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:
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Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
0212 340 60 01 - 0212 213
:
Telefon ve Faks No.su
82 41
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : Hayır
Konu
: Ekli Metin
Ortaklığın Adresi

:

AÇIKLAMA:
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığım Ünvanı : Escort Computer Elektronik Sanayi ve ticaret A.Ş.
Adresi : Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy / İstanbul
Telefon ve Fax No : 0 212 340 60 00
Tarih: 20.04.2009
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğ uyarınca
yapılan açıklamadır.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI
Sermaye Piyasası Kurulu B.02.1.SPK.0.13.541 / 4997 no lu ve 16.04.2009 tarihli
yazısına istinaden açıklamamızdır.
30.07.2008 de kamuya duyurulduğu üzere TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri
A.Ş.'nin, Yeminli Mali Müşavir Ahmet Yüksek tarafından yapılan ve 07.08.2008
tarihlerinde kamuya duyurulan değerleme çalışması sonrasında belirlenen değeri
üzerinden %16,48 oranında hissesi 07.08.2008 tarihli şirketimizin yönetim kurulu
kararına uygun olarak satın alınmış ve bu şekilde adı geçen şirkete iştirak
edilmiştir.

2004 yılında Lübnan Milli Eğitim Bakanlığı'na 6.250.000.USD tutarlı satış
yapılmıştır. Satış sonrasında Lübnan'da yaşanılan kargaşa ve savaş hali sebebiyle
tahsilatın bir bölümünün gerçekleşmesinde gecikme yaşanmıştır. Ancak, Lübnan
Milli Eğitim Bakanlığı, kalan borcun ödenmesi için kabul ettiği, İslam Kalkınma
Bankası tarafından teyitli akreditif ile yeniden yapılandırmada bulunmuş, borcun
kalan tutarını ödemeye başlamıştır. 10 taksit de ödenmesi belirlenen borcun 5
taksidi ödenmiş olup, kalan bakiye de rapor itibariyle 987.795 USD dır.
Halihazırda, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde nitelikli dolandırıcılık suçundan
yargılanmakta olan eski muhasebe müdürümüz ve eski Yeminli Mali Müşavirimizin
haksız ihbarı üzerinden başlatılan inceleme sonrasında, şirketimiz hakkında
haksız vergi inceleme raporları düzenlenmiştir. Vergi inceleme raporlarına
dönemler itibarıyla itiraz edilerek, davalar açılmıştır. 2002 ve 2003 yılları için
oluşturulan toplam, 11.855.494 YTL tutarındaki dayanaksız tarhiyatın terkini için
İstanbul 7. Vergi Mahkemesi'nde derdest olan iki davamız mevcuttur. Bu
davalarla ilgili olarak kısmen yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olup,
durdurulmayan bölüm için ise Vergi Dairesince de kabul edilen teminatlar
verilmiştir. Bu aşamada, alacak teminat altına alınmış olduğundan yargılamanın
sonucu beklenmektedir.
Şirketimizin ticari faaliyetlerinin bir kısmı, ortak olduğu grup şirketler ile
yapılmaktadır. Ticari ilişki içerisinde, çeşitli sebeplerle, zaman zaman mal iadesi
de yapılabilmektedir. Şirketimizin 2008 yılına dair, 31.12.2007 ve 31.12.2008
arası dönem stok sayımları denetim firmasınca fiilen yapılmış ve tespit sonuçları
tutanak ile imza altına alınmıştır. Ayrıca, sayım sonucu ulaşılan toplam
stok rakamının bilanço kaleminde yer alan stok rakamıyla tutarlılığı, denetim
raporları ile doğrulanmıştır.
Yukarıdaki hususlar nedeniyle bağımsız denetçi; "Yukarıdaki 2. ve 3.
paragraflarda sözü edilen hususların ilişikteki finansal tablolar üzerindeki
etkilerinin önemi ve belirsizliği nedeniyle, söz konusu finansal tablolar üzerinde
görüş bildiremiyoruz." yazarak görüş bildirememiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak
yansıttığını, bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi
ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
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Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

