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YÖNETiM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLŞKN BAĞIMSIZ
DENETÇİ RAPORU

Koç Finansman Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na

Koç Finansman A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin
yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Yö,ıetiın Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporııım İlişkin Sorumlıılıığıı

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 514’üncü hükümleri uyarınca
yıllık faaliyet raporunun fınansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde
hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli
gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorıımlıılıığıı

Sorumluluğumuz, Şirket’in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK’nın 397’nci maddesi
çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan fınansal
bilgilerin Şirket’in 16 Şubat2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan tinansal tablolarıyla
tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağıııısız Denetim
Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk
sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal
tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtlp yansıtmadığına dair makul güvence elde
etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler
hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu
prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim
sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının. görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve
uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan fınansal bilgiler, tüm
önemli yönleriyle, denetlenen [ınansal tabiolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS
570 “işletmenin Sürekliliği” çerçevesinde, işietıııenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini
sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.
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