2009 YILI DENETCİLER RAPORU
TURCAS PETROL A.Ş. GENEL KURULUNA

AUDITOR’S REPORT FOR YEAR 2009
TO THE TURCAS PETROL A.Ş. SHAREHOLDER’S
GENERAL ASSEMBLY
The Company’s
Name
: Turcas Petrol A.Ş.
Headquarter : İstanbul
Capital
: 136.500.000.-TL.

Ortaklığın
Ünvanı
: Turcas Petrol A.Ş.
Merkezi
: İstanbul
Sermayesi : 136.500.000.-TL.
Faaliyet Konusu: Her türlü petrol ürünleri, madeni yağlar
ve gresler ile petrol kimyası ürünleri, kimyevi maddeler,
boyalar, kimyevi gübre ilaçların imâli, alımı, satımı ithali,
ihracı, dağıtımı ve 15.04.1985 tarihinde tescil edilen Tadil
Mukavelesi’nde yazılı olan diğer işler.

Area of Operation: The production, purchase, sale,
import/export, storage and distribution of all kinds of
petroleum products and greases, lubricants, petro-chemical
products, chemical products, paints, chemical fertizlers and
other activities specified in the Amendment Agreement
registered on 15 April 1985.

Denetçilerin adı ve görev süreleri, ortak ve Şirket’in
personeli olup olmadıkları:
Nedret Ergene (05.05.2009-2009 yılı Genel Kurulu’na
kadar) Şirket ortağı ve personeli değildir.
Erdoğan Öcal.(05.05.2009-2009 yılı Genel Kurulu’na kadar)
Şirket ortağı ve personeli değildir.

Auditors’ names, tenures and relitions to the Company:
Nedret Ergene is not a shareholder and an employee of our
company, but he is the auditor till May.05.2009 up to 2009
Shareholders meeting
Erdoğan Öcal is neither a shareholder nor an employee of
our company, but he is the auditor till May.05.2009 up to
2009 Shareholders meeting.

Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetim Kurulu
toplantı sayısı:
Yıl içinde gerçekleştirilen 3 Yönetim Kurulu toplantısına
katılınmış, ayrıca 3 kez de Denetleme Kurulu toplantısı
yapılmıştır.

Number of the Directors’
Meeting Attended by
Auditors and number of the Board Auditors’ Meeting
Held:
The Auditors attended to all 3 of the Board of Directors’
Meetings held during the course of the year and the Board
of Auditors met 3 times.

Ortaklık hesapları, defter ve belgelerin üzerinde yapılan
incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı
hususu ve varılan sonuç:
Şirket defter ve belgeleri üzerinde 30.06.2009, 30.09.2009 ve
31.12.2009 tarihlerinde yapılan incelemelerde defterlerin
yasalar ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun
olarak tutulduğu tespit edilmiştir.

The scope of the examinations of Company accounts,
books and documents, the dates on which these were
carried out and conclusion reached:
The Company’s accounts, books and documents were
inspected in regard to their conformity with the Turkish
Tax Code and Turkish Commercial Code in June 30,2009
September 30, 2009 and December 31,2009. All these
accounts were found to be in conformity with the
Company’s records.

Türk Ticaret Kanununun 353. Maddesinin 1. Fıkrasının
3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan
sayımların sayısı ve sonucu: 2009 yılında Şirket veznesi 3
kez sayılmış, kaydi ve fiili kasa mevcudunun aynı olduğu
tespit edilmiştir.

In accordance with Article 353 Section 1 Clause 3 of the
Turkish Commercial Code, the number of occasion on
which the Company’s Treasury was inspected and the
result of those inspection:
During their term of office, the Auditors inspected the
Company’s treasury on 3 occasions and on every occasion
the treasury’s holding were found to be in accordance with
its records.

Türk Ticaret Kanununun 353. Maddesinin 1. Fıkrası 4
numaralı bendi gereğince yapılan incelemelerin tarihleri
ve sonucu:
Görev dönemi içinde, her ayın ilk işgünü yapılan
incelemelerde, o tarihde defter kayıtlarında gözüken kıymetli
evrakın mevcut olduğu ve defter kayıtlarıyla tam uygunluk
sağladığı görülmüştür.

Dates and results of inspections performed in
accordance with Article 353, Section 1, and Clause 4 of
the Turkish Commercial Code:
During their term of offıce, the auditors inspected the
Company’s books on the first day of every month to
ascertain that all liquid and fixed assets appearing in the
books actually existed. In all cases the books were found to
be accurate.

İntikal eden şikâyet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında
yapılan işlemler:

Complaints received, irregularities
measures taken in respect to these:

Görev dönemimiz içinde , kurulumuza intikal eden herhangi
bir şikâyet ve yolsuzluk başvurusu olmamıştır.
Turcas Petrol A.Ş.’nin 2009 yılı hesap ve işlemlerini, bu
işlemlerin dayanağı olan belgeleri ve Şirket defter ve
kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları, Sermaye

During our term of office, neither complaints nor reports of
irregularities have been reported. We have examined
Turcas Petrol A.Ş.’s 2009 accounts and operations and
documents, the Company’s books and accounts pertaining
to these operations in light of Turkish Commercial Code,
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observed

and

Piyasası Kanunları, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış
mevzuatlar, Şirket Ana Sözleşmesi ve genel kabul görmüş
muhasebe ilkeleri ve standartlarına göre incelemiş
bulunmaktayız.

Tax Code, Capital Market Code, regulations promulgated
in accordance with these laws , The Company’s Articles of
Incorporation and general principles of accounting.

Kurulumuzun yaptığı inceleme ve değerlendirmeler
neticesinde, ekli 31 Aralık 2009 tarihli bilançonun ve ekinde
yer alan mali tabloların Şirket’in 2009 dönemi faaliyet
sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta
olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sebeple, Şirket’in 31 Aralık
2009 tarihli Bilançosunun ve Gelir Tablosunun aynen
kabulüne ve Yönetim Kurulu ile Kurulumuzun ibrasına
karar verilmesini onayınıza arz ederiz.

Following the completion of the
examination and
evaluation, we find that the attached balance sheet, dated
December 31, 2009 and the financial statement, also
attached, are in full conformity with the result of the
Company’s 2009 operations and accurately and fully depict
those operations. For this reason the Company’s December
31, 2009 balance sheet and income statement have been
approved as received and are presented for your approval
where by we ask you to acquit our Board and Board of
Directors of responsibility.

Denetim Kurulu:

Board of Auditors:

Nedret Ergene

Nedret Ergene

Erdoğan Öcal
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Erdoğan Öcal

