DENETÇİ RAPORU ÖZETİ
İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Genel Kurulu’na,
Ortaklığın;

– Unvanı

:

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

– Merkezi

:

Harbiye Mahallesi Maçka Caddesi Tuncer Apt. No:33 Kat:4
D.12 Şişli, İstanbul

– Sermayesi

:

750.000 YTL (750.000 TL)

– Faaliyetin Konusu

:

Portföy Yöneticiliği

– Denetçinin Adı Soyadı Görev Süreleri, : Erdem Aydoğdu 01.01.2008 – 31.12.2008
Ortak

veya

Şirketin

Personeli

Olup

Ortak veya şirket personeli değildir.

Olmadıkları

– Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan : Yönetim Kurulu’nun yıl içinde yapmış olduğu toplantılarına 1
Denetleme Kurulu Toplantılarının Sayısı

kez katılmıştır.

– Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri : Şirketin hesapları, defter ve belgeleri üzerinde dönem sonu
üzerinde yapılan incelemenin kapsamı,

itibariyle 1 defa inceleme yapılmış ve herhangi bir usulsüzlüğe

hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve

rastlanılmamış; Şirketin bilanço ve gelir tablosunun kayıtlara

varılan sonuç

uygun olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

– Türk Ticaret Kanunu’nun 353üncü : Şirket veznesinde haber verilmeksizin 30.12.2008 tarihinde
maddesinin 1’inci fıkrasının 3 numaralı

gözetimimizde sayım yaptırılmış ve kasa mevcudunun kayıtlara

bendi gereğince ortaklık veznesinden

uygun olduğu tespit edilmiştir.

yapılan sayımların sayısı ve sonuçları

– Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü : Türk Ticaret Kanunu’nun mevcudiyeti yönünde haber
maddesinin 1’inci fıkrasının 4 numaralı
bendi

gereğince

yapılan

inceleme

vermeksizin 30.12.2008 tarihinde gerekli kontroller yapılmış ve
kıymetli evrakların kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir.

tarihleri ve sonuçları

– İntikal eden şikâyet ve yolsuzluklar ve : Herhangi bir ihbar veya şikâyet intikal etmemiştir.
bunlar hakkında yapılan işlemler
İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi’nin 01.01.2008 – 31.12.2008 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret
Kanunu, ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına
göre incelemiş bulunmaktayım.
Görüşüme göre içeriğini benimsediğim ekli 31.12.2008 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilânço, ortaklığın anılan
tarihteki mali durumunu; 01.01.2008 – 31.12.2008 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet
sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta; Vergi Usul Kanunu Mevzuatı uyarınca hazırlanan
bilânçoda dönem zararı olduğundan 2008 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmasına yer bulunmamaktadır.
Bilânçonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz ederim.
07.05.2009

Denetçi
Erdem Aydoğdu

DENETÇİ RAPORU ÖZETİ
İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Genel Kurulu’na,
Ortaklığın;

– Unvanı

:

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

– Merkezi

:

Harbiye Mahallesi Maçka Caddesi Tuncer Apt. No:33 Kat:4
D.12 Şişli, İstanbul

– Sermayesi

:

250.000 YTL / 750.000 YTL (*)

– Faaliyetin Konusu

:

Portföy Yöneticiliği

– Denetçinin Adı Soyadı Görev Süreleri, : Erdem Aydoğdu 07.06.2007 – 31.12.2007
Ortak

veya

Şirketin

Personeli

Olup

Ortak veya şirket personeli değildir.

Olmadıkları

– Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan : Yönetim Kurulu’nun yıl içinde yapmış olduğu toplantılarına 1
Denetleme Kurulu Toplantılarının Sayısı

kez katılmıştır.

– Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri : Şirketin hesapları, defter ve belgeleri üzerinde dönem sonu
üzerinde yapılan incelemenin kapsamı,

itibariyle 1 defa inceleme yapılmış ve herhangi bir usulsüzlüğe

hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve

rastlanılmamış; Şirketin bilanço ve gelir tablosunun kayıtlara

varılan sonuç

uygun olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

– Türk Ticaret Kanunu’nun 353üncü : Şirket veznesinde haber verilmeksizin

30.11.2007

ve

maddesinin 1’inci fıkrasının 3 numaralı

31.12.2007 tarihlerinde gözetimimizde sayım yaptırılmış ve

bendi gereğince ortaklık veznesinden

kasa mevcudunun kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir.

yapılan sayımların sayısı ve sonuçları

– Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü : Türk Ticaret Kanunu’nun mevcudiyeti yönünde haber
maddesinin 1’inci fıkrasının 4 numaralı
bendi

gereğince

yapılan

inceleme

tarihleri ve sonuçları

vermeksizin 30.11.2007 ve 31.12.2007 tarihlerinde gerekli
kontroller yapılmış ve kıymetli evrakların kayıtlara uygun
olduğu tespit edilmiştir.

– İntikal eden şikâyet ve yolsuzluklar ve : Herhangi bir ihbar veya şikâyet intikal etmemiştir.
bunlar hakkında yapılan işlemler
(*) 2008 hesap döneminde tescil edilen sermaye tutarını ifade etmektedir.

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi’nin 07.06.2007 – 31.12.2007 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret
Kanunu, ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına
göre incelemiş bulunmaktayım.
Görüşüme göre içeriğini benimsediğim ekli 31.12.2007 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilânço, ortaklığın anılan
tarihteki mali durumunu; 07.06.2007 – 31.12.2007 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet
sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta; Vergi Usul Kanunu Mevzuatı uyarınca hazırlanan
bilânçoda dönem zararı olduğundan 2007 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmasına yer bulunmamaktadır.
Bilânçonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz ederim.
07.05.2009

Denetçi
Erdem Aydoğdu

