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FiNANSAL TABLOLARVE
BAGIMSIZ DENETiM RAPORU

Aktan Bafrmsrz Denetim Ve Yeminli Mali Miiqavirlik A.$.
Bu rapor 2 sayfa baglmsz denetim raporu ve 28 sayfa finansal
tablolar ve tamamlayrcl notlanndan olugmaktadrr.
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BACIMSIZ DENETiM RAPORU
ACL Faktoring Anonim $irketi
Ydnetim Kurulma

Giri$

ACL Faktoring Anonim $irketi'nin ($irket) 3l Arahk 2014 tarihi itibarryla hazlrlanan finansal
durum tablosu (bilanqo) ile aynl tarihte sona eren hesap dtinemine ait gelit tablosu, 6z kaynak
deligim tablosu, nakit akrq tablosu ve iinemli muhasebe politikalan ile di[er agrklayrcl notlartn bir
dzetini denetlemii bulunuyoruz.

$irket Yonetim Kurulunun Sorumlulupuna iliskin Aqtklama :
girket Ydnetim Kurulu, rapor konusu Finansal tablolann BDDK tarafindan 24 Arahk 2013 tarih ve

28861 sayrlr Resmi Gazete'de yaytmlanan "Finansal Kiralama, Faktoring

ve

Finansman

Sirketlerinin Muhasebe Uygulanalan ile Finansal Tablolar Hakkrnda Ydnetrnelik" ve aynt tarih ve
sayrlr Resmi Gazete'de yer alan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman $irketlerince
Uygulanacak Tek Diizen Hesap Planr ve lzahnamesi Hakkrnda Tebli!" Kamu GOzetimi, Muhasebe
ve Denetim Standarllan Kurumu (KGK) tarafindan yaytmlanan T0rkiye Muliasebe Standaftlan ile
Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlanna ve Bankactltk Dtizenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK) tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslartna iligkin yayrmlanan diger ydnetmelik,
agtklama ve genelgelere uygun olarak ve hata ya da suistimal dolaytsryla dnemlilik arz eden dlqiide
yanhg

bilgi igermeyecek gekilde hazrrlanmastnt ve sunulmastnr safilayacak bir ig kontrol sistemi

oluqturulmasr, uygun muhasebe politikalanmn segilmesi ve uygulanmastndan sorumludur.
Yetkili Denerim KuruluSunun Sorumlululunu IliSkin

Ag*lant:

Bagrmsrz denetimi yapan kuruluq olarak liznrimize diigen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar
uzerinde gdr09 bildirmektir. Baltmstz denetimimiz, KGK taraflndan yaytmlanan Tiirkiye Denetim
Standartlanna uygun olarak gergeklegtirilmigtir. Finansal tablolarrn dnemlilik arz edecek tjlgiide bir

hata igermediline iligkin makul gtivence sailayacak gekilde bagrmsrz denetim planlanmrq ve
gergeklegtirilmigtir. Bagrmsrz denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo
agrklama ve dipnotlarl hakkrnda denetim kanrtt toplamaya y<inelik denetim teknikleri uygulanmrq;
bu teknikler istihdam ettigimiz balrmsrz denetgilerin inisiyatifine btraktlmtg, ancak, duruma uygun
denetim teknikleri, finansal tablolarrn hazrrlanmasr ve sunumu siirecindeki ig kontrollerin etkinlipi
dikkate ahnarak ve uygulanan muhasebe politikalannrn uygunlu[u delerlendirilerek belirlenmiqtir.
Ancak, amacrmrz ig kontrol sisteminin etkinligi hakktnda gdri.ii vennek depil; balrmsrz denetim
tekniklerini kogullara uygun olarak tasarlamak amactyla, $irket ydnetimi tarafindan haztrlanan
finansal tablolar ile i9 kontrol sistemi arasrndaki iligkiyi ortaya koymaktrr. Agaltda belirtilen
baglmslz denetim gdri.iliiniin olufturulmast igin yeterli ve uygun denetim karutl saglanmlgttr.

*f'd*"',

B agms

E D e net qi G drii;ii :

Gorii$iimiize gore, iligikteki finansal tablolar, biitiin dnemli taraflanyla, ACL Faktoring Anonim
$irketi'nin 3l Arahk 2014 tarihi itibanyla mali durumunu ve aynl tarihte sona eren hesap ddnemine
ait faaliyet sonuglarr ile nakit akrmlannr Ttirkiye Muhasebe Standartlanna ve Bankactltk Diizenleme
ve Denelleme Kurumu tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna iligkin olarak
yayrmlanan yiinetmelik, tebli!, agrklama ve genelgelere uygun olarak do$ru bir bigimde
yansltmaktadlr.
Mevzuartan Kaynaklanan Diger Yiikilml

l)

tl iiklere lliskin Rapor

Sirketin defter tutma diizeni ve finansal tablolan kanun ve esas sdzleqmenin finansal rapodamaya

iligkin hiikiimlerine ve dngdrtilen hesap planrna uygundur.
2) Ytinetim Kurulu denetleme strastnda denetim kapsamrnda istenen agrklamalan yapmrghr.

AKTAN BAGIMSIZ DENETIM VE
YEMiNLi MALi MU$AViRLIK A.$.
Hilmi Takaz, YMM
Sorumlu Denetgi
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