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Sepaş Plastik Ambılaj Sınayi ve Ticaret Anonim Şirketi

yönetimm kurulu'na

A) Finansal Tablolarrn Bağımsız Denetimi

1. Giirüş

Sepaş Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirkef')'nin 31 Aralık 2020 :rınh\i finansal
durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kir veyazarar tablosu, özkaynak değşim
tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalannı özetleyen dipnotlar ve diğer açıklaycı
notlardan olusan ilişikteki finansal tablolanru denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşiimüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket'in 3l Aralık 2020 tarihi itibanyla finansal
durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performanstnı ve nakit akıslannı,
Büyiik ve Orta Ölçekli İşletmeler Finansal Raporlama Standartlan'na uygun olarak tiim önemli
yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2. Görüşün Dayanağ

Yaptığmızbağmsız denetim, Kamu Gözetimi, MuhasebeveDenetim Standartlan Kurumu ("KGK")
tarafından yaymlanan Ttirkiye Denetim Standartlannın bir parçasl olan Bağmsız Denetim
Standartlanna ("BDS") uygun olarak yiirütiilmüştiir. Bu Standartlar kapsamındaki
sorumluluklarımız, raponımrlzun Bağmsrz Denetçinin Finansal Tablolann Bağmsız Denetimine
İliştln Sorumluluklan böltimiinde aynntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarahndan yaymlanan
Bağmsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağmsız denetimiyle
ilgili mevzuattayer alan etik hiikiimlere uygun olarak Sirket'ten bağmsız olduğumuzu beyan edeiz.
Etik Kurallar ve mevnıat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafimızca ye,ine
getirilmiştir. Bağmsız denetim sırasrnda elde ettiğmizbağmsız denetim kanıtlannın, görüstimüzün
oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Kilit Denetim Konusu

Kilit denetim konulan, mesleki muhakememize göre cari döneıne ait finansal tablolann bağmsrz
denetiminde en çok öneıı arz eden konulardır. Kilit denetim konulan, bir bütiin olarak finansal
tablolann bağmsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşiimtiziin
oluşfurulmasrnda ele alınmış olup, bukonularhakkında ayn bir görüş bildirmemekteyiz.Tarafımızca;
aşağda açıklanan konular kilit denetim konulan olarak belirlenmiş ve raponımuzda bildirilmistir.
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Alacakların geri kazanılabiIirliği Konunun denetimde nası! ele alındığı

Şirketin, 3].. L2.2O2O tarihl ltlbariyle
tutarında ticari alacakları
( 3 1 .L2.2O19 : 19 L.L48. 548)

278.756.763 TL

bu!unmaktadır.

Şirket ma!i tabloları incelendiğinde şirketin ticari alacakları
denetimimiz açısından önemll blr konudur.

Bu konuda uyguladığımız denetim
prosedürleri özetle;
- A|acak yaşIandırma çalışmasının analitik
o|arak incelenmesi ve tahsilat devir hızının
önceki yıI ile karşılaştırılması,

- Tahsi|ata ilişkin herhangi bir anlaşmaz|ık
veya dava durumu olup olmadığının
araştırılması ve hukuk müşavirlerinden
devam eden alacak takip davalarıyla ile i|gili
bilgi alınması.

Müteakip dönemde yapıIan tahsilat|arın
örnekleme yoluyla test edilmesi

Hasılatın finansaI tablolara kaydedilmesi Konunun denetimde nasıl ele alındığı

Gelirlerin kaydedilmesi; Şirket 1 Ocak2O2O - 31 Ara|ık
2O2O dönemi içerisinde 805 .L22.295 TL tutarında satış
hasılatı elde etmiştir.

Not 2 "Hasılat"bölümünde belirtlldiği üzere; satış ge!ir|eri
güvenilir bir şekilde ölçülebildlğinde ve işIemlerden
kaynaklanan ekonomik faydalar Şirket tarafından elde
edilecek olduğunda gerçeğe uygun değeriyle
kaydedilmelidir.

Hasılat, Şirket'in kar veya zarar tablosunda en önemli
tutarlardan birini temsil etmekte ve Şirket'in teme!
performans göstergeleri üzerinde ağırlık|ı etkiye sahip
o!masından doIayı denetim prosedürlerimiz açısından
önemll bir husus ihtiva etmektedir.

BeIirtilmiş olan sebeplerle söz konusu satışların
muhasebeleştirilmesi denetimimiz bakımından önemIi bir
konudur.

Bu konuda uyguladığımız denetim
prosedürleri özetle;

- Hasılatın muhasebeleştirilme sürecinin
a n !aşıIması,

- Hesaplamalara esas tutarların doğruluğu ve
tamIığına ilişkin gerçekleştirilen
değerlendirmeler ve karşılık olarak finansal
tab|olara yansıtıIan tutarın geçmiş
dönemlerde oluşan o!ay!ardan kaynaklanan
yükümlülük olup olmadığı hususu ile
ekonomik fayda içeren kaynakların
işletmeden çıkması ihtimalinin
değerlend iril mesi, prosed ürlerini
içermektedir.
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4. Dikkat Çekilen Hususlır

Şirket, 25.08.202l tarihinde, 7326 sayı|ı "Bazı Alacaklann Yeniden Yapılandınlması ile Bazı
Kanunlarda Değşiklik Yapılmasına İişkin " Kanun hiikiimlerinden yararlanma yolu gitrniştir. Bu
kapsamda, 39.960.000 TL. Stok arttrnmı içn 2.786.400 TL indirilebilir Katma Değer Vergisi
ödemesi yapılmıstır. §ot: 29)

5. Finınsıl Tablolar ile BaFmsız Denetçi Rıporu Dışındaki Bilgiler

6102 saylı Tiirk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem görmeyen
şirketlerde, Riskin Erken Teşhisi Komitesi denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı
olarak bildirmesi halinde kurulur.

Aynı Kanunun 398. Maddesinin 4. Frl«asrna göre bağmsız denetçinin, yönetim kurulunun şirketi
tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini
gerçekleştirebilmek için 378. Maddede öngörülen sisteıni ve yetkili komiteyi kurup kurmadığnı,
böyle bir sistem varsa bunun yaplsl ile komitenin uygulamalannı açıklayan, esaslan KGK tarafindan
belirleırecek, ayn bir rapor diizenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna suııması
gerekmektedir.

Finansal durum tablosu tarihi itibariyle riskin erken teşhisine yönelik denetçi tarafindan
gerçekleştirilecek çalışmalann kriterlerine ve rapoTrın esaslanna ilişkin ikincil mevzuat heniiz
yaymlanmadığndan dolay, Şirket biinyesinde riskin erken teşhisi komitesinin kurulmasırun gerekli
olup olmadığna yönelik denetçi kanaati oluşturmak izere bir çalısma gerçekleştirilmeıniştir ve bu
amaçla ayn bir rapor düzenlenmemistir.

6. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolırı hlşl<ln Soruırıluluğu

Şirket yönetimi; finansal tablolann Büytik ve Orta Ölçekli İşletmeler Finansal Raporlama
Standartlan'na uygun olarak hazırlaı:rırıasrndan, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya
hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tablolann hazır|anmasrnı sağlamak için gerekli
gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tablolan hazırlarken yönetim; Şirketin siirekliliğni devam ettirme kabiliyetinin
değerlendirilmesinden, gerektiğinde siireklilikle ilgili hususlan açıklamaktan ve Şirket'i tasfiye efine
yadaticari faaliyeti sona erdirme niyeti yadamecburiyeti bulunmadığ siirece isletmenin siirekliliğ
esaslnr kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.
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7. Bağmsız Denetçinin Finınsal Tıbloların Bığrmsız Denetimine İllşl<ln Sorumluluğu
Bir bağmsız deııetimd e, bizbağmsız deııetçilerin sorumluluklan şunlardır:

Amacrmrz, bir bütiiıı olarak finansal tablolann hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip
içermediğne ilişkin makul güveııce elde etmek ve görüşiimiizü içereıı bir bağmsız denetçi raporu
diizenleırıektir. BDS'lere uyguıı olarak yiirütiilen bir bağmsız denetim sonucunda verileıı makul
güvence; yiiksek bir güveııce seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığn her zannan tespit
edileceğni garanti etrrez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıklann, tek başına veya
toplu olarak, finansal tablo kullanıcrlannrn bu tablolara istinadeıı alacaklan ekonomik kararlan
etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

BDS'lere uygun olarak yiirütiilen bir bağmsız denetimin gereğ olarak, bağmsız deıretim boyıınca
mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğmizi sürdürmekteyız. Tarafimızcaaynca;

o Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlıslrk" riskleri belirlenmekte ve
değerlendirilmekte; bu risklere karsılık veren deııetim prosediirleri tasarlanmakta ve
uygulanmakta ve görüşiimüze dayarıak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
edilmektedir (Hile; m|ıvazaa, sahtekörlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykın beyan veya iç kontrol
ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığ tespit edememe riski, hata
kaynaklı öneınli bir yanlışlığ tespit edeıneıne riskinden yüksektir.).

o sirketin iç kontroliiniin etkinliğne ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değl ama duruma
uygun denetim prosedtirlerini tasarlamak amacryla denetimle ilgili iç kontrol
değerlendirilmektedir.

o yönetim tarafindan kullanılan muhasebe politikalanrun uygunluğu ile yapılan muhasebe
tahminlerinin ve ilgili açıklamalann makul olup olmadığ değerlendirilmektedir.

ı Elde edilen deııetim kanrtlanna dayanarak, Şirketin siirekliliğni devam ettirme kabiliyetine
ilişkin ciddi şüphe oluşfurabilecek olay veya şartlarla ilgili öneırıli bir belirsizliğn mevcut
olup olmadığ hakkında ve yönetimin işletınenin siirekliliğ esaslru kullanmasının uygunluğu
halJ<ında §onuca vanlmaktadır. Onemli bir belirsizliğn mevcut olduğu sonucuna vartnarfrız
h6linde, raponımuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu
açıklamalann yetersiz olmasr durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermeıniz
gerel«nektedir. Vardığmz sonuçlar, bağmsız denetçi raporu tarihine kadar elde edileıı
denetim kanıtlanna dayanmaktadrr. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirketin
siirekliliğni sona erdirebilir.

Diğer hususlann yanı sıra, denetim srrasrnda tespit ettiğmiz önemli iç kontrol eksiklikleri d6hil olmak
izere, bağmsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli deııetim bulgulannı üst
yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.
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B) Mevzuatüan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İllşl<ln Rapor

6102 saylı Tiirk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin dördiincü fikrası uyıınnca;
Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık2020 hesap döneminde defter futna diizeninin, TTK ile Şirket esas
sözlesmesinin finansal raporlamaya ilişkin hiiHimlerine uygulı olmadığna dair öneınli bir hususa
rastlanmamrstrr.

TTK'nın 402'nci maddesinin dördiincü fikrası uyannca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim
kapsamında istenen açıklamalan yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağmsrz denetimi yurütilp sonuçlandıran sorumlu denetçi Miktat KESKİN'dir.

İstanbul, 23.09.202l

giRrEşiM BAĞIMSIa DENETİM VE rrMM A.ş.
Miktat KESKİN.
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