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MAK!NE & EK!PMAN DE"ERLEME RAPORU
1. RAPOR B!LG!LER!
Talep Tarihi

Tarih:

Ekspertizi Talep Eden Ki#i/Kurum
Makine/Ekipmanın Bulundu$u
Yerin Açık Adresi
Ekipmanın Hangi Amaca Yönelik
Olarak De$erlendi$i
Faliyet Konusu
2. MENKULÜN TÜRÜ
!malat Amaçlı Makineler

Binek Oto

Gemi

!" Makinesi

Ticari Oto

Di#er (açıklama)

Açıklama:

Baskı sanayiinde kullanılan muhtelif makinalar

3. MENKULE A!T BELGELER
3.1 Araç Ruhsatları

3.5 Mizan

3.9 Kapasite Raporu

3.2 Denize Elveri"lilik Belgesi

3.6 Teferruat Listesi

3.10 Son Yıl Rayiç Listesi

3.3 Liman ba"k.takyidat belgesi

3.7 Faturalar

3.11 Te"vik Belgesi

3.4 Ticari !"letme Rehni

3.8 Lloyd Sertifikası

3.12 Di#er (açıklama)

3.13 Garanti Belgesi

3.14 Servis Bakım Kartı

§ Mekule ait belgeler, iligili numarası ile ekte sunulmu!tur.
Açıklama:

Demirba" listesi muhasebe biriminden temin edilmi"tir.

4. DE"ERLEME B!LG!LER!
Faturasız Menkullerin Rayiç De$eri (*)

,- TL

Faturalı Menkullerin Rayiç De$eri (**)

,- TL

Toplam De$er

,- TL

Raporumuzda kullanılan döviz kurları (TCMB 22.12.2011 tarihli efektif döviz satı" verileri ) dikkate alınmı"tır.
1 US$ = 1,8766 TL / 1$ = 2,4538 TL
§ (*) Resmi belgesi bulunmayan menkuller, (**) Resmi belgesi bulunan menkuller.
§ Tesisin faal ve çalı!ır vaziyetteki durumu de"erlendirmeye alınmı!tır.
§ Çalı!an menkullerin de"erleri de"erleme kapsamına alınmı!, çalı!mayan menkuller hurda de"erinden de"erlenmi!tir.
§ Menkullerin ekspertiz raporundaki sıra numarası, fatura üzerinde yer almaktadır.
§ Yukarıdaki bedellere KDV dahildir.
5. ONAY
Raporu Hazırlayan

Raporu Kontrol Eden

Raporu Onaylayan
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6. RAPOR B!LG!LER!

Faaliyet Konusu:

XXXXX tarihinde yukarıda yazılı adreste kurulu XXXXX firması XXXXX ili, XXXXX !lçesindeki Tesislerinde
ekspertiz çalı"ması yapılmı" ve firma yetkilisi sayın XXXXX ile görü"ülmü"tür. De#erlemeye konu firma,
yukarıdaki adreste baskı sanayii konusunda faaliyet göstermektedir. De#erlemeye alınan makineler, XXXXX nin
mülkiyetindedir.!

Mekullerin Bulundu$u
Konum ve Çevre
Ko#ulları:

De#erlemeye konu makinaların bulundu#u tesisler, XXXXX ili XXXXX ilçesindeki adresinde yer almaktadır.
Tesisin bulundu#u yer i" hanı olup, XXXXX kısmında XXXXX firması faaliyet göstermektedir.

Üretim Özellikleri,
Kapasite, Hammadde ve
Üretimin Çevreye Etkileri

!lgililerden alınan bilgiler do#rultusunda tesis ;
Tesis faal ve çalı"ır durumdadır. Kullanılan makineler fazla bir insan i" gücüne gerek bırakmamaktadır.
Tesiste kullanılan makinelerin bakımı için firmada tamir bakım atölyesi ve teknisyeni mevcuttur.
!letilen listeye göre makinelerin mevcudiyeti ve faaliyeti yerinde incelenmi"tir.
Takdir edilen bu de#erler makinelerin tek tek bugünkü rayiç de#eridir. Listedeki mevcut makineleri yerinde
görerek belgeleyerek tespit i"lemi yapılmı"tır.
Tesiste kullanılan enerji, XXXXX hatlarından sa#lanmaktadır.

De$erleme

De#erleme, tesisin faal durumu için yapılmı" olup, tesiste yer alan makine ve cihazların montajlı ve çalı"ır
durumdaki rayiç de#erleri dikkate alınmı", ba#ımsız ve/veya demontaj edilerek satı" de#erleri dikkate
alınmamı"tır. Makine ve Tesisatlar ekli listelerde belirtildi#i "ekilde hesaplanmı", firmadan temin edilen belgeler
do#rultusunda ayrı ayrı belirtilmi"tir.

Ek Açıklamalar
7. KISITLAMA VE KABULLER
Bu de#erleme çalı"ması yukarıda belirtilmi" olan tarihte yapılmı" ve yerinde incelemeleri “raporu hazırlayan”
tarafından yapılmı"tır. Belirtilmi" olan de#erler, de#erleme tarihi için geçerlidir.
Bu çalı"ma, alanında tecrübeli bir uzman tarafından yapılmı" ve çalı"maları masaba"ında “kontrol” edilmi"tir.
Mülklerin de#erlerinin tespit edilmesi sırasında, ithalatçı ve imalatçılar, ikinci el satıcılar, makine tamircileri,
internet ara"tırmaları ile sektör deneyimlilerinin bilgi ve tecrübelerine ba"vurulmu"tur.
Yorumlar:

Yerinde kontrol esnasında çalı"an makinelerin çalı"tı#ı görülmü", çalı"ması mümkün olmayan (elektiri#e ba#lı
olmayan, depoda olan vb.) makineler hakkında yetkililerden bilgi alınmı" ve tecrübelerimize dayanarak öngörüde
bulunulmaya çalı"ılmı"tır.
§ !" bu de#erleme raporu Sermaye Piyasası Kurul düzenlemeleri kapsamında hazırlanmamı"tır ve Sermaye
Piyasası Kurul Düzenlemeleri kapsamında kullanılamaz.
§ Bu rapor, inceleme yapıldı#ı tarihteki mevcut bulguları yansıtmaktadır.
§ Bu rapor, talep eden kurum dı"ında ba"ka bir kurum ya da ki"i tarafından kullanılamaz.
§ Bu de#erleme raporu, hiçbir taahhüdü yüklenmemek kayıt ve "artı ile tanzim olunmu"tur.!

Ek Açıklamalar
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8. P!YASA ARA%TIRMASI
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9. EK BELGELER

Faturalar ve Ek Belgeler (kapasite vb.)
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