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BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu’na
1.

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır)
31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona
eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar değişim tablosunu, konsolide
nakit akım tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotlarını denetlemiş
bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu
2.

Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca kabul edilen finansal
raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu
sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli
yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak
amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini,
koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının
seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3.

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

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Turkey
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www.pwc.com/tr Telephone: +90 (212) 326 6060 Facsimile: +90 (212) 326 6050

Görüş
4.

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı
ortaklığının 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal
performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca kabul edilen finansal raporlama
standartları (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Haluk Yalçın, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 8 Nisan 2011
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LOGO YAZILIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
31 ARALIK 2010 VE 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir.)

Dipnot
Referansları

2010

2009

12.095.384

11.906.244

3
4

4.907.957
279.760

5.183.435
318.824

23
7
8
9
14

26.909
6.583.708
7.333
147.774
141.943

109.940
5.974.582
7.806
150.184
161.473

25.194.028

27.610.559

80.653
2.174.015
12.702.903
10.043.303
193.154

80.653
2.219.437
12.892.196
12.242.851
175.422

37.289.412

39.516.803

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

4
5
10
11
21

Toplam varlıklar

Bu konsolide finansal tablolar yayımlanmak üzere Yönetim Kurulu‟nun 8 Nisan 2011 tarihli
toplantısında onaylanmıĢ ve Yönetim Kurulu adına Ali Güven, Yönetim Kurulu Üyesi ve Ġcra Kurulu
BaĢkanı, ve Gülnur AnlaĢ, Ġcra Kurulu Üyesi - Mali ve Hukuki ĠĢler tarafından imzalanmıĢtır.

Sayfa 6 ile 47 arasındaki açıklayıcı dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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LOGO YAZILIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
31 ARALIK 2010 VE 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir.)

Dipnot
Referansları

2010

2009

4.770.149

6.603.191

6

236.381

160.310

23
7
8
21
14

1.214
493.516
957.972
3.081.066

1.795
513.100
821.671
5.106.315

1.143.507

1.116.666

13
8

977.369
166.138

764.963
351.703

Özkaynaklar

15

31.375.756

31.796.946

ÖdenmiĢ sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler
GeçmiĢ yıllar kar/zararları
Net dönem karı/zararı

15
15
15

25.000.000
2.991.336
14.533.641
(10.728.031)
(421.190)

25.000.000
2.991.336
14.533.641
(6.319.684)
(4.408.347)

37.289.412

39.516.803

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

Toplam kaynaklar

Sayfa 6 ile 47 arasındaki açıklayıcı dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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LOGO YAZILIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
31 ARALIK 2010 VE 2009 TARĠHLERĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT
KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir.)

Dipnot
Referansları
Sürdürülen faaliyetler
SatıĢ gelirleri
SatıĢların maliyeti (-)

17
17

Brüt kar
Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)

18
18
18

Faaliyet karı/zararı
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
iĢtiraklerin kar/zararlarındaki paylar
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

5
19
20

Vergi öncesi kar/zarar
Vergi gelir/gideri
Dönem vergi gideri
Ertelenen vergi gelir/gideri

2010

2009

20.757.121
(891.374)

13.975.138
(838.272)

19.865.747

13.136.866

(5.261.083)
(5.542.286)
(9.357.556)
103.640
(370.181)

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

(561.719)

(5.385.522)

(45.422)
304.480
(136.261)

(1.129)
1.314.791
(705.789)

(438.922)

(4.777.649)

17.732

Dönem karı/zararı

(421.190)

Diğer kapsamlı gelir/gider (vergi sonrası)

369.302
(4.408.347)

-

Toplam kapsamlı gelir/gider

(421.190)

Nominal değeri 1Kr olan bin hisse baĢına kayıp

(4.408.347)

(0,17)

Sayfa 6 ile 47 arasındaki açıklayıcı dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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LOGO YAZILIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
31 ARALIK 2010 VE 2009 TARĠHLERĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT
KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir.)

Sermaye

Sermaye
düzeltmesi
farkları

25.000.000

2.991.336

-

-

31 Aralık 2009 tarihi
itibarıyla bakiyeler

25.000.000

1 Ocak 2010 tarihi
itibarıyla bakiyeler

1 Ocak 2009 tarihi
itibarıyla bakiyeler
Transferler
Toplam kapsamlı gelir/gider

Toplam kapsamlı gelir/gider
31 Aralık 2010 tarihi
itibarıyla bakiyeler

Yabancı
para
çevrim
farkları

Kardan ayrılan
kısıtlanmıĢ yedekler
Yasal
Olağanüstü
Diğer
yedekler
yedekler yedekler

(33.538)

GeçmiĢ yıllar
zararları ve
net dönem
dönem zararı

Toplam
özkaynaklar

1.688.225

11.922.098

923.318

(6.286.146)

36.205.293

33.538
-

-

-

-

(33.538)
(4.408.347)

(4.408.347)

2.991.336

-

1.688.225

11.922.098

923.318

(10.728.031)

31.796.946

25.000.000

2.991.336

-

1.688.225

11.922.098

923.318

(10.728.031)

31.796.946

-

-

-

-

-

-

(421.190)

25.000.000

2.991.336

-

1.688.225

11.922.098

923.318

(11.149.221)

Sayfa 6 ile 47 arasındaki açıklayıcı dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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(421.190)

31.375.756

LOGO YAZILIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
31 ARALIK 2010 VE 2009 TARĠHLERĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT
KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir.)

Dipnot
Referansları
Vergi öncesi kar/zarar
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artıĢ
ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı
Ertelenen gelirler
Faiz geliri
Diğer

10,11
13
14
19

Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki (artıĢ)/azalıĢ 7,8
ĠliĢkili taraflardan alacaklardaki azalıĢ
23
Stoklardaki azalıĢ
9
Diğer dönen varlıklardaki azalıĢ
14
Ticari borçlardaki artıĢ
7
ĠliĢkili taraflara borçlardaki azalıĢ
23
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalıĢ)/artıĢ
8,14
Ödenen vergiler
Ödenen/tahakkuk eden kıdem tazminatı
13
ĠĢletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
GeliĢtirme maliyetlerinde kullanılan nakit
Özkaynak yöntemiyle değerlenen iĢtirak
satın alınmasında kullanılan nakit
Finansal yatırımlardaki azalıĢ
Alınan faiz

10,11
10
5
4

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit

2010
(438.922)

(4.777.649)

5.274.254
574.771
(339.632)
(258.242)
65.730

5.178.662
629.454
838.430
521.041
(436.357)
196.706

(608.653)
83.031
2.410
19.530
(19.584)
(581)
(1.734.881)
(362.365)

1.007.158
305.737
6.363
460.591
(1.090.820)
(534.728)
2.986.636
(26.756)
(538.046)

2.256.866

4.726.422

(389.786)
(2.515.935)

(42.698)
(2.937.837)

39.064
258.242
(2.608.415)

Finansal faaliyetler:
Finansal borçlardaki artıĢ
ĠliĢkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki azalıĢ

6
7

Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalıĢ)/artıĢ

2009

(2.220.566)
580.296
436.357
(4.184.448)

76.071
-

127.462
1.966.039

76.071

2.093.501

(275.478)

2.635.475

Nakit ve nakit benzeri değerlerin
dönem baĢı bakiyesi

3

5.183.435

2.547.960

Nakit ve nakit benzeri değerlerin
dönem sonu bakiyesi

3

4.907.957

5.183.435

Sayfa 6 ile 47 arasındaki açıklayıcı dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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LOGO YAZILIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
31 ARALIK 2010 VE 2009 TARĠHLERĠNDE SONA EREN
YILLARA AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA
ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir.)

DĠPNOT 1 - GRUP’UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi (“Logo Yazılım” veya “ġirket”) 1986 yılında limited
Ģirket statüsünde kurulmuĢ olup 30 Eylül 1999 tarihinde nevi değiĢtirerek anonim Ģirkete
dönüĢtürülmüĢtür. ġirket Türkiye‟de kayıtlıdır ve Türk Ticaret Kanunu altında faaliyet göstermektedir.
ġirket‟in ana faaliyet konusu her türlü bilgisayar donanımı içine iĢlenmiĢ, iĢletim sistemi, uygulama
yazılımları, veritabanı, verimlilik artıran yazılımlar, multimedya yazılım ürünleri ve benzeri her türlü
yazılımın üretimi, geliĢtirilmesi, iĢlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda
yayılması ve bunlarla ilgili her türlü teknik destek, eğitim ve teknik servis faaliyetleri gibi hizmetlerin
yürütülmesidir.
31 Aralık 2010 itibarıyla Grup‟un bünyesinde çalıĢan personel sayısı 164‟dir (2009: 152).
ġirket‟in tescil edilmiĢ adresi aĢağıdaki gibidir.
ġahabettin Bilgisu Caddesi, No:609
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Gebze, Kocaeli
Logo Yazılım‟ın bağlı ortaklıkları ve faaliyet konuları aĢağıda belirtilmiĢtir.
Bağlı ortaklık

Faaliyet
gösterdiği ülke

Faaliyet konusu

Almanya

Yazılım geliĢtirme ve pazarlama

BirleĢik Arap Emirlikleri

Yazılım pazarlama

Logo Business Software GmbH
Logo Business Solutions FZ-LLC

ġirket Yönetim Kurulu‟nun 29 Ocak 2007 tarihli toplantısında Dubai Technology and Media Free
Zone‟da, BirleĢik Arap Emirlikleri, faaliyet gösterecek sınırlı sorumlu bir Ģirketin kurulmasına karar
verilmiĢtir. Logo Business Solutions FZ-LLC ünvanı ile 27 Ağustos 2007 tarihinde kurulan firmanın
ödenmiĢ sermayesi 1.000.000 BirleĢik Arap Emirlikleri Dirhemi‟dir (“AED”) (362.036 TL). Logo
Yazılım Ģirketin hisselerinin tamamını elinde bulundurmaktadır. Logo Business Solutions FZ-LLC
Nisan 2009 tarihine kadar Grup‟un uluslararası yazılım pazarlama ve satıĢ faaliyetlerini yürütmüĢtür.
ġirket Yönetim Kurulu‟nun 22 Nisan 2009 tarihli toplantısında global ekonomik krizin yurtiçi ve
yurtdıĢı piyasalarda yarattığı daralmanın 2010 yılında da etkilerini sürdüreceği ve ġirket‟in yurtiçi ve
yurtdıĢı satıĢ hacimlerini olumsuz etkileyeceği öngörülerek yurtdıĢı satıĢ ve pazarlama faaliyetlerinin
ġirket‟in Türkiye merkezinden yürütülmesine, bu nedenle Logo Business Solutions FZ-LLC‟nin
kapatılmasına ve gerekli iĢlemlerin yapılmasına karar verilmiĢtir. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla
kapanıĢ ve tasfiye iĢlemleri büyük ölçüde tamamlanmıĢtır.
Logo Business Solutions FZ-LLC‟nin kuruluĢundan önce yurtdıĢı satıĢ ve pazarlama faaliyetleri
ġirket‟in Türkiye merkezinden yürütülmekteydi ve Logo Business Solutions FZ-LLC‟nin
kapatılmasında sonra da söz konusu faaliyetlerin ġirket‟in Türkiye merkezinden yürütülmesi
planlanmaktadır. Bu nedenle Logo Business Solutions FZ-LLC‟nin kapatılmasına karar verilmesi SPK
Finansal Raporlama Standartları uyarınca durdurulan faaliyetler olarak değerlendirilmemiĢtir.
Logo Yazılım ve bağlı ortaklığı (topluca “Grup” olarak adlandırılacaktır) yazılım sektöründe faaliyet
göstermektedir. Bundan dolayı endüstriyel bölümlere göre raporlamaya gerek görülmemiĢtir.
Yukarıda açıklandığı üzere Nisan 2009 tarihinde Logo Business Solutions FZ-LLC‟nin kapatılmasına
karar verilmiĢtir. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla coğrafi bölümler bazındaki bilgiler, Grup‟un
faaliyetlerinin, konsolide finansal tablolar genelinde ve parasal önemsellik kavramında, Türkiye
dıĢındaki coğrafi bölümler açısından raporlanabilir bölüm özelliği göstermediğinden dolayı iliĢikteki
konsolide finansal tablolarda raporlanmamıĢtır.
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DĠPNOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar

2.1.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartları
Logo Yazılım‟ın konsolide finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu‟nca (“SPK”) kabul edilen
finansal raporlama standartlarına (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun olarak
hazırlanmıĢtır.
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” ile iĢletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile
bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliĢkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ,
1 Ocak 2008 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan
geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiĢ olup, SPK‟nın Seri: XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında
Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”i yürürlükten kaldırılmıĢtır. Bu tebliğe istinaden, iĢletmelerin
finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (“UMS/UFRS”)‟na göre hazırlamaları gerekmektedir.
Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
(“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS‟ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen
standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama
Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıĢ olduğu bir kararla, Türkiye‟de faaliyette bulunan ve SPK
tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”)
uygun finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiĢtir. Dolayısıyla finansal tablolarda,
1 Ocak 2005 tarihinden baĢlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmıĢ 29 No‟lu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (“UMS 29”) uygulanmamıĢtır. ġirket‟in söz
konusu tarih itibarıyla özel hesap dönemine sahip olmasından dolayı SPK düzenlemeleri kapsamında
31 Aralık 2005 tarihine kadar enflasyon muhasebesi uygulamasına devam etmiĢtir ve 1 Ocak 2005
tarihinden sonra baĢlayan ilk finansal tablo yılının baĢlangıç tarihi olan 1 Temmuz 2005 tarihinden
itibaren, IASB tarafından yayımlanmıĢ 29 No‟lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama” standardı uygulanmamıĢtır.
Konsolide finansal tabloların hazırlanıĢ tarihi itibarıyla, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen
UMS/UFRS‟nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan
edilmediğinden, finansal tablolar SPK‟nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren
duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS‟nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları‟na uygun
olarak hazırlanmıĢtır. Finansal tablolar ve bunlara iliĢkin dipnotlar SPK tarafından duyurular ile
uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek
sunulmuĢtur.
SPK‟nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve ona açıklama getiren duyuruları uyarınca, iĢletmelerin toplam
döviz yükümlülüğünün hedge edilme oranı ile toplam ihracat ve toplam ithalat tutarlarını finansal tablo
dipnotlarında sunmaları zorunludur.
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DĠPNOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
(Devamı)
2.1.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartları (Devamı)
ġirket muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında SPK
tarafından çıkarılan prensipler ve Ģartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye
Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı (“Maliye Bakanlığı”) tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı
Ģartlarına uymaktadır.
Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıĢ kanuni kayıtlara SPK Finansal
Raporlama Standartları‟na uygun sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar
yansıtılarak düzenlenmiĢtir.
2.1.2 Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Finansal Tabloları
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların finansal tabloları, faaliyet gösterdikleri ülkelerde
geçerli olan mevzuata göre hazırlanmıĢ olup Grup‟un muhasebe politikalarına uygunluk açısından
gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiĢtir.
Konsolide olan yurtdıĢı Ģirketlerin fonksiyonel para birimi raporlama para biriminden farklı ise,
raporlama para birimine aĢağıdaki Ģekilde çevrilir (hiçbirinin para birimi hiperenflasyonist bir
ekonominin para birimi değildir):




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

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

Konsolide finansal tablolar aĢağıdaki (b), (c) ve (d) maddelerinde belirtilen esaslara göre ana
ortaklık Logo Yazılım ve Bağlı Ortaklığı ile ĠĢtiraklerinin finansal tablolarını kapsamaktadır.
Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan Ģirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal
tabloların tarihi itibarıyla ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları ile SPK Finansal
Raporlama Standartları‟na uygun olarak hazırlanmıĢtır. Bağlı Ortaklıkların faaliyet sonuçları,
satın alma veya elden çıkarma iĢlemlerine uygun olarak söz konusu iĢlemlerin geçerlilik
tarihlerinde dahil edilmiĢ veya hariç bırakılmıĢtır.

b)

Bağlı Ortaklıklar, ġirket‟in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler
neticesinde Ģirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50‟den fazlasını kullanma
yetkisi kanalıyla; veya (b) oy kullanma hakkının %50‟den fazlasını kullanma yetkisine sahip
olmamakla birlikte mali ve iĢletme politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak
suretiyle mali ve iĢletme politikalarını ġirket‟in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi
ve gücüne sahip olduğu Ģirketleri ifade eder.
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DĠPNOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
(Devamı)
2.1.3 Konsolidasyon Esasları (Devamı)
c)

ĠĢtiraklerdeki yatırımlar, özkaynak yöntemi ile muhasebeleĢtirilmiĢtir. Bunlar, ġirket‟in oy
hakkının %20 ile %50‟sine sahip olduğu veya ġirket‟in, Ģirket faaliyetleri üzerinde kontrol
yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluĢlardır. ġirket ile
iĢtirak arasındaki iĢlemlerden doğan gerçekleĢmemiĢ karlar, ġirket‟in iĢtirakteki payı ölçüsünde
düzeltilmiĢ olup, gerçekleĢmemiĢ zararlarda, iĢlem, transfer edilen varlığın değer düĢüklüğüne
uğradığını göstermiyor ise, düzeltilmiĢtir. ġirket, iĢtirak ile ilgili olarak söz konusu doğrultuda
bir yükümlülük altına girmemiĢ veya bir taahhütte bulunmamıĢ olduğu sürece iĢtirakteki
yatırımın kayıtlı değerinin sıfır olması veya ġirket‟in önemli etkisinin sona ermesi üzerine
özkaynak yöntemine devam edilmemektedir. Önemli etkinin sona erdiği tarihteki yatırımın
kayıtlı değeri, o tarihten sonra maliyet olarak gösterilmektedir.
AĢağıdaki tabloda 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Bağlı Ortaklık ve ĠĢtiraklerin ortaklık oranları
gösterilmiĢtir.
ġirket tarafından sahip olunan
doğrudan ve dolaylı pay (%)

Etkin ortaklık
payı (%)

%100,00

%100,00

%44,75
%27,80

%44,75
%27,80

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

Logomotif Multimedya ve Elektronik Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 12 Ekim 2008
tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Ģirketin tasfiye edilmesine ve bu amaçla gerekli
iĢlemlerin yapılarak ilgili mercilere müracaat edilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Logo Business Software GmbH‟ye ait bilanço ve gelir tablosu tam konsolidasyon yöntemi
kullanılarak konsolide edilmiĢtir. Logo Business Solution FZ-LLC‟ye ait gelir tablosu ise 30
Haziran 2009 tarihine kadar tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiĢtir. ġirket
ile Logo Business Software GmbH ve Logo Business Solutions FZ-LLC arasındaki iĢlemler ve
bakiyeler konsolidasyon kapsamında karĢılıklı olarak silinmektedir. ġirket tarafından elde
bulundurulan bağlı ortaklık hisselerinin maliyeti ve bu hisselerden doğan temettüler, sermaye ve
dönem karından çıkarılmıĢtır.
ġirket Yönetim Kurulu‟nun 8 Mayıs 2009 tarihli toplantısında Worldbi Yazılım Sanayii ve Ticaret
A.ġ.‟ye (“Worldbi”) (eski adı Logo Biz Yazılım Sanayi ve Ticaret A.ġ.) %27,8 oranında iĢtirak
edilmesine ve söz konusu hisselerin ana ortaklık Logo Yatırım Holding A.ġ.‟den (Dipnot 16)
2.180.000 TL karĢılığı satın alınmasına karar verilmiĢtir. 1997 yılında kurulmuĢ olan Worldbi iĢ
zekası ürünleri geliĢtiren ve pazarlayan bir yazılım firmasıdır. Worldbi‟ın iĢ zekası ürünleri,
ġirket‟in ana faaliyeti kapsamında geliĢtirdiği ve pazarladığı ürünleri destekleyici niteliktedir.
Worldbi satın alma iĢleminin Temmuz 2009 tarihinde tamamlanmasını takiben özkaynak
yöntemiyle muhasebeleĢtirilmektedir (Dipnot 5).
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DĠPNOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
(Devamı)
2.1.3 Konsolidasyon Esasları (Devamı)
d)

Grup‟un doğrudan ve dolaylı pay toplamı %20‟nin altında olan, veya %20‟nin üzerinde olmakla
birlikte Grup‟un önemli bir etkiye sahip olmadığı veya konsolide finansal tablolar açısından
önemlilik teĢkil etmeyen; teĢkilatlanmıĢ piyasalarda iĢlem görmeyen ve makul değerleri
güvenilir bir Ģekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, değer kaybı ile ilgili
karĢılık düĢüldükten sonra, maliyet bedelleri ile konsolide finansal tablolara yansıtılmıĢtır
(Dipnot 4).

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

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aĢağıda
özetlenmiĢtir:
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Nakit ve nakit benzerleri,
eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek
likiditeye sahip ve değerindeki değiĢim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları
içermektedir (Dipnot 3).
10

LOGO YAZILIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
31 ARALIK 2010 VE 2009 TARĠHLERĠNDE SONA EREN
YILLARA AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA
ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir.)

DĠPNOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
(Devamı)
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Alım satım amaçlı finansal varlıkları, bilançoya ilk olarak iĢlem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet
değerleri ile yansıtılır. Alım-satım amaçlı finansal varlıklar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde
makul değeriyle ölçülür ve makul değer değiĢiklikleri gelir tablosu ile iliĢkilendirilir (Dipnot 4).
ĠliĢkili taraflar
Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim
Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı Ģirketler, iĢtirak ve ortaklıklar
iliĢkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmiĢlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle iliĢkili taraflarla bazı iĢ
iliĢkilerine girilebilir (Dipnot 23).
Ticari alacaklar ve değer düĢüklüğü karĢılığı
Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluĢan ġirket kaynaklı vadeli satıĢlardan
kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyetleri üzerinden
değerlendirilmiĢtir. BelirtilmiĢ bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk
etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarı baz alınarak değerlendirilmiĢtir.
ġirketin, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu
olması halinde ticari alacaklar için bir değer düĢüklüğü karĢılığı oluĢturulur. Söz konusu bu karĢılığın
tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar,
teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akıĢlarının,
oluĢan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.
Değer düĢüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluĢacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu
tutar, cari dönemde genel yönetim giderlerinden mahsup edilerek muhasebeleĢtirilir.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Likidite ihtiyacının karĢılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değiĢimler nedeniyle
satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, satılmaya hazır finansal
varlıklar olarak sınıflandırılmıĢtır. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha kısa bir
süre için finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya iĢletme sermayesinin arttırılması amacıyla
satıĢına ihtiyaç duyulmayacaksa duran varlıklar olarak gösterilir, aksi halde dönen varlıklar olarak
sınıflandırılır. ġirket yönetimi, bu finansal araçların sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte uygun bir
Ģekilde yapmakta olup düzenli olarak bu sınıflandırmayı gözden geçirmektedir.
Tüm finansal varlıklar, ilk olarak makul değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma masrafları da dahil
olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Finansal tablolara yansıtılmasından sonra
satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal araçlar, makul değerlerinin güvenilir bir
Ģekilde hesaplanması mümkün olduğu sürece makul değerleri üzerinden değerlendirilmiĢtir.
ġirket‟in %20‟nin altında sermaye payına sahip olduğu finansal varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir
makul değerinin olmadığı, makul değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin tatbik edilebilir
olmaması veya iĢlememesi nedeniyle makul bir değer tahmininin yapılamadığı ve makul değerin
güvenilir bir Ģekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlığın kayıtlı değeri elde etme maliyeti
tutarından Ģayet mevcutsa değer düĢüklüğü karĢılığının çıkarılması suretiyle değerlenmiĢtir.
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DĠPNOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
(Devamı)
Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, birikmiĢ amortisman düĢüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir.
Amortisman, maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman
yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aĢağıda
belirtilmiĢtir.
Yıllar
Bina ve ilgili özel maliyetler
Makine ve ekipmanlar
Motorlu taĢıtlar
DemirbaĢlar

5 - 45
5
5
5

Bina ve ilgili özel maliyetlerin önemli bir bölümünün faydalı ömrü 45 yıldır.
Maddi duran varlıkların satıĢı dolayısıyla oluĢan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri
hesaplarına dahil edilirler.
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiĢ hakları, geliĢtirme maliyetlerini ve yazılımları
içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonra 5 yılı
geçmeyen bir sürede tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal itfa yöntemi ile amortismana tabi
tutulur. Değer düĢüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri
kazanılabilir değerine indirilir.
ġerefiye
Ġktisap tarihinde iktisap bedelinin, iktisap edilen iĢletmenin Grup‟un net tanımlanabilir varlıklarının
makul değerindeki payını aĢan tutar Ģerefiye olarak kaydedilir. Söz konusu Ģerefiye bedeli özkaynak
yöntemiyle değerlenen iĢtirakler için bilançoda özkaynak yöntemiyle değerlenen iĢtirakler tutarının
içinde takip edilmektedir.
ġerefiye, her yıl değer düĢüklüğü için gözden geçirilir ve maliyet değerinden birikmiĢ değer düĢüklüğü
karĢılıkları düĢüldükten sonraki değeriyle bilançoda taĢınır. Değer düĢüklüğü çalıĢması için Ģerefiye,
nakit üreten birimlere dağıtılır. Dağıtım, Ģerefiyenin oluĢtuğu iĢ birleĢmesinden fayda sağlaması
beklenen nakit üreten birimlere veya nakit üreten birim gruplarına yapılır. ġerefiye üzerindeki ayrılan
değer düĢüklükleri iptal edilemez. Grup Ģerefiye değer düĢüklüğü testlerini 31 Aralık tarihlerinde
gerçekleĢtirmektedir.
Bir iĢletmenin satıĢından doğan kar ve zararlar, satılan kuruluĢ üzerindeki Ģerefiyenin kayıtlı değerini
de içerir.
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(Devamı)
AraĢtırma giderleri ve geliĢtirme maliyetleri
Yeni teknolojik bilgi veya bulgu elde etmek amacıyla yapılan planlı faaliyetler araĢtırma olarak
tanımlanmakta ve bu safhada katlanılan araĢtırma giderleri gerçekleĢtiğinde gider kaydedilmektedir.
AraĢtırma bulgularının veya diğer bilgilerin, yeni veya önemli derecede geliĢtirilmiĢ ürünler, süreçler,
sistemler veya hizmetler üretmek için hazırlanmıĢ bir plana uygulanması geliĢtirme olarak
tanımlanmakta ve aĢağıdaki koĢulların tamamının varlığı halinde geliĢtirmeden kaynaklanan maddi
olmayan varlıklar olarak finansal tablolara alınmaktadır:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

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

GeliĢtirme maliyetleri, varlığın oluĢturulmasında doğrudan görev alan personelin ücretleri ve diğer ilgili
personel maliyetleri ile maddi olmayan varlığın oluĢturulmasında kullanılan hizmetlere iliĢkin
maliyetlerden oluĢmaktadır. GeliĢtirme maliyetleri ile iliĢkilendirilen devlet teĢvikleri maddi olmayan
varlıkların kayıtlı değerinden indirilerek muhasebeleĢtirilmektedir.
Devlet teĢvik ve yardımları
Logo Yazılım, araĢtırma ve geliĢtirme projeleri (“AR-GE”) ile ilgili olarak söz konusu projelerin belirli
ölçütleri sağlaması Ģartıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknik AraĢtırma Kurumu (“TÜBĠTAK”) ile ParaKredi ve Koordinasyon Kurulu‟nun 98/10 sayılı AR-GE Yardımına ĠliĢkin Tebliğ‟i kapsamında
TÜBĠTAK Teknoloji Ġzleme ve Değerlendirme BaĢkanlığı‟nın değerlendirmesine bağlı olmak üzere ARGE yardımlarından yararlanabilmektedir.
Ġlgili devlet yardımları, elde edilmesi için gerekli Ģartların iĢletme tarafından yerine getirileceğine ve
yardımın iĢletme tarafından elde edileceğine dair makul bir güvence oluĢtuğunda finansal tablolara alınır.
Devlet yardımları karĢılanması amaçlanan maliyetlerle iliĢkilendirilmek için ilgili dönem boyunca
sistematik olarak gelir tablosuna alınır. Buna göre, devlet yardımlarıyla ilgili giderlerin finansal tablolara
alındığı döneme tekabül eden devlet yardımları, söz konusu giderlerle aynı dönemde gelir tablosuna
alınır. Bu çerçevede amortismana tabi varlıklara iliĢkin devlet yardımları, aksini gerektiren baĢkaca bir
alternatif mevcut değilse, bu varlıkların amortismanları oranında ilgili dönemler boyunca gelir tablosuna
alınır.
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DĠPNOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
(Devamı)
Finansal borçlar
Finansal borçlar alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından iĢlem masrafları çıkartıldıktan sonraki
değerleriyle kaydedilir. Finansal borçlar, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ
maliyet değeri üzerinden belirtilir. Finansal borçlardan kaynaklanan finansman maliyetleri, özellikli
varlıkların iktisabı veya inĢası ile iliĢkilendirildikleri takdirde, özellikli varlıkların maliyet bedeline dahil
edilirler. Özellikli varlıklar amaçlandığı Ģekilde kullanıma veya satıĢa hazır hale getirilmesi uzun bir
süreyi gerektiren varlıkları ifade eder. Diğer borçlanma maliyetleri oluĢtuğu dönemde gelir tablosuna
kaydedilir.
Ertelenen vergiler
Ertelenen vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda
yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen
vergi hesaplanmasında, yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla halihazırda
yasanmıĢ bulunan vergi oranları kullanılır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak Ģartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması
durumunda, ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karĢılıklı olarak birbirinden
mahsup edilir (Dipnot 21). Ertelenen vergi varlık veya yükümlülükleri finansal tablolarda uzun vadeli
olarak sınıflandırılmıĢtır.
Gelirlerin kaydedilmesi
ġirket‟in gelirleri temel olarak standart paket program satıĢ gelirleri, özel yazılım geliĢtirme proje
gelirleri, Logo Enterprise Membership satıĢ gelirleri ile satıĢ sonrası destek gelirlerinden oluĢmaktadır.
Paket program satışları
Paket program satıĢları ile ilgili gelirler, teslimatın gerçekleĢmesi, gelir tutarının güvenilir Ģekilde
belirlenebilmesi ve iĢlemle ilgili ekonomik yararların ġirket‟e akmasının muhtemel olması üzerine alınan
veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satıĢlar,
iade ve iskontoların düĢülmesi suretiyle bulunmuĢtur. SatıĢ iĢlemi bir finansman unsuru içeriyorsa, satıĢ
bedelinin makul değeri, alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarların etkin faiz yöntemi ile
iskonto edilmesiyle hesaplanır. SatıĢ bedelinin nominal değeri ile makul değer arasındaki fark, faiz geliri
olarak ilgili dönemlere tahakkuk esasına kaydedilir.
Paket program satıĢlarında müĢteriler bir kereye mahsus olmak üzere lisanslama bedeli ödemekte ve
buna karĢılık sadece mevcut sürüm ve versiyonu süresiz olarak kullanma hakkı satın almaktadırlar. Bu
nedenle Logo Yazılım‟ın paket program satıĢını takiben herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
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DĠPNOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
(Devamı)
Logo Enterprise Membership (“LEM”) satışları
Logo Enterprise Membership, iĢletmeleri bir yıl içindeki tüm yasal değiĢikliklere karĢı koruyan ve aynı
zamanda yıl içinde ürünlere artı değer katacak yeni özelliklerin sunulduğu tüm ücretli sürüm
değiĢimlerine ücretsiz sahip olunmasını sağlayan bir tür sigorta paketidir. LEM satın alan iĢletmeler, yıl
içinde tüm yasal değiĢiklikler ve ücretli sürüm değiĢikliklerine ücretsiz sahip olmanın yanı sıra,
Enterprise Resouce Planning (ERP – Kurumsal Kaynak Planlama) sistemlerinin yüksek performansla
çalıĢması için gerekli temel bakım ve destek hizmetlerine de sahip olurlar. LEM satıĢları sigorta
baĢlangıç tarihinden itibaren sözleĢme süresi üzerinden tahakkuk esasına göre gelir kaydedilir. ġirket,
LEM satıĢlarına 2007 yılı Ağustos ayında baĢlamıĢtır. ġirket 2010 yılının son çeyreğinde LEM ürününü
ana yazılım ürünleri ile birlikte ücretsiz verme uygulaması yapmıĢtır. ġirket yönetimi söz konusu satıĢ
iĢlemlerinde müĢteriden tahsil edilen bedelin tamamını ana yazılım ürününe tahsis etmektedir ve LEM‟in
ücretsiz satıldığını belirtmektedir.
Satış sonrası destek gelirleri
ġirket‟in müĢterilere satıĢ sonrası destek sözleĢmeleri kapsamında verdiği destek hizmetleri sözleĢme
esaslarına bağlı olarak ve ağırlıklı olarak verilen hizmet saati üzerinden tahakkuk esasına göre gelir
kaydedilmektedir. ġirket satıĢ sonrası destek hizmetlerini 30 Eylül 2008 tarihinde sona erdirmiĢtir. Söz
konusu tarihten sonra satıĢ sonrası destek hizmetleri ġirket tarafından belirlenen çözüm ortakları
tarafından verilmektedir.
Özel yazılım geliştirme proje gelirleri
Özel yazılım geliĢtirme proje gelirleri bilanço tarihi itibarıyla sözleĢme faaliyetlerinin tamamlanma
düzeyi esas alınarak gelir olarak finansal tablolara alınır.
Diğer gelirler
ġirket tarafından elde edilen diğer gelirler, aĢağıdaki esaslar çerçevesinde yansıtılır:
Kira ve telif geliri - tahakkuk esasına göre,
Faiz geliri - etkin faiz yöntemi esasına göre,
Temettü geliri - temettü tahsil etme hakkının ortaya çıktığı tarihte.
KarĢılıklar
KarĢılıklar, ġirket‟in geçmiĢ olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir
yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir
kaynak çıkıĢının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir Ģekilde tahmin edilebildiği
durumlarda ayrılmaktadır.
ġarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler
GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iĢletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleĢip gerçekleĢmemesi ile teyit edilebilmesi
mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara dahil edilmemekte ve Ģarta bağlı yükümlülükler
ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir (Dipnot 12).
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DĠPNOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
(Devamı)
Kıdem tazminatı karĢılığı
Kıdem tazminatı karĢılığı, ġirket personelinin Türk ĠĢ Kanunu uyarınca emekliye ayrılmasından doğacak
gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karĢılığının Ģimdiki zamana indirgenmiĢ değerini
ifade eder (Dipnot 13).
Özkaynak kalemleri
Özkaynak kalemlerinin düzeltilmesinde; yeniden değerleme değer artıĢ fonu gibi enflasyon nedeniyle
iĢletmelerin oluĢturmalarına izin verilen fonların sermayeye ilave edilmesi, ortakların özsermayeye
katkısı olarak dikkate alınmamıĢtır. Yedek akçelerin ve dağıtılmamıĢ karların sermayeye ilave edilmesi
ortaklar tarafından konulan sermaye olarak dikkate alınmıĢtır.
Sermayeye ilave edilmiĢ özkaynak kalemlerinin düzeltilmesinde, sermaye artırımının tescil tarihi veya
sermaye artırımına mahsuben ödenen tutarların tahsil tarihi esas alınmıĢtır. Sermayeye ilave edilmiĢ
olsun veya olmasın, emisyon primlerinin düzeltilmesinde ise tahsil tarihleri dikkate alınmıĢtır.
Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği
dönemde birikmiĢ kardan indirilerek kaydedilir (Dipnot 15).
Yabancı para iĢlemler
Dönem içinde gerçekleĢen yabancı para iĢlemleri, iĢlem tarihlerinde geçerli olan yabancı para kurları
üzerinden çevrilmiĢtir. Yabancı paraya dayalı parasal varlıklar ve yükümlülükler dönem sonunda geçerli
olan yabancı para alıĢ kurları üzerinden çevrilmiĢtir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve
yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur farkı geliri veya gideri gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.
Hisse baĢına kazanç/kayıp
Hisse baĢına kazanç/kayıp, net dönem karı/zararının ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı
ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
Türkiye‟de Ģirketler mevcut hissedarlara birikmiĢ karlardan ve enflasyon düzeltme farklarından hisseleri
oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse baĢına kazanç
hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmıĢ hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse baĢına kazanç
hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye
dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
2.3

Standartlarda Değişiklikler ve Yorumlar

a)

Ġlk kez 1 Ocak 2010 tarihinde baĢlayan finansal yıl için zorunlu olan ve Grup’un finansal
tabloları üzerinde etkisi olmayan yeni ve değiĢiklik yapılmıĢ standartlar ve yorumlar.



UFRS 3 (revize), “ĠĢletme BirleĢmeleri”, ve dolaylı olarak UMS 27 “Konsolide ve Bireysel
Finansal Tablolar”, UMS 28 “ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar”, ve UMS 31 “ĠĢ Ortaklıklarındaki Paylar”
standartlarında yapılan değiĢiklikler; ilk yıllık raporlama dönemi 1 Temmuz 2009 tarihinde ve
sonrasında yapılan iĢletme birleĢmeleri için ileriye dönük olarak geçerlidir.
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DĠPNOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
(Devamı)
2.3

Standartlarda Değişiklikler ve Yorumlar (Devamı)

a)

Ġlk kez 1 Ocak 2010 tarihinde baĢlayan finansal yıl için zorunlu olan ve Grup’un finansal
tabloları üzerinde etkisi olmayan yeni ve değiĢiklik yapılmıĢ standartlar ve yorumlar
(Devamı).



UFYRK 17, “Parasal Olmayan Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı” (1 Temmuz 2009 ve sonrası
itibarıyla geçerlidir). Açıklama Kasım 2008‟de yayınlanmıĢtır. Bu açıklama, ya yedeklerin ya da
temettülerin dağıtımı olarak, bir Ģirketin parasal olmayan varlıkları hissedarlara ne Ģekilde
dağıtacağını gösteren muhasebe düzenlemeleri hakkında rehber niteliğindedir. UFRS 5; eğer
varlıklar, dağıtımı kuvvetle muhtemel ve dağıtıma hazır ise, bu varlıkların dağıtım amaçlı elde
tutulan varlıklar olarak sınıflandırılmasını öngörmektedir.



UFRYK 18, “MüĢterilerden varlık transferleri”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da daha sonra
gerçekleĢtirilen varlık transferleri için geçerlidir. Bu yorum, iĢletmelerin müĢterilerini bir
Ģebekeye bağlamak amacıyla ya da müĢterilerinin devam eden bir mal veya hizmet tedarikine
(elektrik, gaz veya su tedariki gibi) eriĢimini sağlamak amacıyla, söz konusu müĢterilerden maddi
duran bir varlık almalarını içeren sözleĢmelere dair UFRS standartlarına açıklık getirmektedir.
Bazı durumlarda, isletmeler, müĢterilerini bir Ģebekeye bağlamak amacıyla ya da müĢterilerinin
devam eden bir mal veya hizmet tedarikine eriĢimini sağlamak amacıyla (ya da her ikisini de
yapmak amacıyla), müĢterilerinden, ilgili maddi duran varlığı satın almak veya üretmek için nakit
para almaktadırlar.



UFRYK 9, “Saklı Türev Ürünlerin Yeniden Değerlendirilmesi” ve UMS 39 “Finansal Araçlar:
MuhasebeleĢtirme ve Ölçme” 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. UFRYK 9‟da
yapılan bu değiĢiklik, karma finansal aracın gerçeğe uygun değerindeki değiĢiklikler kar veya
zararda muhasebeleĢtirilen bir biçimde gerçeğe uygun değerden ölçülememesi durumunda saklı
türev ürünün asal sözleĢmeden ayrıĢtırılmasının gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesini
zorunlu kılmıĢtır. Bu değerlendirme kuruluĢun sözleĢmeye ilk kez taraf olduğu tarih ile sözleĢme
hükümlerinde sözleĢme uyarınca belirlenecek olan nakit akıĢlarını önemli ölçüde değiĢtiren bir
değiĢikliğin olduğu tarihten hangisi daha sonra ise o tarih itibarıyla mevcut olan koĢullar esas
alınarak yapılır. Eğer iĢletme bu değerlendirmeyi yapamıyorsa karma finansal araç gerçeğe uygun
değer farkı kar veya zarara yansıtılan bir finansal varlık olarak sınıflandırılmalıdır.



UFRYK 16, “YurtdıĢındaki ĠĢletme ile Ġlgili Net Yatırımının Finansal Riskten Korunması”
1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu değiĢiklik yabancı bir iĢletmedeki finansal
korumada, yabancı iĢletme dahil olmak üzere Ģirket içerisindeki herhangi bir iĢletmenin, net
yatırımın finansal koruması ile ilgili UMS 39‟un tanım, belge ve geçerlik koĢullarının yerine
getirilmesi koĢuluyla finansal riskten korunma aracını elde bulunduracağını belirtmektedir.
Özellikle grubun finansal riskten korunma stratejisi, grubun çeĢitli seviyelerinde farklı
nitelendirmeler olma olasılığı dolayısıyla, açıkça belgelendirilmelidir.



UMS 38 (DeğiĢiklik), “Maddi Olmayan Duran Varlıklar”, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren
geçerlidir. Bu değiĢiklik, iĢletme birleĢmelerinde elde edilen maddi olmayan duran varlıkların
makul değerinin belirlenmesi ve birbirine benzer faydalı ömürlere sahip maddi olmayan duran
varlıkların tek bir varlık gibi gruplanmasına izin verilmesi konusuna açıklama getirmektedir.
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DĠPNOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
(Devamı)
2.3

Standartlarda Değişiklikler ve Yorumlar (Devamı)

a)

Ġlk kez 1 Ocak 2010 tarihinde baĢlayan finansal yıl için zorunlu olan ve Grup’un finansal
tabloları üzerinde etkisi olmayan yeni ve değiĢiklik yapılmıĢ standartlar ve yorumlar
(Devamı).



UMS 1 (değiĢiklik), “Finansal Tabloların Sunumu”. DeğiĢikliğe göre, sermaye ihracı yoluyla bir
yükümlülüğün sona erme potansiyeli, bu yükümlülüğün kısa vadeli ya da uzun vadeli olarak
sınıflandırılmasıyla iliĢkili değildir. Kısa vadeli yükümlülüğün tanımını değiĢtirerek, her ne kadar
Ģirketin herhangi bir zamanda, karĢı taraf tarafından ödemeyi yapması zorunlu tutulabiliyor olsa
da, standarttaki değiĢiklik bir yükümlülüğün (Ģirket, muhasebe döneminden sonra en az 12 ay
boyunca nakit ya da diğer varlıkların transferi yoluyla ödemeyi kayıtsız Ģartsız erteleme hakkına
sahipse) uzun vadeli olarak sınıflandırılmasına izin verir.



UMS 36 (değiĢiklik), “Varlıklarda Değer DüĢüklüğü”, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.
DeğiĢiklik, varlıklarda değer düĢüklüğü testi amacıyla Ģerefiyenin dağıtılacağı en büyük nakit
üreten birimin, UFRS 8‟in 5. Paragrafında, “Faaliyet Bölümleri”nde tanımlandığı üzere, faaliyet
bölümü olduğunu belirtir. (benzer ekonomik özelliklere sahip bölümlerin tek bir faaliyet bölümü
olarak birleĢtirilmesinden öncedir).



UFRS 2 (değiĢiklikler), “Grup içi nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme iĢlemleri”. UFRYK 8,
“UFRS 2 Kapsamı” ve UFRYK 11‟e ek olarak, “UFRS 2 - Grup ve hazine hisse senedi iĢlemleri”,
değiĢiklikler UFRYK 11 rehberliğinde geniĢlemiĢ ve bu yorum kapsamında olmayan grup
düzenlemelerinin sınıflandırılmasına iĢaret etmiĢtir.



UFRS 5 (değiĢiklik), “SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler.” Bu
değiĢiklik duran varlıkların (veya elden çıkarılacak varlık gruplarının) satıĢ amaçlı elde tutulan
varlık mı yoksa durdurulan faaliyetler olarak mı sınıflandırılacağına dair açıklamaları içerir.
DeğiĢiklik aynı zamanda özellikle paragraf 15 (gerçeğe uygun sunum) ve paragraf 125 (tahmin
belirsizliklerinin kaynakları) olmak üzere UMS 1‟in genel gerekliliklerinin uygulanmaya devam
edileceğini belirtir.

b)

Yayınlanan ancak 1 Ocak 2010 tarihinde baĢlayan finansal yıl için zorunlu olmayan ve
Grup tarafından erken uygulanmayan yeni standartlar, değiĢiklikler ve yorumlar.



UFRS 9, „Finansal Araçlar, Kasım 2009 tarihinde yayınlanmıĢtır. Bu standart, UMS 39
“Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme” standardının değiĢtirilme sürecinde ilk
adımdır. UFRS 9, finansal araçların ölçümünde ve sınıflandırılmasında yeni zorunluluklar
getirmektedir ve ġirket‟in finansal varlıklarının muhasebeleĢtirilmesini önemli ölçüde
etkileyecektir. Standart 1 Ocak 2013 tarihine kadar geçerli değildir, ancak erken uygulanması
mümkündür.



UMS 24 (Revize), “ĠliĢkili Taraf Açıklamaları”, Kasım 2009 tarihinde yayınlanmıĢtır. Yeni
standart 2003 yılında yayınlanan UMS 24, “ĠliĢkili Taraf Açıklamaları” ortadan kaldırmıĢtır.
UMS 24 (Revize)‟nin uygulanması 1 Ocak 2010 tarihinde ve sonrasında baĢlayan dönemler
için zorunludur. Yeni standardın tamamının ya da bir kısmının erken uygulanması mümkündür.
Revize standart iliĢkili taraf tanımını basitleĢtirmiĢtir ve tanıma açıklık getirmiĢtir. Ayrıca
revize standart kamu iktisadi teĢebbüslerinin diğer kamu iktisadi teĢebbüsleri ve devlet ile olan
tüm iĢlemlerini açıklama zorunluluğunu ortadan kaldırmıĢtır.
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DĠPNOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
(Devamı)
2.3

Standartlarda Değişiklikler ve Yorumlar (Devamı)

b)

Yayınlanan ancak 1 Ocak 2010 tarihinde baĢlayan finansal yıl için zorunlu olmayan ve
Grup tarafından erken uygulanmayan yeni standartlar, değiĢiklikler ve yorumlar.



UMS 32 (DeğiĢiklik), “Hisse Ġhraçlarının Sınıflandırılması”, Ekim 2009 tarihinde
yayınlanmıĢtır. 1 ġubat 2010 tarihinde ve sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemleri için
geçerlidir. Erken uygulanması mümkündür. Ġhraç edenin fonksiyonel para birimi dıĢında, bir
para biriminde ihraç edilen hisse senetlerinin muhasebeleĢtirilmesinde uygulanır. ġu anki
uygulamaya göre, belli Ģartların sağlanması durumunda ihraç edilen hisselerin uygulama
fiyatının para biriminin nevine bakılmaksızın hisse ihraçları özkaynaklar altında sınıflandırılır.
Daha önceki uygulamada ise bu tür hisseler türev araçlardan kaynaklanan yükümlülük olarak
muhasebeleĢtiriliyordu. DeğiĢiklik, UMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
DeğiĢiklikler ve Hatalar” kapsamında geriye dönük olarak uygulanır.



UFRYK 19, “Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi”, 1 Temmuz
2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Yorum, borçlu ve alacaklının bir finansal borcun koĢullarını
yeniden belirledikleri ve sonucunda ilgili borcun kısmen veya tamamen, borçlunun alacaklıya
ihraç edeceği özkaynağa dayalı finansal araçlarla ödenmesine (borcun özkaynakla takası) karar
verdikleri durumların nasıl muhasebeleĢtirileceğine açıklık getirmektedir. Finansal borcun defter
değeri ile özkaynağa dayalı finansal aracın makul değeri arasındaki fark kar/ zarar olarak
muhasebeleĢtirilir. Özkaynağa dayalı finansal aracın makul değeri güvenilir bir Ģekilde
ölçülemiyorsa ödenen finansal yükümlülüğün makul değeriyle belirlenir.



“Asgari Fonlama Gerekliliğinin PeĢin Ödenmesi” (UFRYK 14 DeğiĢiklik). Yapılan değiĢiklik,
UFRYK 14, “UMS 19 - TanımlanmıĢ Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama KoĢulları ve Bu
KoĢulların Birbiri Ġle EtkileĢimi”nin beklenmeyen sonuçlarını düzeltmiĢtir. DeğiĢiklikler
yapılmadan önce gönüllü olarak peĢin ödenen asgari fonlama katkılarının varlık olarak tanınması
mümkün değildi. UFRYK 14 yayınlandığı zaman bu durum amaçlanan bir durum değildi ve
yapılan değiĢiklik bu durumu düzeltti. Düzeltme 1 Ocak 2011 tarihinden sonra baĢlayan finansal
dönemlerde geçerlidir. Yapılan değiĢikliklerin erken uygulanması mümkündür. DeğiĢiklik, en eski
karĢılaĢtırmalı dönemden baĢlamak üzere geriye dönük olarak uygulanır.

DĠPNOT 3 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayları aĢağıda sunulmuĢtur:
2010

2009

Nakit
Banka
- Vadesiz mevduat - TL
- Vadesiz mevduat - yabancı para
- Vadeli mevduat - TL
- Vadeli mevduat - yabancı para

3.936

5.459

573.621
102.358
4.104.583
123.459

50.150
1.939.944
2.911.595
276.287

Toplam

4.907.957

5.183.435

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla TL vadeli mevduatların faiz oranı %8,20 ile %8,70 arasında
değiĢmektedir (2009: %8,75 - %9,5). Yabancı para vadeli mevduatların faiz oranı %1,50‟dir (2009: %2 %3). Vadeli mevduatların tamamı bir ay vadelidir.
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DĠPNOT 4 - FĠNANSAL YATIRIMLAR
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla iliĢkilendirilen cari
finansal yatırımların detayları aĢağıda sunulmuĢtur.
2010

2009

Yatırım fonları
- Likit fon

279.760

318.824

Toplam

279.760

318.824

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla cari olmayan finansal yatırımların detayları aĢağıda
sunulmuĢtur.
ĠĢtirak
oranı %
ĠĢtirak:
Logomotif Multimedya ve Elektronik
Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.ġ.

2010

2009

Tutar

ĠĢtirak
oranı %

44,75

-

44,75

-

2

80.653

2

80.653

Satılmaya hazır finansal varlık:
Ġnterpro Yayıncılık AraĢtırma ve
Organizasyon Hizmetleri A.ġ.
Toplam

80.653

Tutar

80.653

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla ġirket‟in iĢtiraklerin zararlarındaki payının iĢtiraklerdeki
hakkından fazla olması ve ġirket‟in söz konusu doğrultuda bir yükümlülük altına girmemiĢ veya
taahhütte bulunmamıĢ olması nedeniyle iĢtirakler iz bedeli ile izlenmektedir.
Logomotif Multimedya ve Elektronik Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 12 Ekim 2008 tarihinde
yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Ģirketin tasfiye edilmesine ve bu amaçla gerekli iĢlemlerin
yapılarak ilgili mercilere müracaat edilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir. Bu konsolide finansal
tabloların hazırlandığı tarih itibarıyla tasfiye iĢlemi devam etmektedir.
Ġnterpro Yayıncılık AraĢtırma ve Organizasyon Hizmetleri A.ġ. 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri
itibarıyla satılmaya hazır finansal varlık olarak değerlendirilmiĢ ve aktif toplamının konsolide finansal
tablolar açısından önemlilik teĢkil etmemesi ve teĢkilatlanmıĢ piyasalarda iĢlem görmemesi nedeniyle
makul değeri güvenilir bir biçimde ölçülemediğinden maliyet bedeli ile konsolide finansal tablolara
yansıtılmıĢtır.
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DĠPNOT 5 - ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN ĠġTĠRAK
ġirket Yönetim Kurulu‟nun 8 Mayıs 2009 tarihli toplantısında Worldbi Yazılım Sanayii ve Ticaret
A.ġ.‟ye (“Worldbi”) %27,8 oranında iĢtirak edilmesine ve söz konusu hisselerin ana ortaklık Logo
Yatırım Holding A.ġ.‟den 2.180.000 TL karĢılığı satın alınmasına karar verilmiĢtir. Satın alma iĢlemiyle
doğrudan iliĢkili 40.565 TL tutarındaki maliyet satın alma bedeline dahil edilmiĢtir.
ġirket yönetimi Wordlbi‟ın tanımlanabilir varlık ve devralınan yükümlülüklerin makul değerlerinin
tespitine yönelik çalıĢmaları 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla tamamlamıĢtır. Tanımlanabilir varlık ve
devralınan yükümlülükler aĢağıdaki değerleri üzerinden kayıtlara alınmıĢtır.
Nakit ve nakit benzerleri
Diğer ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlık – geliĢmiĢ teknoloji
Diğer ticari borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

193.696
100.276
71.209
94.825
966.072
(6.637)
(46.888)

Net varlıklar makul değeri

1.372.553

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

381.570
2.220.566

ġerefiye

1.838.996

Wordlbi‟ın satın alma fiyatı dağıtımı çalıĢması neticesinde tespit edilen tanımlanabilir varlık geliĢmiĢ
teknoloji 10 yıl üzerinden itfa edilmektedir.
ġerefiye‟nin 209.036 TL tutarındaki bölümü Worldbi‟ın iĢgücü ile iliĢkilendirilmektedir.
Satın alma iĢlemi Temmuz 2009 tarihinde tamamlanmıĢ olup, Worldbi bu tarihten itibaren özkaynak
yöntemiyle muhasebeleĢtirilmektedir.
Özkaynak yöntemiyle değerlenen iĢtirakin 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllara ait
hareketleri aĢağıda sunulmuĢtur.
2010

2009

1 Ocak
Özkaynak yöntemiyle değerlenen iĢtirakin satın alınması
Özkaynak yöntemiyle değerlenen iĢtirakin zararlarındaki paylar

2.219.437
(45.422)

2.220.566
(1.129)

31 Aralık

2.174.015

2.219.437
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DĠPNOT 5 - ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN ĠġTĠRAK (Devamı)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen iĢtirakın finansal tablolarıyla ilgili özet bilgiler aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2010
Toplam
Toplam
varlıklar yükümlülükler
Worldbi

370.140

68.872

31 Aralık 2009
Toplam
Toplam
varlıklar yükümlülükler
423.516

56.809

1 Ocak 31 Aralık 2010

1 Temmuz 31 Aralık 2009

265.719

166.508

(163.387)

(4.057)

SatıĢ gelirleri
Worldbi
Net dönem zararı
Worldbi

Worldbi‟in 1 Ocak – 31 Aralık 2010 hesap dönemine ait net dönem zararı satın alma muhasebesi
kapsamında muhasebeleĢtirilen geliĢmiĢ teknolojinin 96.607 TL tutarındaki cari dönem itfa payını da
içermektedir (1 Temmuz – 31 Aralık 2009: 48.304 TL).
DĠPNOT 6 - FĠNANSAL BORÇLAR
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla finansal borçların detayları aĢağıda sunulmuĢtur:
Kısa vadeli finansal borçlar:

2010

2009

Türk Lirası krediler
Kredi kartı borçları

170.538
65.843

148.861
11.449

Toplam kısa vadeli finansal borçlar

236.381

160.310

ġirket‟in 31 Aralık 2010 ve 2009 itibarıyla kısa vadeli finansal borçları, faizsiz spot kredilerden
oluĢmaktadır.
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DĠPNOT 7 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla ticari alacaklar ve borçların detayları aĢağıda sunulmuĢtur.
Kısa vadeli ticari alacaklar:
Alıcılar
Çek ve senetler
Diğer ticari alacaklar
Eksi: Ģüpheli alacak karĢılığı
Eksi: vadeli satıĢlardan kaynaklanan
tahakkuk etmemiĢ finansman geliri
Toplam

2010

2009

6.447.724
962.015
68.384

5.997.262
862.835
83.448

(756.236)

(893.308)

(138.179)

(75.655)

6.583.708

5.974.582

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 339.161 TL (2009: 436.970 TL) tutarındaki ticari alacakların vadesi
geçmiĢ olmasına rağmen Ģüpheli alacak olarak değerlendirilmemiĢlerdir. Bu alacakların vade analizi
aĢağıdaki gibidir.
2010
2009
1 aya kadar
1 ile 3 ay arası
3 ay üzeri

36.355
50.131
252.675

3.209
433.761

Toplam

339.161

436.970

-

-

2010

2009

Ticari borçlar

493.516

513.100

Toplam

493.516

513.100

Teminat ile güvence altına alınmıĢ kısım
Kısa vadeli ticari borçlar:
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DĠPNOT 7 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde finansal araç türlerine göre ġirket‟in maruz kaldığı kredi risklerini gösteren tablo aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2010
Raporlama tarihi itibarıyla
maruz kalınan azami kredi riski

Ticari alacaklar
ĠliĢkili taraf
Diğer

Diğer alacaklar
ĠliĢkili taraf
Diğer

Bankalardaki mevduat

26.909

7.478.123

-

7.333

4.904.021

-

159.400

-

-

-

26.909

7.138.962

-

7.333

4.904.021

-

339.161

-

-

-

-

-

-

-

-

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)

-

756.236

-

-

-

- Değer düşüklüğü (-)

-

(756.236)

-

-

-

- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

- Azami riskin teminat ile güvence
altına alınmış kısmı
Vadesi geçmemiĢ/değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
finansal varlıkların net defter değeri
Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ varlıkların net defter değeri
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri

-

Teminatlar, teminat çeklerini, ipotekleri ve teminat mektuplarını içermektedir.
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DĠPNOT 7 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
31 Aralık 2009
Raporlama tarihi itibarıyla
maruz kalınan azami kredi riski

Ticari alacaklar
ĠliĢkili taraf
Diğer

Diğer alacaklar
ĠliĢkili taraf
Diğer

Bankalardaki mevduat

109.940

6.943.545

-

7.806

5.177.976

-

159.400

-

-

-

109.940

6.506.575

-

7.806

5.177.976

-

436.970

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)

-

893.308

-

-

-

- Değer düşüklüğü (-)

-

(893.308)

-

-

-

- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

- Azami riskin teminat ile güvence
altına alınmış kısmı
Vadesi geçmemiĢ/değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
finansal varlıkların net defter değeri
Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ varlıkların net defter değeri
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri

-

Teminatlar, teminat çeklerini, ipotekleri ve teminat mektuplarını içermektedir.
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DĠPNOT 8 - DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla diğer alacak ve borçların detayları aĢağıda sunulmuĢtur.
Kısa vadeli diğer alacaklar:

2010

2009

Verilen depozito ve teminatlar

7.333

7.806

Toplam

7.333

7.806

Kısa vadeli diğer borçlar:

2010

2009

Ödenecek vergi, fon ve sosyal güvenlik kesintileri

957.972

821.671

Toplam

957.972

821.671

Uzun vadeli diğer borçlar:

2010

2009

ÇalıĢanlara sağlanan faydalar

166.138

351.703

Toplam

166.138

351.703

ÇalıĢanlara sağlanan faydalar ödenecek kıdem tazminatları ile çalıĢmanın sonlandırılmasına iliĢkin diğer
faydaları içermektedir. ġirket iĢ akitleri sona eren çalıĢanların bir bölümüyle imzaladığı sözleĢmeler
kapsamında çalıĢmanın sonlandırılmasına iliĢkin kıdem tazminatına ek faydalar sağlamaktadır. Söz
konusu ilave faydalar cari ve gelecek dönemlerde taksitler Ģeklinde ödenmektedir. Ġlave faydalar
çalıĢanlara sağlandığı dönemlerde gider olarak kayıt edilmiĢ olup gelecek dönemlerde ödenecek tutarlar
uzun vadeli borçlar içerisinde sunulmaktadır.
DĠPNOT 9 - STOKLAR
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla stokların detayları aĢağıda sunulmuĢtur.
2010

2009

Ticari mallar
Hammadde ve malzemeler
Mamuller

124.697
18.401
4.676

124.997
23.509
1.678

Toplam

147.774

150.184
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DĠPNOT 10 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllar içinde maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiĢ
amortismanlarında gerçekleĢen hareketler aĢağıdaki gibidir:
1 Ocak 2010

Ġlaveler

Maliyet:
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taĢıtlar
DemirbaĢlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar

4.356.804
74.949
865.270
14.496.583
1.116.237

219.975
15.725
42.609
68.104

(1.752)
(92.363)
(5.593)
-

4.575.027
74.949
788.632
14.533.599
1.184.341

Toplam

20.909.843

346.413

(99.708)

21.156.548

BirikmiĢ amortismanlar:
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taĢıtlar
DemirbaĢlar
Özel maliyetler

4.165.406
71.202
786.980
2.994.059

126.871
3.747
45.868
338.912

(1.752)
(72.055)
(5.593)

4.290.525
74.949
760.793
3.327.378

Toplam

8.017.647

515.398

(79.400)

8.453.645

Net kayıtlı değer

ÇıkıĢlar

12.892.196

31 Aralık 2010

12.702.903

1 Ocak 2009

Ġlaveler

ÇıkıĢlar

Maliyet:
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taĢıtlar
DemirbaĢlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar

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

Toplam

21.131.752

23.421

(245.330)

20.909.843

BirikmiĢ amortismanlar:
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taĢıtlar
DemirbaĢlar
Özel maliyetler

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

Toplam

7.499.523

567.877

(49.753)

8.017.647

Net kayıtlı değer

13.632.229

31 Aralık 2009

12.892.196

ġirket, Gebze Organize Sanayi Bölgesi‟nde 49 yıllığına kiraladığı arsa üzerine ġirket binasını inĢa
etmiĢtir. Söz konusu binanın maliyeti özel maliyetler içinde gösterilmektedir.
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DĠPNOT 11 - MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllar içinde maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili
birikmiĢ itfa paylarında gerçekleĢen hareketler aĢağıdaki gibidir:
1 Ocak 2010

Ġlaveler

ÇıkıĢlar

31 Aralık 2010

27.075.956

2.515.935

-

29.591.891

706.294

43.373

-

749.667

Toplam

27.782.250

2.559.308

-

30.341.558

BirikmiĢ itfa payları:
GeliĢtirme maliyetleri
Diğer maddi olmayan
duran varlıklar

14.920.484

4.715.243

-

19.635.727

618.915

43.613

-

662.528

Toplam

15.539.399

4.758.856

-

20.298.255

Net kayıtlı değer

12.242.851

Maliyet:
GeliĢtirme maliyetleri
Diğer maddi olmayan
duran varlıklar

10.043.303

1 Ocak 2009

Ġlaveler

ÇıkıĢlar

31 Aralık 2009

24.138.119

2.937.837

-

27.075.956

687.017

19.277

-

706.294

Toplam

24.825.136

2.957.114

-

27.782.250

BirikmiĢ itfa payları:
GeliĢtirme maliyetleri
Diğer maddi olmayan
duran varlıklar

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 kayıtlı değer

13.896.522

Maliyet:
GeliĢtirme maliyetleri
Diğer maddi olmayan
duran varlıklar

12.242.851

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihinde sona eren yıl içinde geliĢtirme maliyetlerine ilavelerin tamamı
aktifleĢtirilen personel maliyetlerinden oluĢmaktadır.
Cari dönem amortisman giderleri ve itfa paylarının 4.837.289 TL‟si araĢtırma geliĢtirme giderlerine,
119.091 TL‟si pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderlerine, 303.264 TL‟si genel yönetim giderlerine ve
14.610 TL‟si satıĢların maliyetine dahil edilmiĢtir (2009: 4.718.041 TL araĢtırma geliĢtirme giderleri;
122.297 TL pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri; 325.618 TL genel yönetim giderleri ve 12.706 TL
satıĢların maliyeti).
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DĠPNOT 12 - TAAHHÜTLER VE ġARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla taahhütlerin ve alınan teminatların detayları aĢağıda
sunulmuĢtur.
Alınan teminatlar:
2010

2009

Orijinal
para cinsi

Orijinal
tutarı

TL
karĢılığı

Orijinal
tutarı

TL
karĢılığı

TL
TL

39.400
120.000

39.400
120.000

39.400
120.000

39.400
120.000

Teminat senetleri
Alınan ipotekler
Toplam

159.400

159.400

ġirket‟in 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla kendi tüzel kiĢiliği adına vermiĢ olduğu
teminat/rehin/ipotek (“TRĠ”) pozisyonuna iliĢkin tablo aĢağıdaki gibidir:
ġirket tarafından verilen TRĠ’ler:
2010

Kendi tüzel kiĢiliği adına
vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin
toplam tutarı

2009

Orijinal
para cinsi

Orijinal
tutarı

TL
karĢılığı

Orijinal
tutarı

TL
karĢılığı

TL
USD

247.877
78.152

247.877
120.823

196.015
78.152

196.015
117.673

Toplam

368.700

313.688

ġirket tarafından verilen TRĠ‟ler kendi tüzel kiĢiliği adına verilmiĢ teminat mektuplarını içermektedir.
Sonuçlanan dava
ġirket‟in bağlı ortaklığı olan Logo Business Software GmbH‟a Frankfurt idari mahkemesinde Logo
Business Software GmbH‟ın eski müĢterilerinden GTV Scliess - Systeme GmbH (“davacı”) tarafından
dava açılmıĢtır. Davacı Logo Business Sofware GmbH‟dan satın aldığı paket programdaki hatalar
nedeniyle dava tarihinden itibaren %8 yasal faiziyle birlikte 177.559 Euro (383.581 TL) tazminat talep
etmekteydi. Mahkemeye sunulan bilirkiĢi raporu Logo Business Software GmbH‟ın yükümlülüklerini
yerine getirdiğini belirtmektedir. Frankfurt idari mahkemesi 7 Mayıs 2008 tarihli kararı ile davayı
reddetmiĢ ve dava Logo Business Software GmbH lehine sonuçlanmıĢtır. Davacı söz konusu karara
karĢı temyiz davası açmıĢtır. Bunu takiben Logo Business Software GmbH 25.000 Euro (48.020 TL)
ödeyerek davacı ile uzlaĢmaya gitmiĢtir. Taraflar sulh olmuĢ ve dava konusu ortadan kalkmıĢtır.
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DĠPNOT 13 - KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla kıdem tazminatı karĢılığının detayları aĢağıda sunulmuĢtur.

Kıdem tazminatı karĢılığı

2010

2009

977.369

764.963

Kıdem tazminatı karĢılığı aĢağıdaki açıklamalar çerçevesinde hesaplanmaktadır.
Türk ĠĢ Kanunu‟na göre, ġirket bir senesini doldurmuĢ olan ve ġirket ile iliĢkisi kesilen veya emekli
olan, 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaĢında,
erkekler için 60 yaĢında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle
mükelleftir. 23 Mayıs 2002‟deki mevzuat değiĢikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine
iliĢkin bazı geçiĢ süreci maddeleri çıkartılmıĢtır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaĢ kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2010 tarihi
itibarıyla 2.517 TL (2009: 2.365 TL) ile sınırlandırılmıĢtır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak
herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama Ģartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karĢılığı çalıĢanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. SPK Finansal Raporlama Standartları,
ġirket‟in kıdem tazminatı karĢılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin
geliĢtirilmesini öngörmektedir. Toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aĢağıda yer alan aktüer
öngörüler kullanılmıĢtır:

Ġskonto oranı
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı

2010

2009

%4,66
%93

%5,92
%90

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karĢılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmıĢ gerçek
oranı gösterir. ġirket‟in kıdem tazminatı karĢılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı
için, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan 2.623 TL (1 Ocak 2010: 2.427 TL) üzerinden
hesaplanmaktadır.
Kıdem tazminatı karĢılığının, 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait hareketleri
aĢağıdaki gibidir:
2010
1 Ocak
Dönem içindeki artıĢ
Dönem içinde ödenen/tahakkuk eden
31 Aralık

30

2009

764.963
574.771
(362.365)

673.555
629.454
(538.046)

977.369

764.963
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DĠPNOT 14 - DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla diğer varlık ve yükümlülüklerin detayları aĢağıda
sunulmuĢtur:
Diğer dönen varlıklar:
PeĢin ödenen giderler
ĠĢ avansları
Personel avansları
Ġndirilecek Katma Değer Vergisi (“KDV”)
PeĢin ödenen vergi ve fonlar
Diğer
Toplam
Diğer kısa vadeli yükümlülükler:
Personele borçlar
Personel izin karĢılığı
Personel primleri karĢılığı
Gider tahakkukları ve olası zarar karĢılıkları
Gelecek dönemlere ait gelirler
Alınan avanslar
Diğer
Toplam

2010

2009

59.663
46.852
23.931
5.632
5.865

45.981
25.082
41.286
5.714
40.362
3.048

141.943

161.473

2010

2009

666.961
584.242
494.851
472.188
397.145
326.380
139.299

1.044.160
555.982
246.465
439.795
736.777
1.819.764
263.372

3.081.066

5.106.315

Alınan avanslar Logo Yazılım‟ın konsorsiyum lideri olduğu projeye iliĢkin Avrupa Birliği‟den alınan
avansı içermektedir. Projeye iliĢkin sözleĢme Kasım 2009 tarihinde imzalanmıĢ olup yazılım
ürünlerinin diğer yazılımlar ile verimli bilgi alıĢveriĢini gerçekleĢtirmesini hedefleyen proje ile ilgili
çalıĢmalar 30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla baĢlamıĢtır.
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla personele borçlar ödemesi 2010 yılının Ocak ve ġubat aylarına isabet
eden 2009 yılı maaĢ farklarını içermektedir.
Gelecek dönemlere ait gelirler satıĢ sonrası destek gelirleri ve LEM satıĢ gelirlerinin gelecek
dönemlere ait kısımlarını ifade etmektedir ve gelecek dönemlere ait gelirlerin 31 Aralık 2010 ve 2009
tarihleri itibarıyla detayları aĢağıda sunulmuĢtur.
Gelecek dönemlere ait gelirler:

2010

2009

Logo Enterprise Membership satıĢ gelirleri
SatıĢ sonrası destek gelirleri

283.019
114.126

637.845
98.932

Toplam

397.145

736.777
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DĠPNOT 15 - ÖZKAYNAKLAR
ġirket‟in onaylanmıĢ ve çıkarılmıĢ sermayesi her biri 1 KuruĢ kayıtlı nominal bedeldeki 2.500.000.000
(2009: 2.500.000.000) hisseden oluĢmaktadır. ġirket‟in 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerindeki
hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aĢağıdaki gibidir.

2010

Ortaklık
payı (%)

2009

Ortaklık
payı (%)

Logo Yatırım Holding A.ġ.
Halka açık kısım

17.640.130
7.359.870

70,56
29,44

17.640.130
7.359.870

70,56
29,44

Toplam

25.000.000

100,00

25.000.000

100,00

Sermaye düzeltme farkları

2.991.336

2.991.336

ÖdenmiĢ sermaye toplamı

27.991.336

27.991.336

Sermaye düzeltme farkları nakit sermaye artıĢlarının endekslenmesinin 30 Haziran 2005 tarihindeki
satın alma gücünde etkisini temsil etmektedir.
Sermayeyi temsil eden hisse senetleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmaktadır. Ana Ortaklık Yönetim
Kurulu üyelerinin en az yarıdan bir fazlasının, Yönetim Kurulu BaĢkanı‟nın ve denetçilerin, A grubu
pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmesi suretiyle A grubu hisselere tanınan imtiyazlar
mevcuttur. Sermaye düzeltmesi farkları ödenmiĢ sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin
enflasyona göre düzeltilmiĢ toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki
farkı ifade eder.
Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu‟na göre birinci tertip yasal yedekler, Ģirketin ödenmiĢ sermayesinin
%20‟sine ulaĢılıncaya kadar, kanuni net karın %5‟i olarak ayrılır. Ġkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiĢ
sermayenin %5‟ini aĢan dağıtılan karın %10‟udur. Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedekler ödenmiĢ
sermayenin %50‟sini geçmediği sürece sadece zararları netleĢtirmek için kullanılabilir, bunun dıĢında
herhangi bir Ģekilde kullanılması mümkün değildir.
Yukarıda bahsi geçen yedeklerin SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca “Kardan Ayrılan
KısıtlanmıĢ Yedekler” içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir. 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri
itibarıyla kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedeklerin detayı aĢağıda sunulmuĢtur:
2010

2009

ĠĢtirak ve arsa satıĢ kazançları
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler

923.318
1.688.225
11.922.098

923.318
1.688.225
11.922.098

Toplam

14.533.641

14.533.641
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DĠPNOT 15 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
SPK‟nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk
finansal tablo denkleĢtirme iĢleminde ortaya çıkan ve “geçmiĢ yıllar zararı”nda izlenen tutarın,
SPK‟nın kar dağıtımına iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiĢ finansal
tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmaktaydı.
Bununla birlikte, “geçmiĢ yıllar zararı”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamıĢ
geçmiĢ yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler,
özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye
yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı.
ġirket 11 Kasım 2004 tarihinde yapılan genel kurulda enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo
denkleĢtirme iĢleminde ortaya çıkan ve geçmiĢ yıllar zararında izlenen tutarın mahsubuna yönelik
olarak ġirket Yönetim Kurulu‟na yetki vermiĢtir. ġirket SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca
hazırlanan finansal tablolarında 8.330.864 TL olağanüstü yedeklerden, 418.866 TL yasal yedeklerden
ve 1.338.663 TL özkaynaklar enflasyon düzeltme farklarından olmak üzere toplam 10.088.393 TL
tutarında geçmiĢ yıllar zararı mahsubu yapmıĢtır. Ancak aĢağıdaki açıklamalar kapsamında “Kardan
Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler” yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Bu
nedenle söz konusu zarar mahsubu SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal
tablolara yansıtılmamıĢtır.
Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk
finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal
Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı
değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiĢ değerleri toplu halde özkaynak grubu
içinde “özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynak
kalemlerine iliĢkin “özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz sermaye artırımı veya
zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar
dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi.
1 Ocak 2008 itibarıyla yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK
duyurularına göre “ÖdenmiĢ Sermaye”, “Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler” ve “Hisse Senedi
Ġhraç Primleri”‟nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu
tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden
kaynaklanan farlılıklar gibi):


“ÖdenmiĢ Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemiĢse, “ÖdenmiĢ
Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle;



“Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler” ve “Hisse Senedi Ġhraç Primleri”‟nden kaynaklanmakta
ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamıĢsa “GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararıyla”,

iliĢkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları
çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.
Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dıĢında bir kullanımı yoktur.
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DĠPNOT 15 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
Kar Payı Dağıtımı
SPK‟nın 27 Ocak 2010 tarihli 02/51 sayılı toplantısında alınan kararı gereğince; halka açık anonim
ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine iliĢkin
olarak, payları borsada iĢlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı
konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine; bu kapsamda, kar dağıtımının
SPK‟nın Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliği‟nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleĢmelerinde
bulunan hükümler ve Ģirketler tarafından kamuya açıklanmıĢ olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde
gerçekleĢtirilmesine karar verilmiĢtir.
Temettü dağıtımı yapılmasına karar verilmesi durumunda, bu dağıtımın Ģirketlerin genel kurullarında
alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek
payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay
dağıtılması suretiyle gerçekleĢtirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut
ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermayelerinin %5‟inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan
ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiĢ ancak bir önceki döneme iliĢkin temettü
dağıtımını gerçekleĢtirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları “eski” ve “yeni” Ģeklinde
ayrılan anonim ortaklıklardan, faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü
dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtmaları zorunluluğu getirilmiĢtir.
ġirket‟in 2010 yılına iliĢkin SPK Finansal Raporlama Standartları‟na göre hazırlanan kayıtlara ve
yasal kayıtlara (Vergi Usul Kanunu‟na) göre dağıtılabilir karı oluĢmamaktadır.
SPK finansal
tabloları uyarınca

Yasal finansal
tablolar uyarınca

Vergi öncesi zarar
Eksi: vergi gideri

(421.190)
-

(1.018.227)
-

Dönem karı/zararı

(421.190)

(1.018.227)

Eksi: geçmiĢ yıllar zararları
Eksi: birinci tertip yasal yedekler

-

Net dağıtılabilir dönem karı

(421.190)

(1.018.227)

DĠPNOT 16 - NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla giderler fonksiyon bazında gösterilmiĢ olup detayları
Dipnot 17 ve Dipnot 18‟de yer almaktadır.
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DĠPNOT 17 - SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ
Satışlar
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllara ait satıĢlar ile satıĢların maliyetinin detayları
aĢağıda sunulmuĢtur.
2010

2009

SatıĢ gelirleri
Hizmet gelirleri
SatıĢlardan iadeler
SatıĢlardan iskontolar

25.270.394
541.144
(4.043.654)
(1.010.763)

14.341.918
859.145
(505.037)
(720.888)

Net satıĢ gelirleri

20.757.121

13.975.138

SatıĢların maliyeti

(891.374)

Brüt kar

19.865.747

(838.272)
13.136.866

Satışların Maliyeti
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllara ait satıĢların maliyetinin detayları aĢağıda
sunulmuĢtur.
2010

2009

Doğrudan hammadde ve malzeme giderleri
Doğrudan iĢçilik giderleri
Amortisman giderleri ve itfa payları
Diğer üretim giderleri

576.332
113.303
14.610
24.841

430.803
134.304
12.706
35.238

Toplam üretim maliyeti

729.086

613.051

Mamuller değiĢimi
Satılan ticari malların maliyeti

(2.998)
165.286

1.445
223.776

SatıĢların maliyeti

891.374

838.272
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DĠPNOT 18 - ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE
DAĞITIM GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllara ait araĢtırma ve geliĢtirme giderleri, pazarlama,
satıĢ ve dağıtım giderleri ile genel yönetim giderlerinin detayları aĢağıda sunulmuĢtur.
Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri:

2010

2009

Personel giderleri
Reklam ve satıĢ giderleri
TaĢıt giderleri
Seyahat giderleri
Amortisman ve itfa payları
DanıĢmanlık giderleri
DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Kira giderleri
ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı
Diğer

2.857.992
1.432.528
219.633
129.770
119.091
115.435
102.243
20.324
264.067

1.925.814
1.258.000
210.734
71.464
122.297
71.943
88.572
32.062
865.820
288.352

Toplam

5.261.083

4.935.058

2010

2009

Amortisman ve itfa payları
Personel giderleri
DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Kira giderleri
TaĢıt giderleri
Seyahat giderleri
Diğer

4.837.289
3.502.963
206.924
153.772
152.035
22.905
481.668

4.718.041
3.186.040
224.892
127.743
168.648
32.903
406.503

Toplam

9.357.556

8.864.770

2010

2009

Personel giderleri
TaĢıt giderleri
Amortisman ve itfa payları
DanıĢmanlık giderleri
DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Seyahat giderleri
Kira giderleri
Faaliyetleri sona eren Logo Business Solutions FZ-LLC‟nin
gider yazılan maddi duran varlıkları
Diğer

4.110.037
320.746
303.264
212.190
121.140
82.442
46.322

3.239.618
282.036
325.618
280.730
118.879
36.525
50.948

346.145

171.946
360.957

Toplam

5.542.286

4.867.257

AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri:

Genel yönetim giderleri:

36

LOGO YAZILIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
31 ARALIK 2010 VE 2009 TARĠHLERĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiĢtir.)

DĠPNOT 19 - FĠNANSAL GELĠRLER
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllara ait finansal gelirlerin detayları aĢağıda
sunulmuĢtur.
Finansal gelirler:

2010

2009

Faiz gelirleri
Menkul kıymet satıĢ karları
Reeskont gelirleri

258.242
46.238
-

436.357
842.438
35.996

Toplam

304.480

1.314.791

DĠPNOT 20 - FĠNANSAL GĠDERLER
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait finansal giderlerin detayları aĢağıda
sunulmuĢtur.
Finansal giderler:

2010

Reeskont giderleri
Kur farkı gelirleri/(giderleri), net
Diğer finansal giderler
Menkul kıymet satıĢ zararları
Toplam

2009

(62.525)
(55.606)
(17.801)
(329)

(90.449)
(153.623)
(461.717)

(136.261)

(705.789)

DĠPNOT 21 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
Ertelenen Vergiler
ġirket, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Finansal
Raporlama Standartları ve Vergi Usul Kanunu‟na göre hazırlanan yasal finansal tablolar arasındaki
farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak
hesaplamaktadır.
ġirket, 1 Temmuz 2006 - 31 Aralık 2006 ara dönemi ve değiĢen hesap dönemi kapsamında 1 Ocak
2007 - 31 Aralık 2007 ve 1 Ocak 2008 - 31 Aralık 2008 yılları için kurumlar vergisi hesaplamasında
yatırım indirimi istisnası kullanma kararı almıĢtır. Bu nedenle, 31 Aralık 2008 tarihine kadar
gerçekleĢmesi beklenen geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen
vergi varlıkları ve yükümlülükleri için kullanılan oran %30‟dur. 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren sonra
gerçekleĢmesi beklenen geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen
vergi varlıkları ve yükümlülükleri için kullanılan oran ise %20‟dir.
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DĠPNOT 21 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (Devamı)
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla ertelenen vergiye konu olan birikmiĢ geçici farklar ve
ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan
dökümü aĢağıdaki gibidir.
Toplam geçici
farklar
2010
2009
Ertelenen vergi varlıkları:
ġüpheli alacak karĢılığı
Kıdem tazminatı karĢılığı
Gider karĢılıkları
Ertelenen gelirler
Diğer

751.465
558.673
412.714
58.220
216.589

893.308
499.331
516.144
43.026
209.231

Toplam
Ertelenen vergi yükümlülükleri:
Maddi ve maddi olmayan varlıkların
kayıtlı değerleri ile vergi
matrahları arasındaki fark
(1.031.891)

(1.279.156)

Toplam
Ertelenen vergi varlığı/(yükümlülüğü), net

Ertelenen vergi
varlıkları/(yükümlülükleri)
2010
2009
150.293
111.735
82.543
11.644
43.317

177.708
99.866
103.229
8.605
41.845

399.532

431.253

(206.378)

(255.831)

(206.378)

(255.831)

193.154

175.422

Kurumlar Vergisi
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan Ģirketin bağlı ortaklıkları ve iĢtiraklerini konsolide ettiği finansal
tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide
finansal tablolara yansıtılan vergi karĢılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm Ģirketler için
ayrı ayrı hesaplanmıĢtır.
Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değiĢmiĢtir. Söz konusu 5520
sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlüğe girmiĢtir. Buna göre Türkiye‟de, kurumlar vergisi oranı 2010 yılı için %20‟dir (2009: %20).
Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iĢtirak kazançları istisnası vb.) ve
indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar
dağıtılmadığı takdirde baĢka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye‟deki bir iĢyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye‟de yerleĢik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dıĢında
kalan kiĢi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye
ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.
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DĠPNOT 21 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (Devamı)
ġirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayın 10 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akĢamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen
geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiĢ geçici vergi tutarı kalmıĢ ise bu tutar
nakden iade alınabileceği gibi devlete karĢı olan herhangi bir baĢka mali borca da mahsup edilebilir.
Türkiye‟de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25 inci günü akĢamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu‟nda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı
Kanun”), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin
finansal tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden baĢlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını
öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif
enflasyon oranının (DĠE TEFE artıĢ oranının) %100‟ü ve son 12 aylık enflasyon oranının (DĠE TEFE
artıĢ oranının) %10‟u aĢması gerekmektedir. 2004 yıllından sonra söz konusu Ģartlar sağlanmadığı için
enflasyon düzeltmesi yapılmamıĢtır.
Türkiye‟de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25 inci günü akĢamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar muhasebe kayıtları incelemelerini geriye dönük beĢ yıl süreyle
yapabilir ve hatalı iĢlem tespit edilirse ortaya çıkan vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarlarını
değiĢtirebilirler.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aĢmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiĢ yıl karlarından mahsup
edilemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu‟nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan
ġirket‟e iliĢkin olanları aĢağıda açıklanmıĢtır:
4691 sayılı Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri Kanunu‟na 5035 Sayılı Kanunun 44‟üncü maddesi ile
eklenen Geçici Madde kapsamında teknoloji geliĢtirme bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve
kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde
ettikleri kazançları 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmuĢtur.
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DĠPNOT 21 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (Devamı)
Uzun yıllardır uygulanmakta olan ve en son mükelleflerin belli bir tutarı aĢan sabit kıymet alımlarının
%40‟ı olarak hesapladıkları yatırım indirimi istisnasına 30 Mart 2006 tarihli 5479 sayılı yasa ile son
verilmiĢtir. Ancak, söz konusu yasa ile Gelir Vergisi Kanunu‟na eklenen geçici 69. madde uyarınca
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı
kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile:
a)

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

b)

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

Anayasa Mahkemesi 15 Ekim 2009 tarihli toplantısında, Gelir Vergisi Kanunu‟ndaki yatırım indiriminde
süre sınırlamasına iliĢkin geçici 69‟uncu maddesinde yer alan hükümlerini iptal etmiĢ ve 2009 yılı Ekim
ayı içinde konuya iliĢkin toplantı notlarını internet sitesinde yayımlamıĢtır. Anayasa Mahkemesi‟nin
yatırım indiriminde süre sınırlamasının “2006, 2007, 2008 yılları” iptaline iliĢkin kararı 8 Ocak 2010
tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir ve bu Ģekilde yatırım indirimiyle ilgili süre
sınırlaması da ortadan kalkmıĢ bulunmaktadır. ġirket‟in gelecek yıllarda indirim konusu yapabileceği
1.405.908 TL tutarında devreden yatırım indirimi bulunmaktadır.
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllara ait gelir tablolarında yer alan vergi giderleri
aĢağıda özetlenmiĢtir.
2010

2009

Cari dönem vergi gideri
Ertelenen vergi geliri/(gideri)

17.732

369.302

Toplam vergi geliri/(gideri)

17.732

369.302

DĠPNOT 22 - HĠSSE BAġINA KAZANÇ/KAYIP
31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yılda 1 KuruĢ nominal değerden hesaplanan bin hisse baĢına 0,17
TL dönem kaybı isabet etmiĢtir (2009: 1,76 TL hisse baĢına kayıp).
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DĠPNOT 23 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI
i)

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla iliĢkili taraflardan alacaklar ve iliĢkili taraflara
borçlar:
a)

ĠliĢkili taraflardan alacaklar:

2010

2009

18.844
7.913
152

68.348
31.030

-

10.562

26.909

109.940

ĠliĢkili taraflara borçlar:

2010

2009

Ortaklara borçlar
Logo Yatırım Holding A.ġ.

1.214
-

1.214
581

Toplam

1.214

1.795

Logomotif Multimedya ve Elektronik
Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Logo Yatırım Holding A.ġ.
Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.ġ.
Ġ-Logo Sistem Mühendisliği
Proje Taahhüt San. ve Tic. A.ġ.
Toplam
b)

ii)

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllar içinde iliĢkili taraflara yapılan
satıĢlar, verilen hizmetler ve iliĢkili taraflardan elde edilen finansman gelirleri:
a)

b)

ĠliĢkili taraflara verilen hizmetler:

2010

2009

Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.ġ.
Logo Yatırım Holding A.ġ.
Logomotif Multimedya ve Elektronik
Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Worldbi Yazılım Sanayii ve Ticaret A.ġ.

45.096
3.540

143.345
10.706

5.113
-

2.036
8.960

Toplam

53.749

165.047

2010

2009

Logo Yatırım Holding A.ġ.

-

134.463

ĠliĢkili taraflardan toplam finansman gelirleri

-

134.463

ĠliĢkili taraflardan elde edilen finansman gelirleri:
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DĠPNOT 23 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
iii)

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllar içinde iliĢkili taraflardan alınan
hizmetler ve diğer iĢlemler:
a)

ĠliĢkili taraflardan hizmet alımları:
Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.ġ.
Logomotif Multimedya ve Elektronik
Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Logo Yatırım Holding A.ġ.
Worldbi Yazılım Sanayii ve Ticaret A.ġ.
Toplam

b)

2010

2009

64.982

78.409

59.727
6.674
-

4.206
7.726
6.403

131.383

96.744

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

2010

2009

2.586.247

1.890.409

Toplam

2.586.247

1.890.409

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dönemler içinde yönetim kurulu üyeleri ve
üst düzey yönetim personeline (üst düzey yönetim personeli genel müdür ve genel müdür
yardımcılarını içermektedir) sağlanan faydaların tamamı kısa vadeli faydalardır ve ücret,
prim, iĢten ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar ve diğer ödemeleri içermektedir. 31
Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dönemler içinde iĢten ayrılma sonrası
faydalar, diğer uzun vadeli faydalar, hisse bazlı ödemeler bulunmamaktadır.
DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ
24.1 Finansal risk yönetimi
Kredi riski
Finansal varlıkların sahipliği karĢı tarafın sözleĢmeyi yerine getirememe riskini beraberinde getirir.
ġirket yönetimi bu riskleri, her anlaĢmada bulunan karĢı taraf (iliĢkili taraflar hariç) için ortalama riski
kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karĢılamaktadır.
Likidite riski
Ġhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi
iĢlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade
eder. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek
kalitedeki kredi sağlayıcılarının eriĢilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. ġirket
yönetimi, tahmini nakit akımlarına göre ġirket‟in likidite rezerv hareketlerini izlemektedir. ġirket
yönetimi, likidite riskini yönetmek için elinde, gelecek yakın dönem nakit çıkıĢını karĢılayacak miktarda
nakit ve kredi taahhüdü bulundurmaktadır. Bu kapsamda ġirket‟in, bankalarla yapılmıĢ olan, ihtiyacı
olduğu anda kullanabileceği 10.750.000 TL tutarında kredi taahhüt anlaĢması bulunmaktadır.
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
ġirket‟in finansal yükümlülüklerinden kaynaklanan likidite riskini gösteren tablo aĢağıdaki gibidir:
Defter değeri

SözleĢme uyarınca
nakit çıkıĢlar toplamı

3 aydan kısa

3-12 ay arası

1-5 yıl arası

5 yıldan uzun

Finansal borçlar

236.381

236.381

236.381

-

-

-

Ticari borçlar
- İlişkili taraf
- Diğer

1.214
493.516

1.214
493.516

1.214
493.516

-

-

-

Diğer borçlar
- İlişkili taraf
- Diğer

957.972

957.972

957.972

-

-

-

31 Aralık 2009

Defter değeri

SözleĢme uyarınca
nakit çıkıĢlar toplamı

3 aydan kısa

3-12 ay arası

1-5 yıl arası

5 yıldan uzun

Finansal borçlar

160.310

160.310

160.310

-

-

-

Ticari borçlar
- İlişkili taraf
- Diğer

1.795
513.100

1.795
513.100

1.795
513.100

-

-

-

Diğer borçlar
- İlişkili taraf
- Diğer

821.671

821.671

821.671

-

-

-

31 Aralık 2010
Türev olmayan finansal yükümlülükler

Türev olmayan finansal yükümlülükler
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
Faiz oranı riski
ġirket yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluĢan
doğal tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarını kısa vadeli yatırım araçlarında
değerlendirmektedir.
ġirket‟in faiz oranına duyarlı finansal araçlarını gösteren tablo aĢağıdaki gibidir:
2010

2009

4.228.042
-

3.187.882
-

279.760
-

318.824
-

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

Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan varlıklar, vadesi üç aydan kısa, sabit faizli yabancı
para ve TL vadeli banka mevduatlarından ile likit fonlardan oluĢmaktadır.
Fonlama riski
Var olan ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, var olan ve muhtemel borç yükümlülüklerini
karĢılayabilecek tutarda likit fonları elde bulundurma ve fonlama imkanı yüksek borç verenlerden yeterli
fonlama taahhütlerinin sağlanması yoluyla yönetilmektedir.
Ġthalat/ihracat ve döviz yükümlülüğünün hedge edilme oranı
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dönemlerdeki toplam ihracat ve ithalat tutarlarının TL
karĢılıklarını gösteren tablo aĢağıda sunulmuĢtur.

Toplam ihracat tutarı
Toplam ithalat tutarı
Toplam döviz yükümlülüğünün hedge edilme oranı
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2010

2009

946.838
469.763
-

339.914
-
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
Yabancı para kuru riski
ġirket‟in yabancı para cinsinden varlıkları yabancı para cinsiden yükümlülüklerinden fazladır. Bu
nedenle ġirket‟in önemli bir yabancı para kuru riski bulunmamaktadır. AĢağıdaki tablo 31 Aralık 2010
ve 2009 tarihleri itibarıyla ġirket‟in yabancı para pozisyonu riskini özetlemektedir.
Yabancı para pozisyonu:

2010

Varlıklar
Yükümlülükler
Net yabancı para pozisyonu

2009

1.429.417
(739.512)

3.718.136
(2.042.120)

689.905

1.676.016

Logo Yazılım tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para
cinslerine göre aĢağıdaki gibidir:
2010

2009

Yabancı
para cinsi

Yabancı
para
tutarı

TL
karĢılığı

Yabancı
para
tutarı

TL
karĢılığı

Hazır değerler ve
menkul kıymetler

ABD Doları
Avro
Diğer

35.062
83.905
-

54.206
171.929
52

194.630
881.218
-

293.054
1.903.694
862

Ticari alacaklar ve iliĢkili
taraflardan alacaklar

ABD Doları
Avro

765.012
2.445

1.182.708
5.011

948.744
40.710

1.428.524
87.945

Diğer alacaklar

Avro
ABD Doları

1.648
7.849

3.377
12.134

2.695

4.057

Yabancı para varlıklar
Ticari borçlar ve iliĢkili
taraflara borçlar

1.429.417
Avro
ABD Doları

292.861
90.175

Yabancı para yükümlülükler

600.102
139.410
739.512
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192.934
2.042.120
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
24.2 Sermaye riski yönetimi
Sermayeyi yönetirken ġirket‟in hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla
en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve ġirket‟in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için ġirket ortaklara ödenen temettü tutarını
değiĢtirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak
için varlıklarını satabilir.
Sektördeki diğer Ģirketlerle paralel olarak ġirket sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu
oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin
toplam borç tutarından (konsolide bilançoda gösterildiği gibi finansal borçları, ticari borçları ve iliĢkili
taraflara borçları içerir) düĢülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, konsolide bilançoda gösterildiği
gibi özkaynaklar ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
2010

2009

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

731.111
(4.907.957)

675.205
(5.183.435)

Net borç

(4.176.846)

(4.508.230)

Toplam özkaynaklar

31.375.756

31.796.946

Toplam sermaye

27.198.910

27.288.716

(%15)

(%17)

Borç/sermaye oranı

DĠPNOT 25 - FĠNANSAL ARAÇLAR
Makul değer, zorunlu satıĢ veya tasfiye dıĢında tarafların rızası dahilindeki bir iĢlemde, bir finansal
aracın alım satımının yapılabileceği tutardır. Mevcut olması durumunda piyasa fiyatı makul değeri en
iyi biçimde yansıtır.
ġirket, finansal araçların tahmini makul değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiĢtir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip gerçek
değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan
tahminler, her zaman, ġirket‟in cari bir piyasa iĢleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi
olmayabilir.
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DĠPNOT 25 - FĠNANSAL ARAÇLAR (Devamı)
Finansal araçların makul değerinin tahmini için kullanılan yöntem ve varsayımlar aĢağıdaki gibidir.
Parasal varlıklar
Yabancı para cinsinden bakiyeler dönem sonunda yürürlükteki yabancı para kurları kullanılarak Türk
Lirası‟na çevrilmektedir. Bu bakiyelerin kayıtlı değere yakın olduğu öngörülmektedir.
Nakit ve nakit benzeri değerlerin de dahil olduğu belirli finansal varlıklar maliyet değerleri ile
taĢınırlar ve kısa vadeli olmaları sebebiyle kayıtlı değerlerinin yaklaĢık olarak makul değerlerine eĢit
olduğu öngörülmektedir.
Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili Ģüpheli alacak karĢılıklarıyla beraber makul değeri
yansıttığı öngörülmektedir.
Parasal yükümlülükler
Kısa vadeli olmaları sebebiyle finansal borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kayıtlı değerlerinin
makul değerlerine yaklaĢtığı varsayılmaktadır.
DĠPNOT 26 - BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAY
ġirket‟in 14 Ocak 2011 tarihli ĠMKB Özel Durum Açıklamasına göre; “ġirket ürünlerinin satıĢı
konusunda üç ayrı ana dağıtım merkezi ile akdetmiĢ olduğu Ana Dağıtım SözleĢmeleri, ilgili
sözleĢmelerde yer alan düzenleme uyarınca 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla sona ermiĢtir. ġirket,
bundan böyle bayilerine doğrudan satıĢ yapmakta yarar gördüğünden, kendiliğinden sona eren
sözleĢmeleri yenilememe kararı almıĢtır.”

…………………………
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