DENETLEME KURULU RAPORU
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GENEL KURULU’NA,

Ünvanı

Merkezi

:

:

ADEL KALEMCİLİK TİCARET

T. Ticaret Kanunu’nun

2006 yılı zarfında şirket veznesi

VE SANAYİ A.Ş.

353. maddesinin

6 defa kontrol edilmiş olup,

1. fıkrasının 3 numaralı

şirket kasa mevcudunun kasa

bendi gereğince ortaklık

defteri ve resmi kayıtlar ile

veznesinde yapılan

mutabık olduğu tespit edilmiştir.

Esentepe Mah.Anadolu Cad. No:7
Kartal-ISTANBUL

sayımların sayısı ve
Ortaklığın sermayesi

:

7.875.000 YTL.

Faaliyet konusu

:

Her Nev’i Kalem - Lata
(Kalem Tahtası) İmalatı

sonuçları

:

T. Ticaret Kanunu’nun

T. Ticaret Kanunu’nun ilgili

353. maddesinin

hükmü gereğince yapılan

1. fıkrasının

incelemede, şirket kayıtlarında

4 numaralı bendi

gözüken teminatlar ile kıymetli

Denetçilerin adı, görev

Ahmet BAL ve

gereğince yapılan

evrakların mevcudiyeti kontrol

süreleri, ortak olup

Hasan KARAAĞAÇ :

inceleme tarihleri ve

edilmiş ve mutabakatsızlığa

Görev süremiz bir yıl olup, şirketle

sonuçları

olmadıkları

:

:

rastlanmamıştır.

ortaklık ilişkimiz
bulunmamaktadır.

İntikal eden şikâyet ve

Şirket kayıtlarının

yolsuzluklar ve bunlar

incelenmesinde bir yolsuzluk
tespit edilmemiş ve görev

Katılınan Yönetim Kurulu

Murakıplar yıl içerisinde tüm

hakkında yapılan

ve yapılan toplantı sayısı:

Yönetim Kurulu toplantılarına

işlemler

iştirak etmişlerdir.

:

süremiz boyunca, hissedarlar
tarafından tarafımıza intikal
eden herhangi bir şikâyet

Ortaklık hesapları defter

Şirket hesapları defter ve

ve belgeleri üzerinde

belgeleri usulüne uygun şekilde

yapılan incelemenin

3 ayda bir defa denetlenmesi,

kapsamı, hangi tarihlerde

şirketin mahiyeti ve önemine

inceleme yapıldığı ve

göre tutulması mecburi defter

varılan sonuç

:

ve kayıtların tutulduğu,
kayıtların tutulmasında şirketin
hesap plan ve usullerine, Şirket
Ana Sözleşmesi ve yasal
mevzuat hükümlerine riayet
edildiği tespit edilmiştir.

olmamıştır.

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Ortaklığı’nın 1.1.2006 31.12.2006 dönemi hesap ve işlemlerini T. Ticaret Kanunu, ortaklığın
esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe
ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.
Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2006 tarihi
itibariyle düzenlenmiş bilanço ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali
durumunu, 1.1.2006 - 31.12.2006 dönemine ait

kâr-zarar tablosu

anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını yansıtmakta ve kârın dağıtımı
önerisi yasalara ve ortaklık esas sözleşmesine uygun bulunmaktadır.

Bilançonun ve Kâr-Zarar Cetveli’nin onaylanmasını ve Yönetim
Kurulu’nun aklanmasını onaylarınıza arz ederiz.

DENETLEME KURULU

AHMET BAL

HASAN KARAAĞAÇ

