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!"Iühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin ve iktisadi
lşletmestnln, 2014 xılına ait işlem ve hesapları ile 31.12.2014 tarihli Dernek işletme Hesabı
Tablosu ve Iktisadi Işletmenin Bilançosu ile Gelir Tablosu tarafımızdan incelenmiştir.

Derneğin işletme Hesabı Tablosu ve iktisadi işletmenin 2014 yılı Bilanço ve Gelir
Tablosuna ait değerlendirmeler aşağıda açıklanmıştır.

Derneğin 2014 Yılı işletme Hesabı Tablosu:

31.12.2014 tarihi itibariyle Derneğin giderler toplamı 8.188;T1 TL olup, bunun 440,00 TL'si
Genel Gider (web sitesi barındırma ve alan adı ücretleri, noter ve banka masrafları),
7.744,71 TL'si ise ENAEE Dernek üyelik aidatı gideridir.

Derneğin 2014 yılı geliri olarak üyelerden 5.945,00 TL aidat ve giriş ücreti tahsil edilmiş ve
bir özel şirketten 4.440,00 TL bağış alınmıştır. 2014 içinde iktisadi işletmeden 1.200,00 TL
kar transferi yapılmıştır. 2013 yılından devreden banka ve kasa mevcudu 3.302,77 TL ve
2015 yılına devreden 33,82 TL borç dikkate alındığında gelir toplamının 14.921,59 TL'ye
ulaştığı tespit edilmiştir.

Derneğin, 2014 yılında elde edilen gelirler (14.921,59 TL) ile aynı yıl yapılan harcamalar
(8.188,71TL) karşılaştırıldığında, 2014 yılı gelir fazlası olarak 6.732,88 TL elde edildiği
görülmüştür. Derneğin yıl sonu itibarıyla 33,82 TL kısa vadeli borcu bulunmaktadır.

iktisadi işletmenin 2014 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu:

Dernek iktisadi işletmesinin yılsonu itibariyle Aktif Toplamı 704.276,69 TL olup, bunun
695.976.14 TL'si Dönen Değerlerden, 8.300,55 TL'si Duran Değerlerden ileri gelmektedir.

31.12.2014 tarihi itibariyle Dönen Değerler içerisinde yer alan Hazır Değerler (banka ve
kasa) toplamı 644.725,58 TL olup, bunun 644.622,34 TL'si Türkiye iş Bankasında vadeli ve
vadesiz mevduat hesabı ve yatırım fonu olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca dönen
değerler içerisinde; 3.150,00 TL New Island Education Ltd ticari alacaktan, 2.482,80 TL
l.s.x.l, BEDAŞ, iGDAŞ, Süleyman Meriç verilen depozito ve teminatlardan, Diğer Dönen
Değerler içerisinde ise 39.292,83 TL Devreden Katma Değer Vergisinden 6.324,93 TL
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlardan olduğu görülmüştür.

iktisadi işletmenin yıl sonu itibarıyla 69.994,04 TL kısa vadeli borcu bulunmakta olup; bu
miktarın, 3.246,32 TL'si firmalara olan ticari borçlardan, 50.985,13 TL'si kurucuya olan
borç ve 1.736,54 TL'si Türk Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş. ve 7 kişiye ait diğer
çeşitli borçlardan, 14.268,51 TL'si ödenecek vergi ve SGK priminden, -242,44 TL'si borç
ve gider karşılıklarından ileri gelmektedir.

işletmenin, 11.722,18 TL net vergi karşılığı bulunmaktadır. 2.500 TL sermaye ile kurulan
işletmenin ödenmiş sermayesi 700 TL'dir.

iktisadi işletmenin Öz Varlık toplamı 634.282,63 TL 'ye ulaşmıştır.
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iktisadi işletme, 2014 yılı içerisinde de faaliyetlerini sürdürerek, 622.005,41 TL tutarında
net hizmet geliri elde etmiş ve bu geliri elde etmek için 535.007,95 TL harcama yapmış,
diğer faaliyet gelir ve giderleri düşüldükten sonra yıl sonunu 62.139,61 TL vergi öncesi
kar ile tamamlamıştır.

Değerli Üyeler,

Yaptığımız değerlendirme sonucunda,

Dernek yönetiminin, Tüzüğümüzde gösterilen amacın gerçekleştirilmesi için çok değerli
çalışmalar yaptığı, defter, hesap ve kayıtların 2007/2 Nolu Tebliğ ile diğer mevzuata ve
Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulduğu, Yönetim Kurulu toplantılarının muntazaman
yapıldığı görülmüştür.

2014 yılında başarılı çalışmalar gerçekleştiren Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini
takdirlerinize sunarız.

Saygılarımızia.
21.03.2014

Hüsamettin ALPER
Denetçi
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