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l. GEN[L BiLcİLER

Raporun Ait olduğu Dönem
Tical€t unvanl
Ticaret sicili numarasI
MerkezAdresi
No.287 YeŞilköy-Bakıİköy/iSTANBUL

Şübe Adresi
Mcrkez İletişim Bil8ileİi
Telefon
Fax
E-posta adresi
intemet sitesi Adresi

Şübe İtetişim Biıgileri
Telefon
Pax
E-posta adresi
internet sitesi Adresi

0 |.0 1.20 l 7 -3 l. 1 2.20 |,l
Hedef Varhk Yönetim A,Ş.
2|664-5
Dünya Ticaret Merkezi,Ecs Bu§iness Park Blokları B-3 Blok Kat.8

Şub€miz yoktur

0212 805 08 18

02l2 465 04 03
info@hedeiiarlik.com
www.hedefoarlik.com

2. ŞiRKxTiN oRGANizAsYoN, sfRMAyf, VE ORTAKLlK YAPIsI

ortağln Adl soyıdl Unvanü
s€fmsye

PayI
sermaye TüıarI

Yavuı ÇALlŞ Yönetim Kurulu Başkant 6.800.000 6,800.000,00

Abdul!ahhat ÖzKöK Yönetim Kurulu Başkan Yardlmclsl 4.400.000 4.400-000,00

cem cek özkök Yönetim Kurulu ÜYesi 4,400.000 4.400.000,00

can özKöK Yönetim Kurulu Üyesi 4.400.000 4.40o.0o0,00

ToPLAM 20.000.000 20.0o0.000,00

Hesop D6nemi içinde üleydanı Gelen Değişiklikler:

Hesap dönemi l0.00o.oo0,00Tlslndan 20.0oo.o00,0oTl-s|na yükseltmek için olağanüstü genel kurul

yapmüşlır, seren Göze 2TL değerindeki 2 adet hisse§ini Yavuz Çaltşa Devretmiştir,

imtiyazh Pıylıra ilişkin Bilgiler:

ı)imtiyazlı Pay Miktan : Bulunmamaktadtr.

n Açlklama : Bulunmamaktad|r.Payların oy Haklarına

N.
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3, ŞİRKETiN YöNETİM oRGANI, üsT DüztY YöNtTici vE PERsoNEL
BiLGiLERi

ı) Şirketin Yönetim oİgrnı

b)ŞiİkĞtin Üst Düzey Yöneticileri

c) Persoİal sıyısl

i yön€tim kuıulu

: Yavuz Türkeri - Genel Müdür
Yunus Dumlu - Genel Müdüf Yardımctsı

:6

,ı. şiRKf,T GENEL KI]RULIINCA vf,RİLEN iziN çERÇEITSİIYDI YöNETiM
ORGANI üYELERiNiN ŞİRKETLE KENDisi VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI
iŞLIMLER İLE RİKABET YASAĞI KAPSAMINDAKi FAALiYf,TLERi
HAKKINDA BiLGiLf,R
Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri genel kuru|dan izin almakslzln kendileri ve başkaları

nam|na veya hesablna bizzat ya da dolayll olafak şirketle herhangi bir işlem yapama7lar

20l7 faaliyet y,ll içinde yönetim kurulu üyeleri Şirk€t il€ ilgili işlem yapmamlş ve faaliyet

konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamtşlardlı

YÖNf,TİM ORGAN! ÜYELERi lLEÜST DÜZEY YÖNETİCiLERE SAĞLANAN
MALi HAKLAR
Şirket iist düzey yöneticilerine 20l7 y|l| içinde 2l1.5l4,07 TL brüt ücret ödcmesi
yapılmıştıı

ŞiRK-ETlN ARAşTIR-rrA vf, GELişTİRüuE çALIşMALARI

Şubat 20l6 ıarihinde faaliyetlerine başlayan şirketimizde, kuruluş aşamasInda, borçluların

takibine yönelik sistem altyapls, kurulmuş olup, bunun dışında tabi olunan mevzuata uygun

muhascbe kaylttarının oluşıurulnaslna yönelil slslem oluşrurulmuştur. ileriki donelnlerdc

ihtiyaca göre mevcut sistemin revize edilmesi düşünülmektediı

şiRKİT FAALiYETLERı Y[ FAALiYETLERE İLİşKİN öNEMLi GELiŞMf,LER

6.

1.

a)Şirketin ilgiIı he§ap döneminde yapmüş olduğu yıtınmlerı ilişkin bilgilerl

Şirket 20l7 yılı içerisinde toplam 5 adet ihalede 257 milyon TL tik poftflryü l2,4 milyon TL
ye satın almıştır

b)Şirketin iç kontrol sisıemi ve iç denetim faıliyetleri hık]ondı bilgilcr ile yönetinl

ofganıoın bu konudıki gÖrÜşaiI

Şirket faaliyetlerinin yönetim stratğisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin

bir şekilde mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesini, hesap ve kay,t düzeninin

bütünlüğünü ve güvenilirliğini, veri sistemindeki bilgilerin zamanında elde edil€bilir!iğini

sağl

4
amak amacüyla iç kontrol si



HI]DEF VARIIK YÖNETiM A.Ş.

01.01.20t 7 _ J 1.12.20l7 DöNtMi Y|LLIK FAALiYET RAPORU

c)Şirketin doğİüdın vĞyı dolayh iştirııJ€ri ve pıy oroolannı ilişkin bilgiler;

Bulıınmamaktadır.

d)Şiİketin iktisıp ettiği kendi pıytınnı ilişkin biıgiler: Bulunmamaktadtr

e) Il6ap dönemi içe.i§inde yİpllen özel denetime ve kımu denetimine ilişkin ıç!klımılar:

20|6-2011 yılı faaliyetlerimiz ile ilgili olarak şirketimiz Bankac|l|k ve Düzenlem€ ve

Denelleme Kurumu tarafından deneıime tabi tutulmuştuı Bununla birlikte tabi oldıüğumuz

mevzuat gereği şifketimiz yılda bir kez Avfasya Bağ,m§ız Denetim ve Yeminli Mali

Müşavirlik A.Ş firmasl tamfından denetleomektedit Ayrıca şirket Paribus YMM denetim

firması tarafından geçici vergi dönemlerinde vergi mevzuatl açısından denetime

tutulmaktadlr.

f) Şiİkel ıleyhine ıçılİn ve şirk€tin mıli dufumunu ve fıstiy€llerini etkileycbilecek

nitelikıeki d.vslarve olıll sonuçlen hakktndı bilgiler:

izmir 5.icra Müdii.lüğü 20'111853'7 E.

Takip Ç|klşl| 2,003,43 TL
2.732,20 TL TutaIında teminat yatırılarak lakip durdurulmuştul.

izmir 5.icra Müdürlüğü 20l7l8539 E.

Takip Çıkışli 2.003,43 TL
2.641,45 TL Tutarlnda teminat yahrılarak takip durdurulmuşfur,

Konya l0. icra Müdürlüğü 20l7ll0379 E.

Takip Çıkışı: 79.809,60 TL
Müvekkil şirket talafından alacak davası açılmış olma§ı sebebiyle, icra müdürlüğü tarafından

takip duralurulmuştuİ, Davanln aleyhe sonuçlanmasü halinde, söz konusu tütar Hedef varllk

A.Ş. tarafından ijdenecek olup, karann kesinleşmesine müteakip Fibabanka A,Ş,'ye rücu

edilecektir, Fibabanka A.Ş. ile imzalanmış olan temlik sözl9şmesi 8ereğince, söz konusu

borcun ödenmesinden FibabankaA.Ş- sorumlu bulunmaktadır.

g)Mevzuat hükümleİine ayklrı uygulamalar nelteniyl€ şirket v€ yönetim organl üyeleri

hakkındı uygulanan idsri veya adli yaptırtmlara ilişkin açıklamelar:

Bulunmamaktadır.

h) ceçmiş dönemlerde betirlenen hedeflerc ulışültp ulışllamadığl, genel kurul kararlıflnln
y€İinc getiritip getirilmĞdiği, h€defler€ ulaşllamam§sı veyı kırarlar yerine

getiritmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiter v€ değerlendirmeler:

Şi.ket 20l6 yılında kurulmuştur.

alınan karaIlara titizlikle uyu

Ana sözleşmesinde belirtilen ve şirketin yönetim kurulunda
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i) Yıl içerisinde olığınüstü genel kurul toplıntlsl yaptlmışsa, toplıntınln terihı toplanİda

ıhnan karıfler ve bunı ilişkin yıpılın işlemlerde dahil olmİk üzeİe olağınü§tü genel

kurul. ilişkin bilgilerl

l3.t2.20l7 tarihinde şirket sermayesini l0.000.000,00Tlsından 20.000.000,00Tlsına

yükseltmek için olağanüstü 8enel kur!lyapmlştlr, olağanüstü Genet Kurulda sermaye artırıml

ve tadit metninin kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

j) Şirketin yll içind€ yıpm§ otduğu bığış ve yerdlmleİ ile §osyıl sorumlulük pİOjeleri

terçevesinde yapllın hartımalıra ilişkrn bilgiler:

2017 yılı içerisinde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında herhangi bir

harcama yaptlmamıştlr.

k)Şirkeıler topluluğunİ bağll bir şirketse; hekim şirketl€, hakim şirk€te bağh bir şirketle,
hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da onı bağ!ı bir şirketin yaranna yıptlğı

hukuki iştcmler vc geçmiş faaliyet yıltnda hekim şirketin ye dı ona bığlı bir şirketin
yıfınna ahnan veya allnmısrndın kaçlnllan ıüm diğer önlemler:

Şirket şirketlcr top]uluğuna bağlı bir şirket değildir.

E. FiNANSAL DLIRUM

İ) Finınsal dulümİ ve fıaliyet sonuçlınnı ilişkin yönetim organlnln analizi ve

değ€İtendirmesi, planlanan faıliyetlerin gefçekleşme derecesi, belirlenen stratejik

hedetler ka§ıslnda şirketin durumui

Yönetim kurulu 5irketin karlılığını artırabilmek için çalışmaktadıı

b) Geçmiş ylllırlı karşılİştlrmıh olarak şirketin yll içindeki
oluşturmİ kapesiıesi, karhhğ, ve borç/öz kıynak oranl
§onuçlan hakklnda fikir vcrec€k diğer hu§u§lİra ilişkin

§at§lın, verimliliği, gelir
ile şirket faaliyellcrinin
bilgiler ve ileriye dönük

bcklcnıitcrı
20l6 Yıl, 2017 Yılı

Dön€m Kon / (zare.D

Dönem Kan v€rgi vc Yasıl Yük
l2.651.000.00 6.248.000,00

Dönem Net Karü / (zarırı) l2.651.000,00 6,218,000.00

c) Şirketin scrmıye§inin ka§ıhkslz kahp kalmadığtna veya borca batık olup olmadığlnı

itişkin ıespit ve yöneıim orgİn! değerlendirm€leril

Şirketin sermayesi karşılıks|Z ka
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d) Varse şirketin fınansal yıpısını iyileştirm€k için ıhnmasl dilşünülen önlemlcri
Yıl içinde sermaye artlrlml yapt|ğ|mız için finansal yaplmtz yeterince kuvvetlidir, ilerili
dönemlerde ihtiyaca göre sermaye an|şl yeniden yapIlabilir,

Kaİ pıyt dağıtüm politikaslna ilişkin bilgiler ve kar dağ(lml yapılmayacalsa

gerekçesi ile dİğıtılmayan kirın nıstl kullanıIacığtnı iıişkin önerit

20l7 ylllnda kar dağltımü yapIlmamıştır.

RİSKLER VE YÖNBTİM ORGANINÜN DEĞERLENDİRiLMf, Sİ

a) vers. şirketin öngörülen ri§kleİe kırşl uygulayacağl risk yönetimi poliıikgsınİ
ilişkin bilgilerı
Şi.ketin maruz kaldığı başlıca riskler finansal riskler (kedi, kur, faiz, likidile ve §ermaye

riski), operasyonel riskler ve hukuki riskter olarak üç ana başl|kta takip edilmektcdir,

Şirket bu risklere karşı gerekli tedbirleri almaktadlr,

b) oluşturulmuşsı riskin erken saptanmesl ve yönetimi komite§inin çshşmala na ve

İıporlannı ilişkin bilgilcİl
Riskin erken saptanmasI ve yönetimi komilesi bulunmamakıadlr-

c) satrşlar, vefimliliı! gelir yaİatma kapı§iıe§i, kerhhlq boaç/öz kaynak oranl ve

bĞnzeri konulaİda ileriye dönük riskler,

20l6 2ll|1

Likidite oranl
Cari orın

AktifDevir Hlzı
Brüt sat!ş kAn orünı
Özsermaye karhlığı

Neı i§l€tme §ermıye§i

|2,79

l2,19
0,6

0,75

0,56

25.423.000

185,6,4

185,64

o,49

o,29

0,16

43.945.00o

d) DiĞER HUSUSLAR

a) Faatiyet yrhnln sona ermesinden sonra şirkette meydanı gelen ve ortaklınn,

alacıkhlann ve diğcİ ilgili kişi ve kurutuşlann haklıİınl etkileyebilecck nitclikteki

özel önem tışlyın olaylara i|işkin aç

Buluımanrakıadır
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b) ilıvebiıgiler:Bulunmamaktadlr.

Bu rapor; cümrük ve Ticaret Bakanltğı taraflndan 2E.OE.20I2 tarih ve 2t395 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan "Şifketlerin Ylllık Faaliyet Raporunun Asgari içeriğinin Belirlenmesi Hakkında

Yönetmelik" hükümlerine uy8un olarak 2 (iki) nüsha hazırlanmtşttr. 09.03.20lE

üy9.
cam cek ozkok

T.C,2333El77206 T.C.6084Il86790 T.c. 5l86928

ı]K-) 20ı7 Finansal l':ıblolrr|

Başkan Başkan Yrd. 
_

Yavuz ÇALIŞ Abdullahhat oZKoK
üy"

Can öZKöK
T.C,60E]8l86864

üy"
yavuz Türkeri

T.c.3059t256l76

^W
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1.1.5
1.1.6
1.1.7
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12,3 Bankalal hegündaki net (anlş) eahş
1 2 4 K.edileİdeki nel a.t§
1 2 5 Dioer atiille.de net anlş
1 2 5 Bankalann mevduallannda nelanlş (aal]ş)
1 2 7 oiğel mevduat]a.da nel a.tlş (a2a lş)
1 2 3 Alnan kĞdie.dekinet an ş (azal§)

1.29 vadesiOehiş borçl.da nd anlş (szahş)

1210 Diğel boçla.da net aıt§ (aa]lş)
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lkıjgD edilen is!İaküe.. bağüi onakkk ve ürlükte konltl edie.

Elden çRanlan ]şti€klel, bağh onaklk v€ bİlikte konl@ledijen

2 3 satln alünan menkullğv6 gaynmanku le.
2 4 Elden ç*anlan mnkds garmenkulleİ
25 E ldo .dilon gll lmaya hetr l5nan9a L va lkla.
2 6 €lde. ç*anlan satimaya haztrlinanğalvaİ]]kaİ
27 sannalmanyatlnmamaçhmenkuldeğeı]er
23 sal lan yallnm a@çl, menkuldeğe.ler

c. Flt{ANsliAl{F^^IIYEİLERIİEİLİşK|NNAK|TAK|şLAR|
|||. fh.n.n.n f.ıllyd.nnd.n s.ğl.n.n l{.l Nıkn
31 KİedilelVe ih6ç edile. men k u l değene.don sğlanan nakl

Kİedilel ve ihĞç ed]ıe. menkul değeielden kaynaklanan nakit

33 lh.açeailen smaye aEçlan
3 iı Temeto ödemele.i
35 Fi.a nsal kİa|amaya |iskin ödemo e.
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Alnan Ücrol ve Komisyonlal
E de Ed en Diğel Karançl..
kEl olaĞk Muh5sebe.ştllen Donuk Ala€k]ad.n Tah9iaılal
Peende ve Himel Tedalk Eden e.e Yapian Nak]tÖdemeler

F!a|ly.$.r İo n u. u .kol v. p..ifleİneİl değlrlm
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Geçeğe uyou. değel hfu kza yans aniinansalv net(aınş)
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l( !dı v,aü. lG.üİ vı!tıı)

Dtar v.d V. Y.d Yoku,ıru*l.
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ool{Eı xlRl {r.1.].2)

6.Anl, oöcnı..z.t c}
Bjnrld İ.nlp Y..a Y-.k 

^rç. 
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B. .d. Bmkülm., v. Tunnu zdilu Y.ul adl. ()
B. D^ğn!^Ellii }lEİ ooNEr xlRl t{A{r,3+i..+1..}t
ofukla Bliml İff.l10 C)

In yrİ x1.1 sndl s.İirl.,lm

x&v.z.,!on İıü 6.19..l s.ıııİl

Yan d.,ı K(ü! T.nıll0 t)

lnıiiyüıl Hlu s.r,.al 5.1!1pı.riB

Kİ V. 2E on rü,0, B.h..r sdrığiB
lkİİc T.!j9 Y-d Y...l 

^ıç. 
C)

lİrüd T.{P Y..d Y.d.kli t)

lrıür.rl Hüg sĞdl sairlğld

Karv. z. oükl|a, &|c..! s.ilDhru
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lmtlyalı Hl@ s.6dl saılpbnm
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