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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 03.06.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştirakimiz OEP Turkey Tech B.V. portföyünde yer alan (NETAŞ) tarafından 14.06.2016 tarih ve 09:33:08 saatinde yapılan "İhale Yasağı" konulu KAP duyurusu ekinde, aşağıdaki 
açıklamaya yer verilmiştir. 

 

"3 Haziran 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla açıklamış olduğumuz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ("Kanun") kapsamında yapılan işlerin Şirketimiz 
mali tablolarına olası etkisi detayları ile birlikte aşağıda sunulmuştur.

1. Şirket kamu, telekomünikasyon, kurumsal sektör, araştırma geliştirme ve kamu güvenliği alanında yurtiçi ve yurtdışında 1500'den fazla müşteriye çözüm sunmaktadır. 
Müşteri ve çözüm tabanı yaygın bu yapı, Kanun kapsamında yapılması planlanan işlerin etkisini minimuma indirmektedir. Dolayısıyla Şirket daha önce Kamu Aydınlatma 
Platformu aracılığıyla açıklamış olduğu 2016 yıl sonu öngörüsünde  önemli bir değişiklik beklememektedir. Aşağıda detayları verilen FATİH projesi  haricinde Kanun 
kapsamında alınan siparişlerin ve satış hasılatının toplam içindeki payı sınırlıdır.

2.  Şirket 2016 yılının tamamında ABD Şirket'in 2016 öngörülerinde 2015 yılında siparişi alınan FATİH projesi gibi Kanun kapsamında miktarı büyük projeler bulunmamaktadır.
doları bazında alınan siparişlerde ve satış hasılatında 2015 yılına göre önemli bir değişiklik öngörmediğini, FVAÖK'ü yıldan yıla 100 bps artırmayı beklediğini 10 Mayıs 2016 
tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu aracılığıyla 1 Ocak 2016 – 31 Mart 2016 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda açıklamıştır.  ulaşılabilmesi 2016 hedeflerine
için Şirket'in Kanun kapsamında siparişini almayı hedeflediği işlerin toplam tutarı yaklaşık olarak 44 milyon TL (2016 yılı için öngörülen toplam sipariş miktarının yaklaşık %4'ü
 , bu işlerin satış hasılatına etkisi ise yaklaşık 20 Milyon TL'dir. ) Şirket söz konusu işlerinin etkisini özellikle Uluslararası İş Kolunda yaratmış olduğu yeni fırsatlarla azaltmayı 

hedeflemektedir. Daha önce sunulan öngörüdeki toplam sipariş miktarında önemli bir değişiklik olmadan Kanun kapsamında alınan işlerin toplam içindeki payının 31 Aralık 
Şirket'in aynı zamanda ürünleştirme ve katma değerli servis alanlarında yoğun çalışmaları devam 2016 tarihinde sona eren yılda yaklaşık olarak %5 olması planlanmaktadır. 

etmekte ve bu çalışmaları dijital dönüşümde öncü kimliğiyle yurtiçi ve yurtdışındaki yaygın müşteri tabanına uygulamayı hedeflemektedir. Dolayısıyla Şirket 1 Ocak 2016 – 31 
Aralık 2016 dönemi için daha önce vermiş olduğu öngörülerden önemli bir değişiklik beklememektedir.

3. 31 Aralık 2013, 2014 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin Şirket'in toplam (son üç yılın toplamı) alınan sipariş miktarı 2.677 milyon TL, aynı dönemde 
satış hasılatı ise 2.381 milyon TL olmuştur. Bu dönem içinde Kanun kapsamında alınan siparişlerin ve elde edilen satış gelirlerinin toplam içindeki ortalama payı sırasıyla %15 
ve %11'dir. Ancak geçmiş yıllık dönemde alınan yaklaşık 400 milyon TL tutarındaki siparişin 250 Milyon TL daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla açıklandığı 
gibi FATİH projesinden oluşmaktadır.

4. 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ilişkin Şirket'in almış olduğu siparişlerin toplam tutarı 1.075 milyon TL olup bu tutarın 279 milyon TL'si Kanun kapsamında alınan 
siparişlerden oluşmaktadır (toplam siparişlerin %26'sı). 279 milyon  TL tutarında Kanun kapsamında alınan siparişlerin 250 milyon TL daha önce  Kamuyu Aydınlatma 

 Aynı Platformu aracılığıyla açıklandığı gibi FATİH projesinden oluşmaktadır. Kanun kapsamında FATİH projesi haricinde alınan siparişlerin  toplam tutarı 29 milyon TL'dır.
dönem içinde Şirket'in toplam satış hasılatı 1.009 milyon TL iken bu tutarın 157 milyon TL'si Kanun kapsamında elde edilen satış gelirlerinden oluşmaktadır (toplam satış 
hasılatının %16'sı). 157 milyon TL tutarındaki satış hasılatının 139 milyon TL FATİH projesinden oluşmaktadır.

5. 31 Mart 2016  tarihinde sona eren ara hesap dönemine ilişkin Şirket'in almış olduğu siparişlerin  toplam tutarı 201 milyon TL olup bu tutarın 51 milyon TL'si Kanun 
kapsamında alınan siparişlerden oluşmaktadır (toplam siparişlerin %25'i). 51 milyon TL tutarında Kanun kapsamında alınan siparişlerin yaklaşık 50 milyon TL FATİH Projesi 

 Aynı dönem içinde Şirket'in toplam satış kapsamındaki artırımdan oluşmaktadır. Kanun kapsamında FATİH Projesi haricinde alınan siparişlerin toplam tutarı 1 milyon TL'dır.
hasılatı 204 milyon TL iken bu tutarın 65 milyon TL'si Kanun kapsamında elde edilen satış gelirlerinden oluşmaktadır (toplam satış hasılatının %32'si). 65 milyon TL tutarındaki 
satış hasılatının 62 milyon TL FATİH projesinden oluşmaktadır.

6. 1 Nisan 2015 – 31 Mart 2016'yı kapsayan on iki aylık dönemde Şirket 909 milyon TL sipariş almış ve 1.053 milyon TL satış hasılatı gerçekleştirmiştir. Kanun kapsamında alınan
siparişlerin toplam içindeki payı %7, satış gelirlerinin toplam içindeki payı ise %21'dir.
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7. Kanun kapsamında geçmiş dönemlerde siparişleri alınan projeler yasaklama kararından etkilenmeden devam edecektir. 8. Yasal haklarımızın korunması için çalışmalar 
yapılmakta ve bununla ilgili açıklamalar ayrıca yapılacaktır."

 

Konu hakkında NETAŞ tarafından yapılacak ilgili açıklamalar, ortaklarımıza duyurulacaktır.

 

                          

Saygılarımızla,

                            

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam 
olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu 
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


