I IK YEM NL MAL MÜ AV RL K VE BA IMSIZ DENET M A. .
2009 YILI YÖNET M KURULU
EFFAFLIK RAPORU
Sayın Ortaklarımız;
irketimiz kurulu unun Yirminci yılını tamamlamı bulunmaktadır. Yirminci yılımızda da önemli
geli meler gösterilmi Tam Tasdik, Ba ımsız Denetim ve vergi danı manlı ına yönelik çalı malarımız
devam etmi tir.
1-) Yönetim Kurulumuz ve görev da ılımı a a ıdaki gibidir.
Adı – Soyadı
Hacı Kür at AH N
Ahmet Mete TÜRK L
Mustafa EK NC

Görevi
Yönetim Kurulu Ba kanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Mesle i
Yeminli Mali Mü avir
Yeminli Mali Mü avir
Yeminli Mali Mü avir

2-) 31.12.2009 itibariyle irketimizin ortaklık yapısı öyledir.
Adı – Soyadı
1
2
3
4
5

A. Mete TÜRK L
Mustafa EK NC
H. Kür at AH N
M. Mustafa AÇIKALIN
Mehmet H. AH N

Ortaklık Payı (%)
25
25
25
25
%100

Pay Tutarı
(YTL)
64.997,61.64.997,40.64.999,79.65.000,00.5,20.260.000,00.-TL

3-)
irketimiz 1995 yılından beri Uluslararası Ba ımsız Denetim kurulu larından,
BKR International’ın Türkiye üyeli ini yapmaktadır. BKR International 137 üye ile 73 ülkede,
300’den fazla yerle im noktasında faaliyet gösteren ve dünyanın ilk 20 denetim organizasyonu içinde
yer alan uluslar arası bir denetim örgütüdür. irketimizin, BKR International’ ın Türkiye üyesi olması
irketimize gerek yurt içinde gerekse yurt dı ında önemli avantaj ve kredibilite sa lamaktadır. Bu
çerçevede, mü terilerin yurt dı ı gereksinimleri için IFRS’ ye göre Ba ımsız Denetim Raporu
hazırlanmakta ve yurt dı ı mü terilerine danı manlık hizmeti sunmaktadır.
irketimiz, 2008 yılı Mart ayı içerisinde, Azerbeycan’ ın Bakü ilinde yerli bir ortak ile aynı konuda
faaliyet göstermek üzere BKR ISIK Consulting Ltd.isminde bir irket kurmu tur. Bu irketin %51
hissesi irketimize, %49 hissesi ise Azeri orta a ait bulunmaktadır. Söz konusu irket de BKR
International’ ın Azerbeycan üyesi bulunmaktadır.
4-) irketimiz gerekli kalite güvencesini sa lamak maksadı ile bir taraftan üyesi bulundu umuz BKR
International’ın denetim standartlarını, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, öbür tarafta
SPK’nın ve BDDK’nın denetim standartları, talimatları, açıklamalarını uygulamaktadır. Ayrıca
denetimler sırasında yukarıda belirtilen kalite güvencesine ula abilmek ve ba ımsızlık ilkesine
uygunlu u sa lamak amacıyla irketimiz tarafından hazırlanan denetim standartları, programları ve iç
kontrol prosedürlerini uygulamaktadır.
5-) BDDK tarafından uygulamaya koyulan Bankalarda Bilgi Sistemleri Denetimi ile ilgili mali
zorlukların a ılamaması nedeniyle önceki yıllarda ve bu yıl içinde banka denetimi yapılamamı tır.

irketimizin Kalite Güvence Orta ı Mehmet Halim ahin, Yönetici Ortak H. Kür at ahin ile
birlikte;
a) irketimizin Kalite Güvence Politika ve Prosedürlerini güncellemi ,
b) Sisteme ili kin yazılı belgelerde gereken yenilemeleri yapmı ,
c) irketimiz tarafından denetlenen ve Kurumunuzun düzenleme kapsamında olan irketlerin denetim
dosyaları gözden geçirilmi ,
Bu amaçla Kalite Güvence orta ı tarafından;
c/a ) Bu dosyalarla ilgili kıdemli denetçilerle toplantılar yapılmı ,
c/b ) Yönetici orta a rapor sunulmu ,
irketin ba ımsızlık ve objektivite konularının korunması için, mü teri seçiminde azami özen
gösterilmi ,
irket politikalarının ve uygulamalarının etik ilkelere uygunlu u sürekli gözlemlenmi tir.
6-)
irketimiz bünyesinde istihdam edilen denetçilerin mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak
amacıyla 2008 yılı içinde muhtelif zamanlarda seminerler düzenlenmi tir. Bu çerçevede, stanbul
Marmara Üniversitesi ktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’nden 3 adet Prof ile anla ma yapılarak
denetçilerimize geni kapsamlı olarak Ba ımsız Denetim Standartları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
Muhasebe Standartları konularında kurs verdirilmi tir. 2009 yılında gerek denetim gerekse vergi
mevzuatı ile ilgili e itimlerimiz devam etmi tir. Ayrıca çe itli vergi mevzuatı konularında yıl içinde
muhtelif tarihlerde kurs ve seminerler düzenlenmi tir. Ayrıca yeni i e alınan denetçi yardımcıları ve
denetçilerin irkete uyum sa lamaları, irket içi denetim prosedürlerini ö renmeleri ve aynı zamanda
mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmaları amacıyla meslek içi e itimler verilmektedir. Bu kapsamda,
SPK’nın Seri XI No:29 no.lu Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkındaki Tebli , Seri XI
No:22 Sermaye Piyasasında Ba ımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebli , yıl içinde yayınlanan
SPK Kurul Kararları, Transfer Fiyatı Uygulaması, Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan de i iklikler
gibi konularda e itim çalı ması yapılmı tır.
7-) irketimizin vermi oldu u hizmetler neticesinde elde etti i kazanç ekli Gelir Tablosunda
belirtilmi tir. Bu gelir ve giderler özet olarak öyledir. irketimizin 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu
ekte sunulmu tur.
NET SATI LAR
FAAL YET G DERLER (-)
ESAS FAAL YET KARI / ZARARI
D ER FAAL.GEL R VE KARLAR
FAAL YET KARI / ZARARI
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
ÖDENECEK VERG VE D .YASAL.YÜK.(-)
NET DÖNEM KARI / ZARARI

1.709.996,04.1.522.212,07.187.783,97.39.725,64.227.509,61.227.509,61.48.740,11.178.769,50.-

Bilgilerinize arz olunur.
Saygılarımızla;
H.Kür at AH N
Yönetim Kurulu Ba kanı

A.Mete TÜRK L
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa EK NC
Yönetim Kurulu Üyesi

