TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI DENETÇİ RAPORU
Şirketimizin 2013 Yılı hesap dönemi ile ilgili, çalışmalarımızın sonucunda aşağıda
belirtmiş olduğumuz sonuçlar siz değerli ortaklarımızın ve genel kurulun takdirlerine
sunulmuştur.
1- Şirketin resmi defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede tutulması zorunlu defter ve
belgelerin mevcut olduğu, defterlerin tutulmasında Vergi Usul Kanunu’nun 182.
Maddesinde belirtilen Bilanço Esasında Tutulacak Defterlerin tutulduğu bu defterlerin yine
Vergi Usul Kanunu’nun 220 ve 221. Maddelerinde belirtilen sürelerde notere tasdik
ettirildiği, kayıt zamanlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine uyularak belgelerin defterlere
geçirildiği tespit edilmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Genel Kurul Müzakere defterinin
tasdik edildiği görüldü. Kara defterinin kapanış tasdikinin yapıldığı tespit olunmuştur.
2- Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar dağıtımı tablosunda gösterilen değerlerin defter kayıtlarına
uygun olduğu tespit edilmiş olup, bunların düzenlenmesinde Tek Düzen Hesap Planı ve
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerine uyulduğu görülmüştür.
3- Şirketimizin 2013 yılı Brüt Karı 994.729,12 TL’sıdır. Şirketimizin bu karından vergi ve
diğer yasal yükümlülükleri ayrıldıktan sonra ortaklarımıza dağıtılacak kar payı 1 ve 2
temettü tutarları 610.500,00 TL dır. Bir hisseye düşen kar : 610.500,00 TL / 16.500
Hisse 37,00 TL’sıdır. Şirket yönetim kurulunun giderler konusunda çok titiz davrandığı
ve gereksiz yere her hangi bir harcama yapılmadığı tespit edilmiştir. Kira gelirlerinin en
uygun şekilde değerlendirildiği görülmüştür.
4- Şirket Yönetim Kurulunca; Genel Kurulun onayına sunulan şirket bilançosunun Türk
Ticaret Kanununun 69. Maddesinde sözü edilen açıklık ve doğruluk ilkeleri uyarınca
düzenlendiği ve defter ve kayıtlarına uygun olduğu görülmüştür.
5- Şirket yönetimi ile ilgili kararların usulüne uygun şekilde tutulan karar defterine geçirildiği
görülmüştür.
6 –Şirket Ana sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna uygun hale getirilmesi hususu
Yönetim Kuruluna ifade edilmiştir.
İçeriğini benimsediğimiz 31.12.2013 tarihi itibari ile düzenlenmiş Bilanço ve Gelir
Tablosunun ortaklığın anılan tarihte mali durumunu gerçeğe uygun ve doğru yansıtmakta
olduğunu 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulunun ibrasını genel kurulun
onayına sunuyoruz.
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