Ýç piyasaya yapýlan satýþlarýn yaný
sýra ihracat satýþlarý da önemli bir yer tutmaktadýr.
Özellikle Avrupa ve Ortadoðu ülkeleri önemli dýþ
pazarlar arasýnda yer almaktadýr.

Çeþitli sanayi alanlarýnda faaliyet gösteren A.B Gýda,
16 üretim tesisi 9 daðýtým deposu ile yurtiçi ve
yurtdýþýnda faaliyetlerini sürdürmektedir.
Peyman Kuruyemiþ A.Þ. olarak, bilgi sistemlerine
yapýlan yatýrýmýn, kurumsallaþma ve verimliliði
artýran bir deðer olduðuna inanýyoruz. Tedarik, satýn
alma, üretim planlama, üretim kontrol, kalite kontrol,

Piyasalardaki rekabet ortamýnda doðru bilgilere
doðru zamanda ulaþabilmek hayati önem taþýmakta.
Firmamýzýn tüm süreçlerinde kullanýlan Unity 2,
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tüm ihtiyaçlarýmýza cevap verebiliyor. Hýzlý bir
büyüme sürecinde olan firmamýzda yönetimsel
kararlarý almada bilginin önemi arttýkça, bizim de
LOGOdan beklentilerimiz artmakta. Bu kapsamda
özellikle ortaya çýkan yeni ihtiyaçlarýmýz konusunda
LOGO ile çalýþmaya devam ediyoruz. Her versiyonda
daha ileri giderek, bundan sonrasý için LOGO ile
iþbirliðimizi geliþtirmeyi düþünüyoruz.

kuruluþlarla her an beraber olan ziraat mühendisleri,
veteriner hekimler ve gýda mühendislerinden oluþan
uzman satýþ kadrosuyla sektörün hizmetine
sunmaktadýr.

Abdullah UNAKITAN
Yönetim Kurulu Baþkaný

Firmamýz üretim tesislerinde Buhler sistemine ait
programla; LOGO Tiger programý arasýnda
entegrasyon saðlayarak fiziksel üretimi anýnda
Tiger'a yansýtabiliyoruz. Bölümler arasýnda iþ takibi
için özel raporlar tasarlayarak verimliliðimizi
artýrýyoruz. LOGO'ya teþekkürlerimizi sunarýz.

KARTAL KÝMYA SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.

Uzay AYGÜN
Mali ve Ýdari Ýþler Müdürü

SONOROUS

Türk hayvancýlýk, yem ve gýda sektörlerinin tanýnmýþ
þirketlerinden olan Kartal; kuruluþundan bu yana
her geçen gün artan temposu, en iyi hizmeti veren,
dürüst, kaliteli ve güvenilir bir firma olma ilkesiyle
23 senedir katkýnýza katký saðlamaya devam
etmektedir.

Üretimini akademisyen ve uzman yöneticiler
denetiminde, bilimsel yöntemler ve en son
teknolojiler ile gerçekleþtiren Kartal; ürünlerini
ülkemizin deðiþik bölgelerinde kurum ve
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2004 yýlýnda kurulan Sonorous, çaðdaþ ev
elektroniðini tamamlayan mobilyalar üretmektedir.
Ürün gamý LCD, Plazma televizyonlar ile ses
sistemleri için özgün tasarýmlý sehpalardan oluþan
Sonorous, üretimini Gebzede 6.000 metrekare
kapalý alan üzerine kurulu olan fabrikasýnda
yapmaktadýr. Sonorous tarafýdan üretilen ürünler,
þýk tasarýmlarý ve kullaným kolaylýðý saðlayan
özellikleriyle öne çýkmaktadýr. Faaliyet gösterdiði
alanda emin adýmlarla hýzla büyüyen ve pazarda
aranan bir marka haline gelen Sonorous, 2007
yýlýnda 100 bin adet ürün satýþý gerçekleþtirdi. 100ü
aþkýn farklý model altýnda 500 seçenekte üretim
yapan Sonorousun üretim kalitesi TUV (ISO 9000)
belgeleri ile tescillendi.
Üretiminin yüzde 40ýný yurtiçinde, yüzde 60ýný ise
yurtdýþý pazarlarda satýþa sunan Sonorous, Türkiyede
800 seçk in satýþ noktasýnda tüketiciyle
buluþmaktadýr. Dünya pazarýnda kendi alanýnda ilk
akla gelen marka olmayý hedefleyen Sonorous,
ürünlerini 38 ülkeye ihraç etmektedir. Türkiyede iç
pazarda lider konumda olan Sonorous, yurtdýþýnda
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da 40 ülkeye ihracat yapmaktadýr. 50 ülkede marka
tesciline sahip olan Sonorous, kendi alanýndaki
premium ürünler kategorisinde AB ülkelerinde satýþ
adedi bazýnda ilk üç, cirosal anlamda ise ilk beþ
sýrada bulunmaktadýr.

 Tüketici elektroniði mobilya ve aksesuarlarý
konusunda lider konumdaki firmamýz Sonorous bu
farký ürün çeþitliliði ile saðlamaktadýr. Bu sebeble
oldukça geniþ bir ürün yelpazesine sahip
olduðumuz için stok ve maliyet yönetimi firmamýz
için çok önemli. LOGO Tiger kullanýyor olmak bizlere
gerek stok yönetimi gerek maliyetlendirme
konularýnda esneklik saðlamaktadýr. Buna ek olarak
LOGOnun müþteri ve tedarikçilerimizde bulunan
baþka sistemlerle rahat konuþabilme özelliði de
firmamýzýn lider konumunu güçlendirmektedir.
Murat ÖNGÖR
Yönetici Ortak

ADORE MOBÝLYA SANAYÝ

Eðitimli ve yetenekli fabrika üretim personeli, her
biri kendi alanýnda uzmanlaþmýþ endüstri
mühendisleri, iç mimarlar ve teknik elemanlarý ile
çaðdaþ rekabet ortamýnda yoluna devam
edebilecek uygun donaným ve tecrübeyle sürekliliði
olan profesyonel servisi en iyi þekilde saðlayan
kapasite ve alt yapýya sahiptir.

27 yýllýk meslek hayatýmda 1999 yýlýndan beri LKS,
Gold, Unity, Tiger adý altýnda LOGO Yazýlým
firmasýnýnýn çözümlerini deðiþik sektörlerde
kullanma ve uygulamalarýný görme imkaným oldu.
Çeþitli sektörlere ve deðiþik firma yapýlarýna kolay
uyum saðlamasýnýn yaný sýra, programýn üretim
aþamasýndan muhasebe aþamasýna kadar olan
süreçlerde raporlama ve mali tablolarda göstermiþ
olduðu performansýndan dolayý da her zaman
iþletmelerin bütün birimleri için en önemli bir
oyuncu olmuþtur. Kýsacasý LOGOnun her zaman 10
numarayý hak ettiðini düþünüyorum.
Serdar ATAÇ
Muhasebe ve Finans Müdürü

Adore Mobilya Sanayi Toplamda 38.600 m² kapalý,
226.000 m² açýk alanda, 320 personeli ve en son
teknoloji, geliþtirilmiþ otomasyon sistemi ile
donatýlmýþ CNC seri üretim hatlarý ile faaliyet
göstermektedir.
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YURTDIÞI
LOGOnun geliþtirdiði yerelleþtirme teknolojileri
sayesinde çok farklý ülkelerin diline ve yerel
mevzuatýna uygun versiyonlar kýsa zamanda
üretilmektedir. Ýran, Azerbaycan, Almanya,
Romanya, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Birleþik Arap
Emirlikleri, Körfez Bölgesi için dil ve mevzuat
açýsýndan hazýr ürünler pazara sunulmaktadýr.
LOGO uluslararasý pazarda þuana kadar 400e yakýn
projeye imza atmýþtýr. Azerbeycanda Azersun
Holding, inþaat sektöründe yer alan Akkord Ýnþaat,
daðýtým sektöründe yer alan Veyseloðlu, Gilan
Holding, Dia Holding, Buxar, Ýran'da Behpakhsh,
Abhar Cable Wire, Unilever Ýran, Nikan Tarabar,

Rusyada Þiþecamýn ve Gürcistandaki tüm üretim
ve planlama projeleri, Kale Export (Kale Grubu), Troy
Canada, Colins, Gürcistan'da HA Holding ve Petrol
Ofisi, Ukrayna'da Miroplast ve UDK, Kazakistanda
Ramstore, Turkuaz, Aluan, Pharma (Nobel Ýlaç),
Galaksi, Seha, Activax, MPS, Teksan, Arjan, JYKS,
Hamle Biskuvi (Ülker), MTG, Kazak Türk Munay,
K ý r g i z i s t a nd a R a m s t o r e , B i r l e þ i k A r a p
Emirliklerinde Al Salam Group, Hakan Foods, UAE
Trading, Retail Arabia International, Abhu Dabi
Marine projesi yapýlan önemli projelerden bazýlarýdýr.
Ayrýca Unilever, daðýtýcýlarý seviyesinde Türkiye
dýþýnda Ýran ve Balkan ülkelerinde, TAV yurtdýþý
projelerinde LOGOyu standart olarak seçmiþtir.

Merkezi ve Doðu Avrupa
Almanya, Uzel Makine, Akpa Gýda,
Aksa Gýda, Anka (Sera Gýda)

CIS Ülkeleri
Rusya, Ruscam, Motor Tekstil, Kale Grup,
Troy Kanada, MM Grup

Bulgaristan
Gabrovnitsa AD
Prista Oil
Ates EOOD
Global Electronic

Romanya
Suma
Spot Vision
Agricantus
Franpak
Delrom
RomNitro

Azerbaycan
Azersun
Azer Enerji
Veyseloðlu
Nurgun
Asfarma

OrtaDoðu ve Afrika
Ýran, Behpakhsh, Hamgam Khodro, Mayan,
Abhar Cable & Wire
Dubai
TAV Dubai
Yapý Merkezi
Fas
Sultan Gaz

Katar
TAV Qatar

Nijerya
Ekþioðullarý Ýnþaat

Sudan
GAP Pazarlama
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Mýsýr
Evyap
Betek Paint

Libya
TPOC
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Kazakistan
Turkuaz
Nobel Ýlaç
Aluan
Orica Nitro
MTG-KZ

Ukrayna
Somdeniz
Silkcoat
GAP Construction
Colins
Miroplast

Diðer Ülkeler
Afganistan
Gürcistan

Mensel
Colgate Palmolive Daðýtým Kanalý
Mina Joint Stock Company
Özbekistan Boypo Tekstil
Pakistan
STFA Ýnþaat
Türkmenistan GAP Çalýk Grup
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PROFESYONEL HÝZMETLER
Ýþletmeler, günümüzün sürekli deðiþen koþullarýnda
rekabet güçlerini koruyabilmek için yönetim
sistemleriyle birlikte, sürekli çözüm saðlayan biliþim
sistemlerini de kurmak ve doðru metodolojilerle
uygulamak zorundadýr. LOGO ve iþ ortaklarý
tarafýndan sunulan profesyonel hizmetler,
kullanýcýlarýn performans ve verimliliklerini
artýrmalarýný saðlamaktadýr. Hizmetlerin temelinde,
LOGO ve iþ ortaklarýnýn bilgi birikimi ve tecrübeleri
yatmaktadýr.
Network ve Veri Tabaný Danýþmanlýðý
LOGO ürünlerinin genel ve iþletmeye özel
performans kriterlerine uygun çalýþmasýný saðlamak
amacýyla Network ve Veritabaný Uzmanlarý
tarafýndan sunulan, sistemin bir bütün olarak
üzerinde koþtuðu altyapý bileþenlerinin tamamýný
kapsayan teknik destek ve danýþmanlýk hizmetleridir.

MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ
Müþterilerin bilgi altyapýlarýnda meydana gelen
sorun ve ihtiyaçlara anýnda çözüm geliþtirmek
amacýyla geniþ bir yelpazede sunulan hizmet
seçenekleri LOGO ve iþ ortaklarý tarafýndan 7 gün
24 saat tarafýndan kesintisiz bir þekilde
uygulanmaktadýr. LOGOnun 2009 yýlýndaki teknik
destek hizmeti süresi 62.840 görüþme ile toplam
183.452 dakika olarak gerçekleþmiþtir. Görüþmeler
ortalama 2 dakika 55 saniye olarak gerçekleþmiþtir.
BT profesyonellerinden son kullanýcý ihtiyaçlarýna
kadar cevap verecek þekilde kademelendirilmiþ
LOGO eðitim ve sertifikasyon sistemi, iþletmelerin
ihtiyaç duyduðu profesyonel kadrolarýn oluþumuna
katkýda bulunmak amacýyla LOGO Teknik Eðitim
Merkezleri tarafýndan verilmektedir.
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LOGOnun en güçlü olduðu alanlardan biri yaygýn,
bilgili, eðitimli ve deneyimli daðýtým aðýdýr. LOGO,
Türkiyenin en geniþ daðýtým aðýný oluþturarak,
müþterilerine tüm ürün gruplarýný ve hizmetlerini
bu kanal üzerinden sunmaktadýr.
LOGO Türkiye
LOGO, Kalite Yönetiminin Ýþ Ortaklarýnda da
uygulanmasý ve müþteriye verilen hizmetin kalitesini
sürekli iyileþtirmek amacýyla bir sistem kurmuþtur.
Ýþ Ortaklarýnýn yönetimleri, çalýþanlarýnýn eðitim ve
geliþimi ve müþteri memnuniyetleri ölçülmekte,
hizmet veren iþ ortaklarýnýn elemanlarý seviyelerine
göre sertifikalandýrýlmaktadýr. Stratejik iþ ortaklarýnýn
elemanlarý LOGOda uzun süreli staj yapmaktadýr.
LOGO Kanal Yapýsý
Türkiyenin en yaygýn daðýtým aðýna sahip olan
LOGOnun Türkiye genelinde 3 Ana Daðýtým Merkezi,
500 iþ ortaðý bulunmaktadýr. 170.000 firma

tarafýndan çözümleri kullanýlan LOGO, ürün ve
hizmetlerini son kullanýcýya bu kanal aracýlýðý ile
ulaþtýrmaktadýr. START, GO, Tiger2 ve Unity2 ürünleri
ve hizmetleri sadece LOGO Ýþ Ortaklarý tarafýndan
son kullanýcýya ulaþtýrýlmaktadýr.
LOGO Ýþ Or taklarý, her ürün grubu için
yetkilendirilirken, o ürünle ilgili eðitim ile birlikte
ürünün çalýþtýðý platformun da eðitimini almýþ ve
sýnavlarýndan geçmiþ olmasý dikkate alýnmaktadýr.
Biliþim sektöründe yaþanan deðiþimleri yakýndan
takip eden LOGO, rekabetin boyut deðiþtirmesiyle
beraber, kanalýna yönelik yeni iþ modellerini
geliþtirmeyi sürdürmektedir. 2007 yýlýnda
uygulamaya koyduðu yeni kanal modeli ile ilgili
çalýþmalarýný geliþtirmeye devam etmiþtir. Bu
kapsamda, Tiger ve GO ürün segmentleri için tekrar
bir yapýlandýrma yapýlmýþtýr. Tiger Yetkinlik
Merkezleri, Premier ve Elite olmak üzere iki
kategoriye ayrýlýrken, GO Yetkili Satýcýlarý
yetkinliklerine göre Elite, Select ve Yetkili Satýcý
olmak üzere üç grupta toplandý.

LOGO KAMPUS - Merkez

ALMANYA - FRANKFURT

Romanya
Bulgaristan
Kosova
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TÜRKÝYE

BAE
Ýran
Ürdün
Suriye
Mýsýr
Yemen
Irak
Katar
Libya

Rusya
Azerbaycan
Kazakistan
Kýrgýzistan
Gürcistan
Türkmenistan
Özbekistan
Ukranya
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LOGO Yurt Dýþý
LOGO, uluslararasý bir yazýlým markasý olmak üzere
belirlediði stratejilerini 10 yýl önce uygulamaya
baþlamýþtýr. Bugün dünyada özellikle büyüyen
pazarlarda önemli fýrsatlar bulunmaktadýr. LOGO
Yazýlým pazar lideri olarak bir çok açýdan rekabetçi
avantajý elinde bulundurmaktadýr.
Bu kapsamda uluslararasý pazarda yayýlma
politikasýný, temel olarak ofisler açmak deðil,
LOGOnun da çalýþma kültürünün temellerini
oluþturan Ýþ Ortaklarý ile çalýþma ve stratejik iþ
birlikleri geliþtirme üzerine kurmuþtur. LOGO bu
stratejisi doðrultusunda faaliyet gösterdiði ülkelerde
çeþitli iþ ortaklýklarýna imza atmaktadýr.

1994 yýlýnda Doðu ve Orta Avrupayý içine alan
bölgenin merkezi olarak Almanyada çalýþmalar
baþlamýþ ve 1997de Frankfurtda ilk uluslararasý ofisi
açýlmýþtýr. Ardýndan Türkiyenin doðusunda yer alan
bölgeye odaklanmýþtýr. 1997 yýlýndan itibaren Türki
Cumhuriyetler, Orta Asya, Ýran ve Körfez Bölgesinde
çalýþmalar yürütülmeye baþlanmýþtýr. 2003 yýlýnda
Ýranýn ilk Farsi ERP çözümü geliþtirilmiþtir.
Uluslararasý marka olma çalýþmalarýnda ikinci büyük
adýmý 2007de Dubai ofisini açarak yapmýþtýr. LOGO
Azerbaycan, Ýran, Baðýmsýz Devlet Topluluklarý ve
Kör fez Bölgesinde bir üs olma hedefini
gerçekleþtirmeye baþlamýþtýr.
LOGO, bölgedeki uzman, kaliteli biliþim firmalarý ile
iþ ortaklýklarý yapmaktadýr. Þuanda 40 ülkeye yazýlým
ihracatý gerçekleþtirmektedir.
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KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKELERÝ UYUM BEYANI
Þirketimiz 1.1.2009-31.12.2009 faaliyet döneminde
Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan yayýmlanan
Kurumsal Yönetim Ýlkelerinde yer alan kriterlere
uyum saðlamýþ, Kurumsal Yönetim Ýlkelerinde yer
alan uygulamalara uyum þirket yönetimi tarafýndan
prensip olarak benimsenmiþtir. Kurumsal Yönetim
U y u m R a p o r u b u i l k e l e r çe rçe ve s i n d e
deðerlendirilerek Þirketimizin 2009 Faaliyet
Raporuna ve internet sitesine ilkelere uyum
konusunda yeni bilgiler eklenmiþtir. Ýlkelere tam
olarak uyum saðlayamadýðýmýz hususlar
konusundaki çalýþmalara devam edilmektedir.
BÖLÜM I  PAY SAHÝPLERÝ
Pay Sahipleri Ýle Ýliþkiler Birimi
Þirketimizde pay sahipleri ile iliþkiler Mali ve Hukuki
Ýþler Bölümü bünyesindeki Yatýrýmcý Ýliþkileri birimi
tarafýndan yürütülmektedir. Bölüm sorumlusu ve
ilgili personelin isimleri ve iletiþim bilgileri aþaðýdaki
gibidir:

· Þirket hakkýnda deðerlendirme yapan yurtiçi ve
yurtdýþý kaynaklý kurumlarýn bilgi taleplerini
karþýlamak,
· Þirketin Kurumsal internet sitesi () içerisinde yer
alan Yatýrýmcý Ýliþkileri bölümünün içeriðini Türkçe
ve Ýngilizce olarak hazýrlamak, güncellenen verileri
hýzlý bir þekilde siteye eklemek ve pay sahiplerinin
Þirket ile ilgili bilgilere internet vasýtasýyla hýzlý ve
kolay bir biçimde ulaþmasýný saðlamak,
· SPKnun Seri VIII, No: 39 (6 Þubat 2009 tarihi
itibarýyla Seri VIII, No: 54) sayýlý Tebliði dikkate
alýnarak gerekli Özel Durum Açýklamalarýný ÝMKBye
ve SPKya bildirmek,
· Sermaye Piyasasý Kanunu ile ilgili mevzuatta
meydana gelen deðiþiklikleri takip etmek ve Þirket
içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak,
· Sermaye Piyasasý Kurulu, Ýstanbul Menkul
Kýymetler Borsasý ve Merkezi Kayýt Kuruluþu
nezdinde Þirketi temsil etmek.

0262 679 82 00
0262 679 82 20
0262 679 82 23
0262 679 82 92
yatirimci@logo.com.tr

Faaliyet dönemi içerisinde bir olaðan genel kurul
toplantýsý düzenlenmiþ; gündem ve kar daðýtýmýna
iliþkin kararlarýn kamuya duyurulmasý, mali
tablolarýn ilaný, faaliyet raporlarýnýn hazýrlanmasý,
özel durum açýklamalarýnýn zamanýnda Borsaya
bildirimi vb. iþlemlerle beraber yurt içi ve yurt
dýþýndan bireysel ve kurumsal yatýrýmcýlardan gelen
görüþme istekleri doðrultusunda þirket tanýtýmýna
ve faaliyetlerine yönelik bilgilendirmeler yapýlmýþtýr.

Birim tarafýndan yürütülen baþlýca faaliyetler
þunlardýr:
· Pay sahiplerine iliþkin kayýtlarýn saðlýklý, güvenli
ve güncel olarak tutulmasýný saðlamak,
· Kamuya açýklanmamýþ, gizli ve ticari sýr
niteliðindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay
sahiplerinin Þirket ile ilgili yazýlý bilgi taleplerini
karþýlamak,
· Genel Kurul toplantýsýnýn yürürlükteki mevzuata,
Esas Sözleþmeye ve diðer Þirket içi düzenlemelere
uygun olarak yapýlmasýný saðlamak,
· Genel Kurul toplantýsýnda, pay sahiplerinin
yararlanabileceði dokümanlarý hazýrlamak,
· Mevzuat ve þirketin bilgilendirme politikasý dahil,
kamuyu aydýnlatma ile ilgili her türlü hususu
gözetmek ve izlemek,

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarýnýn
Kullanýmý
Þirketimizde, bilgi alma ve inceleme hakkýnýn
kullanýmýnda, pay sahipleri arasýnda ayrým
yapýlmamaktadýr. Pay sahiplerinin bilgi edinme
haklarýnýn geniþletilmesi ve haklarýnýn saðlýklý olarak
kullanýlabilmesi amacýyla, mali tablolarýn yaný sýra
gerekli bilgi ve belgeler güncel olarak elektronik
ortamda Türkçe ve Ýngilizce olarak pay sahiplerinin
kullanýmýna sunulmaktadýr. Dönem içinde pay
sahiplerinden gelen yazýlý ve sözlü bilgi talepleri,
Sermaye Piyasasý Mevzuatý dahilinde ortaklar
arasýnda hiçbir ayrým gözetmeksizin, sözlü veya
yazýlý olarak yanýtlanmýþtýr. Sermaye Piyasasý
Kurulunun gözetim ve denetiminde, Tübitak-Uzay
UEKEA tarafýndan teknik çalýþmalarý yürütülen KAP

Gülnur Anlaþ
H. Meliha Bektaþ
Doðan Karaca
Faks:
E-mektup adresi:
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(Kamuyu Aydýnlatma Projesi) kapsamýnda, SPKya
ve ÝMKBye göndermekle yükümlü olduðumuz mali
tablolar ve özel durum açýklamalarý internet sitemiz
vasýtasýyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadýr.
Þirketimiz, Sermaye Piyasasý araçlarýnýn kayden
izlenmesi amacýyla kurulan Merkezi Kayýt Kuruluþu
A.Þ.ye üye olmuþ ve ÝMKBde iþlem gören Þirketimiz
hisse senetleri kaydileþtirilmiþtir. Böylece, hisse
senetlerinin bastýrýlmasý ihtiyacý ortadan kalkmýþtýr.
Þirket faaliyetleri, Genel Kurulda tespit edilen
Baðýmsýz Dýþ Denetçi (PricewaterhouseCoopers) ve
Genel Kurulda seçilen Denetçiler tarafýndan
periyodik olarak denetlenmektedir. Þirket ana
sözleþmesinde özel denetçi atanmasýna iliþkin
düzenleme bulunmamaktadýr. Dönem içinde özel
denetçi tayini hakkýnda Þirketimize herhangi bir
talep yapýlmamýþtýr.
Genel Kurul Bilgileri
Þirketin 2009 faaliyet dönemi içerisinde 12 Mayýs
2009 tarihinde %81,97lik toplantý nisabý ile Olaðan
Genel Kurulu yapýlmýþtýr. Genel kurula davet
Yönetim Kurulumuz tarafýndan TTK, Sanayi ve
Ticaret Bakanlýðýnýn Genel Kurul Toplantýlarýna
Ýliþkin Yönetmeliði, SPK ve ana sözleþme hükümleri
kapsamýnda yapýlmýþ, Genel kurul gündemi ve
vekaletname örneði genel kurul tarihinden 29 gün
önce Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ve Referans
gazetesinde ilan edilmiþ ayrýca söz konusu ilan þirket
internet sayfasýnda da yer almýþtýr.
Genel kurula iliþkin alýnan tüm yönetim kurulu
kararlarý ile genel kurul kararlarý ve tutanaðý ayný
gün içerisinde özel durum açýklamasý olarak Borsaya
bildirilmiþtir. Son beþ yýla iliþkin genel kurul
tutanaklarý ve özel durum açýklamalarýna þirket
internet sayfasýndan ulaþýlabilir.
Genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarýný
kullanmýþ olup sorulan tüm sorular
cevaplandýrýlmýþtýr.
Bölünme vb önemli nitelikteki kararlara iliþkin ana
sözleþmemizde ayrý hüküm olmamakla birlikte
bölünme, birleþme, devralma konularýnda yönetim
kurulunun teklifi ile genel kurul onayýna sunulur ve
karara baðlanýr.
Gayrimenkul alýmý-satýmý, þirkete ait taþýnmazlar
üzerinde ipotek tesisi, her türlü banka kredi
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sözleþmesi akdi, kefalet, teminat sözleþmesi
düzenlenmesi, her türlü genel vekaletname ve
düzenleme þeklindeki vekaletnamelerin tanzimi ile
þirket iþtiraklerinin satýþý-alýþý iþlemlerinde imza
yetkisi sadece birinci derece imza yetkilisi iki kiþiye
(yönetim kurulu baþkaný ve yönetim kurulu baþkan
yardýmcýsý müþtereken) hasredilmiþtir.
Oy Haklarý ve Azýnlýk Haklarý
Þirketimizde sermayeyi temsil eden hisse senetleri
A ve B grubu olarak iki gruba ayrýlmýþtýr. Ana
sözleþmemiz gereði yönetim kurulu üyelerinin
yarýdan bir fazlasý A grubu pay sahiplerinin
göstereceði adaylar arasýndan, yönetim kurulu
baþkaný A grubu pay sahiplerinin gösterdiði üyeler
arasýndan seçilir. Denetçiler de A grubu pay
sahiplerinin gösterdiði adaylar arasýndan
seçilmektedir. Ortaklýk yapýsýnda karþýlýklý iþtirak
içinde olan þirket bulunmamaktadýr.
Ana sözleþmemizde azýnlýk paylarýnýn yönetimde
temsili ile birikimli oy kullanma yöntemine iliþkin
bir hüküm bulunmamaktadýr.
Kar Daðýtým Politikasý ve Kar Daðýtým Zamaný
Þirketimizin ana sözleþmesinde þirket karýna katýlým
konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadýr. Kar
daðýtým politikasý Yönetim Kurulu tarafýndan her yýl
gözden geçirilir. Kar daðýtýmýnda, Kurumsal Yönetim
Ýlkelerine uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri
ve Þirket menfaatleri arasýnda dengeli ve tutarlý bir
politika izlenmektedir. Kar daðýtým politikasý
Þirketimiz yönetim kurulunca genel ekonomik
þartlar, uzun vadeli yatýrým finansman ve iþ planlarý
ile karlýlýk durumu dikkate alýnarak, TTK ve SPK
düzenlemeleri ile ana sözleþmemize uygun þekilde
hesap edilen daðýtýlabilir net dönem karýnýn en az
%20sinin Þirket ortaklarýna kar payý olarak
daðýtýlmasý; kar payý daðýtýmýnýn nakit veya bedelsiz
sermaye artýrým yoluyla veya belli oranda nakit, belli
oranda bedelsiz pay daðýtýlmasý suretiyle
yapýlabilmesi, hesaplanabilir kar payý tutarýnýn
ödenmiþ sermayenin %5inden az olmasý
durumunda söz konusu tutarýn daðýtýlmadan
ortaklýk bünyesinde býrakýlabilmesi þeklinde
belirlenmiþtir.
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Paylarýn Devri
Þirket Ana sözleþmesinde pay devrini kýsýtlayan
herhangi bir hüküm bulunmamaktadýr.
BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ÞEFFAFLIK
Þirket Bilgilendirme Politikasý
Þirketimizde kamuyu bilgilendirmekle sorumlu
birim, Mali ve Hukuki Ýþler Bölümü bünyesindeki
Yatýrýmcý Ýliþkileridir. Mevzuat gereði açýklanmasý
zorunlu olanlarýn yanýsýra gerekli görülen tüm
bilgiler kamuya duyurulmaktadýr.
Özel Durum Açýklamalarý
Þirketimiz 2009 döneminde 35 adet özel durum
açýklamasýnda bulunmuþtur. Þirketimiz özel durum
açýklamalarýna ilþkin yükümlülüklerini zamanýnda
yerine getirmiþtir.

Ýçeriden Öðrenebilecek Durumda Olan Kiþilerin
Kamuya Duyurulmasý
Þirketimizin sermaye piyasasý araçlarýnýn deðerini
etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaþabilecek
konumdaki yöneticilerinin listesi aþaðýdaki gibidir.
M. Tuðrul Tekbulut
T. Müge Peri
Metin Çaðlar
Erdem Özel
Ali Güven

Yönetim Kurulu Baþkaný
Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý
Yönetim Kurulu Üyesi (Baðýmsýz)
Yönetim Kurulu Üyesi (Baðýmsýz)
Yönetim Kurulu Üyesi,
Ýcra Kurulu Baþkaný
Gülnur Anlaþ
Ýcra Kurulu Üyesi
M. Buðra Koyuncu Ýcra Kurulu Üyesi
H. Meliha Bektaþ
Muhasebe Müdürü
Aycan Atabay
Denetçi

Ayrýca, saydamlýk ve þirket çýkarlarýnýn korunmasý
ilkeleri gözetilerek þirket çalýþanlarýnýn içeriden
öðrenilen bilgilerin kullanýmýyla ilgili kurallara dikkat
etmelerine özen gösterilmektedir.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHÝPLERÝ

Þirket Ýnternet Sitesi ve Ýçeriði
Þirketimizin internet sitesi www.logo.com.tr
adresidir. Þirketin Ýnternet sitesinde yatýrýmcý iliþkileri
sayfasýna yer verilmiþ olup, ilgili sayfada SPK
tarafýndan öngörülen hususlarý da içeren birçok
bilgiye, þirketin faaliyet raporlarýna, mali tablolarýna
ulaþmak mümkündür.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Þirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini
ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedir.
Bilgilendirme aracý olarak e-mail, þirket internet
sitesi, ve posta kullanýlmakta, daha dar kapsamlý
geliþmelerle ilgili olarak ilgili menfaat sahibi grubu
ile toplantýlar gerçekleþtirilmektedir.

Gerçek Kiþi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin
Açýklanmasý

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katýlýmý
Çalýþanlarýn yönetime katýlýmý Ýnsan Kaynaklarý
politikasýnýn temel ilkelerinden birisidir. Çalýþanlara
bulunduklarý ekip içinde gerekli yetki ve
sorumluluklar verilmekte, þirketin bütün süreçleri
için her türlü k analdan gelen öneriler
deðerlendirilmektedir. Bu amaçla, þirketin kendi
bünyesinde oluþturduðu özel að yapýsýnda (intranet)
forum sayfasý yer almakta, burada çalýþanlarýn
yaratýcý fikirlerini ve þirket iþleyiþi ile ilgili önerilerini
ve isteklerini diledikleri þekilde ifade etmeleri þirket
yönetimi tarafýndan teþvik edilmektedir. Ayrýca þirket
içi süreç iyileþtirmeleri için, bütün çalýþanlarýn
katýlýmýna açýk çalýþma gruplarý oluþturulmakta,

31 Aralýk 2008 tarihi itibarýyla ortaklýðýmýz %70,56
hissesi LOGO Yatýrým Holdinge baðlý bir kuruluþ
olup, bilgimiz dahilinde gerçek kiþi pay sahiplerinin
kamuya açýklanmasýnda yatýrýmcýyý etkileyebilecek
özel bir durum mevcut deðildir.
Ortaklýk
LOGO Yatýrým Holding A.Þ.
Halka açýk kýsým
Toplam

2009 payý (%)
70,56
29,44
100,00
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bütün iyileþtirmeler bu gruplarýn önerileri ile
yapýlmaktadýr. Þirketin durumu periyodik olarak
çalýþanlarla paylaþýlmakta, önerileri düzenli
toplantýlarda da alýnmakta, deðerlendirilmekte ve
uygulanmaktadýr. Üst yönetim her çalýþanla birebir
görüþmeler yaparak da önerilerini almakta ve
uygulamaktadýr. Bayi ve iþ ortaklarý ile periyodik
bilgilendirme toplantýlarý yapýlmakta, bunun
yanýnda bayi ve müþteriler bültenler, röportajlar ve
Internet aracýlýðý ile düzenli olarak
bilgilendirilmektedir. Ayrýca, belli dönemlerde
b ay i l e r y u r t i ç i ve y u r t d ý þ ý g e z i l e r l e
ödüllendirilmekte ve bu gezilerde þirket ile ilgili son
geliþmeler ve deðiþiklikler aktarýlmakta fikir
alýþveriþlerinde bulunulmaktadýr.

Çalýþanlarla iliþkilerden sorumlu temsilciler:

Ýnsan Kaynaklarý Politikasý
Þirket Ýnsan Kaynaklarý politikalarý ilk olarak 1992
yýlýnda oluþturulmuþ, o zamandan bu yana da
günün koþullarýna göre yenilenmektedir. Ýnsan
Kaynaklarý politikamýzýn temelini insana ve bilgiye
önem vermek, objektif deðerlendirme, fýrsat eþitliði,
çalýþanlarýn yönetime katýlýmý, geliþimi teþvik, sürekli
eðitim, yetkinlik ve performansa dayalý geliþim
ilkeleri oluþturmaktadýr. Ýþe alýmlar ve terfilerde fýrsat
eþitliði ilkesi gözetilir, deðerlendirmeler sadece
performans, bilgi ve deneyime göre yapýlýr. Bugüne
kadar ayrýmcýlýk yapýldýðýna dair bir þikayet
oluþmamýþtýr, fýrsat eþitliði þirket yönetiminin en
fazla hassasiyet gösterdiði konulardan biridir.
Ýnsan Kaynaklarý departmaný, performans ve kariyer
yönetimi, eðitimlerin planlanmasý, gerçekleþtirilmesi
ve ölçülmesi, iþe alým, ücret yönetimi, çalýþan
memnuniyeti konularýnda sistemlerin kurulmasý ve
yürütülmesinden sorumludur.
Çalýþanlarla iliþkiler Yönetim Kurulu seviyesinde
temsil edilmekte, bunun yanýnda Ýnsan Kaynaklarý
departmaný, çalýþanlarýn mesleki, kiþisel, kariyer ve
eðitim ihtiyaçlarý ile ilgili her türlü istek ve sorunlarýný
karþýlamakta, deðerlendirmekte ve
çözümlemektedir.

Sosyal Sorumluluk
Þirketimiz faaliyetlerini topluma ve dünyaya karþý
sorumluluk bilinciyle yürütmekte, toplumsal
sorunlara yapýcý yaklaþýmlar göstermektedir.
Üniversite ve meslek okullarý bünyesinde ücretsiz
eðitim ve seminerler düzenlenmekte, meslek
edinmeye yönelik faaliyetler yapýlmaktadýr. Bazý
eðitim programlarýna ürünlerimiz ve katýlýmýmýzla,
bazýlarýna da maddi olarak katký saðlanmaktadýr.
Ayrýca Sivil Toplum Kuruluþlarý ve Yardým
Derneklerinin düzenlemiþ olduðu yardým
kampanyalarýna yapýlan maddi yardýmýn yanýsýra,
Logo personelinin bilfiil katýlýmý saðlanmaktadýr.
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T. Müge Peri, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý
/Ýcra Kurulu Üyesi /Kalite, Ýnsan Kaynaklarý ve Altyapý
Pýnar Kutsal, Ýnsan Kaynaklarý Müdürü
Müþteri ve Tedarikçilerle Ýliþkiler Hakkýnda
Bilgiler
Ürünlerin müþterilere en hýzlý þekilde ulaþmasýný
saðlamak üzere yaygýn bir daðýtým ve hizmet aðý
kurulmuþtur. Müþteriler yerel olarak kendi
bölgelerinde bulunan Logo bayilerinden ürün ve
hizmet tedarik edebilmektedir. Bütün müþterilere
telefon ve Internet aracýlýðý ile Logo tarafýndan da
hizmet verilmektedir.
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BÖLÜM IV - YÖNETÝM KURULU
Yönetim Kurulunun Yapýsý, Oluþumu ve Baðýmsýz Üyeler
Þirketimiz yönetim kurulu yedi üyeli olup isimleri aþaðýdaki gibidir:
Yönetim Kurulu
M. Tuðrul Tekbulut
T. Müge Peri
Ali Güven
Metin Çaðlar
Erdem Özel

Unvan/Baðýmsýzlýk
Baþkaný
Baþkan Yardýmcýsý
Üye
Üye
Üye

Ýcrada Görevli / Deðil
Ýcra Kurulu Üyesi
Ýcra Kurulu Baþkaný
Baðýmsýz
Baðýmsýz

Yönetim kurulu üyeleri, ana sözleþmemiz gereði, baþka þirketlerde yöneticilik yapma hakkýna sahiptir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Esas sözleþmede yer almamakla beraber, þirketin
yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari
nitelikler SPK Kurumsal Yönetim Ýlkeleri IV.
Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer
alan niteliklerle örtüþmektedir. Mevcut yönetim
kurulu üyeleri söz konusu maddelerde yer alan
niteliklere sahiptir.
Þirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Þirketin Vizyonu; Logo, global serbest piyasalar
içinde, KOBÝlerin giriþimcilik, yaratýcýlýk, yenilikçilik,
yüksek katma deðer ve istihdamla aðýrlýðýný
sürdürülebilir bir þekilde ortaya koyduðu bir
ekonomik model hayal eder,
Þirketin Misyonu; Logo giriþimcilerin ve KOBÝlerin
global pazarlarda baþarýsý için çalýþmak yoluyla,
üretim, istihdam ve refahýn artmasýna yardýmcý
olarak ülkesine ve insanlýða hizmet eder.
Þirketin Stratejisi;Baþta bilgi teknolojileri olmak
üzere, giriþimcilerin ve KOBÝlerin rekabetçiliðini ve
baþarýsýný saðlayacak ürün ve hizmetleri üretir, bir
araya getirir, iþbirlikleri yapar; bu hizmetlerin,
ulaþýlmasýný, yaygýnlaþmasýný ve özümlenmesini
kolaylaþtýrýcý kanallar oluþturur, faaliyetler sürdürür.
Þirketin Ýlkeleri;
Verimlilik: Ürün ve hizmetlerimiz, müþterilerimizin
iþletmelerinde verimlilik artýþý saðlamaya
odaklanmýþtýr. Her sektörün, her iþletmenin kendine

özgü yapýsýný ve çaðdaþ yönetim tekniklerini
gözeterek, iþletmelerin daha üretken, daha karlý
olabilmesi için gerekli biliþim araç, gereç ve
hizmetlerini müþterilerimize sunarýz.
Müþteri Mutluluðu: Müþterilerimizin koþulsuz
mutluluðu bizim için her þeyden önemlidir. Bu
nedenle ürettiðimiz ürün ve hizmetlerin üstün
nitelikli olmasýna önem verir, "Toplam Kalite
Yönetimi"ni bir yönetim felsefesi olarak benimseriz.
Politikalarýn tespitinde pazarýn tercihlerini ve
standartlarýný gözetmek, müþterilerle yakýn ve sýcak
iliþki sürdürmek temel prensibimizdir.
Araþtýrma Geliþtirme: Etkin araþtýrma ve
geliþtirmenin, günümüzün hýzlý deðiþen ortamýnda
rekabetçi olabilmenin temel bileþeni olduðuna
inanýrýz. Müþterilerimize daha iyi hizmet verebilmek
amacýyla yeni ürünler yaratmak, mevcut ürünlerimizi
daha yetenekli kýlmak ya da deðiþen teknoloji ve
platformlara uyum saðlamak için kaynaklarýmýzýn
en büyük bölümünü araþtýrma ve geliþtirmeye
ayýrýrýz.
Karlýlýk: Kaynaklarýmýzý verimli kullanmayý, verimli
ve karlý bir iþletme olmayý, çalýþanlarýmýza,
müþterilerimize ve topluma karþý
sorumluluklarýmýzýn bir gereði olarak görürüz.
Toplumsal Sorumluluk: Daha rahat yaþamayý
saðlayarak insaný özgürleþtiren bir araç olarak
gördüðümüz teknolojinin, insana ve çevreye saygý
içinde geliþtirilmesini savunuruz. Faaliyetlerimizde
topluma ve dünyaya karþý sorumluluk bilinciyle
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hareket eder, toplumsal sorunlara yapýcý yaklaþýmlar
gösteririz.
Ýþ Ahlaký: Piyasa ekonomisi ilkelerine inanýr ve bu
ilkelere baðlý hareket ederiz. Müþterilerimize, iþ
ortaklarýmýza ve rakiplerimize karþý dürüst, doðru,
açýk ve tutarlý olmaya önem veririz. Tüm iþlerimizin
hukuka, genel iþ ahlaký ve prensiplerine
uygunluðunu gözetiriz.
Çalýþanlarýn Mutluluðu: Kaliteli ürün ve hizmetin,
n i t e l i k l i ve m u t l u i n s a n l a r t a r a f ý n d a n
ü re t i l e b i l e ce ð i n e i n a n ý r ý z . B u n e d e n l e,
çalýþanlarýmýzýn sürekli eðitimine büyük önem
veririz. Ýyi bir gelir düzeyi, kaliteli iþ ortamý, katýlýmcý
yönetim ve iþ güvencesi saðlayarak çalýþanlarýmýzýn
mutlu, üretken, topluma yararlý bireyler olmasýný
amaçlarýz.
Fýrsat Eþitliði: Ýþe alýmlarda fýrsat eþitliði ilkesini
gözetir, deðerlendirmemizi sadece bilgi ve
deneyime göre yaparýz. Baþarýyý da yalnýzca þirket
amaçlarýna yönelik üretimle deðerlendiririz.
Stratejimiz Açýk yapýsý ve yaygýnlýðý ile Logonun BT
çözümlerinin üzerinde geliþtirileceði bir platform
olmasý, Küçük ve Orta Ýþletmelere odaklanmak, UoD
ile büyük iþletmelere odaklanmak,Avrasya ve Orta
Doðu pazarlarýna odaklanmak, Aðýrlýklý olarak kanal
üzerinden satýþ yapmak, Hizmetlerle geliþmek,
Sürekli yaygýnlaþmak, Ýnnovasyon konusunda
Türkiyenin örnek þirketi olmak, Borsa kültürü, tam
þeffaflýk, kurumsal yönetim ve etik deðerlere uyum
konularýnda Türkiyenin örnek þirketi olmak.
Yönetim Kurulumuz periyodik olarak þirket Ýcra
Kurulu Baþk anýnýn da k atýldýðý strateji
deðerlendirme görüþmeleri yapmakta ve dönemsel
hedefler belirlemektedir.
Risk Yönetim ve Ýç Kontrol Mekanizmasý
Þirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin
kamuya açýklanmasý, baðýmsýz denetim ve iç kontrol
sisteminin iþleyiþinin ve etkinliðinin gözetimi
þirketimizin yönetim kurulu üyelerinden
oluþturulmuþ iki üyeli denetim komitesi tarafýndan
yapýlmasý öngörülmektedir.
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Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve
Sorumluluklarý
Þirketimizin yönetim kurulu üyelerinin yetki ve
sorumluluklarý þirketin ana sözleþmesinde açýkça
belirlenmiþtir. Ayrýca, þirketimiz imza sirkülerinde
yetkiler detaylý olarak belirtilmiþtir.
Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslarý
Yönetim kurulu toplantýlarýnýn gündemi, periyodik
olarak veya ortaya çýkan gerekler çerçevesinde
hazýrlanmaktadýr. 2009 dönemi içinde 17 toplantý
düzenlenmiþtir. Toplantýlara iliþkin yönetim kurulu
üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiþimi Mali ve
Hukuki Ýþler Bölümü ile Üst Yönetim Sekreterliði
tarafýndan saðlanmaktadýr. Bütün toplantýlar
üyelerin tamamýnýn katýlýmý ilkesi ile yapýlmaktadýr.
Yönetim Kurulu Üyelerinin birbirlerine karþý imtiyazý
bulunmamaktadýr. Dönem içerisinde yapýlan
toplantýlarda farklý görüþ açýklanan konulara iliþkin
makul ve ayrýntýlý karþý oy gerekçelerinin karar
zaptýna geçirilmesini, yazýlý olarak þirket
denetçilerine iletilmesini ve üyelerin farklý görüþ
açýkladýðý konulara iliþkin karþý oy gerekçelerinin
kamuya açýklanmasýný gerektirecek bir durum
olmamýþtýr.
Þirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasaðý
Þirket yönetim kurulu üyelerinin, Þirketle rekabet
etmeleri yasak olup Þirketle iþlem yapmalarý ve
rekabet etmeleri sonucu çýkar çatýþmasýna yol
açabilecek durumlarda yasal düzenlemelere baðlý
tedbirler uygulanýr.
Etik Kurallar
Ýlkelerimizde yer alan ve genel kabul görmüþ etik
kurallardan ayrý olarak yönetim kurulumuz
tarafýndan Þirketimiz ve menfaat sahiplerini de
k apsayan yeni düzenlemeler yapýldýkça
bilgilendirme politikasý çerçevesinde kamuya
açýklanacaktýr.
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Yönetim Kurulunda Oluþturulan Komitelerin
Sayý, Yapý ve Baðýmsýzlýðý
Þirketimizde denetimden sorumlu komite yanýnda
yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarýný
saðlýklý olarak yerine getirmek amacýyla
oluþturulmuþ kurumsal yönetim komitesi veya
baþkaca bir komite bulunmamaktadýr. Çok geniþ
olmayan mevcut þirket ve organizasyon yapýmýz
çerçevesinde mevzuat ve düzenlemelere uygun
hareket etmekteyiz.

Yönetim Kuruluna Saðlanan Mali Haklar
Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca
kararlaþtýrýlan ücret haricinde Þirket iþlerinde fiilen
görevde olmalarý nedeni ile aylýk ücret ödemesi de
yapýlmaktadýr. Mali dönem içerisinde Þirketimizin,
herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya
yöneticisine doðrudan ya da dolaylý borç
verilmemiþ, kredi kullandýrýlmamýþ veya lehlerine
kefalet vb. teminatlar verilmemiþtir.
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BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU
Logo Yazýlým Sanayi ve Ticaret A.Þ. Yönetim Kuruluna
1.

Logo Yazýlým Sanayi ve Ticaret A.Þ. ve baðlý ortaklýðýnýn (hep birlikte Grup olarak anýlacaktýr) 31 Aralýk 2009
tarihi itibarýyla hazýrlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayný tarihte sona eren yýla ait konsolide
kapsamlý gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar deðiþim tablosunu ve konsolide nakit akým tablosunu, önemli
muhasebe politikalarýnýn özetini ve dipnotlarýný denetlemiþ bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla Ýlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluðu
2.

Grup yönetimi konsolide finansal tablolarýn Sermaye Piyasasý Kurulunca kabul edilen finansal raporlama
standartlarýna göre hazýrlanmasý ve dürüst bir þekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide
finansal tablolarýn hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlýþlýklar içermeyecek biçimde
hazýrlanarak, gerçeði dürüst bir þekilde yansýtmasýný saðlamak amacýyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasýný,
uygulanmasýný ve devam ettirilmesini, koþullarýn gerektirdiði muhasebe tahminlerinin yapýlmasýný ve uygun
muhasebe politikalarýnýn seçilmesini içermektedir.

Baðýmsýz Denetim Kuruluþunun Sorumluluðu
3.

Sorumluluðumuz, yaptýðýmýz baðýmsýz denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkýnda görüþ
bildirmektir. Baðýmsýz denetimimiz, Sermaye Piyasasý Kurulunca yayýmlanan baðýmsýz denetim standartlarýna
uygun olarak gerçekleþtirilmiþtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasýný ve baðýmsýz denetimin, finansal tablolarýn
gerçeði doðru ve dürüst bir biçimde yansýtýp yansýtmadýðý konusunda makul bir güvenceyi saðlamak üzere
planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Baðýmsýz denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili baðýmsýz denetim kanýtý toplamak
amacýyla, baðýmsýz denetim tekniklerinin kullanýlmasýný içermektedir. Baðýmsýz denetim tekniklerinin seçimi,
finansal tablolarýn hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanýp kaynaklanmadýðý hususu da dahil olmak
üzere önemli yanlýþlýk içerip içermediðine dair risk deðerlendirmesini de kapsayacak þekilde, mesleki kanaatimize
göre yapýlmýþtýr. Bu risk deðerlendirmesinde, iþletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuþtur. Ancak,
amacýmýz iç kontrol sisteminin etkinliði hakkýnda görüþ vermek deðil, baðýmsýz denetim tekniklerini koþullara
uygun olarak tasarlamak amacýyla, iþletme yönetimi tarafýndan hazýrlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi
arasýndaki iliþkiyi ortaya koymaktýr. Baðýmsýz denetimimiz, ayrýca Ýþletme yönetimi tarafýndan benimsenen
muhasebe politikalarý ile yapýlan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolarýn bir bütün olarak
sunumunun uygunluðunun deðerlendirilmesini içermektedir.
Baðýmsýz denetim sýrasýnda temin ettiðimiz baðýmsýz denetim kanýtlarýnýn, görüþümüzün oluþturulmasýna yeterli
ve uygun bir dayanak oluþturduðuna inanýyoruz.

Görüþ
4.

Görüþümüze göre, iliþikteki konsolide finansal tablolar, Logo Yazýlým Sanayi ve Ticaret A.Þ. ve baðlý ortaklýðýnýn
31 Aralýk 2009 tarihi itibarýyla finansal durumunu, ayný tarihte sona eren yýla ait finansal performansýný ve nakit
akýmlarýný, Sermaye Piyasasý Kurulunca kabul edilen finansal raporlama standartlarý (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde
doðru ve dürüst bir biçimde yansýtmaktadýr.

Baþaran Nas Baðýmsýz Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik A.Þ.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Haluk Yalçýn, SMMM
Sorumlu Ortak Baþdenetçi
Ýstanbul, 5 Nisan 2010
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LOGO YAZILIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
31 ARALIK 2009 VE 2008 TARÝHLERÝ ÝTÝBARIYLA
KONSOLÝDE BÝLANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

Dipnot
Referanslarý

2009

2008

11.906.244

14.435.383

3
4

5.183.435
318.824

2.547.960
899.120

23
7
8
9
14

109.940
5.974.582
7.806
150.184
161.473

415.677
7.809.426
1.984.589
156.547
622.064

27.610.559

27.609.404

80.653
2.219.437
12.892.196
12.242.851
175.422

80.653
13.632.229
13.896.522
-

VARLIKLAR
Dönen varlýklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatýrýmlar
Ticari alacaklar
- Ýliþkili taraflardan ticari alacaklar
- Diðer ticari alacaklar
Diðer alacaklar
Stoklar
Diðer dönen varlýklar
Duran varlýklar
Finansal yatýrýmlar
Özkaynak yöntemiyle deðerlenen iþtirakler
Maddi duran varlýklar
Maddi olmayan duran varlýklar
Ertelenen vergi varlýklarý
Toplam varlýklar

4
5
10
11
21

39.516.803

42.044.787

Bu konsolide finansal tablolar yayýmlanmak üzere Yönetim Kurulunun 5 Nisan 2010 tarihli toplantýsýnda
onaylanmýþ ve Yönetim Kurulu adýna Ali Güven, Yönetim Kurulu Üyesi ve Ýcra Kurulu Baþkaný, ve Gülnur
Anlaþ, Ýcra Kurulu Üyesi - Mali ve Hukuki Ýþler tarafýndan imzalanmýþtýr.

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tablolarýn tamamlayýcý parçasýný oluþtururlar.
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LOGO YAZILIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
31 ARALIK 2009 VE 2008 TARÝHLERÝ ÝTÝBARIYLA
KONSOLÝDE BÝLANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

Dipnot
Referanslarý

2009

2008

6.603.191

4.451.330

6

160.310

32.848

23
7
8
21
14

1.795
513.100
821.671
5.106.315

536.523
1.603.920
506.287
26.756
1.744.996

1.116.666

1.388.164

13
21
8

764.963
351.703

673.555
193.880
520.729

Özkaynaklar

15

31.796.946

36.205.293

Ödenmiþ sermaye
Sermaye düzeltmesi farklarý
Yabancý para çevrim farklarý
Kardan ayrýlan kýsýtlanmýþ yedekler
Geçmiþ yýllar kar/zararlarý
Net dönem karý/zararý

15

25.000.000
2.991.336
14.533.641
(6.319.684)
(4.408.347)

25.000.000
2.991.336
(33.538)
14.533.641
(5.128.681)
(1.157.465)

39.516.803

42.044.787

KAYNAKLAR
Kýsa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
- Ýliþkili taraflara ticari borçlar
- Diðer ticari borçlar
Diðer borçlar
Dönem karý vergi yükümlülüðü
Diðer kýsa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Kýdem tazminatý karþýlýðý
Ertelenen vergi yükümlülüðü
Diðer borçlar
ÖZKAYNAKLAR

Toplam kaynaklar

2.1.2
15

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tablolarýn tamamlayýcý parçasýný oluþtururlar.
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LOGO YAZILIM 2009 Faaliyet Raporu
Mali Tablolar ve Dipnotlar

LOGO YAZILIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
31 ARALIK 2009 VE 2008 TARÝHLERÝNDE YILLARA AÝT
KONSOLÝDE KAPSAMLI GELÝR TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

Dipnot
Referanslarý

2009

2008

17
17

13.975.138
(838.272)

21.965.352
(1.030.128)

13.136.866

20.935.224

(4.935.058)
(4.867.257)
(8.864.770)
179.898
(35.201)

(9.723.998)
(5.462.068)
(8.433.433)
396.897
(97.230)

(5.385.522)

(2.384.608)

(1.129)
1.314.791
(705.789)

2.405.036
(730.234)

(4.777.649)

(709.806)

369.302

(47.352)
(400.307)

(4.408.347)

(1.157.465)

-

(33.538)

(4.408.347)

(1.191.003)

(1,76)

(0,48)

Sürdürülen faaliyetler
Satýþ gelirleri
Satýþlarýn maliyeti (-)
Brüt kar
Pazarlama, satýþ ve daðýtým giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araþtýrma ve geliþtirme giderleri (-)
Diðer faaliyet gelirleri
Diðer faaliyet giderleri (-)

18
18
18

Faaliyet karý/zararý
Özkaynak yöntemiyle deðerlenen
iþtiraklerin kar/zararlarýndaki paylar
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Vergi öncesi kar/zarar
Vergi gelir/gideri
Dönem vergi gideri
Ertelenen vergi gelir/gideri
Dönem karý/zararý
Diðer kapsamlý gelir/gider:
Yabancý para çevrim farklarýndaki deðiþim
Toplam kapsamlý gelir/gider
Nominal deðeri 1Kr olan bin hisse baþýna kayýp

5
19
20

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tablolarýn tamamlayýcý parçasýný oluþtururlar.
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31 Aralýk 2009 tarihi
itibarýyla bakiyeler

25.000.000

-

25.000.000

1 Ocak 2009 tarihi
itibarýyla bakiyeler

Transferler
Toplam kapsamlý gelir/gider

25.000.000

9.061.000
-

15.939.000

31 Aralýk 2008 tarihi
itibarýyla bakiyeler

Transferler
Toplam kapsamlý gelir/gider

1 Ocak 2008 tarihi
itibarýyla bakiyeler

Sermaye

-

33.538
-

(33.538)

(33.538)

(33.538)

-

Yabancý
para
çevrim
farklarý

1.688.225

-

1.688.225

1.688.225

137.990
-

1.550.235

11.922.098

-

11.922.098

11.922.098

(3.483.948)
-

15.406.046

(33.538)
(4.408.347)

(6.286.146)

(6.286.146)

(5.715.042)
(1.157.465)

586.361

923.318 (10.728.031)

-

923.318

923.318

-

923.318

Kardan ayrýlan
Geçmiþ yýllar
kýsýtlanmýþ yedekler
zararlarý ve
Yasal Olaðanüstü
Diðer net dönem
yedekler
yedekler
yedekler dönem karý

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tablolarýn tamamlayýcý parçasýný oluþtururlar.

2.991.336

-

2.991.336

2.991.336

-

2.991.336

Sermaye
düzeltmesi
farklarý

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

31 ARALIK 2009 VE 2008 TARÝHLERÝNDE SONA EREN YILLARA AÝT
KONSOLÝDE ÖZKAYNAKLAR DEÐÝÞÝM TABLOLARI

LOGO YAZILIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.

31.796.946

(4.408.347)

36.205.293

36.205.293

(1.191.003)

37.396.296

Toplam
özkaynaklar
LOGO YAZILIM 2009 Faaliyet Raporu
Mali Tablolar ve Dipnotlar
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LOGO YAZILIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
31 ARALIK 2009 VE 2008 TARÝHLERÝNDE SONA EREN YILLARA AÝT KONSOLÝDE NAKÝT AKIM
TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

Dipnot
Referanslarý

2009

2008

(4.777.649)

(709.806)

10, 11
7
13
14
19

5.178.662
838.430
629.454
521.041
(436.357)
196.706

4.550.546
909.547
(759.201)
(835.312)
(23.926)

7, 8
23
9
14
7
23

1.007.158
305.737
6.363
460.591
(1.090.820)
(534.728)

2.238.642
(393.993)
(2.424)
352.562
431.667
493.737

8, 14

2.986.636
(26.756)
(538.046)

(39.136)
(916.329)

4.726.422

5.296.574

10, 11

(42.698)

(116.936)

5
10

(2.220.566)
(2.937.837)
436.357
580.296

(5.985.861)
835.312
710.584

(4.184.448)

(4.556.901)

127.462
1.966.039

(259.724)
579.392

Finansal faaliyetlerden saðlanan net nakit

2.093.501

319.668

Nakit ve nakit benzeri deðerlerdeki net artýþ

2.635.475

1.059.341

Vergi öncesi kar/zarar
Amortisman ve itfa paylarý
Þüpheli ticari alacaklar karþýlýðý
Kýdem tazminatý yükümlülüðündeki artýþ
Ertelenen gelirler
Faiz geliri
Diðer
Ticari alacaklar ve diðer alacaklardaki azalýþ
Ýliþkili taraflardan alacaklardaki azalýþ/(artýþ)
Stoklardaki azalýþ/(artýþ)
Diðer dönen varlýklardaki azalýþ
Ticari borçlardaki (azalýþ)/artýþ
Ýliþkili taraflara borçlardaki (azalýþ)/artýþ
Diðer borçlar ve diðer kýsa vadeli
yükümlülüklerdeki artýþ/(azalýþ)
Ödenen vergiler
Ödenen/tahakkuk eden kýdem tazminatý

13

Ýþletme faaliyetlerinden saðlanan net nakit
Yatýrým faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlýk alýmlarý
Özkaynak yöntemiyle deðerlenen iþtirak
satýn alýnmasýnda kullanýlan nakit
Geliþtirme maliyetlerinde kullanýlan nakit
Alýnan faiz
Finansal yatýrýmlardaki azalýþ

4

Yatýrým faaliyetlerinde kullanýlan net nakit
Finansal faaliyetler:
Finansal borçlardaki artýþ/(azalýþ)
Ýliþkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki azalýþ

6
7

Nakit ve nakit benzeri deðerlerin
dönem baþý bakiyesi

3

2.547.960

1.488.619

Nakit ve nakit benzeri deðerlerin
dönem sonu bakiyesi

3

5.183.435

2.547.960

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tablolarýn tamamlayýcý parçasýný oluþtururlar.
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LOGO YAZILIM 2009 Faaliyet Raporu
Mali Tablolar ve Dipnotlar

LOGO YAZILIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
31 ARALIK 2009 VE 2008 TARÝHLERÝNDE SONA EREN
YILLARA AÝT KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARA
ÝLÝÞKÝN AÇIKLAYICI DÝPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

DÝPNOT 1 - GRUPUN ORGANÝZASYONU VE FAALÝYET KONUSU
Logo Yazýlým Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi (Logo Yazýlým veya Þirket) 1986 yýlýnda limited þirket
statüsünde kurulmuþ olup 30 Eylül 1999 tarihinde nevi deðiþtirerek anonim þirkete dönüþtürülmüþtür. Þirket
Türkiyede kayýtlýdýr ve Türk Ticaret Kanunu altýnda faaliyet göstermektedir.
Þirketin ana faaliyet konusu her türlü bilgisayar donanýmý içine iþlenmiþ, iþletim sistemi, uygulama yazýlýmlarý,
veritabaný, verimlilik artýran yazýlýmlar, multimedya yazýlým ürünleri ve benzeri her türlü yazýlýmýn üretimi,
geliþtirilmesi, iþlenmesi, çoðaltýlmasý, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayýlmasý ve bunlarla ilgili her
türlü teknik destek, eðitim ve teknik servis faaliyetleri gibi hizmetlerin yürütülmesidir.
31 Aralýk 2009 itibarýyla Grupun bünyesinde çalýþan personel sayýsý 152dir (2008:184).
Þirketin tescil edilmiþ adresi aþaðýdaki gibidir.
Þahabettin Bilgisu Caddesi, No:609
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Gebze, Kocaeli
Logo Yazýlýmýn baðlý ortaklýklarý ve faaliyet konularý aþaðýda belirtilmiþtir.
Faaliyet
gösterdiði ülke

Faaliyet konusu

Logo Business Software GmbH

Almanya

Yazýlým geliþtirme ve pazarlama

Logo Business Solutions FZ-LLC

Birleþik Arap Emirlikleri

Yazýlým pazarlama

Baðlý ortaklýk

Þirket Yönetim Kurulunun 29 Ocak 2007 tarihli toplantýsýnda Dubai Technology and Media Free Zoneda,
Birleþik Arap Emirlikleri, faaliyet gösterecek sýnýrlý sorumlu bir þirketin kurulmasýna karar verilmiþtir. Logo
Business Solutions FZ-LLC ünvaný ile 27 Aðustos 2007 tarihinde kurulan firmanýn ödenmiþ sermayesi 1.000.000
Birleþik Arap Emirlikleri Dirhemidir (AED) (362.036 TL). Logo Yazýlým þirketin hisselerinin tamamýný elinde
bulundurmaktadýr. Logo Business Solutions FZ-LLC Nisan 2009 tarihine kadar Grupun uluslararasý yazýlým
pazarlama ve satýþ faaliyetlerini yürütmektedir.
Þirket Yönetim Kurulunun 22 Nisan 2009 tarihli toplantýsýnda global ekonomik krizin yurtiçi ve yurtdýþý
piyasalarda yarattýðý daralmanýn 2009 yýlýnda da etkilerini sürdüreceði ve Þirketin yurtiçi ve yurtdýþý satýþ
hacimlerini olumsuz etkileyeceði öngörülerek yurtdýþý satýþ ve pazarlama faaliyetlerinin Þirketin Türkiye
merkezinden yürütülmesine, bu nedenle Logo Business Solutions FZ-LLCnin kapatýlmasýna ve gerekli
iþlemlerin yapýlmasýna karar verilmiþtir. 31 Aralýk 2009 tarihi itibarýyla kapanýþ ve tasfiye iþlemleri büyük
ölçüde tamamlanmýþtýr.
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LOGO YAZILIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
31 ARALIK 2009 VE 2008 TARÝHLERÝNDE SONA EREN
YILLARA AÝT KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARA
ÝLÝÞKÝN AÇIKLAYICI DÝPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

DÝPNOT 1 - GRUPUN ORGANÝZASYONU VE FAALÝYET KONUSU (Devamý)
Logo Business Solutions FZ-LLCnin kuruluþundan önce yurtdýþý satýþ ve pazarlama faaliyetleri Þirketin Türkiye
merkezinden yürütülmekteydi ve Logo Business Solutions FZ-LLCnin kapatýlmasýnda sonra da söz konusu
faaliyetlerin Þirketin Türkiye merkezinden yürütülmesi planlanmaktadýr. Bu nedenle Logo Business Solutions
FZ-LLCnin kapatýlmasýna karar verilmesi SPK Finansal Raporlama Standartlarý uyarýnca durdurulan faaliyetler
olarak deðerlendirilmemiþtir.
Logo Yazýlým ve baðlý ortaklýðý (topluca Grup olarak adlandýrýlacaktýr) yazýlým sektöründe faaliyet
göstermektedir. Bundan dolayý endüstriyel bölümlere göre raporlamaya gerek görülmemiþtir.
31 Aralýk 2008 tarihi itibarýyla Grup faaliyetlerinin önemli bir bölümünü Türkiye ve Birleþik Arap Emirliklerinde
yürütmekteydi. Buna baðlý olarak Grupun risk ve fayda oranlarýnýn faaliyet gösterdiði ülkelerdeki farklýlýklardan
etkilenmesi sebebiyle bölüm bilgilerinin raporlamasýna yönelik olarak Türkiye ve Ortadoðu coðrafi bölümleri
belirlenmiþti. Coðrafi bölümlerin belirlenmesinde iþletmenin hizmet faaliyetlerinin konumu esas alýnmaktaydý.
31 Aralýk 2008 tarihinde sona eren yýla ait bölümlere göre raporlamaya iliþkin bilgiler Dipnot 26da
sunulmaktadýr.
Yukarýda açýklandýðý üzere Nisan 2009 tarihinde Logo Business Solutions FZ-LLCnin kapatýlmasýna karar
verilmiþtir. 31 Aralýk 2009 tarihi itibarýyla coðrafi bölümler bazýndaki bilgiler, Grupun faaliyetlerinin, konsolide
finansal tablolar genelinde ve parasal önemsellik kavramýnda, Türkiye dýþýndaki coðrafi bölümler açýsýndan
raporlanabilir bölüm özelliði göstermediðinden dolayý iliþikteki konsolide finansal tablolarda raporlanmamýþtýr.

DÝPNOT 2 - KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ÝLÝÞKÝN ESASLAR
2.1

Sunuma Ýliþkin Temel Esaslar

2.1.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartlarý
Logo Yazýlýmýn konsolide finansal tablolarý Sermaye Piyasasý Kurulunca (SPK) kabul edilen finansal raporlama
standartlarýna (SPK Finansal Raporlama Standartlarý) uygun olarak hazýrlanmýþtýr.
Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK), Seri: XI, No: 29 sayýlý Sermaye Piyasasýnda Finansal Raporlamaya Ýliþkin
Esaslar Tebliði ile iþletmeler tarafýndan düzenlenecek finansal raporlar ile bunlarýn hazýrlanmasý ve ilgililere
sunulmasýna iliþkin ilke, usul ve esaslarý belirlemektedir. Bu Teblið, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baþlayan
hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüðe girmiþ olup, SPKnýn
Seri: XI, No: 25 sayýlý Sermaye Piyasasýnda Muhasebe Standartlarý Hakkýnda Tebliði yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Bu tebliðe istinaden, iþletmelerin finansal tablolarýný Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilen haliyle Uluslararasý
Finansal Raporlama Standartlarý (UMS/UFRS)na göre hazýrlamalarý gerekmektedir.
Ancak Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilen UMS/UFRSnin Uluslararasý Muhasebe Standartlarý Kurulu
(UMSK) tarafýndan yayýmlananlardan farklarý Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu (TMSK) tarafýndan
ilan edilinceye kadar UMS/UFRSler uygulanacaktýr. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykýrý olmayan,
TMSK tarafýndan yayýmlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarý (TMS/TFRS) esas alýnacaktýr.
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LOGO YAZILIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
31 ARALIK 2009 VE 2008 TARÝHLERÝNDE SONA EREN
YILLARA AÝT KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARA
ÝLÝÞKÝN AÇIKLAYICI DÝPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

DÝPNOT 2 -

KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ÝLÝÞKÝN ESASLAR (Devamý)

2.1.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartlarý (Devamý)
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almýþ olduðu bir kararla, Türkiyede faaliyette bulunan ve SPK tarafýndan kabul
edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK Finansal Raporlama Standartlarý) uygun finansal tablo
hazýrlayan þirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamasýnýn gerekli olmadýðýný ilan etmiþtir. Dolayýsýyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden
baþlamak kaydýyla, UMSK tarafýndan yayýmlanmýþ 29 Nolu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama standardý (UMS 29) uygulanmamýþtýr. Þirketin söz konusu tarih itibarýyla özel hesap dönemine
sahip olmasýndan dolayý SPK düzenlemeleri kapsamýnda 31 Aralýk 2005 tarihine kadar enflasyon muhasebesi
uygulamasýna devam etmiþtir ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra baþlayan ilk finansal tablo yýlýnýn baþlangýç
tarihi olan 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren, IASB tarafýndan yayýmlanmýþ 29 Nolu Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama standardý uygulanmamýþtýr.
Konsolide finansal tablolarýn hazýrlanýþ tarihi itibarýyla, Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilen UMS/UFRSnin
UMSK tarafýndan yayýmlananlardan farklarý TMSK tarafýndan henüz ilan edilmediðinden, finansal tablolar
SPKnýn Seri: XI, No: 29 sayýlý tebliði ve bu tebliðe açýklama getiren duyurularý çerçevesinde, UMS/UFRSnin
esas alýndýðý SPK Finansal Raporlama Standartlarýna uygun olarak hazýrlanmýþtýr. Finansal tablolar ve bunlara
iliþkin dipnotlar SPK tarafýndan 14 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuru ile uygulanmasý tavsiye edilen
formatlara uygun olarak ve zorunlu kýlýnan bilgiler dahil edilerek sunulmuþtur.
SPKnýn Seri: XI, No: 29 sayýlý tebliði ve ona açýklama getiren duyurularý uyarýnca, iþletmelerin toplam döviz
yükümlülüðünün hedge edilme oraný ile toplam ihracat ve toplam ithalat tutarlarýný finansal tablo dipnotlarýnda
sunmalarý zorunludur.
Þirket muhasebe kayýtlarýnýn tutulmasýnda ve kanuni finansal tablolarýnýn hazýrlanmasýnda SPK tarafýndan
çýkarýlan prensipler ve þartlara, Türk Ticaret Kanunu (TTK), vergi mevzuatý ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye
Bakanlýðý (Maliye Bakanlýðý) tarafýndan çýkarýlan Tekdüzen Hesap Planý þartlarýna uymaktadýr.
Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasýna göre hazýrlanmýþ kanuni kayýtlara SPK Finansal Raporlama
Standartlarýna uygun sunumun yapýlmasý amacýyla gerekli düzeltme ve sýnýflandýrmalar yansýtýlarak
düzenlenmiþtir.
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LOGO YAZILIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
31 ARALIK 2009 VE 2008 TARÝHLERÝNDE SONA EREN
YILLARA AÝT KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARA
ÝLÝÞKÝN AÇIKLAYICI DÝPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

DÝPNOT 2 - KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ÝLÝÞKÝN ESASLAR (Devamý)
2.1.2 Yabancý Ülkelerde Faaliyet Gösteren Baðlý Ortaklýklarýn Finansal Tablolarý
Yabancý ülkelerde faaliyet gösteren baðlý ortaklýklarýn finansal tablolarý, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli
olan mevzuata göre hazýrlanmýþ olup Grupun muhasebe politikalarýna uygunluk açýsýndan gerekli düzeltme
ve sýnýflandýrmalar yansýtýlarak düzenlenmiþtir.
Konsolide olan yurtdýþý þirketlerin fonksiyonel para birimi raporlama para biriminden farklý ise, raporlama
para birimine aþaðýdaki þekilde çevrilir (hiçbirinin para birimi hiperenflasyonist bir ekonominin para birimi
deðildir):




bilançodaki tüm varlýk ve yükümlülükler, bilanço tarihindeki döviz kuru kullanýlarak çevrilir,
gelir tablosundaki gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullanýlarak çevrilir ve ortaya çýkan
kur çevrim farklarý özkaynaklarda ayrý bir kalem olarak (yabancý para çevrim farklarý) gösterilir ve
toplamý kapsamlý gelir/gidere dahil edilir.

Yurtdýþý operasyonlarýn bir kýsmý elden çýkarsa ya da satýlýrsa özkaynaklarda takip edilmiþ kur farklarý gelir
tablosuna satýþtan kaynaklanan kar/zararýn bir parçasý olarak yansýtýlýr.
2.1.3 Konsolidasyon Esaslarý
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(a)

Konsolide finansal tablolar aþaðýdaki (b), (c) ve (d) maddelerinde belirtilen esaslara göre ana ortaklýk
Logo Yazýlým ve Baðlý Ortaklýðý ile Ýþtiraklerinin finansal tablolarýný kapsamaktadýr. Konsolidasyon
kapsamý içinde yer alan þirketlerin finansal tablolarý, konsolide finansal tablolarýn tarihi itibarýyla ve
yeknesak muhasebe ilke ve uygulamalarý ile SPK Finansal Raporlama Standartlarýna uygun olarak
hazýrlanmýþtýr. Baðlý Ortaklýklarýn faaliyet sonuçlarý, satýn alma veya elden çýkarma iþlemlerine uygun
olarak söz konusu iþlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmiþ veya hariç býrakýlmýþtýr.

(b)

Baðlý Ortaklýklar, Þirketin ya (a) doðrudan ve/veya dolaylý olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde
þirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkýnýn %50den fazlasýný kullanma yetkisi kanalýyla; veya
(b) oy kullanma hakkýnýn %50den fazlasýný kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve iþletme
politikalarý üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve iþletme politikalarýný Þirketin
menfaatleri doðrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduðu þirketleri ifade eder.

(c)

Ýþtiraklerdeki yatýrýmlar, özkaynak yöntemi ile muhasebeleþtirilmiþtir. Bunlar, Þirketin oy hakkýnýn %20
ile %50sine sahip olduðu veya Þirketin, þirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla
birlikte önemli etkiye sahip olduðu kuruluþlardýr. Þirket ile iþtirak arasýndaki iþlemlerden doðan
gerçekleþmemiþ karlar, Þirketin iþtirakteki payý ölçüsünde düzeltilmiþ olup, gerçekleþmemiþ zararlarda,
iþlem, transfer edilen varlýðýn deðer düþüklüðüne uðradýðýný göstermiyor ise, düzeltilmiþtir. Þirket,
iþtirak ile ilgili olarak söz konusu doðrultuda bir yükümlülük altýna girmemiþ veya bir taahhütte
bulunmamýþ olduðu sürece iþtirakteki yatýrýmýn kayýtlý deðerinin sýfýr olmasý veya Þirketin önemli
etkisinin sona ermesi üzerine özkaynak yöntemine devam edilmemektedir. Önemli etkinin sona erdiði
tarihteki yatýrýmýn kayýtlý deðeri, o tarihten sonra maliyet olarak gösterilmektedir.
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DÝPNOT 2 - KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ÝLÝÞKÝN ESASLAR (Devamý)
2.1.3 Konsolidasyon Esaslarý (Devamý)
Aþaðýdaki tabloda 31 Aralýk 2009 tarihi itibarýyla Baðlý Ortaklýk ve Ýþtiraklerin ortaklýk oranlarý gösterilmiþtir.

Baðlý Ortaklýk:
Logo Business Software GmbH
Ýþtirakler:
Logomotif Multimedya ve Elektronik
Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Worldbi Yazýlým Sanayii ve Ticaret A.Þ.

Þirket tarafýndan sahip olunan
doðrudan ve dolaylý pay (%)

Etkin ortaklýk
payý (%)

%100,00

%100,00

%44,75
%27,80

%44,75
%27,80

Logomotif Multimedya ve Elektronik Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ.nin 12 Ekim 2008 tarihinde yapýlan
Yönetim Kurulu toplantýsýnda þirketin tasfiye edilmesine ve bu amaçla gerekli iþlemlerin yapýlarak ilgili
mercilere müracaat edilmesine oybirliði ile karar verilmiþtir.
Logo Business Software GmbHye ait bilanço ve gelir tablosu ve Logo Business Solutions FZ-LLCye
ait gelir tablosu 30 Haziran 2009a kadar tam konsolidasyon yöntemi kullanýlarak konsolide edilmiþ
olup Þirketin sahip olduðu paylarýn kayýtlý deðeri özkaynaklardan mahsup edilmektedir. Þirket ile
Logo Business Software GmbH ve Logo Business Solutions FZ-LLC arasýndaki iþlemler ve bakiyeler
konsolidasyon kapsamýnda karþýlýklý olarak silinmektedir. Þirket tarafýndan elde bulundurulan baðlý
ortaklýk hisselerinin maliyeti ve bu hisselerden doðan temettüler, sermaye ve dönem karýndan
çýkarýlmýþtýr.
Þirket Yönetim Kurulunun 8 Mayýs 2009 tarihli toplantýsýnda Worldbi Yazýlým Sanayii ve Ticaret A.Þ.ye
(Worldbi) (eski adý Logo Biz Yazýlým Sanayi ve Ticaret A.Þ.) %27,8 oranýnda iþtirak edilmesine ve söz
konusu hisselerin ana ortaklýk Logo Yatýrým Holding A.Þ.den (Dipnot 16) 2.180.000 TL karþýlýðý satýn
alýnmasýna karar verilmiþtir. 1997 yýlýnda kurulmuþ olan Worldbi iþ zekasý ürünleri geliþtiren ve pazarlayan
bir yazýlým firmasýdýr. Worldbiýn iþ zekasý ürünleri, Þirketin ana faaliyeti kapsamýnda geliþtirdiði ve
pazarladýðý ürünleri destekleyici niteliktedir. Worldbi satýn alma iþleminin Temmuz 2009 tarihinde
tamamlanmasýný takiben özkaynak yöntemiyle muhasebeleþtirilmektedir (Dipnot 5).
d)

Grupun doðrudan ve dolaylý pay toplamý %20nin altýnda olan, veya %20nin üzerinde olmakla birlikte
Grupun önemli bir etkiye sahip olmadýðý veya konsolide finansal tablolar açýsýndan önemlilik teþkil
etmeyen; teþkilatlanmýþ piyasalarda iþlem görmeyen ve makul deðerleri güvenilir bir þekilde
belirlenemeyen satýlmaya hazýr finansal varlýklar, deðer kaybý ile ilgili karþýlýk düþüldükten sonra, maliyet
bedelleri ile konsolide finansal tablolara yansýtýlmýþtýr (Dipnot 4).
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DÝPNOT 2 - KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ÝLÝÞKÝN ESASLAR (Devamý)
2.1.4 Netleþtirme
Finansal varlýk ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkýn bulunmasý, söz konusu varlýk ve yükümlülükleri net
olarak deðerlendirmeye niyet olmasý veya varlýklarýn elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin
birbirini takip ettiði durumlarda net olarak gösterilirler.
2.1.5 Tahminlerin kullanýlmasý
Konsolide finansal tablolarýn SPK Finansal Raporlama Standartlarýna göre hazýrlanmasýnda Þirket yönetiminin,
bilanço tarihi itibarýyla raporlanan varlýk ve yükümlülük tutarlarýný etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile oluþmasý
muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ile raporlama dönemi itibarýyla gelir ve gider tutarlarýný belirleyen
varsayýmlar ve tahminler yapmasý gerekmektedir.
Bu tahmin ve varsayýmlar, Þirket yönetiminin mevcut olaylar ve iþlemlere iliþkin en iyi bilgilerine dayanmasýna
raðmen, fiili sonuçlar varsayýmlardan farklýlýk gösterebilir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte,
gerekli düzeltmeler yapýlmakta ve gerçekleþtikleri dönem gelir tablosunda yansýtýlmaktadýrlar.
2.2

Önemli Muhasebe Politikalarýnýn Özeti

Konsolide finansal tablolarýn hazýrlanmasýnda izlenen önemli muhasebe politikalarý aþaðýda özetlenmiþtir:
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri bilançoda maliyet deðerleri ile yansýtýlmaktadýrlar. Nakit ve nakit benzerleri, eldeki
nakit, banka mevduatlarý ile tutarý belirli, nakde kolayca çevrilebilen kýsa vadeli ve yüksek likiditeye sahip
ve deðerindeki deðiþim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kýsa olan yatýrýmlarý içermektedir (Dipnot
3).
Alým satým amaçlý finansal varlýklar
Alým satým amaçlý finansal varlýklarý, bilançoya ilk olarak iþlem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet
deðerleri ile yansýtýlýr. Alým-satým amaçlý finansal varlýklar kayda alýnmalarýný izleyen dönemlerde makul
deðeriyle ölçülür ve makul deðer deðiþiklikleri gelir tablosu ile iliþkilendirilir (Dipnot 4).
Ýliþkili taraflar
Bu konsolide finansal tablolarýn amacý doðrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu
üyeleri, aileleri ve onlar tarafýndan kontrol edilen veya onlara baðlý þirketler, iþtirak ve ortaklýklar iliþkili taraflar
olarak kabul ve ifade edilmiþlerdir. Olaðan faaliyetler nedeniyle iliþkili taraflarla bazý iþ iliþkilerine girilebilir
(Dipnot 23).
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DÝPNOT 2 - KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ÝLÝÞKÝN ESASLAR (Devamý)
Ticari alacaklar ve deðer düþüklüðü karþýlýðý
Doðrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluþan Þirket kaynaklý vadeli satýþlardan kaynaklanan
ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanýlarak iskonto edilmiþ maliyetleri üzerinden deðerlendirilmiþtir.
Belirtilmiþ bir faiz oraný bulunmayan kýsa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olmasý
durumunda fatura tutarý baz alýnarak deðerlendirilmiþtir.
Þirketin, ödenmesi gereken meblaðlarý tahsil edemeyecek olduðunu gösteren bir durumun söz konusu
olmasý halinde ticari alacaklar için bir deðer düþüklüðü karþýlýðý oluþturulur. Söz konusu bu karþýlýðýn tutarý,
alacaðýn kayýtlý deðeri ile tahsili mümkün tutar arasýndaki farktýr. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve
güvencelerden tahsil edilebilecek meblaðlar da dahil olmak üzere tüm nakit akýþlarýnýn, oluþan ticari alacaðýn
orijinal etkin faiz oraný esas alýnarak iskonto edilen deðeridir.
Deðer düþüklüðü tutarý, zarar yazýlmasýndan sonra oluþacak bir durum dolayýsýyla azalýrsa, söz konusu tutar,
cari dönemde genel yönetim giderlerinden mahsup edilerek muhasebeleþtirilir.
Satýlmaya hazýr finansal varlýklar
Likidite ihtiyacýnýn karþýlanmasýna yönelik olarak veya faiz oranlarýndaki deðiþimler nedeniyle satýlabilecek
olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, satýlmaya hazýr finansal varlýklar olarak
sýnýflandýrýlmýþtýr. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha kýsa bir süre için finansal aracý
elde tutma niyeti olmadýkça veya iþletme sermayesinin arttýrýlmasý amacýyla satýþýna ihtiyaç duyulmayacaksa
duran varlýklar olarak gösterilir, aksi halde dönen varlýklar olarak sýnýflandýrýlýr. Þirket yönetimi, bu finansal
araçlarýn sýnýflandýrmasýný satýn alýndýklarý tarihte uygun bir þekilde yapmakta olup düzenli olarak bu
sýnýflandýrmayý gözden geçirmektedir.
Tüm finansal varlýklar, ilk olarak makul deðeri olan ve yatýrýmla ilgili satýn alma masraflarý da dahil olmak
üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Finansal tablolara yansýtýlmasýndan sonra satýlmaya hazýr
finansal varlýklar olarak sýnýflandýrýlan finansal araçlar, makul deðerlerinin güvenilir bir þekilde hesaplanmasý
mümkün olduðu sürece makul deðerleri üzerinden deðerlendirilmiþtir.
Þirketin %20nin altýnda sermaye payýna sahip olduðu finansal varlýklarýn borsaya kayýtlý herhangi bir makul
deðerinin olmadýðý, makul deðerin hesaplanmasýnda kullanýlan diðer yöntemlerin tatbik edilebilir olmamasý
veya iþlememesi nedeniyle makul bir deðer tahmininin yapýlamadýðý ve makul deðerin güvenilir bir þekilde
ölçülemediði durumlarda finansal varlýðýn kayýtlý deðeri elde etme maliyeti tutarýndan þayet mevcutsa deðer
düþüklüðü karþýlýðýnýn çýkarýlmasý suretiyle deðerlenmiþtir.
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DÝPNOT 2 -

KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ÝLÝÞKÝN ESASLAR (Devamý)

Maddi duran varlýklar
Maddi duran varlýklar, birikmiþ amortisman düþüldükten sonraki net deðeri ile gösterilmektedir. Amortisman,
maddi duran varlýklarýn tahmin edilen faydalý ömürleri baz alýnarak doðrusal amortisman yöntemi kullanýlarak
ayrýlmaktadýr. Söz konusu varlýklarýn tahmin edilen faydalý ömürleri aþaðýda belirtilmiþtir.
Yýllar
Bina ve ilgili özel maliyetler
Makine ve ekipmanlar
Motorlu taþýtlar
Demirbaþlar

5 - 45
5
5
5

Bina ve ilgili özel maliyetlerin önemli bir bölümünün faydalý ömrü 45 yýldýr.
Maddi duran varlýklarýn satýþý dolayýsýyla oluþan kar ve zararlar diðer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarýna
dahil edilirler.
Maddi olmayan duran varlýklar
Maddi olmayan duran varlýklar, iktisap edilmiþ haklarý, geliþtirme maliyetlerini ve yazýlýmlarý içermektedir.
Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonra 5 yýlý geçmeyen bir sürede
tahmini faydalý ömürleri üzerinden doðrusal itfa yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Deðer düþüklüðünün
olmasý durumunda maddi olmayan duran varlýklarýn kayýtlý deðeri, geri kazanýlabilir deðerine indirilir.
Þerefiye
Ýktisap tarihinde iktisap bedelinin, iktisap edilen iþletmenin Grupun net tanýmlanabilir varlýklarýnýn makul
deðerindeki payýný aþan tutar þerefiye olarak kaydedilir. Söz konusu þerefiye bedeli özkaynak yöntemiyle
deðerlenen iþtirakler için bilançoda özkaynak yöntemiyle deðerlenen iþtirakler tutarýnýn içinde takip
edilmektedir.
Þerefiye, her yýl deðer düþüklüðü için gözden geçirilir ve maliyet deðerinden birikmiþ deðer düþüklüðü
karþýlýklarý düþüldükten sonraki deðeriyle bilançoda taþýnýr. Deðer düþüklüðü çalýþmasý için þerefiye, nakit
üreten birimlere daðýtýlýr. Daðýtým, þerefiyenin oluþtuðu iþ birleþmesinden fayda saðlamasý beklenen nakit
üreten birimlere veya nakit üreten birim gruplarýna yapýlýr. Þerefiye üzerindeki ayrýlan deðer düþüklükleri
iptal edilemez. Grup þerefiye deðer düþüklüðü testlerini 31 Aralýk tarihlerinde gerçekleþtirmektedir.
Bir iþletmenin satýþýndan doðan kar ve zararlar, satýlan kuruluþ üzerindeki þerefiyenin kayýtlý deðerini de içerir.
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DÝPNOT 2 - KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ÝLÝÞKÝN ESASLAR (Devamý)
Araþtýrma giderleri ve geliþtirme maliyetleri
Yeni teknolojik bilgi veya bulgu elde etmek amacýyla yapýlan planlý faaliyetler araþtýrma olarak tanýmlanmakta
ve bu safhada katlanýlan araþtýrma giderleri gerçekleþtiðinde gider kaydedilmektedir.
Araþtýrma bulgularýnýn veya diðer bilgilerin, yeni veya önemli derecede geliþtirilmiþ ürünler, süreçler, sistemler
veya hizmetler üretmek için hazýrlanmýþ bir plana uygulanmasý geliþtirme olarak tanýmlanmakta ve aþaðýdaki
koþullarýn tamamýnýn varlýðý halinde geliþtirmeden kaynaklanan maddi olmayan varlýklar olarak finansal
tablolara alýnmaktadýr:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Maddi olmayan duran varlýðýn kullanýma veya satýþa hazýr hale gelebilmesinin teknik olarak mümkün
olmasý,
Ýþletmenin maddi olmayan duran varlýðý tamamlama ve bu varlýðý kullanma veya satma niyetinin
bulunmasý,
Maddi olmayan duran varlýðý kullanma veya satma imkanýnýn bulunmasý,
Maddi olmayan duran varlýðýn muhtemel ekonomik faydalarý nasýl oluþturacaðýnýn belirli olmasý,
ayrýca, maddi olmayan varlýðýn çýktýsýnýn veya maddi olmayan varlýðýn kendisinin bir piyasasýnýn
olmasý veya iþletme bünyesinde kullanýlacaksa maddi olmayan varlýðýn kullanýlabilir olmasý,
Geliþtirme safhasýný tamamlamak ve maddi olmayan duran varlýðý kullanmak veya satmak için yeterli
teknik, mali ve diðer kaynaklarýn mevcut olmasý; ve,
Geliþtirme sürecinde maddi olmayan duran varlýkla ilgili yapýlan harcamalarýn güvenilir bir biçimde
ölçülebilir olmasý.

Geliþtirme maliyetleri, varlýðýn oluþturulmasýnda doðrudan görev alan personelin ücretleri ve diðer ilgili
personel maliyetleri ile maddi olmayan varlýðýn oluþturulmasýnda kullanýlan hizmetlere iliþkin maliyetlerden
oluþmaktadýr. Geliþtirme maliyetleri ile iliþkilendirilen devlet teþvikleri maddi olmayan varlýklarýn kayýtlý
deðerinden indirilerek muhasebeleþtirilmektedir.
Devlet teþvik ve yardýmlarý
Logo Yazýlým, araþtýrma ve geliþtirme projeleri (AR-GE) ile ilgili olarak söz konusu projelerin belirli ölçütleri
saðlamasý þartýyla, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) ile Para-Kredi ve Koordinasyon
Kurulunun 98/10 sayýlý AR-GE Yardýmýna Ýliþkin Tebliði kapsamýnda TÜBÝTAK Teknoloji Ýzleme ve Deðerlendirme
Baþkanlýðýnýn deðerlendirmesine baðlý olmak üzere AR-GE yardýmlarýndan yararlanabilmektedir.
Ýlgili devlet yardýmlarý, elde edilmesi için gerekli þartlarýn iþletme tarafýndan yerine getirileceðine ve yardýmýn
iþletme tarafýndan elde edileceðine dair makul bir güvence oluþtuðunda finansal tablolara alýnýr.
Devlet yardýmlarý karþýlanmasý amaçlanan maliyetlerle iliþkilendirilmek için ilgili dönem boyunca sistematik
olarak gelir tablosuna alýnýr. Buna göre, devlet yardýmlarýyla ilgili giderlerin finansal tablolara alýndýðý döneme
tekabül eden devlet yardýmlarý, söz konusu giderlerle ayný dönemde gelir tablosuna alýnýr. Bu çerçevede
amortismana tabi varlýklara iliþkin devlet yardýmlarý, aksini gerektiren baþkaca bir alternatif mevcut deðilse,
bu varlýklarýn amortismanlarý oranýnda ilgili dönemler boyunca gelir tablosuna alýnýr.
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Finansal borçlar
Finansal borçlar alýndýklarý tarihlerde, alýnan kredi tutarýndan iþlem masraflarý çýkartýldýktan sonraki deðerleriyle
kaydedilir. Finansal borçlar, sonradan etkin faiz yöntemi kullanýlarak iskonto edilmiþ maliyet deðeri üzerinden
belirtilir. Finansal borçlardan kaynaklanan finansman maliyetleri, özellikli varlýklarýn iktisabý veya inþasý ile
iliþkilendirildikleri takdirde, özellikli varlýklarýn maliyet bedeline dahil edilirler. Özellikli varlýklar amaçlandýðý
þekilde kullanýma veya satýþa hazýr hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren varlýklarý ifade eder. Diðer
borçlanma maliyetleri oluþtuðu dönemde gelir tablosuna kaydedilir.
Ertelenen vergiler
Ertelenen vergiler, yükümlülük yöntemi kullanýlarak, varlýklarýn ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer
alan kayýtlý deðerleri ile vergi deðerleri arasýndaki geçici farklar üzerinden hesaplanýr. Ertelenen vergi
hesaplanmasýnda, yürürlükteki vergi mevzuatý uyarýnca bilanço tarihi itibarýyla halihazýrda yasanmýþ bulunan
vergi oranlarý kullanýlýr.
Ayný ülkenin vergi mevzuatýna tabi olmak þartýyla ve cari vergi varlýklarýnýn cari vergi yükümlülüklerinden
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkýn bulunmasý durumunda, ertelenen vergi
varlýklarý ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karþýlýklý olarak birbirinden mahsup edilir (Dipnot 21). Ertelenen
vergi varlýk veya yükümlülükleri finansal tablolarda uzun vadeli olarak sýnýflandýrýlmýþtýr.
Gelirlerin kaydedilmesi
Þirketin gelirleri temel olarak standart paket program satýþ gelirleri, özel yazýlým geliþtirme proje gelirleri,
Logo Enterprise Membership satýþ gelirleri ile satýþ sonrasý destek gelirlerinden oluþmaktadýr.
Paket program satýþlarý
Paket program satýþlarý ile ilgili gelirler, teslimatýn gerçekleþmesi, gelir tutarýnýn güvenilir þekilde belirlenebilmesi
ve iþlemle ilgili ekonomik yararlarýn Þirkete akmasýnýn muhtemel olmasý üzerine alýnan veya alýnabilecek
bedelin makul deðeri üzerinden tahakkuk esasýna göre kayýtlara alýnýr. Net satýþlar, iade ve iskontolarýn
düþülmesi suretiyle bulunmuþtur. Satýþ iþlemi bir finansman unsuru içeriyorsa, satýþ bedelinin makul deðeri,
alacaklarýn izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarýn etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesiyle hesaplanýr.
Satýþ bedelinin nominal deðeri ile makul deðer arasýndaki fark, faiz geliri olarak ilgili dönemlere tahakkuk
esasýna kaydedilir.
Paket program satýþlarýnda müþteriler bir kereye mahsus olmak üzere lisanslama bedeli ödemekte ve buna
karþýlýk sadece mevcut sürüm ve versiyonu süresiz olarak kullanma hakký satýn almaktadýrlar. Bu nedenle
Logo Yazýlýmýn paket program satýþýný takiben herhangi bir yükümlülüðü bulunmamaktadýr.
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DÝPNOT 2 -

KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ÝLÝÞKÝN ESASLAR (Devamý)

Logo Enterprise Membership (LEM) satýþlarý
Logo Enterprise Membership, orta ve büyük ölçekli iþletmeleri bir yýl içindeki tüm yasal deðiþikliklere karþý
koruyan ve ayný zamanda yýl içinde ürünlere artý deðer katacak yeni özelliklerin sunulduðu tüm ücretli sürüm
deðiþimlerine ücretsiz sahip olunmasýný saðlayan bir tür sigorta paketidir. LEM satýn alan iþletmeler, yýl içinde
tüm yasal deðiþiklikler ve ücretli sürüm deðiþikliklerine ücretsiz sahip olmanýn yanýsýra, Enterprise Resouce
Planning (ERP - Kurumsal Kaynak Planlama) sistemlerinin yüksek performansla çalýþmasý için gerekli temel
bakým ve destek hizmetlerine de sahip olurlar. LEM satýþlarý sigorta baþlangýç tarihinden itibaren sözleþme
süresi üzerinden tahakkuk esasýna göre gelir kaydedilir. Þirket, LEM satýþlarýna 2007 yýlý Aðustos ayýnda
baþlamýþtýr.
Satýþ sonrasý destek gelirleri
Þirketin müþterilere satýþ sonrasý destek sözleþmeleri kapsamýnda verdiði destek hizmetleri sözleþme
esaslarýna baðlý olarak ve aðýrlýklý olarak verilen hizmet saati üzerinden tahakkuk esasýna göre gelir
kaydedilmektedir. Þirket satýþ sonrasý destek hizmetlerini 30 Eylül 2008 tarihinde sona erdirmiþtir. Söz konusu
tarihten sonra satýþ sonrasý destek hizmetleri Þirket tarafýndan belirlenen çözüm ortaklarý tarafýndan
verilmektedir.
Özel yazýlým geliþtirme proje gelirleri
Özel yazýlým geliþtirme proje gelirleri bilanço tarihi itibarýyla sözleþme faaliyetlerinin tamamlanma düzeyi
esas alýnarak gelir olarak finansal tablolara alýnýr.
Diðer gelirler
Þirket tarafýndan elde edilen diðer gelirler, aþaðýdaki esaslar çerçevesinde yansýtýlýr:
Kira ve telif geliri - tahakkuk esasýna göre,
Faiz geliri - etkin faiz yöntemi esasýna göre,
Temettü geliri - temettü tahsil etme hakkýnýn ortaya çýktýðý tarihte.
Karþýlýklar
Karþýlýklar, Þirketin geçmiþ olaylar sonucunda, elinde bulundurduðu yasal ya da yaptýrýcý bir yükümlülüðün
mevcut bulunmasý ve bu yükümlülüðü yerine getirmek amacýyla geleceðe yönelik bir kaynak çýkýþýnýn
muhtemel olduðu, ayrýca ödenecek miktarýn güvenilir bir þekilde tahmin edilebildiði durumlarda ayrýlmaktadýr.
Þarta baðlý varlýklar ve yükümlülükler
Geçmiþ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iþletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki
bir veya daha fazla kesin olmayan olayýn gerçekleþip gerçekleþmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün
yükümlülükler ve varlýklar finansal tablolara dahil edilmemekte ve þarta baðlý yükümlülükler ve varlýklar
olarak deðerlendirilmektedir (Dipnot 12).
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Kýdem tazminatý karþýlýðý
Kýdem tazminatý karþýlýðý, Þirket personelinin Türk Ýþ Kanunu uyarýnca emekliye ayrýlmasýndan doðacak
gelecekteki olasý yükümlülüklerinin tahmini toplam karþýlýðýnýn þimdiki zamana indirgenmiþ deðerini ifade
eder (Dipnot 13).
Özsermaye kalemleri
Özsermaye kalemlerinin düzeltilmesinde; yeniden deðerleme deðer artýþ fonu gibi enflasyon nedeniyle
iþletmelerin oluþturmalarýna izin verilen fonlarýn sermayeye ilave edilmesi, ortaklarýn özsermayeye katkýsý
olarak dikkate alýnmamýþtýr. Yedek akçelerin ve daðýtýlmamýþ karlarýn sermayeye ilave edilmesi ortaklar
tarafýndan konulan sermaye olarak dikkate alýnmýþtýr.
Sermayeye ilave edilmiþ özsermaye kalemlerinin düzeltilmesinde, sermaye artýrýmýnýn tescil tarihi veya
sermaye artýrýmýna mahsuben ödenen tutarlarýn tahsil tarihi esas alýnmýþtýr. Sermayeye ilave edilmiþ olsun
veya olmasýn, emisyon primlerinin düzeltilmesinde ise tahsil tarihleri dikkate alýnmýþtýr.
Adi hisseler, sermaye olarak sýnýflandýrýlýr. Adi hisseler üzerinden daðýtýlan temettüler, beyan edildiði dönemde
birikmiþ kardan indirilerek kaydedilir (Dipnot 15).
Yabancý para iþlemler
Dönem içinde gerçekleþen yabancý para iþlemleri, iþlem tarihlerinde geçerli olan yabancý para kurlarý üzerinden
çevrilmiþtir. Yabancý paraya dayalý parasal varlýklar ve yükümlülükler dönem sonunda geçerli olan yabancý
para alýþ kurlarý üzerinden çevrilmiþtir. Yabancý paraya dayalý parasal varlýk ve yükümlülüklerin çevrimlerinden
doðan kur farký geliri veya gideri gelir tablosuna yansýtýlmýþtýr.
Hisse baþýna kazanç/kayýp
Hisse baþýna kazanç/kayýp, net dönem karý/zararýnýn ilgili dönem içinde mevcut hisselerin aðýrlýklý ortalama
adedine bölünmesi ile tespit edilir.
Türkiyede þirketler mevcut hissedarlara birikmiþ karlardan ve enflasyon düzeltme farklarýndan hisseleri
oranýnda hisse daðýtarak (Bedelsiz Hisseler) sermayelerini arttýrabilir. Hisse baþýna kazanç hesaplanýrken,
bu bedelsiz hisse ihracý çýkarýlmýþ hisseler olarak sayýlýr. Dolayýsýyla hisse baþýna kazanç hesaplamasýnda
kullanýlan aðýrlýklý hisse adedi ortalamasý, hisselerin bedelsiz olarak çýkarýlmasýný geriye dönük olarak
uygulamak suretiyle elde edilir.
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2.3

Standartlarda Deðiþiklikler ve Yorumlar

a)

Mevcut standartlarda 2009 yýlýndan itibaren geçerli olan deðiþiklikler ile 2009 yýlýndan itibaren
geçerli olan yeni standartlar ve yorumlar



UMS 1 (Deðiþiklik), Finansal Tablolarýn Sunumu (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). Deðiþiklik,
özsermayede kontrol gücü olmayan paylardan kaynaklanan gelir gider deðiþikliklerinin özsermaye
deðiþim tablosunda gösterilmesini engellemekte, kontrol gücü olmayan paylardan kaynaklanan
deðiþikliklerin ana ortaklýk paylarýndan kaynaklanan deðiþikliklerden ayrý gösterilmesini öngörmektedir.
Tüm kontrol gücü olmayan paylardan kaynaklanan deðiþikliklerin ayrý bir performans tablosunda
(kapsamlý gelir tablosu) gösterilmesi öngörülmektedir. Ancak, þirketler tek bir tablo (kapsamlý gelir
tablosu) ya da iki tablo (gelir tablosu ve kapsamlý gelir tablosu) sunmak konusunda serbest
býrakýlmýþlardýr. Geçmiþ dönem bilgilerinin deðiþtirilmesi ya da yeniden sýnýflandýrýlmasý durumunda
yeniden düzenlenmiþ geçmiþ dönem bilançosunun karþýlaþtýrmalý dönem sonu bilançosu ile birlikte
verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Grup, 31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren yýllara ait
kapsamlý gelir tablolarýný hazýrlamýþ ve sunmuþtur.



UFRS 7 (Deðiþiklik) Finansal Araçlar- Açýklamalar 1 Ocak 2009 itibariyle geçerlidir. Deðiþiklik, makul
deðer ölçümleri ile ilgili açýklayýcý notlarý arttýrmýþ ve likidite riski konusunda mevcut bulunan kurallarý
saðlamlaþtýrmýþtýr. Deðiþiklik makul deðer ölçümleri ile ilgili sunulmasý gereken açýklamalarý artýrmýþtýr
ve bu sunumun bir hiyerarþiye göre yapýlmasý gerekmektedir. Deðiþiklik sadece ek açýklamalar getirdiði
için geçmiþ yýl kararlarýna etkisi yoktur.



UMS 23 (Deðiþiklik), Borçlanma Maliyetleri özellikli bir varlýðýn (amaçlandýðý þekilde kullanýma ve
satýþa hazýr hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren varlýðý ifade eder) iktisabý, yapýmý ya da üretimi
ile doðrudan iliþkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin söz konusu varlýðýn maliyetinin bir parçasý
olarak aktifleþtirilmesini öngörmektedir. Bu borçlanma maliyetlerinin oluþtuðu dönemde gelir tablosuna
gider olarak muhasebeleþtirilmesi yöntemi kaldýrýlmaktadýr.



UFRS 8, Faaliyet Bölümleri (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). UFRS 8, UMS 14 Bölümlere
Göre Raporlama standardýnýn yerini almakta ve bölümlere göre raporlamayý Amerikan Muhasebe
Standardý SFAS 131 Ýþletmenin Bölümleri ve Ýlgili Açýklamalar ile paralel hale getirmektedir. Yeni
standart, bölümlere iliþkin bilgilerin iç raporlamada kullanýlan bilgilerle ayný bazda olmasýný saðlamak
üzere bir Yönetimsel Yaklaþým gerektirmektedir. Grupun 31 Aralýk 2009 tarihi itibarýyla UFRS 8
kapsamýnda tek raporlanabilir bölümü bulunmaktadýr.



UMS 36 (Deðiþiklik), Varlýklarda Deðer Düþüklüðü (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
Deðiþiklik UMSKnýn Mayýs 2008de yayýnlanan yýllýk geliþtirme projesi kapsamýnda yapýlmýþtýr. Gerçeðe
uygun deðerden elden çýkarma maliyetlerinin düþülmesi yönteminin indirgenmiþ nakit akýmlarý ile
hesaplandýðý durumlarda kullaným deðeri hesaplamasýyla ayný açýklamalar yapýlmalýdýr. Grup, UMS 36
(Deðiþiklik)i 1 Ocak 2009dan itibaren deðer düþüklüðü açýklamalarý için uygulamaktadýr.
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2.3

Standartlarda Deðiþiklikler ve Yorumlar (Devamý)



UMS 39 (Deðiþiklik), Finansal Araçlar: Muhasebeleþtirme ve Ölçme (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
geçerlidir). Deðiþiklik UMSKnýn Mayýs 2008de yayýnlanan yýllýk geliþtirme projesi kapsamýnda yapýlmýþtýr.
Deðiþiklik, türev araçlarýn riskten korunma muhasebesi kapsamýna girmesi veya bu kapsamdan çýkmasý
sonucu gerçeðe uygun deðer deðiþimi gelir tablosu ile iliþkilendirilen finansal varlýklar kategorisine
dahil edilmesinin ya da bu kategori dýþýnda tutulmasýnýn mümkün olduðunu öngörmektedir. Gerçeðe
uygun deðer deðiþimi gelir tablosu ile iliþkilendirilen finansal varlýklarýn alým satým amaçlý finansal
araçlar ile iliþkilendirilen tanýmý deðiþtirilmiþtir. Buna göre, son dönemde gerçek kýsa dönemli kar
saðladýðýna dair kanýt bulunan bir finansal portföyün parçasý olan finansal varlýk ya da yükümlülükler
ilk muhasebeleþtirilme sýrasýnda bu portföyün parçasý olarak deðerlendirileceklerdir.
Finansal riskten korunma iliþkisinin tanýmlanmasý ve dökümante edilmesine iliþkin mevcut standart
finansal riskten korunma enstrümanýnýn raporlayan birimin dýþýnda bir birimi içermesi gerektiðini
belirtmekte ve bir bölümü (segment) raporlayan birim olarak göstermektedir. Diðer bir deyiþle, finansal
riskten korunma iþlemlerinin bölüm düzeyinde yapýlabilmesi için ilgili bölümün riskten korunma
muhasebesi þartlarýný saðlamasý gerekmektedir. Deðiþiklik bu gerekliliði ortadan kaldýrmakta ve
bölümlere göre raporlamanýn iþletmenin faaliyetlere iliþkin karar almaya yetkili merciine (chief
operating decision maker) yapýlan raporlamayla ayný bazda olmasý gerektiðini vurgulayan UFRS 8
Faaliyet Bölümleri ile UMS 39u tutarlý hale getirmektedir. Mevcut durumda, finansal riskten korunma
iþlemlerinin bölümlere göre raporlamaya doðru yansýtýlmasý amaçlý, her bir baðlý ortaklýk Grup ile
yaptýðý finansal riskten korunma iþlemlerini gerçeðe uygun deðer ya da nakit akýþ olarak tanýmlamakta
ve dökümante (etkin korelasyon testini de içermektedir) etmektedir. Bu bilgiler iþletmenin faaliyetlere
iliþkin karar almaya yetkili mercii tarafýndan takip edilen finansal bilgilerle tutarlýdýr. Deðiþikliklerin
geçerlilik kazanmasýndan sonra, finansal riskten korunma iþlemleri ilgili olduklarý bölümlerde
raporlanmaya devam edecektir, ancak Þirket riskten korunma iþlemleri ile ilgili iliþkileri formal bir
þekilde dökümante ve test etmeyecektir.
Deðiþiklik, bir borçlanma iþleminin taþýnan deðerinin, riskten korunma muhasebesinin sona erdirilmesi
üzerine, tekrar ölçülmesi durumunda yeniden düzenlemiþ bir etkin faiz oraný (makul deðer riskinden
korunma iþleminin bittiði tarih itibariyle hesaplanmalýdýr) kullanýlmasýný öngörmektedir. Grup, UMS
39 (Deðiþiklik)i 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulamaktadýr ancak Grupun gelir tablosuna bir
etkisi bulunmamaktadýr.
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UMS 32 (Deðiþiklik), Finansal Araçlar: Sunum, ve UMS 1 (Deðiþiklik), Finansal Tablolarýn Sunumu Satýþ opsiyonlu finansal araçlar ve tasfiye sürecinde ortaya çýkan yükümlülükler
(1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). Revize edilen standartlar, satýþ opsiyonlu finansal araçlarýn
ya da iþletmeye tasfiye durumunda belirli bir oranda net varlýklarý ile ilgili yükümlülükler getiren
finansal araçlarýn, belirli özellikleri ve spesifik koþullarý saðlamasý durumunda, özkaynaklar altýnda
sýnýflandýrýlmasýný öngörmektedir.
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DÝPNOT 2 -

KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ÝLÝÞKÝN ESASLAR (Devamý)

2.3

Standartlarda Deðiþiklikler ve Yorumlar (Devamý)



UMS 19 (Deðiþiklik), Çalýþanlara Saðlanan Faydalar (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
Deðiþiklik UMSKnýn Mayýs 2008de yayýnlanan yýllýk geliþtirme projesi kapsamýnda yapýlmýþtýr. Deðiþiklik,
emeklilik planýnda çalýþana saðlanan faydalarýn gelecekteki maaþ artýþlarýndan etkilenmesine yol açan
deðiþikliklerin planýn daraltýlmasý olduðunu ve geçmiþte saðlanan hizmetlerle ilgili faydalara yönelik
düzenlemelerin belirli fayda planýnýn bugünkü deðerinde bir azalmayla sonuçlanmasý durumunda
bu düzenlemelerin negatif geçmiþ hizmet maliyetine sebep olacaðýný öngörmektedir. Plana ait
varlýklarýn tanýmý, planýn yönetim giderlerinin planýn getiri hesaplamasýnýn dýþýnda tutulmasýnýn
yalnýzca bu giderlerin belirli fayda planý yükümlülüðünün hesaplamasýnýn da dýþýnda tutulduðu
durumlarý kapsayacak þekilde deðiþtirilmiþtir. Çalýþanlara saðlanan faydalarýn kýsa ve uzun vadeli olarak
sýnýflandýrýlmasý söz konusu faydalarýn çalýþanýn hizmet saðlamasýný takiben 12 ay içinde veya 12 ay
sonunda ödenmesine baðlýdýr. UMS 37, Karþýlýklar, Þarta Baðlý Yükümlülükler ve Þarta Baðlý Varlýklar,
þarta baðlý yükümlülüklerin muhasebeleþtirilmesini deðil açýklanmasýný öngörmektedir. UMS 19 tutarlý
olmak adýna deðiþtirilmiþtir.



UMS 38 (Deðiþiklik), Maddi Olmayan Duran Varlýklar (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
Deðiþiklik UMSKnýn Mayýs 2008de yayýnlanan yýllýk geliþtirme projesi kapsamýnda yapýlmýþtýr. Avanslar
ancak mala ya da servise eriþim hakkýna sahip olma amacýyla ödemenin önceden yapýldýðý durumlarda
giderleþtirilebilir. Grup, UMS 38 (Deðiþiklik)i 1 Ocak 2009dan itibaren uygulamaktadýr.



UMS 27 (Deðiþiklik), Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar (1 Ocak 2009 tarihinden
itibaren geçerlidir). Deðiþiklik UMSKnýn Mayýs 2008de yayýnlanan yýllýk geliþtirme projesi kapsamýnda
yapýlmýþtýr. Konsolide olmayan finansal tablolarýn hazýrlanmasýnda, UFRS 5 uyarýnca satýþ amaçlý elde
tutulan varlýk olarak sýnýflandýrýlmayan ve UMS 39a göre muhasebeleþtirilen baðlý ortaklýklar için UMS
39 uygulanmaya devam edilecektir.

b)

2009 yýlýnda yürürlüðe giren ve Grupun finansal tablolarý üzerinde etkisi olmayan deðiþiklik
ve yorumlar



UFRYK 13, Müþteri Sadakat Programlarý (1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir). UFRYK 13e
göre mallarýn ya da hizmetlerin müþteri sadakat programlarý çerçevesinde (örneðin, alýþveriþ puaný
ya da bedelsiz ürün hakký) satýldýðý durumlar çoklu bir düzenleme olarak kabul edilir ve satýþ iþleminden
alýnacak olan bedel düzenlemenin unsurlarýna gerçeðe uygun deðerleri kullanýlarak kaydedilir.



UFRYK 15, Gayrimenkul Ýnþaat Sözleþmeleri (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).



UFRS 1 (Deðiþiklik) UFRSnin Ýlk Defa Uygulanmasýna Ýliþkin Ýlkeler ve UMS 27 Konsolide ve konsolide
olmayan finansal tablolar (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).



UFRS 2, (Deðiþiklik) Hisse Bazlý Ödemeler (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).



UMS 29 (Deðiþiklik), Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolarýn Düzeltilmesi
(1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
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KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ÝLÝÞKÝN ESASLAR (Devamý)

2.3

Standartlarda Deðiþiklikler ve Yorumlar (Devamý)



UMS 1 (Deðiþiklik), Finansal Tablolarýn Sunumu. Bir borcun muhtemel ödemesinin hisse senedi ihracý
ile yapýlmasýnýn borcun kýsa ya da uzun vadeli olarak sýnýflandýrýlmasýný etkilemediði ile ilgili açýklama.



UMS 38 (Deðiþiklik), Maddi Olmayan Duran Varlýklar, (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
Deðiþiklik UMSKnýn Mayýs 2008de yayýnlanan yýllýk geliþtirme projesi kapsamýnda yapýlmýþtýr. Deðiþiklik,
UMS 38deki sýnýrlý yararlý ömre sahip maddi olmayan duran varlýklar açýsýndan, doðrusal itfa
yönteminden daha düþük birikmiþ itfa paylarý ile sonuçlanan bir itfa yöntemini destekleyen bir kanýt
nadiren bulunur ifadesini kaldýrmaktadýr. Grupun tüm maddi olmayan duran varlýklar doðrusal
yöntemle itfa edilmektedir. Bu nedenle, söz konusu deðiþiklik Grupun finansal tablolarýný
etkilememektedir.



UMS 16 (Deðiþiklik), Maddi Duran Varlýklar (ve bunun sonucunda UMS 7 Nakit Akým Tablosunda
meydana gelen deðiþiklik). Temel iþlevleri duran varlýk kiralayýp daha sonrasýnda ilgili varlýklarý satmak
olan iþletmeler, söz konusu satýþ iþlemlerinden elde edilen tutarlarý hasýlat olarak kaydetmeli ve bu
duran varlýklar satýlmaya hazýr duruma geldiklerinde defter deðerleri üzeriden envanter olarak
sýnýflandýrýlmalýdýrlar.



UMS 28 (Deðiþiklik), Ýþtiraklerdeki Yatýrýmlar (ve bunun sonucunda UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum
ile UFRS 7 Finansal Araçlar - Açýklamalar da meydana gelen deðiþiklikler) (1 Ocak 2009 tarihinden
itibaren geçerlidir).



UMS 39 (Deðiþiklik), Finansal Araçlar: Muhasebeleþtirme ve Ölçme. UMS 39 paragraf 2 (g) kapsam
istisnasý düzenlemeriyle ilgili olarak; a) Sadece, iþ birleþmelerinde satýn alan ve satýcý arasýndaki, alýcýnýn
gelecekte bir tarihte satýn almasý için yapýlan baðlayýcý (forward) sözleþmelere uygulanýr b) Forward
sözleþme müddeti, genellikle gerekli onaylarý almak ve iþlemi tamamlamak gerekli makul dönemi
aþmamalý c) Ýstisna, ne iþletmenin kontrolüyle sonuçlanan opsiyon sözleþmelerine (su anda uygulanabilir
olan veya olmayan) ne de kýyas yoluyla iþtiraklere olan yatýrýmlara ve benzer iþlemlere uygulanmamalý.



UMS 31 (Deðiþiklik), Müþterek Yönetime Tabi Ortaklýklarýn Muhasebeleþtirilmesi (ve bunun sonucu
UMS 32 ve UFRS 7de meydana gelen deðiþiklikler) (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).



UMS 40 (Deðiþiklik), Yatýrým Amaçlý Gayrimenkuller (ve bunun sonucunda UMS 16da meydana gelen
deðiþiklikler) (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).



UMS 41 (Deðiþiklik), Tarýmsal Faaliyetler (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).



UFRYK 9 (Deðiþiklik), Saklý Türev Ürünlerin Yeniden Deðerlendirilmesi (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
geçerlidir).



UMS 18 Hasýlat (Ek). Ýþletmenin kendi namýna mý yoksa vekil mi olarak hareket ettiðinin belirlenmesiyle
ilgili olarak UMS 18in ekine eklenen ilave açýklamalar bulunmaktadýr. Geçiþ tarihi belirtilmemiþtir.
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c)

Yayýmlanmýþ fakat henüz yürürlüðe girmemiþ ve Grup tarafýndan geçerlilik tarihinden önce
uygulanmamýþ mevcut standartlarla ilgili deðiþiklikler ve yorumlar



UFRYK 16, Yurtdýþýndaki Ýþletme ile Ýlgili Net Yatýrýmýn Finansal Riskten Korunmasý



UFRYK 17, Parasal Olmayan Varlýklarýn Hissedarlara Daðýtýmý



UFRYK 18, Müþterilerden Varlýk Transferleri



UFRS 3 (Deðiþiklik), Ýþletme Birleþmeleri (1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). Revize edilen
standart, iktisap yöntemi uygulamasýna devam etmekle birlikte önemli deðiþiklikler getirmektedir.
Örneðin, iktisap için yapýlan tüm ödemelerin iktisap tarihindeki gerçeðe uygun deðerleri ile kaydetmeleri,
borç olarak sýnýflandýrýlan iktisap sonrasý yeniden deðerlemeye tabi tutulan þarta baðlý ödemelerin
de gelir tablosu ile iliþkilendirilmesi gerekmektedir. Ýktisap ile iktisap yapýlmasý durumunda iktisap
edilen varlýkta kontrol gücü olmayan paylar, gerçeðe uygun deðerleri ya da iktisap edilen varlýðýn net
varlýklarý içindeki paylarýnýn deðeri üzerinden ölçülebilir. Ýktisap ile iliþkilendirilen tüm harcalamalarýn
giderleþtirilmesi gerekmektedir.



UMS 38 (Deðiþiklik), Maddi Olmayan Duran Varlýklar. Deðiþiklik UMSKnýn Nisan 2009da yayýnlanan
yýllýk geliþtirme projesi kapsamýnda yapýlmýþtýr ve Grup, revize edilmiþ UMS 38i, revize edilmiþ UFRS
3ün uygulanmaya baþladýðý tarihten itibaren uygulayacaktýr. Deðiþiklik, bir iþletme kombinasyonuna
dahil edilen maddi olmayan duran varlýklarýn gerçeðe uygun deðerinin ölçülmesi konusunda açýklama
getirir ve her bir varlýðýn ekonomik ömürlerinin birbirine yakýn olmasý durumunda ise maddi olmayan
duran varlýklarýn tek bir varlýk altýnda gruplandýrýlmasýna izin verir.



UFRS 5 (Deðiþiklik), Satýþ Amaçlý Elde Tutulan Duran Varlýklar ve Durdurulan Faaliyetler Deðiþiklik
UMSKnýn Nisan 2009da yayýnlanan yýllýk geliþtirme projesi kapsamýnda yapýlmýþtýr. Bu deðiþiklik duran
varlýklarýn (veya elden çýkarýlacak varlýk gruplarýnýn) satýþ amaçlý elde tutulan varlýk mý yoksa durdurulan
faaliyetler olarak mý sýnýflandýrýlacaðýna dair açýklamalarý içerir.



UMS 38 (Deðiþiklik), Maddi Olmayan Duran Varlýklar. Ýþletmeler tarafýndan kullanýlan, iþ birleþmelerinde
satýn alýnan aktif piyasalarda satýþý yapýlmayan maddi olmayan varlýklarýn deðerleme yöntemlerinin,
tanýmýný açýklamak için, UMS 38in 40 ve 41. paragraflarýnýn düzenlemeleri.



UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar Ocak 2008 tarihinde revize olmuþtur.
Revizyonlar 1 Temmuz 2009 tarihinden sonra baþlayan yýllýk raporlama dönemleri için geçerlidir. Revize
UMS 27 standardý ile birlikte þirketlere kontrolün el deðiþtirmediði iþletme birleþmelerinin
muhasebeleþtirilmesinde tanýnan iki yöntemden Ana Ortaklýk Modeli ortadan kalkmaktadýr ve
Ekonomik Ýþletme Modelinin kullanýlmasý zorunlu kýlýnmaktadýr. Revize UMS 27 standardý ile zorunlu
kýlýnan Ekonomik Ýþletme Modeline göre baðlý ortaklýklarýn hisselerinin bir bölümünün satýþý veya
satýn alýnmasý iþlemleri neticesinde, kontrolün el deðiþtirmemesi þartýyla, sýrasýyla hisse satýþ karý/zararý
ve þerefiye/negatif þerefiye hesaplanmayacak ve bu iþlemler özkaynaklarda muhasebeleþtirilecektir.
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DÝPNOT 3 - NAKÝT VE NAKÝT BENZERLERÝ
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihleri itibarýyla nakit ve nakit benzerlerinin detaylarý aþaðýda sunulmuþtur:
Nakit
Banka
- Vadesiz mevduat - TL
- Vadesiz mevduat - yabancý para
- Vadeli mevduat - TL
- Vadeli mevduat - yabancý para
Toplam

2009

2008

5.459

80.243

50.150
1.939.944
2.911.595
276.287

20.954
53.095
1.839.000
554.668

5.183.435

2.547.960

31 Aralýk 2009 tarihi itibarýyla TL vadeli mevduatlarýn faiz oraný %8,75 ile %9,5 arasýnda deðiþmektedir (2008:
%15). Yabancý para vadeli mevduatlarýn faiz oraný %2 ile %3 arasýnda deðiþmektedir (2008: %2,25 - 2,75).
Vadeli mevduatlarýn tamamý bir ay vadelidir.
DÝPNOT 4 - FÝNANSAL YATIRIMLAR
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihleri itibarýyla makul deðeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla iliþkilendirilen cari
finansal yatýrýmlarýn detaylarý aþaðýda sunulmuþtur.
2009

2008

Hisse senetleri
Yatýrým fonlarý
- Likit fon

-

486.540

318.824

412.580

Toplam

318.824

899.120

31 Aralýk 2008 tarihi itibarýyla 486.540 TL tutarýndaki hisse senetleri Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnda
(ÝMKB) iþlem gören ÝMKB-30 hisselerinden oluþmaktadýr.
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihleri itibarýyla cari olmayan finansal yatýrýmlarýn detaylarý aþaðýda sunulmuþtur.

Ýþtirak:
Logomotif Multimedya ve Elektronik
Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Satýlmaya hazýr finansal varlýk:
Ýnterpro Yayýncýlýk Araþtýrma ve
Organizasyon Hizmetleri A.Þ.
Toplam
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2009
Ýþtirak
oraný %

Tutar

2008
Ýþtirak
oraný %

Tutar

44,75

-

44,75

-

2

80.653

2

80.653

80.653

80.653
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DÝPNOT 4 - FÝNANSAL YATIRIMLAR (Devamý)
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihleri itibarýyla Þirketin iþtiraklerin zararlarýndaki payýnýn iþtiraklerdeki hakkýndan
fazla olmasý ve Þirketin söz konusu doðrultuda bir yükümlülük altýna girmemiþ veya taahhütte bulunmamýþ
olmasý nedeniyle iþtirakler iz bedeli ile izlenmektedir.
Logomotif Multimedya ve Elektronik Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ.nin 12 Ekim 2008 tarihinde yapýlan
Yönetim Kurulu toplantýsýnda þirketin tasfiye edilmesine ve bu amaçla gerekli iþlemlerin yapýlarak ilgili
mercilere müracaat edilmesine oybirliði ile karar verilmiþtir. Bu konsolide finansal tablolarýn hazýrlandýðý
tarih itibarýyla tasfiye iþlemi devam etmektedir.
Ýnterpro Yayýncýlýk Araþtýrma ve Organizasyon Hizmetleri A.Þ. 31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihleri itibarýyla
satýlmaya hazýr finansal varlýk olarak deðerlendirilmiþ ve aktif toplamýnýn konsolide finansal tablolar açýsýndan
önemlilik teþkil etmemesi ve teþkilatlanmýþ piyasalarda iþlem görmemesi nedeniyle makul deðeri güvenilir
bir biçimde ölçülemediðinden maliyet bedeli ile konsolide finansal tablolara yansýtýlmýþtýr.
DÝPNOT 5 - ÖZKAYNAK YÖNTEMÝYLE DEÐERLENEN ÝÞTÝRAKLER
Þirket Yönetim Kurulunun 8 Mayýs 2009 tarihli toplantýsýnda Worldbi Yazýlým Sanayii ve Ticaret A.Þ.ye
(Worldbi) %27,8 oranýnda iþtirak edilmesine ve söz konusu hisselerin ana ortaklýk Logo Yatýrým Holding
A.Þ.den 2.180.000 TL karþýlýðý satýn alýnmasýna karar verilmiþtir. Satýn alma iþlemiyle doðrudan iliþkili 40.565
TL tutarýndaki maliyet satýn alma bedeline dahil edilmiþtir.
Þirket yönetimi Wordlbiýn tanýmlanabilir varlýk ve devralýnan yükümlülüklerin makul deðerlerinin tespitine
yönelik çalýþmalarý 31 Aralýk 2009 tarihi itibarýyla tamamlamýþtýr. Tanýmlanabilir varlýk ve devralýnan
yükümlülükler aþaðýdaki deðerleri üzerinden kayýtlara alýnmýþtýr.
Nakit ve nakit benzerleri
Diðer ticari alacaklar
Diðer dönen varlýklar
Maddi duran varlýklar
Maddi duran varlýk  geliþmiþ teknoloji
Diðer ticari borçlar
Diðer kýsa vadeli yükümlülükler

193.696
100.276
71.209
94.825
966.072
(6.637)
(46.888)

Net varlýklar makul deðeri

1.372.553

Satýn alýnan net varlýklar makul deðeri %27,8
Eksi: satýn alma bedeli

381.570
2.220.566

Þerefiye

1.838.996

Wordlbiýn satýn alma fiyatý daðýtýmý çalýþmasý neticesinde tespit edilen tanýmlanabilir varlýk geliþmiþ teknoloji
10 yýl üzerinden itfa edilmektedir.
Þerefiyenin 209.036 TL tutarýndaki bölümü Worldbiýn iþgücü ile iliþkilendirilmektedir.
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LOGO YAZILIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
31 ARALIK 2009 VE 2008 TARÝHLERÝNDE SONA EREN
YILLARA AÝT KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARA
ÝLÝÞKÝN AÇIKLAYICI DÝPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

DÝPNOT 5 - ÖZKAYNAK YÖNTEMÝYLE DEÐERLENEN ÝÞTÝRAKLER (Devamý)
Satýn alma iþlemi Temmuz 2009 tarihinde tamamlanmýþ olup, Worldbi bu tarihten itibaren özkaynak yöntemiyle
muhasebeleþtirilmektedir.
Özkaynak yöntemiyle deðerlenen iþtirakýn 31 Aralýk 2009 tarihinde sona eren yýla ait hareketleri aþaðýda
sunulmuþtur.
2009
1 Ocak 2009
Özkaynak yöntemiyle deðerlenen iþtirakýn satýn alýnmasý
Özkaynak yöntemiyle deðerlenen iþtirakýn zararlarýndaki paylar

2.220.566
(1.129)

31 Aralýk 2009

2.219.437

DÝPNOT 6 - FÝNANSAL BORÇLAR
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihleri itibarýyla finansal borçlarýn detaylarý aþaðýda sunulmuþtur:
Kýsa vadeli finansal borçlar:

2009

2008

Türk Lirasý krediler
Kredi kartý borçlarý

148.861
11.449

25.305
7.543

Toplam kýsa vadeli finansal borçlar

160.310

32.848

Þirketin 31 Aralýk 2009 ve 2008 itibarýyla kýsa vadeli finansal borçlarý, faizsiz spot kredilerden oluþmaktadýr.
DÝPNOT 7 - TÝCARÝ ALACAK VE BORÇLAR
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihleri itibarýyla ticari alacaklar ve borçlarýn detaylarý aþaðýda sunulmuþtur.
Kýsa vadeli ticari alacaklar:

2009

2008

Alýcýlar
Çek ve senetler
Diðer ticari alacaklar

5.997.262
862.835
83.448

7.432.581
482.126
61.247

Eksi: þüpheli alacak karþýlýðý
Eksi: vadeli satýþlardan kaynaklanan
tahakkuk etmemiþ finansman geliri

(893.308)

(54.878)

(75.655)

(111.650)

5.974.582

7.809.426

Toplam
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LOGO YAZILIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
31 ARALIK 2009 VE 2008 TARÝHLERÝNDE SONA EREN
YILLARA AÝT KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARA
ÝLÝÞKÝN AÇIKLAYICI DÝPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

DÝPNOT 7 - TÝCARÝ ALACAK VE BORÇLAR (Devamý)
31 Aralýk 2009 tarihi itibarýyla 436.970 TL (2008: 213.428 TL) tutarýndaki ticari alacaklarýn vadesi geçmiþ
olmasýna raðmen þüpheli alacak olarak deðerlendirilmemiþlerdir. Bu alacaklarýn vade analizi aþaðýdaki gibidir.
2009

2008

1 aya kadar
1 ile 2 ay arasý
2 ile 3 ay arasý
3 ay üzeri

3.209
433.761

213.428

Toplam

436.970

213.428

-

-

2009

2008

Ticari borçlar

513.100

1.603.920

Toplam

513.100

1.603.920

Teminat ile güvence altýna alýnmýþ kýsým
Kýsa vadeli ticari borçlar:
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-

- Deðer düþüklüðü (-)

- Teminat ile güvence altýna alýnmýþ kýsmý

Teminatlar, teminat çeklerini, ipotekleri ve teminat mektuplarýný içermektedir.

-

-

-

-

- Vadesi geçmiþ (brüt defter deðeri)

Deðer düþüklüðüne uðrayan varlýklarýn
net defter deðerleri

- Teminat ile güvence altýna alýnmýþ kýsmý

Vadesi geçmiþ ancak deðer düþüklüðüne
uðramamýþ varlýklarýn net defter deðeri

109.940

-

- Azami riskin teminat ile güvence
altýna alýnmýþ kýsmý

Vadesi geçmemiþ/deðer düþüklüðüne uðramamýþ
finansal varlýklarýn net defter deðeri

109.940

Raporlama tarihi itibarýyla
maruz kalýnan azami kredi riski

31 Aralýk 2009

-

(893.308)

893.308

-

-

436.970

6.506.575

159.400

6.943.545

Ticari alacaklar
Ýliþkili taraf
Diðer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.806

-

7.806

Diðer alacaklar
Ýliþkili taraf
Diðer

-

-

-

-

-

-

5.177.976

-

5.177.976

Bankalardaki mevduat

31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihlerinde finansal araç türlerine göre Þirketin maruz kaldýðý kredi risklerini gösteren tablo aþaðýdaki gibidir:

DÝPNOT 7 - TÝCARÝ ALACAK VE BORÇLAR (Devamý)

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)
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Teminat ile güvence altýna alýnmýþ kýsmý

Deðer düþüklüðü (-)

-

-

-

-

-

-

-

(54.878)

54.878

-

-

213.428

7.762.526

1.219.400

7.975.954

-

-

-

-

-

-

1.966.039

-

1.966.039

-

-

-

-

-

-

18.550

-

18.550

Diðer alacaklar
Ýliþkili taraf
Diðer

-

-

-

-

-

-

2.467.717

-

2.467.717

Bankalardaki mevduat

31 Aralýk 2008 tarihi itibariyle diðer alacaklar içerisinde yer alan Logo Yatýrým Holding A.Þ.den alacaklarýn (Dipnot 8) belirlenmiþ bir vadesi bulunmamaktadýr.

- Teminat ile güvence altýna alýnmýþ kýsmý

Vadesi geçmiþ (brüt defter deðeri)

-

Deðer düþüklüðüne uðrayan varlýklarýn
net defter deðerleri

-

Vadesi geçmiþ ancak deðer düþüklüðüne
uðramamýþ varlýklarýn net defter deðeri

415.677

-

- Azami riskin teminat ile güvence
altýna alýnmýþ kýsmý

Vadesi geçmemiþ/deðer düþüklüðüne uðramamýþ
finansal varlýklarýn net defter deðeri

415.677

Ticari alacaklar
Ýliþkili taraf
Diðer

Raporlama tarihi itibarýyla
maruz kalýnan azami kredi riski

31 Aralýk 2008

DÝPNOT 7 - TÝCARÝ ALACAK VE BORÇLAR (Devamý)

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

31 ARALIK 2009 VE 2008 TARÝHLERÝNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERÝNE AÝT ÝNCELEMEDEN GEÇMÝÞ
KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAYICI DÝPNOTLAR
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LOGO YAZILIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
31 ARALIK 2009 VE 2008 TARÝHLERÝNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMLERÝNE AÝT ÝNCELEMEDEN GEÇMÝÞ KONSOLÝDE
FÝNANSAL TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAYICI DÝPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

DÝPNOT 8 - DÝÐER ALACAK VE BORÇLAR
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihleri itibarýyla diðer alacak ve borçlarýn detaylarý aþaðýda sunulmuþtur.
Kýsa vadeli diðer alacaklar:

2009

2008

Logo Yatýrým Holding A.Þ.den alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar

7.806

1.966.039
18.550

Toplam

7.806

1.984.589

Kýsa vadeli diðer borçlar:

2009

2008

Ödenecek vergi, fon ve sosyal güvenlik kesintileri

821.671

506.287

Toplam

821.671

506.287

2009

2008

Çalýþanlara saðlanan faydalar

351.703

520.729

Toplam

351.703

520.729

Uzun vadeli diðer borçlar:

Çalýþanlara saðlanan faydalar ödenecek kýdem tazminatlarý ile çalýþmanýn sonlandýrýlmasýna iliþkin diðer
faydalarý içermektedir. Þirket iþ akitleri sona eren çalýþanlarýn bir bölümüyle imzaladýðý sözleþmeler kapsamýnda
çalýþmanýn sonlandýrýlmasýna iliþkin kýdem tazminatýna ek faydalar saðlamaktadýr. Söz konusu ilave faydalar
cari ve gelecek dönemlerde taksitler þeklinde ödenmektedir. Ýlave faydalarýn toplamý cari dönemde gider
olarak kayýt edilmiþ olup gelecek dönemlerde ödenecek tutarlar uzun vadeli borçlar içerisinde sunulmaktadýr.
DÝPNOT 9 - STOKLAR
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihleri itibarýyla stoklarýn detaylarý aþaðýda sunulmuþtur.
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2009

2008

Ticari mallar
Hammadde ve malzemeler
Mamuller

124.997
23.509
1.678

127.584
25.841
3.122

Toplam

150.184

156.547
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LOGO YAZILIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
31 ARALIK 2009 VE 2008 TARÝHLERÝNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMLERÝNE AÝT ÝNCELEMEDEN GEÇMÝÞ KONSOLÝDE
FÝNANSAL TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAYICI DÝPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

DÝPNOT 10 - MADDÝ DURAN VARLIKLAR
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren yýllar içinde maddi duran varlýklar ve ilgili birikmiþ
amortismanlarýnda gerçekleþen hareketler aþaðýdaki gibidir:

Maliyet:
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taþýtlar
Demirbaþlar
Özel maliyetler
Yapýlmakta olan yatýrýmlar
Toplam
Birikmiþ amortismanlar:
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taþýtlar
Demirbaþlar
Özel maliyetler
Toplam
Net kayýtlý deðer

Maliyet:
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taþýtlar
Demirbaþlar
Özel maliyetler
Yapýlmakta olan yatýrýmlar
Toplam
Birikmiþ amortismanlar:
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taþýtlar
Demirbaþlar
Özel maliyetler
Toplam
Net kayýtlý deðer

1 Ocak 2009

Ýlaveler

Çýkýþlar

31 Aralýk 2009

4.512.498
74.949
885.649
14.542.419
1.116.237

18.122
5.299
-

(173.816)
(25.678)
(45.836)
-

4.356.804
74.949
865.270
14.496.583
1.116.237

21.131.752

23.421

(245.330)

20.909.843

4.032.053
56.212
731.990
2.679.268

135.224
14.990
75.668
341.995

(1.871)
(20.678)
(27.204)

4.165.406
71.202
786.980
2.994.059

7.499.523

567.877

(49.753)

8.017.647

13.632.229

12.892.196

1 Ocak 2008

Ýlaveler

Çýkýþlar

31 Aralýk 2008

4.441.898
133.156
906.351
14.532.113
1.116.237

73.462
6.066
10.306
-

(2.862)
(58.207)
(26.768)
-

4.512.498
74.949
885.649
14.542.419
1.116.237

21.129.755

89.834

(87.837)

21.131.752

3.882.579
63.535
664.673
2.327.181

151.113
26.631
89.353
352.087

(1.639)
(33.954)
(22.036)
-

4.032.053
56.212
731.990
2.679.268

6.937.968

619.184

(57.629)

7.499.523

14.191.787

13.632.229

Þirket, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde 49 yýllýðýna kiraladýðý arsa üzerine Þirket binasýný inþa etmiþtir. Söz
konusu binanýn maliyeti özel maliyetler içinde gösterilmektedir.
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31 ARALIK 2009 VE 2008 TARÝHLERÝNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMLERÝNE AÝT ÝNCELEMEDEN GEÇMÝÞ KONSOLÝDE
FÝNANSAL TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAYICI DÝPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

DÝPNOT 11 - MADDÝ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren yýllar içinde maddi olmayan duran varlýklar ve ilgili birikmiþ
itfa paylarýnda gerçekleþen hareketler aþaðýdaki gibidir:
1 Ocak 2009

Ýlaveler

Çýkýþlar

31 Aralýk 2009

24.138.119

2.937.837

-

27.075.956

687.017

19.277

-

706.294

24.825.136

2.957.114

-

27.782.250

10.344.902

4.575.582

-

14.920.484

583.712

35.203

-

618.915

Toplam

10.928.614

4.610.785

-

15.539.399

Net kayýtlý deðer

13.896.522

Maliyet:
Geliþtirme maliyetleri
Diðer maddi olmayan
duran varlýklar
Toplam
Birikmiþ itfa paylarý:
Geliþtirme maliyetleri
Diðer maddi olmayan
duran varlýklar

Maliyet:
Geliþtirme maliyetleri
Diðer maddi olmayan
duran varlýklar
Toplam

1 Ocak 2008

Ýlaveler

Çýkýþlar

31 Aralýk 2008

18.152.258

5.985.861

-

24.138.119

659.915

27.102

-

687.017

18.812.173

6.012.963

-

24.825.136

6.445.264

3.899.638

-

10.344.902

551.988

31.724

-

583.712

6.997.252

3.931.362

-

10.928.614

Birikmiþ itfa paylarý:
Geliþtirme maliyetleri
Diðer maddi olmayan
duran varlýklar
Toplam
Net kayýtlý deðer

12.242.851

11.814.921

13.896.522

31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihinde sona eren yýl içinde geliþtirme maliyetlerine ilavelerin tamamý aktifleþtirilen
personel maliyetlerinden oluþmaktadýr.
Cari dönem amortisman giderleri ve itfa paylarýnýn 4.718.041 TLsi araþtýrma geliþtirme giderlerine, 122.297
TLsi pazarlama, satýþ ve daðýtým giderlerine, 325.618 TLsi genel yönetim giderlerine ve 12.706 TL satýþlarýn
maliyetine dahil edilmiþtir (2008: 4.100.123 TL araþtýrma geliþtirme giderleri; 115.582 TL pazarlama, satýþ ve
daðýtým giderleri; 321.114 TL genel yönetim giderleri, 13.727 TL satýþlarýn maliyeti).
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LOGO YAZILIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
31 ARALIK 2009 VE 2008 TARÝHLERÝNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMLERÝNE AÝT ÝNCELEMEDEN GEÇMÝÞ KONSOLÝDE
FÝNANSAL TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAYICI DÝPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

DÝPNOT 12 - TAAHHÜTLER VE ÞARTA BAÐLI YÜKÜMLÜLÜKLER
Verilen ve Alýnan Teminatlar
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihleri itibarýyla Þirket yönetiminin herhangi bir önemli zarar ya da borcu öngörmediði,
verilen ve alýnan teminatlar ile devam eden davalar aþaðýdaki gibidir.
Verilen teminatlar:

2009

2008

313.688

284.106

Alýnan ipotekler
Alýnan teminat senetleri

120.000
39.400

180.000
1.039.400

Toplam

159.400

1.219.400

Verilen teminat mektuplarý
Alýnan teminatlar:

Devam Eden Davalar
Þirketin baðlý ortaklýðý olan Logo Business Software GmbHa Frankfurt idari mahkemesinde Logo Business
Software GmbHýn eski müþterilerinden GTV Scliess - Systeme GmbH (davacý) tarafýndan dava açýlmýþtýr.
Davacý Logo Business Sofware GmbHdan satýn aldýðý paket programdaki hatalar nedeniyle dava tarihinden
itibaren %8 yasal faiziyle birlikte 177.559 Euro (383.581 TL) tazminat talep etmekteydi. Mahkemeye sunulan
bilirkiþi raporu Logo Business Software GmbHýn yükümlülüklerini yerine getirdiðini belirtmektedir. Frankfurt
idari mahkemesi 7 Mayýs 2008 tarihli kararý ile davayý reddetmiþ ve dava Logo Business Software GmbH
lehine sonuçlanmýþtýr. Davacý söz konusu karara karþý temyiz davasý açmýþtýr. Konsolide finansal tablolarýn
hazýrlandýðý tarih itibarýyla Þirketin mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüðü bulunmamaktadýr. Bu
sebeple konsolide finansal tablolarda karþýlýk ayrýlmamýþtýr.
DÝPNOT 13 - KIDEM TAZMÝNATI KARÞILIÐI
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihleri itibarýyla kýdem tazminatý karþýlýðýnýn detaylarý aþaðýda sunulmuþtur.

Kýdem tazminatý karþýlýðý

2009

2008

764.963

673.555

Kýdem tazminatý karþýlýðý aþaðýdaki açýklamalar çerçevesinde hesaplanmaktadýr.
Türk Ýþ Kanununa göre, Þirket bir senesini doldurmuþ olan ve Þirket ile iliþkisi kesilen veya emekli olan, 25
hizmet (kadýnlarda 20) yýlýný dolduran ve emekliliðini kazanan (kadýnlar için 58 yaþýnda, erkekler için 60
yaþýnda), askere çaðrýlan veya vefat eden personeli için kýdem tazminatý ödemekle mükelleftir. 23 Mayýs
2002deki mevzuat deðiþikliðinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine iliþkin bazý geçiþ süreci
maddeleri çýkartýlmýþtýr.
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31 ARALIK 2009 VE 2008 TARÝHLERÝNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMLERÝNE AÝT ÝNCELEMEDEN GEÇMÝÞ KONSOLÝDE
FÝNANSAL TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAYICI DÝPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

DÝPNOT 13 - KIDEM TAZMÝNATI KARÞILIÐI (Devamý)
Ödenecek tazminat her hizmet yýlý için bir aylýk maaþ kadardýr ve bu tutar 31 Aralýk 2009 tarihi itibarýyla
2.365,16 TL (2008: 2.173,18 TL) ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Kýdem tazminatý yükümlülüðü yasal olarak herhangi bir
fonlamaya tabi deðildir ve herhangi bir fonlama þartý bulunmamaktadýr.
Kýdem tazminatý karþýlýðý çalýþanlarýn emekliliði halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüðün
bugünkü deðerinin tahminiyle hesaplanýr. SPK Finansal Raporlama Standartlarý, Þirketin kýdem tazminatý
karþýlýðýný tahmin etmek için aktüer deðerleme yöntemlerinin geliþtirilmesini öngörmektedir. Toplam
yükümlülüðün hesaplanmasýnda aþaðýda yer alan aktüer öngörüler kullanýlmýþtýr:

Ýskonto oraný
Emeklilik olasýlýðýnýn tahmini için devir hýzý oraný

2009

2008

%5,92
%90

%6,26
%90

Temel varsayým, her yýllýk hizmet için belirlenen tavan karþýlýðýnýn enflasyon ile orantýlý olarak artmasýdýr.
Böylece uygulanan iskonto oraný enflasyonun beklenen etkilerinden arýndýrýlmýþ gerçek oraný gösterir.
Þirketin kýdem tazminatý karþýlýðý, kýdem tazminatý tavaný her altý ayda bir ayarlandýðý için, 1 Ocak 2010
tarihinden itibaren geçerli olan 2.427,04 TL (1 Ocak 2009: 2,260.05 TL) üzerinden hesaplanmaktadýr.
Kýdem tazminatý karþýlýðýnýn, 31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren dönemlere ait hareketleri aþaðýdaki
gibidir:
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2009

2008

1 Ocak
Dönem içindeki artýþ
Dönem içinde ödenen/tahakkuk eden

673.555
629.454
(538.046)

680.337
909.547
(916.329)

31 Aralýk

764.963

673.555
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DÝPNOT 14 - DÝÐER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihleri itibarýyla diðer varlýk ve yükümlülüklerin detaylarý aþaðýda sunulmuþtur:
Diðer dönen varlýklar:
Peþin ödenen giderler
Personel avanslarý
Peþin ödenen vergi ve fonlar
Ýþ avanslarý
Ýndirilecek Katma Deðer Vergisi (KDV)
Gelir tahakkuklarý
Diðer
Toplam
Diðer kýsa vadeli yükümlülükler:
Alýnan avanslar
Personele borçlar
Gelecek dönemlere ait gelirler
Personel izin karþýlýðý
Gider tahakkuklarý
Personel primleri karþýlýðý
Diðer
Toplam

2009

2008

45.981
41.286
40.362
25.082
5.714
3.048

258.801
63.471
21.839
51.389
19.290
205.775
1.499

161.473

622.064

2009

2008

1.819.764
1.044.160
736.777
555.982
439.795
246.465
263.372

623.395
215.736
526.619
69.330
309.916

5.106.315

1.744.996

Alýnan avanslar Logo Yazýlýmýn konsorsiyum lideri olduðu projeye iliþkin Avrupa Birliðiden alýnan avansý
içermektedir. Projeye iliþkin sözleþme Kasým 2009 tarihinde imzalanmýþtýr. Yazýlým ürünlerinin diðer yazýlýmlar
ile verimli bilgi alýþveriþini gerçekleþtirmesini hedefleyen proje ile ilgili çalýþmalar 31 Aralýk 2009 tarihi itibarýyla
baþlamamýþtýr. Alýnan avanslarýn bir bölümü bilanço tarihinden sonra konsorsiyumda yer alan þirketlere
daðýtýlmýþtýr.
31 Aralýk 2009 tarihi itibarýyla personele borçlar ödemesi 2010 yýlýnýn Ocak ve Þubat aylarýna isabet eden
2009 yýlý maaþ farklarýný içermektedir.
Gelecek dönemlere ait gelirler satýþ sonrasý destek gelirleri ve LEM satýþ gelirlerinin gelecek dönemlere ait
kýsýmlarýný ifade etmektedir ve gelecek dönemlere ait gelirlerin 31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihleri itibarýyla
detaylarý aþaðýda sunulmuþtur.
Gelecek dönemlere ait gelirler

2009

2008

Logo Enterprise Membership satýþ gelirleri
Satýþ sonrasý destek gelirleri

637.845
98.932

125.882
89.854

Toplam

736.777

215.736
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DÝPNOT 15 - ÖZKAYNAKLAR
Þirketin onaylanmýþ ve çýkarýlmýþ sermayesi her biri 1 Kuruþ kayýtlý nominal bedeldeki 2.500.000.000 (2008:
2.500.000.000) hisseden oluþmaktadýr. Þirketin 31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihlerindeki hissedarlarý ve sermaye
içindeki paylarý tarihi deðerlerle aþaðýdaki gibidir.
2009

Ortaklýk
payý (%)

2008

Ortaklýk
payý (%)

Logo Yatýrým Holding A.Þ.
Halka açýk kýsým
Diðer ortaklar

17.640.130
7.359.870
-

70,56
29,44
-

17.640.130
5.474.870
1.885.000

70,56
21,90
7,54

Toplam

25.000.000

100,00

25.000.000

100,00

Sermaye düzeltme farklarý
Ödenmiþ sermaye toplamý

2.991.336

2.991.336

27.991.336

27.991.336

Sermayeyi temsil eden hisse senetleri A ve B grubu olarak ikiye ayrýlmaktadýr. Ana Ortaklýk Yönetim Kurulu
üyelerinin en az yarýdan bir fazlasýnýn, Yönetim Kurulu Baþkanýnýn ve denetçilerin, A grubu pay sahiplerinin
gösterdiði adaylar arasýndan seçilmesi suretiyle A grubu hisselere tanýnan imtiyazlar mevcuttur. Sermaye
düzeltmesi farklarý ödenmiþ sermayeye yapýlan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona göre düzeltilmiþ
toplam tutarlarý ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarlarý arasýndaki farký ifade eder.
Türk Ticaret Kanununa göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrýlýr.
Türk Ticaret Kanununa göre birinci tertip yasal yedekler, þirketin ödenmiþ sermayesinin %20sine ulaþýlýncaya
kadar, kanuni net karýn %5i olarak ayrýlýr. Ýkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiþ sermayenin %5ini aþan
daðýtýlan karýn %10udur. Türk Ticaret Kanununa göre, yasal yedekler ödenmiþ sermayenin %50sini geçmediði
sürece sadece zararlarý netleþtirmek için kullanýlabilir, bunun dýþýnda herhangi bir þekilde kullanýlmasý
mümkün deðildir.
Yukarýda bahsi geçen yedeklerin SPK Finansal Raporlama Standartlarý uyarýnca Kardan Ayrýlan Kýsýtlanmýþ
Yedekler içerisinde sýnýflandýrýlmasý gerekmektedir. 31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihleri itibarýyla kardan ayrýlan
kýsýtlanmýþ yedeklerin detayý aþaðýda sunulmuþtur:

Ýþtirak ve arsa satýþ kazançlarý
Yasal yedekler
Olaðanüstü yedekler
Toplam
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2009

2008

923.318
1.688.225
11.922.098

923.318
1.688.225
11.922.098

14.533.641

14.533.641
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DÝPNOT 15 - ÖZKAYNAKLAR (Devamý)
SPKnýn 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarýnca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal
tablo denkleþtirme iþleminde ortaya çýkan ve geçmiþ yýllar zararýnda izlenen tutarýn, SPKnýn kar daðýtýmýna
iliþkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiþ finansal tablolara göre daðýtýlabilecek kar
rakamý bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alýnmaktaydý. Bununla birlikte, geçmiþ yýllar zararýnda
izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karý ve daðýtýlmamýþ geçmiþ yýl karlarý, kalan zarar miktarýnýn ise
sýrasýyla olaðanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre
düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydý.
Þirket 11 Kasým 2004 tarihinde yapýlan genel kurulda enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo denkleþtirme
iþleminde ortaya çýkan ve geçmiþ yýllar zararýnda izlenen tutarýn mahsubuna yönelik olarak Þirket Yönetim
Kuruluna yetki vermiþtir. Þirket SPK Finansal Raporlama Standartlarý uyarýnca hazýrlanan finansal tablolarýnda
8.330.864 TL olaðanüstü yedeklerden, 418.866 TL yasal yedeklerden ve 1.338.663 TL özkaynaklar enflasyon
düzeltme farklarýndan olmak üzere toplam 10.088.393 TL tutarýnda geçmiþ yýllar zararý mahsubu yapmýþtýr.
Ancak aþaðýdaki açýklamalar kapsamýnda Kardan Ayrýlan Kýsýtlanmýþ Yedekler yasal kayýtlardaki tutarlarý
üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu zarar mahsubu SPK Finansal Raporlama
Standartlarý uyarýnca hazýrlanan finansal tablolara yansýtýlmamýþtýr.
Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarýnca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo
düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri,
Özel Yedekler ve Olaðanüstü Yedek kalemlerine bilançoda kayýtlý deðerleri ile yer verilmekte ve bu hesap
kalemlerinin düzeltilmiþ deðerleri toplu halde özkaynak grubu içinde özsermaye enflasyon düzeltmesi
farklarý hesabýnda yer almaktaydý. Tüm özkaynak kalemlerine iliþkin özsermaye enflasyon düzeltmesi
farklarý sadece bedelsiz sermaye artýrýmý veya zarar mahsubunda, olaðanüstü yedeklerin kayýtlý deðerleri
ise, bedelsiz sermaye artýrýmý; nakit kar daðýtýmý ya da zarar mahsubunda kullanýlabilmekteydi.
1 Ocak 2008 itibarýyla yürürlüðe giren Seri: XI No: 29 sayýlý teblið ve ona açýklama getiren SPK duyurularýna
göre Ödenmiþ Sermaye, Kardan Ayrýlan Kýsýtlanmýþ Yedekler ve Hisse Senedi Ýhraç Primlerinin yasal
kayýtlardaki tutarlarý üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliðin uygulanmasý esnasýnda
deðerlemelerde çýkan farklýlýklarýn (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farlýlýklar gibi):


Ödenmiþ Sermayeden kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemiþse, Ödenmiþ Sermaye
kaleminden sonra gelmek üzere açýlacak Sermaye Düzeltmesi Farklarý kalemiyle;



Kardan Ayrýlan Kýsýtlanmýþ Yedekler ve Hisse Senedi Ýhraç Primlerinden kaynaklanmakta ve henüz
kar daðýtýmý veya sermaye artýrýmýna konu olmamýþsa Geçmiþ Yýllar Kar/Zararýyla,

iliþkilendirilmesi gerekmektedir. Diðer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartlarý çerçevesinde
deðerlenen tutarlarý ile gösterilmektedir.
Sermaye düzeltmesi farklarýnýn sermayeye eklenmek dýþýnda bir kullanýmý yoktur.
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DÝPNOT 15 - ÖZKAYNAKLAR (Devamý)
Kar Payý Daðýtýmý
SPKnýn 27 Ocak 2010 tarihli 02/51 sayýlý toplantýsýnda alýnan kararý gereðince; halka açýk anonim ortaklýklarýn
2009 yýlý faaliyetlerinden elde ettikleri karlarýn daðýtým esaslarýnýn belirlenmesine iliþkin olarak, paylarý
borsada iþlem gören halka açýk anonim ortaklýklar için yapýlacak temettü daðýtýmý konusunda herhangi bir
asgari kar daðýtým zorunluluðu getirilmemesine; bu kapsamda, kar daðýtýmýnýn SPKnýn Seri: IV, No: 27 sayýlý
Tebliðinde yer alan esaslar, ortaklýklarýn esas sözleþmelerinde bulunan hükümler ve þirketler tarafýndan
kamuya açýklanmýþ olan kar daðýtým politikalarý çerçevesinde gerçekleþtirilmesine karar verilmiþtir (2008:
asgari kar daðýtým oraný %20).
Temettü daðýtýmý yapýlmasýna karar verilmesi durumunda, bu daðýtýmýn þirketlerin genel kurullarýnda
alacaklarý karara baðlý olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylarýn
bedelsiz olarak ortaklara daðýtýlmasýna ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay daðýtýlmasý suretiyle
gerçekleþtirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarýnýn mevcut ödenmiþ/çýkarýlmýþ sermayelerinin
%5inden az olmasý durumunda, söz konusu tutarýn daðýtýlmadan ortaklýk bünyesinde býrakýlabilmesine
imkan verilmiþ ancak bir önceki döneme iliþkin temettü daðýtýmýný gerçekleþtirmeden sermaye artýrýmý yapan
ve bu nedenle paylarý eski ve yeni þeklinde ayrýlan anonim ortaklýklardan, faaliyetleri sonucunda elde
ettikleri dönem karýndan temettü daðýtacaklarýn, hesaplayacaklarý birinci temettüyü nakden daðýtmalarý
zorunluluðu getirilmiþtir.
Þirketin 2009 yýlýna iliþkin SPK Finansal Raporlama Standartlarýna göre hazýrlanan kayýtlara ve yasal kayýtlara
(Vergi Usul Kanununa) göre daðýtýlabilir karý oluþmamaktadýr.

Vergi öncesi zarar
Eksi: vergi gideri
Dönem karý/zararý
Eksi: geçmiþ yýllar zararlarý
Eksi: birinci tertip yasal yedekler
Net daðýtýlabilir dönem karý
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SPK finansal
tablolarý uyarýnca

Yasal finansal
tablolar uyarýnca

(4.408.347)
-

(2.929.535)
-

(4.408.347)

(2.929.535)

-

-

(4.408.347)

(2.929.535)
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DÝPNOT 16 - NÝTELÝKLERÝNE GÖRE GÝDERLER
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihleri itibarýyla giderler fonksiyon bazýnda gösterilmiþ olup detaylarý Dipnot 16 ve
Dipnot 17de yer almaktadýr.
DÝPNOT 17 - SATIÞLAR VE SATIÞLARIN MALÝYETÝ
Satýþlar
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren yýllara ait satýþlar ile satýþlarýn maliyetinin detaylarý aþaðýda
sunulmuþtur.
2009

2008

Satýþ gelirleri
Hizmet gelirleri
Satýþlardan iadeler
Satýþlardan iskontolar

14.341.918
859.145
(505.037)
(720.888)

20.513.339
2.463.195
(819.404)
(191.778)

Net satýþ gelirleri

13.975.138

21.965.352

(838.272)

(1.030.128)

13.136.866

20.935.224

Satýþlarýn maliyeti
Brüt kar
Satýþlarýn Maliyeti

31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren yýllara ait satýþlarýn maliyetinin detaylarý aþaðýda sunulmuþtur.
2009

2008

Doðrudan hammadde ve malzeme giderleri
Doðrudan iþçilik giderleri
Amortisman giderleri ve itfa paylarý
Diðer üretim giderleri

430.803
134.304
12.706
35.238

517.585
263.007
13.727
41.980

Toplam üretim maliyeti

613.051

836.299

Mamuller deðiþimi
Satýlan ticari mallarýn maliyeti

1.445
223.776

2.953
190.876

Satýþlarýn maliyeti

838.272

1.030.128
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DÝPNOT 18 -

ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME GÝDERLERÝ, PAZARLAMA, SATIÞ VE DAÐITIM GÝDERLERÝ,
GENEL YÖNETÝM GÝDERLERÝ

31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren yýllara ait araþtýrma ve geliþtirme giderleri; pazarlama, satýþ
ve daðýtým giderleri ile genel yönetim giderlerinin detaylarý aþaðýda sunulmuþtur.
Pazarlama, satýþ ve daðýtým giderleri:
Personel giderleri
Reklam ve satýþ giderleri
Þüpheli ticari alacaklar karþýlýðý
Taþýt giderleri
Amortisman ve itfa paylarý
Dýþarýdan saðlanan fayda ve hizmetler
Danýþmanlýk giderleri
Seyahat giderleri
Kira giderleri
Diðer
Toplam
Araþtýrma ve geliþtirme giderleri:
Amortisman ve itfa paylarý
Personel giderleri
Dýþarýdan saðlanan fayda ve hizmetler
Taþýt giderleri
Kira giderleri
Seyahat giderleri
Danýþmanlýk giderleri
Diðer
Toplam
Genel yönetim giderleri:
Personel giderleri
Amortisman ve itfa paylarý
Taþýt giderleri
Danýþmanlýk giderleri
Faaliyetleri sona eren Logo Business Solutions FZ-LLCnin
gider yazýlan maddi duran varlýklarý
Dýþarýdan saðlanan fayda ve hizmetler
Kira giderleri
Seyahat giderleri
Diðer
Toplam

39

LOGO YAZILIM 2009 Faaliyet Raporu

2009

2008

1.925.814
1.258.000
865.820
210.734
122.297
88.572
71.943
71.464
32.062
288.352

2.541.209
5.610.166
280.320
115.582
108.756
219.867
476.230
52.332
319.536

4.935.058

9.723.998

2009

2008

4.718.041
3.186.040
224.892
168.648
127.743
32.903
406.503

4.100.123
3.198.004
224.778
193.248
134.250
156.432
42.889
383.709

8.864.770

8.433.433

2009

2008

3.239.618
325.618
282.036
280.730

3.927.204
321.114
307.387
322.260

171.946
118.879
50.948
36.525
360.957

112.879
154.080
45.459
271.685

4.867.257

5.462.068
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DÝPNOT 19 - FÝNANSAL GELÝRLER
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren yýllara ait finansal gelirlerin detaylarý aþaðýda
sunulmuþtur.
Finansal gelirler:
Menkul kýymet satýþ karlarý
Faiz gelirleri
Reeskont gelirleri
Kur farký gelirleri/(giderleri), net
Toplam

2009

2008

842.438
436.357
35.996
-

545.651
835.312
95.440
928.633

1.314.791

2.405.036

DÝPNOT 20 - FÝNANSAL GÝDERLER
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren dönemlere ait finansal giderlerin detaylarý aþaðýda sunulmuþtur.
Finansal giderler:
Menkul kýymet satýþ zararlarý
Diðer finansal giderler
Kur farký giderleri/(gelirleri), net
Toplam

2009

2008

(461.717)
(153.623)
(90.449)

(682.766)
(47.468)
-

(705.789)

(730.234)

DÝPNOT 21 - VERGÝ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERÝ
Ertelenen Vergiler
Þirket, ertelenen gelir vergisi varlýk ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Finansal Raporlama
Standartlarý ve Vergi Usul Kanununa göre hazýrlanan yasal finansal tablolar arasýndaki farklý deðerlendirmelerin
sonucunda ortaya çýkan geçici farklarýn etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadýr.
Þirket, 1 Temmuz 2006 - 31 Aralýk 2006 ara dönemi ve deðiþen hesap dönemi kapsamýnda 1 Ocak 2007 - 31
Aralýk 2007 ve 1 Ocak 2008 - 31 Aralýk 2008 yýllarý için kurumlar vergisi hesaplamasýnda yatýrým indirimi
istisnasý kullanma kararý almýþtýr. Bu nedenle, 31 Aralýk 2008 tarihine kadar gerçekleþmesi beklenen geçici
farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varlýklarý ve yükümlülükleri için
kullanýlan oran %30dur. 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren sonra gerçekleþmesi beklenen geçici farklar
üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varlýklarý ve yükümlülükleri için kullanýlan
oran ise %20dir.
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DÝPNOT 21 - VERGÝ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERÝ (Devamý)
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihleri itibarýyla ertelenen vergiye konu olan birikmiþ geçici farklar ve ertelenen
vergi varlýk ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranlarý kullanýlarak hazýrlanan dökümü aþaðýdaki gibidir.

Ertelenen vergi varlýklarý:
Þüpheli alacak karþýlýðý
Gider karþýlýklarý
Kýdem tazminatý karþýlýðý
Ertelenen gelirler
Diðer

Toplam geçici
farklar
2009
2008
893.308
516.144
499.331
43.026
209.231

440.370
159.830
-

Toplam
Ertelenen vergi yükümlülükleri:
Maddi ve maddi olmayan varlýklarýn
kayýtlý deðerleri ile vergi
matrahlarý arasýndaki fark
1.279.156
Diðer
Toplam
Ertelenen vergi varlýðý/(yükümlülüðü), net

1.412.951
(156.645)

Ertelenen vergi
varlýklarý/(yükümlülükleri)
2009
2008
177.708
103.229
99.866
8.605
41.845

88.074
31.966
-

431.253

120.040

(255.831)
-

(282.590)
(31.330)

(255.831)

(313.920)

175.422

(193.880)

Kurumlar Vergisi
Türk vergi mevzuatý, ana ortaklýk olan þirketin baðlý ortaklýklarý ve iþtiraklerini konsolide ettiði finansal tablolarý
üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanýmamaktadýr. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara
yansýtýlan vergi karþýlýklarý, tam konsolidasyon kapsamýna alýnan tüm þirketler için ayrý ayrý hesaplanmýþtýr.
Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayýlý yasa ile deðiþmiþtir. Söz konusu 5520 sayýlý yeni
Kurumlar Vergisi Kanununun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüðe girmiþtir.
Buna göre Türkiyede, kurumlar vergisi oraný için %20dir (2008: %20).
Kurumlar vergisi oraný kurumlarýn ticari kazancýna vergi yasalarý gereðince indirimi kabul edilmeyen giderlerin
ilave edilmesi, vergi yasalarýnda yer alan istisna (iþtirak kazançlarý istisnasý, yatýrým indirimi istisnasý vb.) ve
indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahýna uygulanýr. Kar daðýtýlmadýðý
takdirde baþka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsamýnda yararlanýlan yatýrým indirimi
istisnasý olmasý halinde yararlanýlan istisna tutarý üzerinden hesaplanýp ödenen %19,8 oranýndaki stopaj
hariç).
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DÝPNOT 21 - VERGÝ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERÝ (Devamý)
Türkiyedeki bir iþyeri ya da daimi temsilcisi aracýlýðý ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiyede
yerleþik kurumlara ödenen kar paylarýndan (temettüler) stopaj yapýlmaz. Bunlarýn dýþýnda kalan kiþi ve
kurumlara yapýlan temettü ödemeleri %15 oranýnda stopaja tabidir. Karýn sermayeye ilavesi, kar daðýtýmý
sayýlmaz.
Þirketler üçer aylýk mali karlarý üzerinden %20 oranýnda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayýn
10 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akþamýna kadar öderler. Yýl içinde ödenen geçici vergi o yýla
ait olup izleyen yýl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden
mahsup edilir. Mahsuba raðmen ödenmiþ geçici vergi tutarý kalmýþ ise bu tutar nakden iade alýnabileceði
gibi devlete karþý olan herhangi bir baþka mali borca da mahsup edilebilir. Türkiyede ödenecek vergiler
konusunda vergi otoritesi ile mutabakat saðlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadýr. Kurumlar vergisi
beyannameleri hesap döneminin kapandýðý ayý takip eden dördüncü ayýn 25 inci günü akþamýna kadar baðlý
bulunulan vergi dairesine verilir.
30 Aralýk 2003 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanan, 5024 sayýlý Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu
ve Kurumlar Vergisi Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun (5024 sayýlý Kanun), kazançlarýný
bilanço esasýna göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin finansal tablolarýný 1 Ocak 2004
tarihinden baþlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasýný öngörmektedir. Anýlan yasa hükmüne göre
enflasyon düzeltmesi yapýlabilmesi son 36 aylýk kümülatif enflasyon oranýnýn (DÝE TEFE artýþ oranýnýn) %100ü
ve son 12 aylýk enflasyon oranýnýn (DÝE TEFE artýþ oranýnýn) %10u aþmasý gerekmektedir. 2004 yýllýndan sonra
söz konusu þartlar saðlanmadýðý için enflasyon düzeltmesi yapýlmamýþtýr.
Türkiyede ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat saðlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadýr. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandýðý ayý takip eden dördüncü
ayýn 25 inci günü akþamýna kadar baðlý bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar muhasebe kayýtlarý incelemelerini geriye dönük beþ yýl süreyle yapabilir
ve hatalý iþlem tespit edilirse ortaya çýkan vergi tarhiyatý nedeniyle vergi miktarlarýný deðiþtirebilirler.
Türk vergi mevzuatýna göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yýlý aþmamak kaydýyla dönem
kurum kazancýndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiþ yýl karlarýndan mahsup edilemez.
Kurumlar Vergisi Kanununda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadýr. Bu istisnalardan Þirkete iliþkin
olanlarý aþaðýda açýklanmýþtýr:
4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanununa 5035 Sayýlý Kanunun 44üncü maddesi ile eklenen Geçici
Madde kapsamýnda teknoloji geliþtirme bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin,
münhasýran bu bölgedeki yazýlým ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarý 31 Aralýk 2013 tarihine
kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmuþtur.
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DÝPNOT 21 - VERGÝ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERÝ (Devamý)
Uzun yýllardýr uygulanmakta olan ve en son mükelleflerin belli bir tutarý aþan sabit kýymet alýmlarýnýn %40ý
olarak hesapladýklarý yatýrým indirimi istisnasýna 30 Mart 2006 tarihli 5479 sayýlý yasa ile son verilmiþtir. Ancak,
söz konusu yasa ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 69. madde uyarýnca gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri; 31 Aralýk 2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 yýlý kazançlarýndan indiremedikleri yatýrým
indirimi istisnasý tutarlarý ile:
a)

24 Nisan 2003 tarihinden önce yapýlan müracaatlara istinaden düzenlenen yatýrým teþvik belgeleri
kapsamýnda, 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununun 9 Nisan 2003 tarihli ve 4842 sayýlý Kanunla yürürlükten
kaldýrýlmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6ncý maddeleri çerçevesinde baþlanýlmýþ yatýrýmlarý için belge
kapsamýnda 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapacaklarý yatýrýmlarý,

b)

193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununun mülga 19uncu maddesi kapsamýnda 1 Ocak 2006 tarihinden önce
baþlanan yatýrýmlarla ilgili olarak, yatýrýmla iktisadi ve teknik bakýmdan bütünlük arz edip bu tarihten
sonra yapýlan yatýrýmlarý nedeniyle, 31 Aralýk 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine
göre hesaplayacaklarý yatýrým indirimi istisnasý tutarlarýný, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi
oranýna iliþkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yýllarýna ait kazançlarýndan
indirebilirler.

Anayasa Mahkemesi 15 Ekim 2009 tarihli toplantýsýnda, Gelir Vergisi Kanunundaki yatýrým indiriminde süre
sýnýrlamasýna iliþkin geçici 69uncu maddesinde yer alan hükümlerini iptal etmiþ ve 2009 yýlý Ekim ayý içinde
konuya iliþkin toplantý notlarýný internet sitesinde yayýmlamýþtýr. Anayasa Mahkemesinin yatýrým indiriminde
süre sýnýrlamasýnýn 2006, 2007, 2008 yýllarý  iptaline iliþkin kararý 8 Ocak 2010 tarihinde Resmi Gazetede
yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir ve bu þekilde yatýrým indirimiyle ilgili süre sýnýrlamasý da ortadan kalkmýþ
bulunmaktadýr. Þirketin gelecek yýllarda indirim konusu yapabileceði 1.405.908 TL tutarýnda devreden
yatýrým indirimi bulunmaktadýr.
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren yýllara ait gelir tablolarýnda yer alan vergi giderleri aþaðýda
özetlenmiþtir.
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2009

2008

Cari dönem vergi gideri
Ertelenen vergi geliri/(gideri)

369.302

(47.352)
(400.307)

Toplam vergi geliri/(gideri)

369.302

(447.659)
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DÝPNOT 22 - HÝSSE BAÞINA KAZANÇ/KAYIP
31 Aralýk 2009 tarihinde sona eren yýlda 1 Kuruþ nominal deðerden hesaplanan bin hisse baþýna 1,76 TL
dönem kaybý isabet etmiþtir (2008: 0,48 TL hisse baþýna kayýp).
DÝPNOT 23 - ÝLÝÞKÝLÝ TARAF AÇIKLAMALARI
i)

31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihleri itibarýyla iliþkili taraflardan alacaklar ve iliþkili taraflara borçlar:
a)

Ýliþkili taraflardan alacaklar:

2009

2008

68.348
31.030

46.596

10.562
-

9.055
357.283
2.743

109.940

415.677

Ýliþkili taraflara borçlar:

2009

2008

Ortaklara borçlar
Retail Professionals, Dubai ve Loey Osman
Worldbi Yazýlým Sanayii ve Ticaret A.Þ.
Logo Yatýrým Holding A.Þ.

1.214
581

1.214
524.678
10.631
-

Toplam

1.795

536.523

Logomotif Multimedya ve Elektronik
Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Þ.
Ý-Logo Sistem Mühendisliði
Proje Taahhüt San. ve Tic. A.Þ.
Retail Professionals, Dubai
Diðer
Toplam
b)

31 Aralýk 2008 tarihi itibarýyla Loey Osman Þirketin baðlý ortaklýðý Logo Business Solutions FZLLCnin genel müdürü olarak çalýþmaktadýr. Loey Osman ayný zamanda Logo Business Solutions
FZ-LLCnin bayilerinden Retail Professionals þirketinin ortaðýdýr. Bu nedenle 31 Aralýk 2008 tarihi
itibarýyla hazýrlanan bilançoda Retail Professionals, Dubai ve Loey Osmana olan borçlar iliþkili
taraflara borçlar olarak sýnýflandýrýlmaktadýr.
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DÝPNOT 23 - ÝLÝÞKÝLÝ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamý)
ii)

31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren yýllar içinde iliþkili taraflara yapýlan satýþlar,
verilen hizmetler ve iliþkili taraflardan elde edilen finansman gelirleri:
a)

Ýliþkili taraflara yapýlan satýþlar:

2009

2008

Retail Professionals, Dubai

-

1.150.431

Toplam

-

1.150.431

31 Aralýk 2009 tarihinde sona eren yýlda iliþkili taraflara yapýlan satýþ bulunmamaktadýr.
b)

c)

iii)

2009

2008

Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Þ.
Logo Yatýrým Holding A.Þ.
Logomotif Multimedya ve Elektronik
Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Worldbi Yazýlým Sanayii ve Ticaret A.Þ.

143.345
10.706

67.022
1.593

2.036
8.960

-

Toplam

165.047

68.615

2009

2008

Logo Yatýrým Holding A.Þ.

134.463

454.595

Ýliþkili taraflardan toplam finansman gelirleri

134.463

454.595

Ýliþkili taraflardan elde edilen finansman gelirleri:

31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren yýllar içinde iliþkili taraflardan alýnan hizmetler
ve diðer iþlemler:
a)
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Ýliþkili taraflara verilen hizmetler:

Ýliþkili taraflardan hizmet alýmlarý:

2009

2008

Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Þ.
Worldbi Yazýlým Sanayii ve Ticaret A.Þ.
Logo Yatýrým Holding A.Þ.
Logomotif Multimedya ve Elektronik
Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ.

78.409
6.403
7.726

20.816
23.369
13.333

4.206

-

Toplam

96.744

57.518
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DÝPNOT 23 - ÝLÝÞKÝLÝ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamý)
b)

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline yapýlan ödemeler:
Yönetim kurulu ve üst düzey
yöneticilere ödenen ücretler
Toplam

2009

2008

1.890.409

2.851.387

1.890.409

2.851.387

31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren dönemler içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst
düzey yönetim personeline (üst düzey yönetim personeli genel müdür ve genel müdür
yardýmcýlarýný içermektedir) saðlanan faydalarýn tamamý kýsa vadeli faydalardýr ve ücret, prim
ve diðer ödemeleri içermektedir. 31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren dönemler içinde
iþten ayrýlma sonrasý faydalar, diðer uzun vadeli faydalar, iþten çýkarma nedeniyle saðlanan
faydalar, hisse bazlý ödemeler bulunmamaktadýr.
DÝPNOT 24 -

FÝNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RÝSKLERÝN NÝTELÝÐÝ VE DÜZEYÝ

24.1 Finansal risk yönetimi
Kredi riski
Finansal varlýklarýn sahipliði karþý tarafýn sözleþmeyi yerine getirememe riskini beraberinde getirir. Þirket
yönetimi bu riskleri, her anlaþmada bulunan karþý taraf (iliþkili taraflar hariç) için ortalama riski kýsýtlayarak
ve gerektiði takdirde teminat alarak karþýlamaktadýr.
Likidite riski
Ýhtiyatlý likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kýymet tutmayý, yeterli miktarda kredi iþlemleri
ile fon kaynaklarýnýn kullanýlabilirliðini ve piyasa pozisyonlarýný kapatabilme gücünü ifade eder. Mevcut ve
ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayýda ve yüksek kalitedeki kredi
saðlayýcýlarýnýn eriþilebilirliðinin sürekli kýlýnmasý suretiyle yönetilmektedir. Þirket yönetimi, tahmini nakit
akýmlarýna göre Þirketin likidite rezerv hareketlerini izlemektedir.
Þirket yönetimi, likidite riskini yönetmek için elinde, gelecek yakýn dönem nakit çýkýþýný karþýlayacak miktarda
nakit ve kredi taahhüdü bulundurmaktadýr. Bu kapsamda Þirketin, bankalarla yapýlmýþ olan, ihtiyacý olduðu
anda kullanabileceði 10.750.000 TL tutarýnda kredi taahhüt anlaþmasý bulunmaktadýr.
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536.523
1.603.920
506.287

Diðer borçlar
- Ýliþkili taraf
- Diðer

32.848

506.287

536.523
1.603.920

32.848

506.287

536.523
1.603.920

32.848

3 aydan kýsa

1.795
513.100

Sözleþme uyarýnca
Defter deðeri nakit çýkýþlar toplamý

Ticari borçlar
- Ýliþkili taraf
- Diðer

Finansal borçlar

Türev olmayan finansal yükümlülükler

31 Aralýk 2008

821.671

Diðer borçlar
- Ýliþkili taraf
- Diðer

1.795
513.100

160.310

821.671

1.795
513.100

Ticari borçlar
- Ýliþkili taraf
- Diðer

160.310

3 aydan kýsa

821.671

160.310

Sözleþme uyarýnca
Defter deðeri nakit çýkýþlar toplamý

Finansal borçlar

Türev olmayan finansal yükümlülükler

31 Aralýk 2009

Þirketin finansal yükümlülüklerinden kaynaklanan likidite riskini gösteren tablo aþaðýdaki gibidir:

DÝPNOT 24 - FÝNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RÝSKLERÝN NÝTELÝÐÝ VE DÜZEYÝ (Devamý)

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

-

-

-

3-12 ay arasý

-

-

-

3-12 ay arasý

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1-5 yýl arasý 5 yýldan uzun

-

-

-

1-5 yýl arasý 5 yýldan uzun
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LOGO YAZILIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
31 ARALIK 2009 VE 2008 TARÝHLERÝNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMLERÝNE AÝT ÝNCELEMEDEN GEÇMÝÞ KONSOLÝDE
FÝNANSAL TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAYICI DÝPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirasý (TL) olarak belirtilmiþtir.)

DÝPNOT 24 -

FÝNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RÝSKLERÝN NÝTELÝÐÝ VE DÜZEYÝ (Devamý)

Faiz oraný riski
Þirket yönetimi, faiz oranýna duyarlý varlýk ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluþan
doðal tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz doðuran varlýklarýný kýsa vadeli yatýrým araçlarýnda
deðerlendirmektedir.
Þirketin faiz oranýna duyarlý finansal araçlarýný gösteren tablo aþaðýdaki gibidir:
Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlýklar
- Gerçeðe uygun deðer farký kar zarara
yansýtýlan varlýklar
Finansal yükümlülükler

2009

2008

3.187.882
-

2.393.668
-

318.824
-

412.580
-

Deðiþken faizli finansal araçlar
Finansal varlýklar
- Gerçeðe uygun deðer farký kar zarara
yansýtýlan varlýklar
Finansal yükümlülükler

Gerçeðe uygun deðer farký kar zarara yansýtýlan varlýklar, vadesi üç aydan kýsa, sabit faizli yabancý para ve
TL vadeli banka mevduatlarýndan ile likit fonlardan oluþmaktadýr.
Fonlama riski
Var olan ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, var olan ve muhtemel borç yükümlülüklerini
karþýlayabilecek tutarda likit fonlarý elde bulundurma ve fonlama imkaný yüksek borç verenlerden yeterli
fonlama taahhütlerinin saðlanmasý yoluyla yönetilmektedir.
Ýthalat/ihracat ve döviz yükümlülüðünün hedge edilme oraný
31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren dönemlerdeki toplam ihracat ve ithalat tutarlarýnýn TL
karþýlýklarýný gösteren tablo aþaðýda sunulmuþtur.

Toplam ihracat tutarý
Toplam ithalat tutarý
Toplam döviz yükümlülüðünün hedge edilme oraný

2009

2008

339.914
-

5.253.257
287.479
-
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DÝPNOT 24 - FÝNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RÝSKLERÝN NÝTELÝÐÝ VE DÜZEYÝ (Devamý)
Yabancý para kuru riski
Þirketin yabancý para cinsinden varlýklarý yabancý para cinsiden yükümlülüklerinden fazladýr. Bu nedenle
Þirketin önemli bir yabancý para kuru riski bulunmamaktadýr. Aþaðýdaki tablo 31 Aralýk 2009 ve 2008 tarihleri
itibarýyla Þirketin yabancý para pozisyonu riskini özetlemektedir.
Yabancý para pozisyonu:

2009

2008

Varlýklar
Yükümlülükler

3.718.136
(2.042.120)

2.729.826
(511.272)

Net yabancý para pozisyonu

1.676.016

2.218.554

Logo Yazýlým tarafýndan tutulan yabancý para varlýklarýn ve borçlarýn kayýtlý tutarlarý yabancý para cinslerine
göre aþaðýdaki gibidir:
2009
Yabancý
para cinsi

Yabancý
para
tutarý

TL
karþýlýðý

Yabancý
para
tutarý

TL
karþýlýðý

Hazýr deðerler ve
menkul kýymetler

ABD Dolarý
Avro
AED
Diðer

194.630
881.218
-

293.054
1.903.694
862

362.231
4.616
266.826
-

547.802
9.881
110.701
622

Ticari alacaklar ve iliþkili
taraflardan alacaklar

ABD Dolarý
Avro

948.744
40.710

1.428.524
87.945

1.314.032
26.133

1.987.211
55.945

Diðer alacaklar

Avro
ABD Dolarý

2.695

4.057

6.364
2.672

13.624
4.040

Yabancý para varlýklar
Ticari borçlar ve iliþkili
taraflara borçlar

3.718.136
Avro
ABD Dolarý

Yabancý para yükümlülükler
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855.986
128.136

1.849.186
192.934
2.042.120

2.729.826
152.096
122.770

325.608
185.664
511.272
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DÝPNOT 24 -

FÝNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RÝSKLERÝN NÝTELÝÐÝ VE DÜZEYÝ (Devamý)

24.2 Sermaye riski yönetimi
Sermayeyi yönetirken Þirketin hedefleri, ortaklarýna getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacýyla en uygun
sermaye yapýsýný sürdürmek ve Þirketin faaliyetlerinin devamýný saðlayabilmektir.
Sermaye yapýsýný korumak veya yeniden düzenlemek için Þirket ortaklara ödenen temettü tutarýný deðiþtirebilir,
sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çýkarabilir ve borçlanmayý azaltmak için varlýklarýný satabilir.
Sektördeki diðer þirketlerle paralel olarak Þirket sermayeyi borç/sermaye oranýný kullanarak izler. Bu oran
net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri deðerlerin toplam
borç tutarýndan (konsolide bilançoda gösterildiði gibi finansal borçlarý, ticari borçlarý ve iliþkili taraflara
borçlarý içerir) düþülmesiyle hesaplanýr. Toplam sermaye, konsolide bilançoda gösterildiði gibi özkaynaklar
ile net borcun toplanmasýyla hesaplanýr.
2009

2008

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

675.205
(5.183.435)

2.173.291
(2.547.960)

Net borç

(4.508.230)

(374.669)

Toplam özkaynaklar

31.796.946

36.205.293

Toplam sermaye

27.288.716

35.830.624

(%17)

(%1)

Borç/sermaye oraný
DÝPNOT 25 - FÝNANSAL ARAÇLAR

Makul deðer, zorunlu satýþ veya tasfiye dýþýnda taraflarýn rýzasý dahilindeki bir iþlemde, bir finansal aracýn
alým satýmýnýn yapýlabileceði tutardýr. Mevcut olmasý durumunda piyasa fiyatý makul deðeri en iyi biçimde
yansýtýr.
Þirket, finansal araçlarýn tahmini makul deðerlerini, halihazýrda mevcut piyasa bilgileri ve uygun deðerleme
yöntemlerini kullanarak belirlemiþtir. Ancak piyasa bilgilerini deðerlendirip gerçek deðerleri tahmin edebilmek
yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, her zaman, Þirketin cari bir
piyasa iþleminde elde edebileceði deðerlerin göstergesi olmayabilir.
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DÝPNOT 25 - FÝNANSAL ARAÇLAR (Devamý)
Finansal araçlarýn makul deðerinin tahmini için kullanýlan yöntem ve varsayýmlar aþaðýdaki gibidir.
Parasal varlýklar
Yabancý para cinsinden bakiyeler dönem sonunda yürürlükteki yabancý para kurlarý kullanýlarak Türk Lirasýna
çevrilmektedir. Bu bakiyelerin kayýtlý deðere yakýn olduðu öngörülmektedir.
Nakit ve nakit benzeri deðerlerin de dahil olduðu belirli finansal varlýklar maliyet deðerleri ile taþýnýrlar ve
kýsa vadeli olmalarý sebebiyle kayýtlý deðerlerinin yaklaþýk olarak makul deðerlerine eþit olduðu öngörülmektedir.
Ticari alacaklarýn kayýtlý deðerlerinin, ilgili þüpheli alacak karþýlýklarýyla beraber makul deðeri yansýttýðý
öngörülmektedir.
Parasal yükümlülükler
Kýsa vadeli olmalarý sebebiyle finansal borçlarýn ve diðer parasal yükümlülüklerin kayýtlý deðerlerinin makul
deðerlerine yaklaþtýðý varsayýlmaktadýr.
DÝPNOT 26 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
a) Grup dýþýndan saðlanan gelirler
Grup dýþýndan saðlanan gelirlerin 31 Aralýk 2008 tarihinde sona eren yýla ait coðrafi bölümlere göre detayý
aþaðýda sunulmuþtur:
2008
Türkiye
Ortadoðu
Toplam
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DÝPNOT 26 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamý)
b) 1 Ocak  31 Aralýk 2008 hesap dönemlerine ait bölüm analizi
Türkiye

Ortadoðu

Bölümler
arasý düzeltme

Toplam

17.267.753
1.957.186

4.697.599
1.114.260

(3.071.446)

21.965.352
-

19.224.939

5.811.859

(3.071.446)

21.965.352

19.224.939
(976.232)

5.811.859
(2.011.082)

(3.071.446)
1.957.186

21.965.352
(1.030.128)

Brüt kar

18.248.707

3.800.777

(1.114.260)

20.935.224

Faaliyet giderleri
Diðer faaliyet gelirleri/(giderleri)

(20.905.828)
299.667

(3.827.931)
-

1.114.260
-

(23.619.499)
299.667

Bölüm sonucu (faaliyet karý/zararý)

(2.357.454)

(27.154)

-

(2.384.608)

1 Ocak  31 Aralýk 2008
Grup dýþýndan saðlanan gelirler
Bölümler arasý gelirler
Toplam gelirler
Satýþ gelirleri
Satýþlarýn maliyeti (-)

c) Bölüm varlýklarý
Bölüm varlýklarýnýn 31 Aralýk 2008 tarihi itibarýyla coðrafi bölümlere göre detayý aþaðýdadýr: sunulmuþtur:
2008
Türkiye
Ortadoðu
Bölüm varlýklarý
Bölümlerle iliþkilendirilmeyen varlýklar
Eksi: bölümler arasý düzeltmeler ve sýnýflandýrmalar
Konsolide finansal tablolara göre toplam varlýklar

38.110.646
2.490.188
40.600.834
3.527.729
(2.083.776)
42.044.787

Bölüm varlýklarý genel olarak faaliyet ile ilgili varlýklardan oluþmaktadýr.
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DÝPNOT 26 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamý)
d) Bölüm yükümlülükleri
Bölüm yükümlülüklerinin 31 Aralýk 2008 tarihi itibarýyla coðrafi bölümlere göre detayý aþaðýda sunulmuþtur:
2008
Türkiye
Ortadoðu

4.816.165
2.853.622

Bölüm yükümlülükleri

7.669.787

Bölümlerle iliþkilendirilmeyen yükümlülükler

253.483

Eksi: bölümler arasý düzeltmeler ve sýnýflandýrmalar

(2.083.776)

Konsolide finansal tablolara göre toplam yükümlülükler

5.839.494

Bölüm yükümlülükleri genel olarak faaliyet ile ilgili yükümlülükleri içermekte, vergileri ve finansal borçlarý
içermemektedir. Ortadoðu coðrafi bölümüne ait yükümlülüklerin önemli bir bölümü 31 Aralýk 2008 tarihi
itibarýyla Logo Business Solutions FZ-LLCnin Logo Yazýlým Sanayi ve Ticaret A.Þ.ye olan borçlarýndan
oluþmaktadýr ve söz konusu borçlar konsolidasyon kapsamýnda karþýlýklý olarak silinmektedir.
DÝPNOT 27 - BÝLANÇO TARÝHÝNDEN SONLARÝ OLAYLAR
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1.

Anayasa Mahkemesinin yatýrým indiriminde süre sýnýrlamasýnýn 2006, 2007, 2008 yýllarý iptaline
iliþkin kararý 8 Ocak 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir ve bu þekilde
yatýrým indirimiyle ilgili süre sýnýrlamasý da ortadan kalkmýþ bulunmaktadýr.

2.

23 Þubat 2010 tarihli Yönetim Kurulu kararý çerçevesinde Þirketin yurtdýþý satýþlarýnýn geliþtirilmesi
kapsamýnda yaptýðý çalýþmalar neticesinde Ýranýn önemli teknoloji gruplarýndan Nafis Holding
bünyesindeki Andisheh Ara Nafis firmasý ile Ýran pazarýnda satýþ yapma ve proje uygulama konusunda
faaliyet göstermesi için 3 yýllýk, minimum 2.100.000 ABD Dolarý satýþ taahhüdü içeren münhasýr iþ
ortaklýðý sözleþmesi 24 Þubat 2010 tarihinde imzalanmýþtýr.

3.

Þirkete ait Logo Start yazýlýmýnýn süreli kullanma lisansýnýn TTNET A.Þ. tarafýndan
kullanýcýlarýna/müþterilerine internet üzerinden sunulmasý amacýyla TTNET A.Þ.ye teminine iliþkin
olarak TTNET A.Þ. Yazýlým Lisansý Alýmýna Ait Tedarik Sözleþmesi imzalanmýþtýr. Söz konusu sözleþme
bir yýl süreli olup, sözleþme süresince en fazla 50.000 adede kadar yazýlým kullanma lisans satýþý
yapýlmasý, ayrýca sözleþme kapsamýnda yazýlýma iliþkin her türlü bakým ve destek hizmetlerinin TTNET
A.Þ.ye Þirket tarafýndan saðlanmasý hükme baðlanmýþtýr.
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(Yasal kayýtlara göre düzenlenmiþ olup, sermaye piyasasý mevzuatýna göre düzenlenmemiþtir.)
AYRINTILI BÝLANÇO
I. DÖNEN VARLIKLAR
A. Hazýr Deðerler
1. Kasa
2. Bankalar
3. Diðer Hazýr Deðerler
B. Menkul Kýymetler
1. Hisse Senetleri
2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolarý
3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolarý
4. Diðer Menkul Kýymetler
5. Menkul Kýymetler Deðer Düþüklüðü Karþ.(-)
C. Kýsa Vadeli Ticari Alacaklar
1. Alýcýlar
2. Alacak Senetleri
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
4. Diðer Kýsa Vadeli Ticari Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý (-)
D. Diðer Kýsa Vadeli Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. Ýþtiraklerden Alacaklar
3. Baðlý Ortaklýklardan Alacaklar
4. Kýsa Vadeli Diðer Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý (-)
E. Stoklar
1. Ýlk Madde ve Malzeme
2. Yarý Mamüller
3. Ara Mamüller
4. Mamüller
5. Emtia
6. Diðer Stoklar
7. Stok Deðer Düþüklüðü Karþýlýðý (-)
8. Verilen Sipariþ Avanslarý
F. Diðer Dönen Varlýklar
II. DURAN VARLIKLAR
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
1. Alýcýlar
2. Alacak Senetleri
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
4. Diðer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý (-)
B. Diðer Uzun Vadeli Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. Ýþtiraklerden Alacaklar
3. Baðlý Ortaklýklardan Alacaklar
4. Uzun Vadeli Diðer Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý (-)
C. Finansal Duran Varlýklar
1. Baðlý Menkul Kýymetler
2. Baðlý Menkul Kýy.Deð.Düþ.Karþýlýðý (-)
3. Ýþtirakler
4. Ýþtiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
5. Ýþtirakler Deðer Düþüklüðü Karþýlýðý (-)
6. Baðlý Ortaklýklar
7. Baðlý Ortaklýklara Sermaye Taahhütleri (-)
8. Baðlý Ortaklýklar Deðer Düþüklüðü Karþ. (-)
9. Diðer Finansal Duran Varlýklar
D. Maddi Duran Varlýklar
1. Arazi ve Arsalar
2. Yerüstü ve Yeraltý Düzenleri
3. Binalar
4. Makine, Tesis ve Cihazlar
5. Taþýt Araç ve Gereçleri
6. Döþeme ve Demirbaþlar
7. Diðer Maddi Duran Varlýklar
8. Birikmiþ Amortismanlar (-)
9. Yapýlmakta Olan Yatýrýmlar
10. Verilen Sipariþ Avanslarý
E. Maddi Olmayan Duran Varlýklar
1. Kuruluþ ve Teþkilatlanma Giderleri
2. Haklar
3. Araþtýrma ve Geliþtirme Giderleri
4. Diðer Maddi Olmayan Duran Varlýklar
5. Verilen Avanslar
F. Diðer Duran Varlýklar
AKTÝF TOPLAMI

31.12.2009 (12 Aylýk)

31.12.2008 (12 Aylýk)

12.214.024,62
5.095.997,98
5.458,80
5.090.539,18
0,00
318.823,58
0,00
0,00
0,00
318.823,58
0,00
6.562.168,65
5.619.361,49
862.834,82
4.809,77
88.217,89
(8.285,20)
(4.770,12)
3.050,00
0,00
0,00
0,00
3.050,00
0,00
0,00
148.859,44
22.184,54
(0,00)
0,00
1.676,64
124.998,26
0,00
0,00
0,00
85.124,97
25.651.119,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.502.025,89
0,00
0,00
4.116.680,86
0,00
(891.927,84)
197.328,20
0,00
0,00
79.944,67
1.191.122,34
0,00
0,00
0,00
4.059.184,13
74.934,24
631.260,28
0,00
(4.601.422,42)
1.027.166,11
0,00
20.914.744,26
0,00
52,02
10.411.898,07
10.502.794,17
0,00
43.227,30

13.321.757,29
2.413.463,61
2.982,73
2.410.480,88
0,00
899.120,47
0,00
0,00
(0,00)
899.120,47
0,00
9.604.461,67
9.066.694,12
482.126,31
4.809,77
93.377,50
(10.415,59)
(32.130,44)
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
156.547,13
25.840,63
0,00
0,00
3.122,34
127.584,15
0,00
0,00
0,00
246.664,41
26.431.339,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.643.496,78
0,00
0,00
1.896.115,55
0,00
(891.927,84)
559.364,40
0,00
0,00
79.944,67
1.295.476,79
0,00
0,00
0,00
4.043.021,36
74.934,24
650.961,09
0,00
(4.500.606,01)
1.027.166,11
0,00
23.235.590,97
0,00
52,02
12.393.106,49
10.842.432,46
0,00
256.775,19

37.865.144,41

39.753.097,02

LOGO YAZILIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.

(Yasal kayýtlara göre düzenlenmiþ olup, sermaye piyasasý mevzuatýna göre düzenlenmemiþtir.)
AYRINTILI BÝLANÇO

31.12.2009 (12 Aylýk)

31.12.2008 (12 Aylýk)

I. KISA VADELÝ BORÇLAR
A. Finansal Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri
4. Çýkarýlmýþ Bonolar ve Senetler
5. Diðer Finansal Borçlar
B. Ticari Borçlar
1. Satýcýlar
2. Borç Senetleri
3. Alýnan Depozito ve Teminatlar
4. Diðer Ticari Borçlar
5. Borç Reeskontu (-)
C. Diðer Kýsa Vadeli Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. Ýþtiraklere Borçlar
3. Baðlý Ortaklýklara Borçlar
4. Ödenecek Giderler
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diðer Kesintiler
6. Ertelenen ve Taksite Baðlanan Devlet Alacaklarý
7. Kýsa Vadeli Diðer Borçlar
8. Borç Reeskontu (-)
D. Alýnan Sipariþ Avanslarý
E. Borç ve Gider Karþýlýklarý
1. Vergi Karþýlýklarý
2. Diðer Borç ve Gider Karþýlýklarý
II. UZUN VADELÝ BORÇLAR
A. Finansal Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Çýkarýlmýþ Tahviller
3. Çýkarýlmýþ Diðer Menkul Kýymetler
4. Diðer Finansal Borçlar
B. Ticari Borçlar
1. Satýcýlar
2. Borç Senetleri
3. Alýnan Depozito ve Teminatlar
4. Diðer Ticari Borçlar
5. Borç Reeskontu (-)
C. Diðer Uzun Vadeli Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. Ýþtiraklere Borçlar
3. Baðlý Ortaklýklara Borçlar
4. Ertelenen ve Taksite Baðlanan Devlet Alacaklarý
5. Uzun Vadeli Diðer Borçlar
6. Borç Reeskontu (-)
D. Alýnan Sipariþ Avanslarý
E. Borç ve Gider Karþýlýklarý
1. Kýdem Tazminatý Karþýlýklarý
2. Diðer Borç ve Gider Karþýlýklarý
III. ÖZ SERMAYE
A. Sermaye
B. Sermaye Taahhütleri (-)
C. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarý
D. Yeniden Deðerleme Deðer Artýþý
1. Duran Varlýklardaki Deðer Artýþý
2. Ýþtiraklerdeki Deðer Artýþý
3. Borsa'da Oluþan Deðer Artýþý
E. Yedekler
1. Yasal Yedekler
2. Statü Yedekleri
3. Özel Yedekler
4. Olaðanüstü Yedek
5. Maliyet Artýþ Fonu
6. Serm.Eklenecek Ýþt.His.ve Gayr.Satýþ Kazançlarý
7. Geçmiþ Yýl Karý
F. Net Dönem Karý
G. Dönem Zararý (-)
H. Geçmiþ Yýllar Zararlarý (-)
1. ........... Yýlý Zararý
2. ........... Yýlý Zararý

4.121.118,56
153.392,41
148.860,60
0,00
0,00
0,00
4.531,81
330.772,54
301.239,86
0,00
0,00
29.532,68
0,00
967.634,63
1.213,80
0,00
0,00
0,00
820.540,89
0,00
145.879,94
0,00
2.206.831,54
462.487,44
0,00
462.487,44
2.930.698,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316.229,85
0,00
0,00
0,00
0,00
316.229,85
0,00
0,00
2.614.469,11
2.614.469,11
0,00
30.813.326,89
25.000.000,00
0,00
1.271.139,30
923.318,33
0,00
923.318,33
0,00
13.610.322,37
1.688.224,87
0,00
0,00
11.922.097,50
0,00
0,00
0,00
(3.316.479,39)
0,00
(6.674.973,72)
(6.674.973,72)
0,00

2.563.144,76
32.848,09
25.304,63
0,00
0,00
0,00
7.543,46
932.337,87
865.355,98
0,00
0,00
66.981,89
0,00
1.199.276,40
1.213,80
0,00
0,00
0,00
489.422,08
0,00
708.640,52
0,00
325.345,94
73.336,46
26.756,43
46.580,03
3.060.145,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580.083,18
0,00
0,00
0,00
0,00
580.083,18
0,00
0,00
2.480.062,80
2.480.062,80
0,00
34.129.806,28
25.000.000,00
0,00
1.271.139,30
923.318,33
0,00
923.318,33
0,00
13.610.322,37
1.688.224,87
0,00
0,00
11.922.097,50
0,00
0,00
0,00
(1.604.417,17)
0,00
(5.070.556,55)
(5.070.556,55)
0,00

PASÝF TOPLAMI

37.865.144,41

39.753.097,02

LOGO YAZILIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.

(Vuka göre düzenlenmiþ olup, sermaye piyasasý mevzuatýna göre düzenlenmemiþtir.)

AYRINTILI GELÝR TABLOSU

31.12.2009 (12 Aylýk)

31.12.2008 (12 Aylýk)

15.716.548,46
15.716.548,46
0,00
0,00
(1.220.911,70)
(502.220,38)
(718.691,32)
0,00
14.495.636,76
(1.085.439,47)
13.410.197,29
(17.778.697,32)
(8.498.566,69)
(3.342.345,74)
(5.937.784,89)
(4.368.500,03)
1.948.508,85
1.480,00
0,00
272.623,14
1.674.405,71
(1.086.986,33)
(151.966,02)
(151.966,02)
0,00
(3.658.943,53)
364.970,98
298.291,94
0,00
66.679,04
(22.506,84)
0,00
(4.639,12)
(17.867,72)
(3.316.479,39)
0,00
(3.316.479,39)

19.575.920,46
17.578.393,38
1.997.527,08
0,00
(1.011.182,96)
(819.405,12)
(191.777,84)
0,00
18.564.737,50
(976.231,99)
17.588.505,51
(21.939.596,39)
(9.609.717,12)
(6.822.898,00)
(5.506.981,27)
(4.351.090,88)
3.355.082,25
4.681,72
4.464,00
100.360,55
3.245.575,98
(1.760.864,36)
(46.142,45)
(46.142,45)
0,00
(2.803.015,44)
1.274.249,11
606.051,20
2.843,79
665.354,12
(48.894,41)
0,00
(2.250,08)
(46.644,33)
(1.577.660,74)
(26.756,43)
(1.604.417,17)

A. Brüt Satýþlar
1. Yurtiçi Satýþlar
2. Yurtdýþý Satýþlar
3. Diðer Satýþlar
B. Satýþlardan Ýndirimler (-)
1. Satýþtan Ýadeler (-)
2. Satýþ Ýskontolarý (-)
3. Diðer Ýndirimler (-)
C. Net Satýþlar
D. Satýþlarýn Maliyeti (-)
BRÜT SATIÞ KARI (ZARARI)
E. Faaliyet Giderleri (-)
1. Araþtýrma ve Geliþtirme Giderleri (-)
2. Pazarlama, Satýþ ve Daðýtým Giderleri (-)
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
ESAS FAALÝYET KARI (ZARARI)
F. Diðer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
1. Ýþtiraklerden Temettü Gelirleri
2. Baðlý Ortaklýklardan Temettü Gelirleri
3. Faiz ve Diðer Temettü Gelirleri
4. Faaliyetle Ýlgili Diðer Gelirler ve Karlar
G. Diðer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-)
H. Finansman Giderleri (-)
1. Kýsa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
FAALÝYET KARI (ZARARI)
I. Olaðanüstü Gelirler ve Karlar
1. Konusu Kalmayan Karþýlýklar
2. Önceki Dönem Gelir ve Karlarý
3. Diðer Olaðanüstü Gelirler ve Karlar
J. Olaðanüstü Giderler ve Zararlar (-)
1. Çalýþmayan Kýsým Giderleri ve Zararlarý (-)
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlarý (-)
3. Diðer Olaðanüstü Giderler ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI (ZARARI)
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)

LOGO YAZILIM 2009 Faaliyet Raporu
Mali Tablolar ve Dipnotlar

LOGO YAZILIM
SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ
DENETÇÝ RAPORU

LOGO Yazýlým Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketinin (Þirket) 31 Aralýk 2009 tarihi itibariyle hazýrlanmýþ
bilançosu ayný tarihte sona eren mali yýla ait gelir tablosu ve döneme iliþkin iþlemlerini Þirket Ana Sözleþmesi
ve genel kabul görmüþ muhasebe ilke ve standartlarý çerçevesinde incelemiþ bulunuyoruz.
Yaptýðýmýz incelemelerde, Þirket kayýtlarýnýn Türk Ticaret Kanunu, Maliye Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan
tekdüzen hesap planý ve Þirket Ana Sözleþmesine uygun olarak tutulduðu, hazýrlanan ekli mali tablolarýn
Maliye Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan standart mali tablo formatýna uygun olduðu ve Türk ticaret Kanununda
belirtilen açýklýk ve doðruluk ilkeleri uyarýnca düzenlendiði görülmüþtür.
Görüþümüze göre, ekli 31 Aralýk 2009 tarihi itibariyle düzenlenmiþ bilançosu ile ayný tarihte sona eren mali
yýla ait gelir tablosu LOGO Yazýlým Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketinin mali durumunu ve söz konusu mali
yýla iliþkin faaliyet sonuçlarýný Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçeðe uygun ve doðru olarak
yansýtmakta olup, defter kayýtlarýna uygun bulunmaktadýr.
Ýstanbul, 14 Nisan 2010

A. Aycan ATABAY

Denetçi

Merkez / Kampüs
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Teknopark No:609 Gebze 41480
Kocaeli - TÜRKÝYE
Tel: +90 262 679 80 00

Almanya
LOGO BUSINESS SOFTWARE GmbH
Mainzer Landstrasse 27-31
60329 Frankfurt am Main
DEUTSCHLAND
Tel: +49 69 27 40 155 37

Bölge Müdürlükleri
Marmara Bölge Müdürlüðü
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Teknopark No:609 Gebze 41480
Kocaeli - TÜRKÝYE
Tel: +90 262 679 80 00

Anadolu Bölge Müdürlüðü
ve Ar-Ge Merkezi
Cyberpark, Cyberplaza C Blok
3. Kat No:328
Ankara - TÜRKÝYE
Tel: +90 312 265 04 00

Ege Bölge Müdürlüðü
Þair Eþret Bulvarý Montrö Ýþ Merkezi
No:35/1 Kat:3 Daire:402 Montrö 35210
Ýzmir - TÜRKÝYE
Tel: +90 232 441 87 87

www.logo.com.tr

