PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİNİN
31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU

1.GENEL BİLGİLER
Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.;1975 yılında Raşit Kuru ve Metin Kuru
tarafından adi ortaklık şeklindekurulmuş. 1982 yılında “Metinler Matbaacılık Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi” ileyapılan nevi değişikliği ve unvan değişiklikleri sonucunda 03.08.1998
tarihinde şirketin ünvanı “Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi”, unvanını almıştır.
Ortaklık, 2008 yılından beri Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:6 Hadımköy Arnavutköy
İstanbul adresindeki, 3.000 m² açık alan, 7.500 m² kapalı alana sahip binaya taşınmış olup, üretim ve
yönetim merkezi olarak bu adreste faaliyet göstermektedir.
Ortaklık, web ofset baskı makineleri ile her türlü matbaa ürününün (kitap, mecmua, dergi) üretimini,
yurtdışından ve yurtiçinden aldığı her türlü kağıdın ticaretini ve kağıttan mamül her türlü ofis ve kırtasiye
ürününün (defter, bloknot, küp blok, ajanda, takvim, broşür, katalog, yıllık, almanak) imalat ve satışını,
yurtiçinden ve yurtdışından aldığı her türlü matbaa makinelerinin alım satımını yapmaktadır. Ortaklık,
T.C. Milli Eğitim BakanlığıDevlet Kitapları Müdürlüğü ve özel firmalarda da dahil olmak üzere ülkemizin
önde gelen firmalarına hizmet vermektedir.
Ortaklık, matbaa, satış, dağıtım ve yayınevi faaliyeti kapsamında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu uyarınca alınması zorunlu olan ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 12052
sayılı sertifikaya sahiptir.
Ortaklık, basım, yayın ve kağıttan mamül kırtasiye ürünlerinde kullandığı T.C. Türk Patent
Enstitüsü’nden alınan “PRİZMA”, “TEK YAYINCILIK”, “PRATİK TEST”, “AKIL YOLU” ve “BOYAMA
KİTABI” markalarının patent haklarına sahiptir. Ortaklık, 2011 yılında “BAŞARI YOLU”na ait marka tescil
belgesini Meram Yayın Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden ¨100.000 bedelle,
“RENKLENDİRME KİTABI” ve “TATİL KİTABI” na ait marka tescil belgelerini Mercek Yayıncılık Ticaret
ve Sanayi Limited Şirketi’nden ¨200.000 bedelle satın almıştır. Ayrıca ortaklık T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın yazılı izni ile “İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 4” ve “İLKÖĞRETİM
TÜRKÇE 1” ders kitaplarının basım ve yayın hakkına da sahiptir.

a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 01.01.2012 - 31.12.2012
b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin
iletişim bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi,
Şirketin Ticaret Ünvanı:Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve TicaretAnonim Şirketi
Şirketin Ticaret Sicil Numarası:188065.
Şirket İletişim Bilgileri:
Adres:Atatürk  Organize  Sanayi  Bölgesi  75.  Yıl  Cad.  No:  21Hadımköy  Arnavutköy  İstanbul  
Tel: 0(212) 771 46 36. - Faks: 0(212) 771 48 98
Web Adresi: http://www.prizmapress.com
Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişiliği olarak merkez
adresimiz dışında, şubemiz bulunmamaktadır.

c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi
içerisindeki değişiklikler,
Şirketin Organizasyon Şeması

YÖNETİM KURULU

Denetim Komitesi

Kurumsal
Yönetim
Komitesi

İç Denetim Birimi

Pay Sahipleri
İlişkiler Birimi
Mali İler
Koordinatörlüğü

Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
ŞİRKET ORTAKLARI
METİN KURU
RAŞİT KURU
AYŞE GÜLAY KURU
NURAN KURU
BİLGE KURU EREN
HALKA AÇIK
TOPLAM

%Sİ
35,29
34,56
1,47
1,47
0,74
26,47
100,00

PAY TUTARI
4.800.000,00
4.700.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
3.600.000,00
13.600.000,00

Ortaklardan

ç) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar,
Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000,00 TLdır. Her biri 1,00 TL itibari kıymette 13.600.000,00 adet
paya bölünmüştür.Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.600.000,00 TL olup her biri 1,00 TL (Bir Türk
Lirası) itibari kıymette hamiline yazılı 13.600.000,00 adet paya bölünmüştür.
Çıkarılmış sermayenin 600.000,00 TL lık kısmı A grubu hamiline yazılı, 13.000.000,00 TLlık kısmı B
grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup şirket ortaklarına
hisseleri nispetinde dağıtılmıştır. Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul
Toplantıları'nda şirket ortakları veya vekilleri sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy
hakkına sahiptirler.
Şirket B grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi seçiminde imtiyazı bulunmaktadır. Buna göre,
Şirket Genel Kurulu;

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibinin 15
(Onbeş), her bir B Grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.

d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler,
Şirket Yönetim Organı,
Görevi

Adı Soyadı

Yetki Sınırları

Görevlerinin
Süreleri
Başlangıç Ve
Bitiş Tarihi

Yönetim Kurulu Başkanı

Metin Kuru

17.08.2012

*2015

Yönetim Kurulu Başkan
Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yatırımcı İlşkileri
Yöneticisi
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Başkanı

Raşit Kuru

Şirket’i Temsil ve İlzama
Münferiden Yetkilidir.
Üye

17.08.2012

*2015

Sibel Kuru

Üye

17.08.2012

*2015

Süleyman Akpınar

Bağımsız Üye - Temsil ve
İlzam yetkisi yoktur.

17.08.2012

*2015

Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi

Yücel Kaya

Bağımsız Üye - Temsil ve
İlzam yetkisi yoktur.

17.08.2012

*2015

Üst düzey yöneticiler,
Adı Soyadı

Görevi

Mesleki tecrübe

Metin KURU

Yönetim Kurulu Başkanı

14 Yıl

Raşit KURU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

14 Yıl

Sibel KURU

Yönetim  Kurulu  Üyesi  Yatırımcı  İlişkileri  
Yöneticisi

3 Yıl

Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve TicaretA.Ş. çalışan sayısı 31.12.2012 tarihi itibariyle38
(Otuz Sekiz) Kişidir.
e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin
şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki
faaliyetleri hakkında bilgiler.
Yoktur

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN
MALİ HAKLAR

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin
toplam tutarları,
Yönetim kurulu üyelerinin ücreti “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından, şirketin performansına,
mali durumuna ve piyasa koşullarına uygun olarak aylık brüt ücret ayrı ayrı tespit edilir. Buna göre
17/08/2012 tarihinde yapılan 2011 yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine
“Huzur Hakkı” olarak Metin   Kuru   ya   3.000,00   TL   ,   Raşit   Kuru’ya   2.500,00   TL   ve   Sibel   Kuru’ya   aylık  
2.000,00  TL  brüt    aylık  sabit    ücret ödemesi yapılmaktadır.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde de bu kriterler dikkate alınmakla beraber,
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen
gösterilir. Bunlar haricinde prim, kar payı, ikramiye gibi mali haklar söz konusu değildir.
2012 yılı içinde Yönetim Organı üyelerine toplam;113.145.TL Üst Düzey Yöneticilere de70.220.TL
ödeme yapılmıştır.
b)Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi
imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler.
Yoktur.
ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yoktur.
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
a)Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler,
Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım yoktur.
b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim
organının bu konudaki görüşü aşağıdaki gibidir,
Şirketimizde iç kontrol, organizasyonun planı ile işletmenin varlıklarını korumak, muhasebe
bilgilerinin doğruluğunu, güvenilirliğini araştırmak, faaliyetlerin verimliliğini artırmak, önceden
saptanmış yönetim politikalarına bağlılığı özendirmek amacıyla kabul edilen ve uygulamaya konulan
tüm önlem ve yöntemleri içermektedir.
Şirketimizin hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan ve temel bir yönetim fonksiyonu olarak
kabul edilmekte olup, yürütülen tüm idari faaliyet, iş, işlem ve süreçleri ve tüm kontrol aktivitelerini
içermektedir. İç kontrol sisteminin daha verimli, sistematik bir yapıya kavuşturulması için İç Denetim
faaliyeti kapsamında kontrol noktaları sürekli olarak gözden geçirilmektedir.
İç denetim, Şirketimizin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomik, etkin
ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla
yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlamaya yarayan bir danışmanlık faaliyetidir.
Şirketimizde bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi,
yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli
ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.
İç denetimin tanımından anlaşılacağı üzere, fonksiyonlarından birincisinin makul güvence sağlama ve
ikincisinin danışmanlık hizmeti verme olduğunu söyleyebiliriz.
Güvence verme fonksiyonu; kurum içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olduğuna, kurumun iç
kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve
tamlığına, varlıkların korunduğuna, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlendiğine, faaliyetlerin etkili,
ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair gerek kurum içine ve
gerekse kurum dışına yeterli güvenin verilmesidir.

Danışmanlık fonksiyonu ise; idarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem
süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde
bulunulmasıdır.
Bu Çerçevede Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve TicaretA.Ş.’nin İç Kontrol
Sistemi üç aylık dönemlerde İç Denetçiler tarafından hazırlanmış olan denetim soru formları ile test
edilmektedir.
Denetim soru formları; Kasa, Banka, Alınan ve Verilen Çekler, Satışlar, Alacaklar ve Alacak Senetleri,
Satın Alma, Stoklar, Maddi Duran Varlıklar, Yatırımlar ve İlgili Gelirler, Borçlar ve Borç Senetleri,
Ücret Sistemi, Öz Sermaye ana başlıkları altında İç Kontrol Sisteminin tamamını kapsayacak şekilde
İç Denetçiler tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan soru formlarıyla Şirketimizin faaliyetlerinin
şirket amaç ve politikalarına, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans
programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde
edilebilirliğini sağlanması hedeflenmektedir.Gerçekleştirilen çalışmalar sonunda elde edilen sonuçlar
ise İç Denetim Formları ile Denetim Komitesi Başkanlığına ilgili dönemlerde rapor edilmektedir.
Yönetim Organının görüşü
Yönetim Kurulumuzun, 14.03.2013 tarih ve 2013/07 sayılı kararı ile Riskin Erken Saptanması
Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Bu Kapsamda; outsource
destek alınarak, şirketimize özel risk yönetimi modeli oluşturulmuş ve modelin basamakları; Risklerin
Belirlenmesi, Değerlendirme Tablosu, Olasılıkların Değerlendirilmesi, Etkinin Değerlendirilmesi, Risk
Seviyesinin Belirlenmesi, Kontrollerin Değerlendirilmesi, Riske Açık Alanların Belirlenmesi, Aksiyon
Rehberi ve Aksiyon Planı olarak tespit edilmiştir. Sürece ilişkin çalışmalar sonucunda varlıklarımız
üzerinde etki edebilecek beş ana kategori tespit edilmiştir; -Stratejik Yönetim ve Yatırım Kategorisi - Finans Kategorisi -İşgücü Kategorisi- Bilgi Kategorisi. Tespit edilen bu beş kategorinin altında,
yöneticiler ile şirket üzerinde etkili olabilecek ana riskler ve ana risklerin altında spesifik riskler
netleştirilmiştir.
Denetim Komitesinin gözetiminde yürütülen, İç denetim, Şirketimizin çalışmalarına değer katmak ve
geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip
yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence
sağlamaya yöneliktir. İdarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi,
yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli
ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
Komitelerin yürütmekte olduğu bu faaliyetlerin olumlu katkıları sebebiyle çalışmalarını daha etkin
olarak yürütebilmeleri için, gerekli olduğu takdirde eleman takviyesi yapabilmeleri veya danışmanlık
hizmeti alabilmelerine, karar verilmiştir.
c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir,
Şirketimizin iştiraki yoktur.
ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,
Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
d)Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin
açıklamalar,

Şirketimiz halka açık bir şirket olduğundan Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak
Haziran 2012 ve Aralık 2012 tarihleri itibariyle bağımsız denetime tabi olmuştur.
Kamu denetimine tabi olmamıştır.
e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek
nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,
Şirketimizin Aleyhine acilmiş dava bulunmamaktadır.
f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı
üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,
Yoktur.
g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul
kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar
yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,
Şirket geçmiş dönemlerde belirlediği hedeflere ulaşmıştır. Genel Kurul da alınan kararlar yerine
getirilmiştir.
ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi,
toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere
olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,
Olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.
h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk
projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,
Şirket yıl içinde bağış ve yardım yapmamıştır. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yapılan
harcama yoktur.
ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir
şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına
yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir
şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler,
Şirketimiz şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.
i)Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin
yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince
bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp
sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp
uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği.
Şirketimiz şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.
FİNANSAL DURUM
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve
değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik
hedefler karşısında şirketin durumu
Şirket 2012 yılını 748.022-TL kârla kapatmıştır. Satışlar bir önceki yıla göre % 40,89.artmıştır.

Faaliyet giderleri azalmış
sürdürmektedir.

banka kredisi kullanılmamıştır. Şirket faaliyetlerini planlanan şekilde

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği,
gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin
sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük
beklentiler,
MALİ TABLO VERİLERİ
2012

2011

2010

12.004.082
(10.766.787)
1.237.295

8.519.792
(8.907.147)
(387.355)

5.248.994
(4.349.553)
899.441

BRÜT KAR/(ZARAR)

1.237.295

(387.355)

899.441

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
FAALİYET KARI/(ZARARI)

(180.751)
(416.116)
422.663
(672.530)
390.561

(131.972)
(189.954)
1.560.754
(303.861)
547.612

(231.361)
(136.034)
245.432
(104.793)
672.685

(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ
KARI/(ZARARI)

661.033
(105.344)

276.797
(259.403)

260.497
(378.115)

946.250

565.006

555.067

(310.182)
111.954

(144.993)
5.551

(8.744)
9.097

748.022

425.564

555.420

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri)
- Dönem Vergi Gelir/ (Gideri)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/ (Gideri)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM
KARI/(ZARARI)

RASYOLAR
Likidite Oranları
Cari Oran
Likitide Oranı
Nakit Oranı
Finansal Yapı Oranları
Finansal Kaldıraç
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar
K.V.K/Toplam Kaynaklar
U.V.K/Toplam Kaynaklar
Finansal Borçlar/Özkaynaklar
Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar

23.91
22.92
13.412

4.87
3.90
0.022

2.20
1.58
0.004

0,031
0,0321
0,0219
0,009
0,032
0,0037

0,0720
0,0776
0,0480
0,0240
0,0776
0,0292

0,643
1,7974
0,1836
0,4589
1,7974
0,1081

Şirketin faaliyet gösterdiği matbaa, satış, dağıtım ve yayınevi faaliyeti kapsamındasektöründen elde ettiği
gelirlerde yıldan yıla mutat bir artış olmaktadır. Bu sebeple gelir tablosunda süregelen bir artış
yaşandığı göze çarpmaktadır.
c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup
olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri,
Şirketin 31.12.2012 mali tablolarında yer alan öz kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi
sonucunda şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batıklık durumu yoktur.
Söz konusu hesap grubunda yer alan kalemler aşağıdadır.
2012
2011
2010
    
III. ÖZ KAYNAKLAR
A. Ödenmiş Sermaye
1-Sermaye
2-Ödenmemiş Sermaye (-)
3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark
3-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz
Farkları(-)
B. Sermaye Yedekleri
1-Hisse Senedi İhraç Primleri
2-Hisse Senedi İptal Karları
3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları
4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
5-Diğer Sermaye Yedekleri
C. Kar Yedekleri
1-Yasal Yedekler
2-Statü Yedekleri
3-Olağanüstü Yedekler
4-Diğer Kar Yedekleri
5-Özel Fonlar
D. Geçmiş Yıllar Karları
1-Geçmiş Yıllar Karları
E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)
F. Dönem Net Karı (Zararı)
1-Dönem Net Karı
2-Dönem Net Zararı (-)
III. ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI

13.600.000
13.600.000
-

10.000.000
10.000.000
-

-

2.839.648
2.000.000
839.648

-

19.323.555
10.306.207
9.017.348
-

9.017.348

102.689

102.689

9.017.348
-

102.689
5.134
97.555
-

5.134
97.555
-

5.134
97.555
-

(55.348)
(55.348)

(480.912)
(480.912)

(259.896)
(259.896)

748.022
748.022
-

425.564
425.564
-

555.420
555.420
-

33.718.918,00 19.064.689,00 3.237.861,00

ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

Şimdilik herhangi bir çalışma yoktur.
d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler vekarın dağıtılmama gerekçesi ile
nasıl kullanılacağına ilişkin önerimiz aşağıdaki gibidir,
2011 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikası; Pay sahiplerimizin beklentileri ile
Şirketimizin büyümesi, planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu
arasındaki hassas denge göz önünde tutularak yatırımcıların da temettü geliri elde etmeleri için aşağıda
yer aldığı şekilde tespit edilmiş olup, 17./08./2012 tarihinde yapılan Genel Kurul’da pay sahiplerinin
bilgisine sunulmuştur.
a) Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri
gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılır ve dağıtılabilecek kar belirlenir.
b) Şirketimizin, büyüme trendi, karlılık durumu, stratejik hedefleri, yatırım projeleri ve çalışma
sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana
mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenmiş olan asgari kar
dağıtım oranında kar dağıtımı yapılacaktır. Ortaklığımızın kar dağıtabilme potansiyeli dikkate alınarak
Yönetim Kurulu’nca asgari kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel
Kurul’un onayına sunulması her zaman mümkündür.
c) Kar dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde
dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır ve Genel Kurul’un onayına sunulur.
d) Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların
ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.
e) Ana sözleşmemizde yöneticilere ve çalışanlara kar payı verilmesi hususunda herhangi bir madde
bulunmamaktadır.
f) Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesinin 31.nci maddesi dikkate
alınarak kanuni süreler içerisinde Ortaklar Genel Kurulu’nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul’un
tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.
g) Ana Sözleşmemizin 30.ncu maddesine istinaden, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na yetki
verilmesi halinde, Yönetim Kurulu kararı ile de ortaklarımıza temettü avansı dağıtılması imkânı
mevcuttur
h) Şirket Yönetimi, yıl içinde yaptığı ve yılsonunda yapmayı planladığı bağış ve yardımlar hakkında
kamuyu bilgilendirir.
ı) Kar dağıtımında Şirket yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir
denge gözetir.
Şirket Yönetim Kurulu 2012 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak 12/03./2013 tarihli toplantısında
aşağıda yer alan kararı alarak; 29/03./2013 tarihinde yapılacak Genel Kurul’a teklifte bulunacaktır.
“Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemi sonunda;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal
Raporlama Standartları’na göre hazırlanan konsolide bilançomuzda 748.022,- TL net dönem Karı
mevcuttur.
Konsolide olmayan V.U.K.hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 1.155.814.-TL net
dönem Karı .mevcuttur.

2012 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, konsolide olmayan ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş
finansal tablolarımızda kâr bulunması sebebiyle, kar dağıtımı yapılması/yapılmaması” hususundaki,
Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurul tarafından aynen kabul edilmiştir.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına
ilişkin bilgiler,
Tahsilât Riski
Şirketin, tahsilât riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari
alacaklar, Prizma Pres yönetimince geçmiş tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında
değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır. Rapor tarihine kadar oluşan
şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
Kur Riski
Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak
değişmesinden doğmaktadır. Kurların TL lehine arttığı durumlarda (TL’nin yabancı paralar karşısında
değer kaybettiği durumlarda), yabancı para riski oluşmaktadır.
Likidite Riski
Likidite riski, bir işletmenin finansal araçlara ilişkin taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde
güçlükle karşılaşma riskini ifade eder. Grup aktif ve pasiflerinin vade dağılımını dengeleyerek likidite
riskini yönetmektedir.
Müşteri talebi riski
Müşterinin önceliklerinin, tercihlerinin değişmesinden, piyasadaki değişikliklerin zamanında fark
edilememesi dolayısıyla etkin bir şekilde müşteri taleplerine cevap verememekten kaynaklanan risktir.
Müşteri konsantrasyonu ve ürün riski
İşletmenin belirli ürün kategorilerinde ve/veya piyasalarda/bölgelerde yoğunlaşmış olması dolayısıyla
piyasalarda, yasal düzenlemelerde vb. oluşabilecek değişikliklerden kaynaklanan risktir. Aynı
zamanda, operasyonların devamlılığının sağlanması için gerekli ürün geliştirme süreçlerinin
tanımlanmamış olması dolayısıyla müşteri talebine/ihtiyaçlarına cevap verebilen ürünlerin
sunulamamasından kaynaklanan daralma/küçülme riskidir.
b)Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve
raporlarına ilişkin bilgiler,
Yönetim Kurulumuzun, 14/03/2013 tarih ve 2013/07 sayılı kararı ile Riskin Erken Saptanması
Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitemiz yerine getirilecektir. Bu Kapsamda; SPK’nın
Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin
Tebliği’nin 4.5.1No’lu ilkesi ile TTK m. 378 uyarınca yapılması gerekli çalışmalar için outsource
destek alınarak, şirketimize özel risk yönetimi modeli oluşturulmuş ve oluşturulmuş modelin
basamaklarıyla ilgi bilgilendirme ise Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Amaç; Şirketin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, olası olay
veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesinden oluşan bu süreçte
sürdürülebilir karlılık ve büyümenin sağlanması, gelir dalgalanmalarının minimize edilmesi, risk
kararlarının daha sağlıklı alınması, sürprizlere hazırlıklı olunması, stratejilerin ve alınan risklerin

uyumlu olması, fırsatların ve tehditlerin daha iyi tespit edilmesi, rekabet gücünün arttırılması, etkili
kaynak kullanımı, yasa ve düzenlemelere uyum, itibar ve güvenin korunması, kurumsal yönetim
kalitesinin sürekliliği, şirket değerinin yükselmesidir.
Risk Değerlendirme ve Yönetimi Süreci; Etkin bir risk yönetimi sürecinin esas alınan çerçeve veya
model ne olursa olsun, asgari olarak dört temel unsuru taşıması gerekmektedir; Risklerin belirlenmesi
(tanımlanması), Risklerin ölçülmesi, Risklerin kontrol edilmesi ve Risklerin izlenmesi bu dört temel
unsuru baz alarak şirketimiz bünyesinde çalışmalara başlanmış olup, “Risk Değerlendirme ve
Yönetimi Süreci Tablosu” oluşturulmuştur.
Risk Değerleme ve Yönetimi Süreci; Risklerin Belirlenmesi, Değerlendirme Tablosu, Olasılıkların
Değerlendirilmesi, Etkinin Değerlendirilmesi, Risk Seviyesinin Belirlenmesi, Kontrollerin
Değerlendirilmesi, Riske Açık Alanların Belirlenmesi, Aksiyon Rehberi ve Aksiyon Planından
oluşmaktadır.
Sürece ilişkin ilk çalışmalar tamamlanmış ve bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda tüm
yöneticiler ile görüşmeler yapılarak varlıklarımız üzerinde etki edebilecek beş ana kategori tespit
edilmişti;
-Stratejik Yönetim ve Yatırım Kategorisi
-Finans Kategorisi
-İşgücü Kategorisi
-Bilgi Kategorisi
Tespit edilen bu beş kategorinin altında, yöneticiler ile şirket üzerinde etkili olabilecek ana riskler ve
ana risklerin alt kırılımında spesifik riskler netleştirilmişti.
Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde, belirlenen ve tanımlanan ana risklerin ve spesifik
risklerin mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin riski düşürücü etkisi değerlemeye katılmadan, bütün
riskler ve spesifik riskler çıplak hali ile ele alınarak şirket üzerinde meydana getireceği etki
değerlendirilmiştir.
Şirket bütünü için tüm faaliyetler göz önüne alınarak, tüm yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır.
Yapılan bu değerlendirmede ortaya çıkan her bir spesifik risk çıplak olarak ele alınmış olup mevcut
strateji, uygulama ve kontrollerin risk düşürücü etkisi değerlemeye katılmamıştır.
Spesifik riskin mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin risk düşürücü etkisi olmadan ortaya
çıkmasının şirket üzerinde meydana getireceği etki değerlendirilmiş ve “Risk Etki Seviyesi
Değerlendirme Tablosu” oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sürdürülen
çalışmalar devam etmekte olup her iki ayda bir Yönetim Kuruluna rapor halinde sunulmaktadır.
c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve
benzeri konularda ileriye dönük riskler.
Prizma Pres fiili olarak kendi tüzel kişiliği çatısı altında şimdili sadece matbaa, satış, dağıtım ve yayınevi
ve dahili ticaret sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Gerek küresel bir kriz gerekse ülke içinde
yaşanacak bir krizden şirketimizde etkilenecektir. Bunun sonucu olarak, tahsilat riski, likidite riski ve
kur riski yaşanabilir.Ayrıca müşteri tercihlerinin değişmesi ve mevzuat değişiklikleri de risk konusu
olabilmektedir.
DİĞER HUSUSLAR
Şirketimizin hiçbir hareketi yoktur.

