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Giriş 
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları'nın (Hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) ekte yer alan 30 Haziran 2013 tarihli konsolide bilançosu, aynı 
tarihte sona eren altı aylık konsolide kapsamlı gelir tablosu, konsolide öz sermaye değişim tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve önemli muhasebe 
politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. Grup yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası 
Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem 
finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.  
 
İncelemenin Kapsamı 
İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem konsolide finansal 
tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin 
uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız 
denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme 
konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır. 
 
Aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekmek isteriz; 
 
- Not 41'de açıklandığı üzere Bağlı Ortaklıklar Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'nin Yönetim Kurulları, 6102 sayılı 
TTK'nın 136. ila 158. maddeleri, SPK'nın I/31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği Hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 
19., ve 20. maddelerine göre Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'nin bilançosunun aktifi ve pasifi ile birlikte mukayyet değerler üzerinden Niğbaş Niğde Beton Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. tarafından bir bütün halinde devralınmak suretiyle birleşmesine karar almışlardır. 
- Not 37'de gösterildiği üzere Şirket'in grup firmalardan alacağı aktif toplamının %36,75'ine tekabül etmektedir. (31.12.2012: % 31,96) 
 
Diğer husus 
Bağlı ortaklık Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'nin iştiraki özkaynak yöntemi ile değerlenen Sif Otomotiv A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 30.06.2013 tarihi itibariyle 
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düzenlenmiş konsolide finansal tabloları başka bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenmiş ve söz konusu kuruluş 19 Ağustos 2013 tarihli denetim 
raporunda bu konsolide finansal tablolar üzerinde olumlu görüş beyan etmiştir. 
 
Bağlı ortaklık Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'nin iştiraki özkaynak yöntemi ile değerlenen HMF Makine ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 
30.06.2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş konsolide finansal tabloları başka bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenmiş ve söz konusu kuruluş 21 
Ağustos 2013 tarihli denetim raporunda bu finansal tablolar üzerinde olumlu görüş beyan etmiştir. 
 
Sonuç  
İncelememiz sonucunda, ara dönem konsolide finansal tablolarının, ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları'nın 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle 
konsolide finansal pozisyonunu, aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye 
Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa 
rastlanılmamıştır. 
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