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YÖ NETİM KURULU’NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞ KİN BAĞIMSIZ DENETÇ İ RAPORU

Burgan Finansal Kiralama Anonim Ş irketi Genel Kurulu’na

1) Gö rü ş

urgan Finansal Kiralama Anonim Ş irketi’nin (‘Ş irket” ) 01/01/2019 - 31/12/2019 hesap dö nemine iliş kin
yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Gö rü ş ü mü ze gö re, yö netim kurulunun yıllık faaliyet raporu iç inde yer alan finansal bilgiler ile Yö netim
Kurulunun Ş irketin durumu hakkında yaptığ ı irdelemeler, tü m ö nemli yö nleriyle, denetlenen tam set
finansal tablolarla ve bağ ımsız denetim sırasında elde ettiğ imiz bilgilerle tutarlıdır ve gerç eğ i
yansıtmaktadır.

2) Gö rü ş ü n Dayanağ ı

Yaptığ ımız bağ ımsız denetim, Kamu Gö zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
tarafından yayımlanan Tü rkiye Denetim Standartlarının bir parç ası olan Bağ ımsız Denetim
Standartlarına (BDS’lere) uygun olarak yü rü tü lmü ş tü r. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarım iz,
raporumuzun Bağ ımsız Denetç inin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağ ımsız Denetimine lliş kin
Sorumlulukları bö lü mü nde ayrıntılı bir ş ekilde aç ıklanmış tır. KGK tarafından yayımlanan Bağ ımsız
Denetç iler iç in Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağ ımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hü kü mlere
uygun olarak Ş irket’ten bağ ımsız olduğ umuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki
etiğ e iliş kin diğ er sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiş tir. Bağ ımsız denetim sırasında elde
ettiğ imiz bağ ımsız denetim kanıtlarının, gö rü ş ü mü zü n oluş turulması iç in yeterli ve uygun bir dayanak
oluş turduğ una inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İliş kin Denetç i Gö rü ş ü mü z

Ş irketin 01/01/2019 - 31/12/2019 hesap dö nemine iliş kin tam set finansal tabloları hakkında 10 Ş ubat
2020 tarihli denetç i raporumuzda olumlu gö rü ş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yö netim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İliş kin Sorumluluğ u

Ş irket yö netimi, 6102 sayılı Tü rk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 514 ve 516’ncı maddelerine” ) gö re yıllık
faaliyet raporuyla ilgili olarak aş ağ ıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanç o gü nü nü izleyen ilk ü ç ay iç inde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; ş irketin o yıla ait faaliyetlerinin akış ı ile her yö nü yle finansal durumunu
doğ ru, eksiksiz, dolambaç sız, gerç eğ e uygun ve dü rü st bir ş ekilde yansıtacak ş ekilde hazirlar. Bu
raporda finansal durum, finansal tablolara gö re değ erlendirilir. Raporda ayrıca, ş irketin
geliş mesine ve karş ılaş ması muhtemel risklere de aç ıkç a iş aret olunur. Bu konulara iliş kin
yö netim kurulunun değ erlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aş ağ ıdaki hususları da iç erir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra ş irkette meydana gelen ve ö zel ö nem taş ıyan
olaylar,

- Ş irketin araş tırma ve geliş tirme ç alış maları,
- Yö netim kurulu ü yeleri ile ü st dü zey yö neticilere ö denen ü cret, prim, ikramiye gibi mali

menfaatler, ö denekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar,
sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yö netim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığ ının ve ilgili kurumların yaptığ ı ikincil
mevzuat dü zenlemelerini de dikkate alır.
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5) Bağ ımsız Denetç inin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağ ımsız Denetimine İliş kin Sorumluluğ u

Amacımız, TTK hü kü mleri ç erç evesinde yıllık faaliyet raporu iç inde yer alan finansal bilgiler ile Yö netim
Kurulunun yaptığ ı irdelemelerin, Ş irketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağ ımsız denetim sırasında
elde ettiğ imiz bilgilerle tutarlı olup olmadığ ı ve gerç eğ i yansıtıp yansıtmadığ ı hakkında gö rü ş vermek ve
bu gö rü ş ü mü zü iç eren bir rapor dü zen lemektir.

Yaptığ ımız bağ ımsız denetim, BDS’lere uygun olarak yü rü tü lmü ş tü r. Bu standartlar, etik hü kü mtere
uygunluk sağ lanması ile bağ ımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yö netim
Kurulunun yaptığ ı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup
olmadığ ına ve gerç eğ i yansıtıp yansıtmadığ ına dair makul gü vence elde etmek ü zere planlanarak
yü rü tü lmesini gerektirir.

Bu bağ ımsız denetimi yü rü tü p sonuç landıran sorumlu denetç i Yaş ar Bivas’ dır.

Gü ney Bağ ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü ş avirlik Anonim Ş irketi
A of Ernst Young Global Limited
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