
KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN  NİTELİĞİ HAKKINDA BİLGİ BEYANNAMESİ

Başvuran İşletmenin: 

Adı veya Ticaret Unvanı: ALSEM MERMERCİLİK MADEN İNŞAAT TURİZİNŞAAT SAN.TİC.L

İlgili Sektör:  23.70.01 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi (doğal taşlardan, mermerden, su mermerinden, travertenden, 
kayağantaşından levha/tabaka, kurna, lavabo, karo, kaldırım taşı, yapı taşı, mezar taşı, vb. imalatı dahil, süs eşyası hariç)
46.90.04 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı)

Adres : EVCİ MAH. DAĞILGAN KÜME EVLER ALSEM MERMER ALSAM MARBLE MINNING 32 A/- AKDENİZ/MERSİN

Tel : (324) 646-4476        Fax:               Web adresi :                 E-posta : zirvekobigel@gmail.com  

Vergi dairesi ve vergi  numarası :   URAY,  0590075877

Yasal Yetkili(lerin/nin) adı ve unvanı (1)  HÜSEYİN   OYNAR-Sahibi

İşletme Türü
Başvuran işletmenin türünü işaretleyiniz.

İşletme sınıfını belirlemek için kullanılan veriler
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre 
hesaplanmıştır.

(*)  Tüm veriler en son onaylanan hesap dönemine ait olmalıdır. Hesapları henüz onaylanmamış yeni kurulan işletmeler için  veriler mali yılın 
durumuna göre kabul edilebilir bir  tahminle çıkarılmalıdır.
 
 İşletme verilerinizde, bir önceki hesap dönemi ile karşılaştırıldığında  sınıf değişikliği ile sonuçlanan bir durum var mıdır? 

İşletmeyi temsile yetkili imza sahibinin adı ve unvanı:  HÜSEYİN   OYNAR-Sahibi
 
Bu beyannamenin ve ilgili eklerinin doğruluğunu beyan ederim.
 
Bu beyan  22.09.2022 tarihinde yapılmıştır.                                                                          İmza (3)                            

           Bağımsız işletme   Aşağıdaki tabloyu sadece kendi işletme verilerinize göre doldurunuz ek koymayınız.

           Ortak işletme   Ek 2.1 veya Ek 2.2’yi (ve ilave belgeleri) doldurun ve beyannameye iliştirdikten sonra

               Bağlı İşletme   hesaplamaların sonuçlarını aşağıda yer alan tabloya aktararak beyannameyi tamamlayınız.

İlgili olduğu mali yıl (*) : 2021

Yıllık çalışan kişi sayısı (YİB) Net satış hasılatı  (TL) Mali bilanço toplamı  (TL)

44,31 21.838.592,12 ₺ 43.499.526,72 ₺

             Hayır             Evet (Bu durumda bir önceki hesap dönemiyle ilgili bir  beyannameyi doldurun ve 
                  ekleyin(2))

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(1) İşletmenin Sahibi , Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Muadilleri.
(2) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi.
(3)  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamında, beyan elektronik 

ortamda yapıldı ise belgenin yazılı olarak ilgili kuruma teslim edilmesine gerek yoktur

KareKod No: 5J103


