
 

 

 

 

 

ARA DÖNEM BİREYSEL FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN 

SINIRLI DENETİM RAPORU 

 

 

Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na; 

Yönetim Kurulu'na; 

Giriş  

 

Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi’nin (Şirket) ve Bağlı Ortaklığı’nın (bundan sonra birlikte 

"Grup" olarak anılacaktır)  30 Eylül 2018 tarihli ilişikteki bireysel finansal durum tablosunun ve aynı 

tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait bireysel kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir 

tablosunun, bireysel özkaynak değişim tablosunun ve bireysel nakit akış tablosu ile önemli muhasebe 

politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. 

Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem bireysel finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34 

“Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı”na ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve 

gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime 

dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.  

Sınırlı Denetimin Kapsamı  

 

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (“SBDS”) 2410 “Ara Dönem Finansal 

Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından 

Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı 

denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin 

sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından 

oluşmaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim 

Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı bireysel finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek 

olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal 

bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli 

hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim 

görüşü bildirmemekteyiz.  

 

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı  

Ekli finansal tablolarda, grubun finansal borçları toplamı kısa vadeli 191.968.418 TL, uzun vadeli 

646.603.423 TL olmak üzere toplam 838.571.841 TL’dir. Söz konusu finansal borçların vade yapıları 

ve faiz oranları mevcut sözleşme şartları esas alınarak Grup yönetimi dipnot 8’de açıklanmıştır. 

Finansal borçların içerisinde yer alan  774.682.945 TL tutarındaki Denizbank A.Ş. ve Deniz Faktoring 

A.Ş.’ye ilişkin kredi ve faktoring borçları için, tutarları ve sözleşme şartlarına dair mevcut fiili durumu 

gösterir sağlıklı bir mutabakat yapabilme imkanı bulunamamıştır. 

 

 



 

 

 

 

Sonuç 

 

Sınırlı denetimimize göre, Şartlı Sonucun Dayanağı paragrafında belirtilen husus hariç olmak üzere, 

ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi’nin, bağlı 

ortaklığının ve iştirakinin 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla finansal durumunun, aynı tarihli finansal 

performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının Türkiye Muhasebe 

Standartlarına uygun olarak, doğru ve gerçeğe uygun bir görünümünü sağlamadığı kanaatine 

varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir. 

 

Dikkat Çekilen Hususlar 

 

Grup’un finansal tabloları şirketin sürekliliği ilkesine göre hazırlanmıştır. Grup’un Kısa Vadeli 

borçlarını Dönen Varlıkları karşılayamamaktadır. Grup’un bu konuyla ilgili olarak 2.10 numaralı 

finansal tablo dipnotunda yapmış olduğu açıklamaya dikkat çekeriz. 

 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. 

An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL  

 

 

 

 

 

 

Metin ETKİN 

Sorumlu Ortak Başdenetçi  

İstanbul, 13 Kasım 2018 


