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YONETIM KURULUNUN YILLIK FAALIYET RAPORUNA ILI§KIN
BAGIMSIZ DENETgi RAPORU
MMC Sanayi ve Ticaret Yatinmlar Anonim §irketi ve Bagh Ortakhklan
Yonetim Kurulu’na
G6rii§
IMMC Sanayi ve Ticaret Yatinmlar Anonim §irketi ve Bagli Ortakliklari 'nm ("§irket") ve bagli
ortakliklarimn (hep birlikte "Grup" olarak anilacaktir) 1 Ocak 2020-31 Aralik 2020 hesap
donemine ili§kin yillik faaliyet raporunu denetlemi§ bulunuyoruz.
Goru§umuze gore, yonetim kurulunun yillik faaliyet raporu iginde yer alan konsolide finansal
bilgiler ile Yonetim Kurulu'nun Grup'un konsolide finansal durumu hakkmda yaptigi irdelemeler,
turn onemli ydnleriyle, denetlenen tarn set konsolide finansal tablolarla ve bagimsiz denetim
sirasmda elde ettigimiz bilgilerle tutarlidir ve gergegi yansitmaktadir.
G6rii$un Dayanagi
Yaptigimiz bagimsiz denetim, Sermaye Piyasasi Kurulu ("SPK") tarafmdan yayimlanan bagimsiz
denetim standartlarma ve Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu (KGK)
tarafmdan yayimlanan Turkiye Denetim Standartlarmm bir pargasi olan Bagimsiz Denetim
Standartlarma (BDS'lere) uygun olarak yurutulmugtiir. Bu Standartlar kapsammdaki
sorumluluklanmiz, raporumuzun Bagimsiz Denetginin Yillik Faaliyet Raporunun Bagimsiz
Denetimine ili§kin Sorumluluklan bolitmunde ayrmtili bir gekilde agiklanmi§tir. KGK tarafmdan
yayimlanan Bagimsiz Denetgiler igin Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bagimsiz denetimle ilgili
mevzuatta yer alan etik hukumlere uygun olarak Grup'tan bagimsiz oldugumuzu beyan ederiz.
Etik Kurallar ve mevzuat kapsammdaki etige iligkin diger sorumlulukiar da tarafimizca yerine
getirilmi§tir. Bagimsiz denetim sirasmda elde ettigimiz bagimsiz denetim kamtlarmm,
g6ru§umuzun olu§turulmasi igin yeterli ve uygun bir dayanak olu§turduguna inaniyoruz.
Tam Set Konsolide Finansal Tablolara Ili§kin Denetgi G6ru§umuz
Grup'un 1 Ocak 2020-31 Aralik 2020 hesap donemine ili§kin tarn set konsolide finansal tablolari
hakkmda 11 Mart 2021 tarihli denetgi raporumuzda Smirli olumlu gdru§ bildirmi§ bulunuyoruz.
Yonetim Kurulu'nun Yillik Faaliyet Raporuna ili§kin Sorumlulugu
Grup yonetimi, 6102 sayili Turk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516 nci maddelerine ve
Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 11-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya iligkin
Esaslar Tebligi" ("Teblig") htikumlerine gore yillik faaliyet raporuyla ilgili olarak a§agidakilerden
sorumludur:
a) Yillik faaliyet raporunu bilango gununu izleyen ilk ug ay iginde hazirlar ve genel kurula sunar.
b) Yillik faaliyet raporunu; Grup'un o yila ait faaliyetlerinin aki§i ile her ybnuyle konsolide finansal
durumunu dogru, eksiksiz, dolambagsiz, gergege uygun ve duriist bir §ekilde yansitacak §ekilde
hazirlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara gore degerlendirilir. Raporda
ayrica, Grup'un geli§mesine ve kar5ila§masi muhtemel risklere de agikga i§aret olunur. Bu
konulara ili§kin yonetim kurulunun degerlendirmesi de raporda yer alir.
c) Faaliyet raporu ayrica agagidaki hususlan da igerir:
-Faaliyet yilmm sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve ozel onem tagiyan olaylar,
-Grup'un ara§tirma ve geligtirme gali§malari,
-Yonetim kurulu uyeleri ile ust duzey ybneticilere bdenen ucret, prim, ikramiye gibi mali
menfaatler, bdenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar
ve benzeri teminatlar.
Yonetim kurulu, faaliyet raporunu hazirlarken Gumruk ve Ticaret Bakanligmm ve ilgili kurumlarm
yaptigi ikincil mevzuat duzenlemelerini de dikkate alir.
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Amacimiz, TTK hiikumleri ve Teblig gergevesinde yillik faaliyet raporu iginde yer alan konsolide
finansal bilgiler ile Yonetim KuruiiTnun Grup'un konsolide finansal durumu hakkmda yaptigi
irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolanyla ve bagimsiz denetim sirasmda
elde ettigimiz bilgilerle tutarli olup olmadigi ve gergegi yansitip yansitmadigi hakkmda gdriii
vermek ve bu g6ru§umuzu igeren bir rapor duzenlemektir.
Yaptigimiz bagimsiz denetim, SPK tarafmdan yayimlanan bagimsiz denetim standartlarma ve
BDS'lere uygun olarak yurutulmu§tur. Bu standartlar, etik hukumlere uygunluk saglanmasi ile
bagimsiz denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yonetim Kurulu'nun
Grup'un konsolide finansal durumu hakkmda yaptigi irdelemelerin konsolide finansal tablolarla
ve denetim sirasmda elde edilen bilgilerle tutarli olup olmadigma ve gergegi yansitip
yansitmadigma dair makul guvence elde etmek uzere planlanarak yurutulmesini gerektirir.

11 Mart 2021, Ankara
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Sorumlu Denetgi
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