UMPA HOLD NG A.

01.01.2010 - 31.12.2011 DÖNEM
BA IMSIZ DENET M RAPORU

YÖNET M KURULU BA KANININ MESAJI
SAYGIDE ER ORTAKLARIMIZ,
SÖZLER ME BA LAMADAN ÖNCE, S ZLER SELAM VE MUHABBETLE KUCAKLIYORUM.
01 A ustos 2010 y nda yapm oldu umuz genel kurulumuzda göstermi oldu unuz teveccüh ve
duydu unuz güvenle seçilen yönetim kurulumuz çal malar na devam etmektedir.
Genel kurulda gündeme getirdi imiz gibi, irketimizin SPK (Sermaye Piyasas Kurulu) kayd na
al nmas ile ilgili talebimiz SPK ‘n n 4/893 say karar ile kurul kayd na al nm bulunmaktad r.
Bu vesile ile eme i geçen tüm arkada lar

za sizler ad na te ekkür ediyorum.

SPK kurul kayd na al nmam z ile çok önemli bir hukuki süreç tamamlanm
çal ma ve geli melerin önü aç lm r.

ve bundan sonraki

Bu sürecin ikinci a amas bugün burada yapaca
z genel kurul ile, SPK’n n istedi i baz ana
sözle me de ikliklerinin siz ortaklar
n onay na sunularak yap lmas talep ediyoruz .
allah genel kurulumuzda bu a amay da tamamlayarak yolumuza olumlu geli melerle devam
etmeyi planl yoruz.
Bu genel kuruldan sonra irketimizin MKB’ye yani borsaya girmesi için gerekli çal malara
ba lanacak, bu çal malar n sonucunda hisselerimizin borsada serbestçe al p sat lmas n
sa lanmas yeni hedefimizdir.
Bu hedefi de yapaca
z çal malar ve siz ortaklar
ba araca
za inan yoruz.
Sayg de er Ortaklar

n deste i ile yasal süre içerisinde

z,

Sizlere i lerimiz ve irketlerimizle ilgili de bilgi vermek istiyorum;
Seramik fabrikam z faaliyetine olanca h ile devam etmektedir. Bu y l k sezonunda üretimine ara
vermeden devam eden say
irketlerden biri olmu tur. Devreye al nan dekor-bordür hatt n da
olumlu katk lar ile ciromuz 65 milyon TL’ye ula
ve karl k artt lm r.
Umpa Seramik ihracat hedefi kapsam nda Rusya,Libya, Suriye, Cezayir, Irak, Makedonya gibi yeni
ülkeleri de çal
pazarlar aras na katm bulunmaktad r.
Umpa Seramik’te daha verimli ve karl çal may temin için oldukça eski ve dü ük kapasiteye
sahip bir yer karosu holümüz de tirildi, üretim kapasitemiz 10.500.000 m2/y ldan
2.500.000 m2/y l daha Yer Karosu Üretim tesisi ilave Kurularak toplam 13.000.000
m2/y l üretime ula k.
ANBERA al veri merkezlerinde de çal malar z sürdürülmektedir. Verimsiz ubelerin kapat lmas
çal mas yürütülmekte ve bu irketimizin de daha verimli ve karl çal mas için düzenlemeler
yap lmaktad r. Son bir y l içerisinde 1 adet yeni ube aç larak hizmet vermeye ba lam r.
Önemli bir geli me sa lanmad
takdirde, gerekti inde bu sektörden ç lmas
gündemimizdeki yerini hala muhafaza etmektedir.

dü üncesi

YEN B RL K fabrikam zda 2012 y içerisinde yapmay planlad
z tevsi yat m ta lama makinas
yakla k 240.000 USD de erinde.Ayr ca 1.200.000 TL tutar nda te vik ba vurusu yap lm r.Bunun

yan s ra ürün çe itlili i çal malar sürmekte olup, yeni sektörlere yönelik çal ma ve ara rmalar
yap lmakta, proje bazl ve ihracata yönelik üretimlerimiz de sürmektedir.
Ayr ca, bu irketimizde hedefimiz ba ta kendi ihtiyac olan makineler olmak üzere, özel amaçl
tezgah üretimine de h z vermektir.
Sahibi bulundu umuz gayrimenkullerimizin de erlendirilmesi ile ilgili çal malar z da
sürmektedir. Arsa ve arazilerimizin en iyi ekilde de erlendirilmesi için yeni yeni projeler
üretilmektedir.
zmir’deki arsam z ile ilgili olarak; yap lacak olan zmir- stanbul otoyolunun projelerinde arsam n
da içinde bulundu u bölgeden geçti i bilgisini alm bulunuyoruz. Bu durum arsam n konumu ve
yap
etkileyecektir. Hedefimiz bu proje s ras nda lehimize yarar sa lamak olacakt r. stimlak
bedeline itiraz edildi.Sonuç in allah daha memnun edici olacakt r.

Sayg de er Ortaklar

z,

Tüm irketlerimizde çal maya, üretmeye ve ürettiklerimizi pazarlamaya devam ediyor, bütün bu
çal malar bizlere tevdi edilen emanetin bilinci ve sorumlulu un a rl
ile korumaya, daha da
büyüterek geli tirmeye gayret ediyoruz.
Çaba ve gayretimiz, yapaca
z çal malar ile
yöneterek ortaklar za kazanç sa lamak içindir.
Bugün yapaca
eminiz.

irketlerimizi ve yat mlar

en iyi

z genel kurulumuzla ve al nacak kararlarla buna katk da bulunaca

ekilde

za

Vakit ay rarak gelmek suretiyle yat
za sahip ç kt
z ve bize çal malar zda destek
olarak güç ve kuvvet verdi iniz için, ahs m ve yönetim kurulunda bulunan arkada lar m ad na
te ekkür ediyor, genel kurulumuzun hepimiz için hay rl olmas diliyorum.
Sayg lar sunar m.

H. Hilmi ALPER
Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc

RAPOR DÖNEM

: 01.01.2010 – 31.12.2011

ORTAKLI IN UNVANI : UMPA HOLD NG A. .
FAAL YET DÖNEM NDEK YÖNET M VE DENETLEME KURULU ÜYELER

Yönetim Kurulu Ba kan
Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc
Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

: Çetin TÜRK
: H.Hilmi ALPER
: N.Erdinç GÖKMEN
: Özgür TEPE
: Yusuf KAPTAN
: Nurettin ÖZKAN
: Celal MISIR

(03.09.2006 - Mart 2012)
(14.05.2009 - Mart 2012)
(06.09.2009 - Mart 2012)
(26.07.2004 - Mart 2012)
(06.09.2009 - Mart 2012)
(03.09.2006 - Mart 2012)
(06.09.2009 - Mart 2012)

Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

: M. Emin AKYAY
: Ya ar LEBLEB
: Fevzi ÖZER
: Ahmet TAN
: Salim AH N

(24.07.2004 - Mart 2012)
(03.09.2006 - Mart 2012)
(03.09.2006 - Mart 2012)
(06.09.2009 - Mart 2012)
(24.07.2004 - Mart 2012)

YÖNET M KURULU ÜYELER

LE YÖNET

LER N YETK VE SORUMLULUKLARI

irket yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklar
belirlenmi tir.

irket ana sözle mesinde genel hatlar ile

Yönetim kurulu üyeleri, irket d nda ba ka bir görev alabilirler. Belli kurallara ba lanmam ve
rland lmam lard r. Yönetim kurulu üyelerimize genel kurul karar ve Türk Ticaret
Kanunu’nun 334. 335. Maddeleri do rultusunda i lem yapma yetkisi tan nm r.

: 5.601 Orta

ORTAK SAYISI

YÖNET

LER

z bulunmaktad r.

Z

ADI VE SOYADI

Necmettin ARMAN
Osman GÜVENÇ
Ali ÇELEB

ÜNVANI

Genel Müdür
Yönetim Krl.Üyesi/Gen.Md.
Mali ler Koord/Md.

Umpa Seramik San. Ve Tic. A. .
Anbera AVM San. Ve Tic.A. .
Umpa Holding A. ./Umpa Seramik A. .

DÖNEM
NDE YAPILAN DÜZENLEMELER:
Dönem içinde Esas sözle mede SPK (Sermaye Piyasas Kurulu’na) uygun Ana sözle me metni
de iklikleri yap lmas talep ediyoruz.
SERMAYE YAPISI

Umpa Holding A. .’nin nominali 5,00 TL de erinde, 1.200.000 adet hissesi bulunmaktad r. Bu
hisseler yakla k 5,601 hissedar n elinde bulunmaktad r.
Umpa Holding A. . tam bir yat m irketi olup, faaliyetlerini i tirakleri arac
ile
gerçekle tirmektedir. Her hangi bir alanda üretim ve sat -pazarlama faaliyetini do rudan
yapmamaktad r.

Umpa Holding A. .’nin grup irketler ve bu irketlerin sermayelerine kat m miktar ve oranlar
da yer almaktad r.

2011 Y

Umpa Seramik San. ve Tic. A. .
Anbera AVM San. ve Tic. A. .
Umpa Petrol Turizm A. .
Nizam
aat A. .
Umpa Yeni Birlik Makine San.ve Tic. A. .
Umpa Sigorta Arac k Hizmetleri Ltd. ti.
Umpa Bilgi lem Teknolojileri Ltd. ti.

Direkt
Kat m
14.662.200
3.192.802
46.858
950.640
1.199.900
875.500
15.000

%
97,42
37,56
2,34
86,98
99,99
87,55
25,00

Dolayl
Kat m
386.000
5.306.314
1.948.318
141.718
25
124.500
45.000

%
2,57
62,43
97,42
12,97
0,002
12,45
75

Toplam
Kat m
15.048.200
8.499.116
1.995.176
1.092.359
1.199.925
1.000.000
60.000

Direkt
Kat m
14.662.200
3.192.802
46.858
950.640
1.199.900
875.500
15.000

%
97,42
37,56
2,34
86,98
99,99
87,55
25,00

Dolayl
Kat m
386.000
5.306.314
1.948.318
141.718
25
124.500
45.000

%
2,57
62,43
97,42
12,97
0,002
12,45
75

Toplam
Kat m
15.048.200
8.499.116
1.995.176
1.092.359
1.199.925
1.000.000
60.000

2010 Y

Umpa Seramik San. ve Tic. A. .
Anbera AVM San. ve Tic. A. .
Umpa Petrol Turizm A. .
Nizam
aat A. .
Umpa Yeni Birlik Makine San.ve Tic. A. .
Umpa Sigorta Arac k Hizmetleri Ltd. ti.
Umpa Bilgi lem Teknolojileri Ltd. ti.

FAAL YET ÖZET :
2010-2011 y faaliyet döneminde grup irketlerimiz seramik yer ve duvar kaplama malzemesi ile bordürdekor, kal p ve kaynakl imalat taahhüt i lerini ve perakende sektöründeki üretimi ve pazarlamas
konular nda faaliyetini sürdürmü tür. Dünya genelinde ya anmakta olan global kriz grubumuzun faaliyetini
sürdürdü ü in aat sektöründe de olumsuz etkilerini hissedebilip toparlanma ve yeniden büyüme
hedeflemekteyiz.
Buna ra men faal irketlerimizden Umpa Seramik A. .seramik sektöründe, seneyi %20’e yak n büyüyerek,
Yeni Birlik Makine A. . yeni ürün ve yeni projeler alarak kapatm r. Anbera A. deki yap lanma
tamamlanm olup 2012 y
önceki y llara oranla çok daha verimli kapatmay hedefliyoruz.Toplamda
grubumuzun cirosu % 5 büyümü tür. Toplam varl klar z 58.815.777.- TL’den 105.185.046 TL”ye,
yükselmi tir. Ciromuz 82.470.516.- TL’ye yükselmi tir.
Bu dönemde grup irketlerimiz te viklerden yararlanm r. Grup irketleri te vik yasas kapsam nda toplam
olarak 1.643.474,38 -TL tutar nda te vik indiriminden faydalan lm r.

YIL

NDE ÇALI AN PERSONEL N B LG LER

Kadrolar na göre da

:

çi
dari Personel
Teknik Personel
Toplam
irketlere göre da

31.12.2010
370
53
50
473

31.12.2011
378
52
50
480

31.12.2010
4
385
62
21
1
2
0
0
475

31.12.2011
4
375
64
14
1
2
0
0
458

:

Umpa Holding
Umpa Seramik
Anbera AVM
Yeni birlik Makine
Nizam aat
Umpa Sigorta
Ubit Umpa Bilgi i lem
Umpa Petrol
Toplam

Grup irketlerimizden Umpa Seramik San. ve Tic. A. ’ ile Türkiye Çimento, Cam ve Seramik çileri
Sendikas (Çimse ) aras nda 2011 A ustos ay ndan itibaren geçerli olan 2 y ll k toplu i sözle mesi
bulunmaktad r.
NANSAL YAPIYA
2010 2011 y

N B LG LER

faaliyet döneminde konsolide tablolardaki temel baz rasyolar a

daki gibidir:

a) Finansal Yap
Öz sermaye / Varl k (Aktif) Toplam Oran

2010
%
31,44

2011
%
20,63

b) Kârl k
Net Kâr / Öz Sermaye Oran

5,71

-11,60

c) Likidite
Likidite Oran (Haz r De erl.+Alacaklar/ K.Vad.Borçlar)

66,70

62,30

GENEL KURUL B LG LER
irket genel kurul davetini Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu mevzuat hükümlerine göre
yapar, ayr ca web sitesinde de duyurur. irketimizin nama yaz
1.200.000 adet paya bölünmü hisse
senedi bulunmaktad r.
OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI
Ana sözle mede imtiyazl ve birikimli oy hakk bulunmamaktad r. Kar
oldu umuz irketler yoktur.

kl i tirak ili kisi içinde

MAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI
Umpa Holding A. ’nin mali tablolar Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan belirlenmi hükümler
çerçevesinde haz rlan r ve Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar na göre ba ms z denetimden
geçirilerek kamuya aç klan r. Mali tablolar ve dipnotlar kamuya aç klanmadan önce Sermaye Piyasas
mevzuat çerçevesinde Genel Kurulu’nun onay na sunulur ve yetkililerce sorumluluk beyan imzaland ktan
sonra mali tablolar, dipnotlar ve ba ms z denetim raporu Sermaye Piyasas Kanunu düzenlemeleri
do rultusunda Sermaye Piyasas Kuruluna iletilir.
Mali tablo ve dipnotlar ile ba ms z denetim raporu, kamuya aç kland
anda e zamanl olarak KAP
bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir. Mali tablolar ve dipnotlar na geriye dönük olarak Umpa
Holding A. . web-sitesinden Yat mc li kileri Bölümünden ula labilir.

Faaliyet Raporu:
Faaliyet Raporunun içeri i Sermaye Piyasas uygun olarak haz rlanmakta ve Yönetim Kurulu’nun
onay ndan geçirilmektedir. Faaliyet raporu web-sitesi arac
ile kamuya aç klan r.
Web-sitesi ve çeri i:
Web-sitemizde izlenebilecek önemli ba klar a
da özetlenmi tir:
- Kurumsal kimli e ili kin detayl bilgiler
- Vizyon ve ana stratejiler
- Yönetim Kurulu üyeleri ve irket üst yönetimi hakk nda bilgi
- irketin organizasyonu ve ortakl k yap
- irket ana sözle mesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler,
- SPK Özel Durum Aç klamalar
- Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konular hakk nda aç klamalar
- Genel Kurul toplant tutana ve hazirun cetveli
- Vekâletname örne i
- Bilgilendirme politikas
- güvenli i, çevre, kalite politikam z ve uygulamalar
- Ba ortakl k ve i tirakler
GERÇEK K

N HA HAK M PAY SAH

/ SAH PLER

N AÇIKLANMASI

Gerçek ki i nihai hakim pay sahibi yoktur.
MENFAAT SAH PLER

N B LG LEND

LMES

irketimiz, Sermaye Piyasas Kurulu ve T.Ticaret Kanunu hükümleri gere i menfaat sahiplerine
genel kurul toplant lar , sermaye art
, kar da
gibi hususlar yasal süreleri içinde T.
Ticaret Sicil Gazetesi ve yüksek tirajl gazetelerle duyurmakta ve internet sitemizde gerekli
bilgilendirme yap lmaktad r.
Çal anlar n e itim ihtiyaçlar her y l düzenli olarak gözden geçirilir. E itim planlar haz rlan r. Bu
plan dahilinde ihtiyaçlar kar lan r.
Ayr ca irket çal anlar uzmanl k alanlar nda ve ilgili olduklar konularda yap lan toplant lar,
seminerler ve e itimler yoluyla bilgilendirilir.

