Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
T.C. Merkez Bankası,
Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu’na:
Denizbank A.Ş.’nin (Banka) ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 30 Eylül 2003 tarihi itibariyle
hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide gelir tablosunu
sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Sözkonusu konsolide mali tablolar ;Türk Lirası’nın 30
Eylül 2003 tarihindeki cari satın alma gücü ile ifade edilmiştir. Rapor konusu konsolide mali
tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak
üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak denetlenen konsolide
mali tablolar üzerine rapor sunmaktır.

Sınırlı denetim, 4389 sayılı Bankalar Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni
ile muhasebe standartları ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin, mali tablolarda önemli bir hatanın
bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını
öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak mali tabloların analitik yöntemler uygulanarak
incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi
toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam
kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir.

Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki konsolide mali tabloların
Denizbank A.Ş’nin ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 30 Eylül 2003 tarihi itibariyle mali
durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını Bankalar Kanunu’nun 13.
Maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına
uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Lokman Ketenci
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
14 Kasım 2003,
İstanbul

Kapital Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Correspondent Firm of RSM International
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BİRİNCİ BÖLÜM
A - GENEL BİLGİLER
I. Ana Ortaklık Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin açıklama ve
dipnotlar:
Denizbank Anonim Şirketi (Ana Ortaklık Banka) bir özel sektör mevduat bankasıdır.
Özelleştirme Yüksek Kurulu; 20 Mart 1997 tarih ve 97/5 sayılı kararı ile Denizbank A.Ş.
hisselerinin %100’ünün özelleştirilmesine karar vermiş, bu kararı takiben Zorlu Holding A.Ş. ile
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında 29 Mayıs 1997 tarihinde hisse satış sözleşmesi
imzalanmış ve Ana Ortaklık Banka 25 Ağustos 1997 tarihinde faaliyet iznini de alarak
faaliyetlerine başlamıştır.
Ana Ortaklık Banka her türlü bankacılık işlemlerini yapmak üzere kurulmuştur. Türkiye
sathındaki 164 (31 Aralık 2002 - 162) ve yurtdışındaki 1 şubesiyle ticaret ve yatırım bankacılığı
ile bireysel bankacılık hizmetleri vermektedir. Müşterilere kullandırılan kredilerin önemli bir
kaynağı mevduatlardır. Ana Ortaklık Banka çeşitli sektörlerde faaliyette bulunan kuruluşlara
kredi kullandırmaktadır. Ana Ortaklık Banka, ayrıca teminat mektupları, akreditif kredileri ve
kabul kredileri başta olmak üzere çeşitli gayri nakdi krediler tahsis etmektedir.
Ana Ortaklık Banka’nın merkezi İstanbul’dadır. Ana Ortaklık Banka’nın tüm birimleri ve
şubeleri bilgisayar donanımlı olup şubeler ve Genel Müdürlük arasında tüm işlemler “real time”
on-line çalışmaktadır.
II. Ana Ortaklık Banka’nın dahil olduğu gruba ilişkin açıklama ve dipnotlar:
Ana Ortaklık Banka’nın sermayesinde doğrudan hakimiyeti olan sermaye grubu Zorlu
Grubudur. Ana ortaklık Banka ve mali tabloları ana ortaklık Banka ile konsolide edilen bağlı
ortaklıklar bir bütün olarak ‘Grup’ olarak adlandırılmaktadır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
C - MUHASEBE POLİTİKALARI
I- Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar:
a) Konsolide mali tabloların ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Muhasebe
Uygulama Yönetmeliği ve muhasebe standartları hakkındaki tebliğlere uygun olarak
hazırlanması
Bankamız, 30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihli konsolide mali tablolarını 4389 sayılı
Bankalar Kanunu’nun “Hesap ve Kayıt Düzeni” başlıklı 13. maddesinin hükümlerine
dayanılarak belirlenen tekdüzen hesap planı ve 1 Ekim 2002 tarihinden itibaren yürürlükte
bulunan “Muhasebe Uygulama Yönetmeliği” (MUY) ve bu Yönetmelik’e ilişkin olarak
yayımlanmış muhasebe standartları tebliğleri kapsamında belirlenen esaslar ile bunlara ek
veya değişiklikler getiren açıklamalara uygun olarak hazırlamıştır.
Karşılaştırma amacıyla sunulan 30 Eylül 2002 tarihinde sona eren dokuz aylık ve aynı tarihte
sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide gelir tabloları MUY’un yürürlüğe girmesinden
önce geçerli olan “Bankalarca Uygulanacak Muhasebe Standartları, Tek Düzen Hesap Planı
ve İzahnamesi” ile buna ek ve değişiklik getiren düzenlemelerde ve “4389 Sayılı Bankalar
Kanunu’nun Geçici 4. Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve
Usulleri Hakkında Yönetmelik”de yer alan değerleme esasları ve muhasebe politikaları
kullanılarak hazırlanmıştır. Ancak cari ara dönem konsolide gelir tablosu ile uyumlu olması
için ilişikte sunulan 30 Eylül 2002 tarihinde sona eren dokuz aylık ve aynı tarihte sona eren üç
aylık döneme ilişkin konsolide gelir tablolarında gerekli sınıflandırma değişiklikleri mümkün
olduğu ölçüde yansıtılmıştır.
İlişikteki konsolide mali tablolar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği (MUY) Tebliğ 15:
“Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesi, Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve
İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi Standardı” esasları uyarınca düzenlenmiştir.
Mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu’nun XI/1 ve XI/11
numaralı tebliğleri ve bu tebliğlere değişiklik ve eklemeler yapan tebliğlerinde belirlenen mali
tablo ve raporların sunulmasına ilişkin ilke ve kurallara uygun olarak hazırlayan bağlı
ortaklıkların mali tabloları yapılan birtakım tashihlerle MUY’a uygun hale getirilmiştir.
Ayrıca muhasebe kayıtlarını yerleşik bulundukları ülkelerin mevzuatlarına uygun olarak tutan
yurtdışında yerleşik bağlı ortaklıkların mali tabloları da gerekli sınıflandırmalar yapılmak
suretiyle MUY’a uyumlu hale getirilmiştir.
b) Mali tabloların paranın cari satın alma gücü esasına göre düzenlenmesi
Ekonomide nüfusun çoğunluğunun, değer kaybından korunmak amacıyla parasal servetlerini
parasal olmayan veya değeri Türk Lirası’na göre daha istikrarlı olan yabancı para varlıklarda
tutmaları, nüfusun çoğunluğunun alacak ve borçlarını Türk Lirası yerine değeri nispeten daha
istikrarlı yabancı para ile belirlemeleri, kısa vadeli işlemlerde dahi satın alma gücündeki
kayıpları karşılamak için fiyatların vade farkı konularak belirlenmesi, faiz oranlarının
ücretlerin ve fiyatların genel fiyat endekslerine bağlanması, DİE verilerine göre son üç yıllık
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kümülatif enflasyon oranının yüzde yüze yaklaşması ya da bu oranı geçmesi gibi özelliklerin
bulunması halinde yüksek enflasyonun varlığı kabul edilir ve mali tablolar “Mali Tabloların
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe Standardı 14
SayılıTebliğ” hükümleri çerçevesinde düzeltme işlemine tabi tutulur.
Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolar, bu tebliğ hükümleri kapsamında paranın
bilanço tarihindeki satın alma gücüne göre düzenlenir. Mali tablo kalemlerinin paranın
bilanço günündeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmesi; parasal olmayan kalemlerin söz
konusu tebliğ hükümleri çerçevesinde gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonraki tutarlarının,
uygun düzeltme katsayıları ile çarpılması suretiyle yapılır.

Düzeltme işlemi bankaların dönem sonları itibariyle düzenledikleri mali tablolar üzerinde
yapılır. Fiyat endeksinin aylık fiyat değişimlerini gösterecek şekilde yayınlanması nedeniyle,
bir ay içinde gerçekleşen tüm işlemler için aynı düzeltme katsayısı kullanılır. Ancak enflasyon
oranının ay içinde düzenli arttığı varsayılarak, ayın farklı günlerinde gerçekleşen işlemlere
farklı günlük düzeltme katsayıları uygulanması mümkündür.
İlişikteki konsolide mali tablolar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’nin 14 sayılı “Mali
Tabloların Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe Standardı
Tebliği”ne uygun olarak paranın bilanço gününde cari satın alma gücü dikkate alınarak
düzenlenmiştir. İlişikteki konsolide mali tabloların ilgili dönem sonları itibariyle 30 Eylül
2003’de geçerli olan alım gücü ile ifade edilmesinde kullanılan fiyat endeksleri ve düzeltme
katsayıları aşağıda sunulmuştur:
Tarih
30 Haziran 2002
30 Eylül 2002
31 Aralık 2002
30 Haziran 2003
30 Eylül 2003

Endeks
5,572.0
6,024.6
6,478.8
7,222.2
7,173.3

Katsayı
1.287
1.191
1.107
0.993
1.000

Konsolide mali tabloların paranın cari satın alma gücü esasına göre düzeltme işlemine tabi
tutulması aşağıdaki prensiplere göre yapılmıştır:
a) Bir önceki döneme ait fiyat seviyesine göre ifade edilen önceki dönem konsolide
bilançosu, Eylül 2003 tarihi itibariyle geçerli olan Türk Lirası birimine göre yeniden ifade
edilmiştir.
30 Eylül 2002 tarihinde sona eren 9 aylık konsolide gelir tablosu ise 30 Eylül 2003
tarihinde sona eren 9 aylık konsolide gelir tablosu ile karşılaştırma yapılabilmesi açısından
, 30 Eylül 2003 tarihi itibariyle geçerli olan Türk Lirası birimine göre yeniden ifade
edilmiştir.
1 Temmuz 2003 - 30 Eylül 2003 tarihleri arasındaki üç aylık konsolide gelir tablosu ve 1
Temmuz 2002 – 30 Eylül 2002 tarihleri arasındaki üç aylık konsolide gelir tablosu da 30
Eylül 2003 tarihi itibariyle geçerli olan Türk Lirası birimine göre yeniden ifade edilmiştir.
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b) Bilanço tarihinde geçerli olan cari para birimi üzerinden ifade edilmeyen tüm parasal
olmayan aktif ve pasif kalemler ve özkaynaklar (enflasyon muhasebesi uygulamasında silinen
yeniden değerleme fonu hariç) söz konusu işlemin gerçekleştiği ilgili ayın endeksinden
raporlanan en son mali tabloların ilişkin oldukları dönemin son ayı için ilan edilen endekse (30
Eylül 2003 endeksi) kadar geçen sürede endekste meydana gelen değişmeler temel alınarak
yeniden ifade edilmişlerdir.
c) Parasal aktifler ve pasifler (nakit değerler, alacaklar ve borçlar türündeki kalemler) bilanço
tarihinde geçerli olan fiyat seviyesini yansıttıkları için yeniden ifade edilmezler.
d) Gelir tablosu kalemleri işlem tarihindeki endeks ile bilanço tarihindeki endekse kadar geçen
sürede endekste meydana gelen değişmeler temel alınarak yeniden ifade edilmişlerdir.
Amortisman gideri ve sabit kıymet elden çıkarma ve satış kar ve zararları aktiflerin düzeltilmiş
değerleri üzerinden hesaplandığından, gelir tablosunda düzeltme işlemi sonucu bulunan tutar
yer almış ve ayrıca düzeltme işlemine tabi tutulmamıştır.
e) Özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan
sermaye yedekleri: Enflasyon muhasebesine göre ödenmiş sermayede kayıtlı değerine göre
oluşan artış tutarları düzeltilmiş bilançolarda bu hesapta gösterilmiştir.
f) Yüksek enflasyon dönemlerinde paranın satın alma gücündeki düşmeye bağlı olarak,
anapara ve getirileri enflasyona göre değişmeyen parasal varlık bulundurulması alım gücünün
düşmesine, anapara ve getirileri enflasyona göre değişmeyen parasal yükümlülük
bulundurulması ise alım gücünün artmasına yol açmaktadır. Net parasal pozisyonlardan
kaynaklanan söz konusu kazanç ve kayıplar, 14 sayılı Tebliğ’e uygun şekilde hesaplanarak
konsolide gelir tablosunda “Net Parasal Pozisyon Karı/Zararı” hesabı olarak ayrı
yansıtılmıştır.
c) Konsolide mali tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe ilkeleri ve uygulanan
değerleme esasları
Konsolide mali tabloların hazırlanmasına ilişkin izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan
değerleme esasları Muhasebe Uygulama Yönetmeliği (MUY) kapsamında belirlenen
esaslara göre uygulanmıştır.
Yabancı Para Varlık ve Borçlar
Grubun yabancı para ile yapmış olduğu işlemler, Muhasebe Yönetmeliği kapsamındaki 11
sayılı tebliğ olan ‘Kur Değişimi Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi Standardı’ esas alınarak
muhasebeleştirilmiş olup ,30 Eylül 2003 tarihi itibariyle tamamlanan yabancı paralı
işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı tarihteki geçerli kurlar
üzerinden Türk Lirası’na çevrilmekte ve kayıtlara intikal ettirilmektedir. İlgili dönem
sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri dönem sonu Banka kurlarından
Türk Lirası’na çevrilmiş ve oluşan kur farkları kambiyo karı ve zararı olarak kayıtlara
yansıtılmıştır. İlgili dönem sonları itibariyle değerlemeye esas alınan Banka döviz alış
kurları aşağıdaki gibidir:
ABD $
EURO

30 Eylül 2003
1,384,378
1,615,154

30 Haziran2003
1,407,647
1,609,503

31 Aralık 2002
1,639,745
1,718,945

30Eylül 2002
1,650,456
1,624,874

30 Haziran 2002
1,569,143
1,560,355
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Konsolide Mali Tablolarda
Muhasebeleştirilmesi

Mali

Olmayan

Bağlı

Ortaklık

ve

İştiraklerin

30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle mali olmayan bağlı ortaklıklar
konsolide mali tablolarda, enflasyona göre düzeltme işlemine tabi tutulmuş değerlerinden
varsa değer düşüklüğü indirilmiş tutarlarıyla yansıtılmıştır. Enflasyona göre düzeltilmiş
değerler, maliyet bedellerinden bu kuruluşların oluşturmalarına izin verilen yeniden
değerleme değer artış gibi fonların sermayelerine eklenmesi nedeniyle elde edilen tutarlar
indirildikten sonra kalan tutarları üzerinden, satın alma veya sermaye arttırımının tahsil
tarihleri dikkate alınarak hesaplanan düzeltme katsayıları kullanılarak bulunmuştur.
30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle borsaya kote olan Türk Lirası iştirak
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’de açıklanan bilanço tarihinden önceki son beş
iş gününün kapanış fiyatlarının ortalaması üzerinden değerlenmek suretiyle konsolide mali
tablolara yansıtılmıştır.
Mali tabloların hazırlanmasında kullanılan diğer muhasebe politikaları ve değerleme esasları
aşağıda yer alan II ila XX no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.
II. Banka ile konsolidasyon kapsamında bulunan ortaklıklara ilişkin bilgilerin sunumu:
İlişikteki konsolide mali tablolar, MUY Tebliğ 15:-Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesi,
Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi
Standardı- esasları uyarınca düzenlenmiştir. Ana Ortaklık Banka ile konsolidasyon
kapsamındaki bağlı ortaklıkların aktif kalemleri ile özkaynak kalemleri dışındaki pasif
kalemleri ayrı ayrı toplanmıştır. Finansal kurumlar topluluğuna dahil ortaklıkların
birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı olarak indirilmiştir. Konsolidasyon kapsamına
alınan finansal kuruluşlar arasındaki gelir ve giderler karşılıklı mahsup edilmiştir.
Bağlı Ortaklıklar:
Bağlı ortaklıklar 30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle tam konsolidasyona tabi
tutulmuş olup, ortaklıklar arasındaki işlemlerden kaynaklanan bakiyeler karşılıklı olarak
mahsup edilmiştir. Bağlı ortaklıklarca kullanılan muhasebe politikalarının Ana Ortaklık
Banka’dan farklı olduğu durumlarda farklılıklar, mali tablolarda önemlilik kriteri dikkate
alınarak gerekli düzeltmeler yapılmak suretiyle giderilmektedir. Bağlı ortaklıkların mali
tabloları ilgili dönemler itibariyle hazırlanmış ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkların mali
tabloları enflasyon muhasebesi ilkelerine göre düzeltilmiştir. Yurtdışında kurulu şube ve bağlı
ortaklıkların aktif ve pasif hesapları, Banka’nın bilanço tarihindeki gişe döviz alış kurları ve
gelir gider kalemleri ortalama gişe döviz alış kurları dikkate alınarak Türk Lirasına
çevrilmekte ve oluşan çevrim farkları özkaynaklar grubu içerisinde diğer kar yedekleri hesabı
altında kaydedilmektedir.
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Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar:
Birlikte kontrol edilen ortaklık bulunmamaktadır.
İştirakler:

Konsolidasyon kapsamında mali iştirak bulunmamaktadır.
III -Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar:
1. Ana
sözleşmeden
ayrıştırılmak
muhasebeleştirilme ilkeleri:

suretiyle

oluşturulan

türev

ürünlerinin

Grubun türev işlemlerini ağırlıklı olarak vadeli döviz alım–satım sözleşmeleri
oluşturmaktadır.
Grubun ana sözleşmeden ayrıştırılmak suretiyle oluşturulan veya riskten korunma amaçlı
türev ürünleri yoktur.
2. Riskten korunma amaçlı türev ürünlerinin muhasebeleştirilmelerinde dikkate alınan
ölçütleri:
Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’nin 1 sayılı “Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi
Standardı Tebliği”nde tanımlandığı şekliyle riskten korunma amaçlı türev ürünleri
bulunmamaktadır. Bazı türev işlemler ekonomik olarak Grup için risklere karşı etkin bir
koruma sağlamakla birlikte muhasebesel olarak MUY 1 kapsamında alım satım amaçlı olarak
muhasebeleştirilmektedir.
3. Türev işlemlerinin, riskten korunma amaçlı sınıflandırmaya yönelik tespitin
yapılmasındaki ölçütleri karşılamadığı ve bu türden türev işlemlerin satılması, vadesinin
sona ermesi veya sözleşmeye konu edimlerin yerine getirilmesi yoluyla sona erdiği
durumlarda, riskten korunma amaçlı türev ürünlerin muhasebeleştirilme yöntemlerinin
uygulanmadığına ve bahse konu ürünlerin defter değerinde yapılabilecek değişikliğin
ilgili türev ürünün vadesi dikkate alınarak düzeltme kayıtları yoluyla sonuç hesaplarına
yansıtılıp yansıtılmadığı:
Grup yabancı para pozisyon riskini azaltmak ve yabancı para pozisyonunun kompozisyonunu
korumak amacıyla, vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri yapmaktadır.
Türev işlemlerin ilk olarak kayda alınmasında elde etme maliyeti kullanılmakta ve bunlara
ilişkin işlem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir. Ayrıca, türev işlemlerden
doğan yükümlülükler ve alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara
kaydedilmektedirler.
Türev işlemler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde rayiç değer ile değerlenmekte ve rayiç
değerin pozitif veya negatif olmasına göre bilançoda sırasıyla, “Faiz ve gelir tahakkuk ve
reeskontları” ve “Faiz ve gider reeskontları” içerisinde gösterilmektedir. Yapılan değerleme
sonucu rayiç değerde meydana gelen farklar alım satım amaçlı türev işlemlerde gelir
tablosunda “Kambiyo kar/zararı” hesabında yansıtılmaktadır.
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Döviz ile ilgili türev işlemlerin rayiç değerinin tespitinde, bilanço tarihi itibariyle vadeli döviz
kurları piyasa fiyatlarının olmaması, işlemlerin vadelerinin çok yakın olması ve piyasa
koşullarının çok değişken olduğu bir ortamda diğer yöntemler kullanılarak ileriye dönük
güvenilebilir tahmin yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle, cari piyasa kurlarının, vadede
oluşması beklenen kurların bilanço tarihine indirgenmiş değerini yansıttığı varsayılmıştır.
Buna bağlı olarak rayiç değer farkları söz konusu işlemler ile ilgili sözleşme kurlarının etkin
faiz yöntemi kullanılarak bilanço tarihine indirgenmiş değerleri ile dönem sonu Banka gişe
döviz alış kurları karşılaştırılarak hesaplanmıştır.
4. a-Riskten korunma amaçlı türev işlemleri ve vadeli işlem sözleşmeleri ilgili hesaplarda
muhasebeleştirildiklerinde, bununla ilgili olarak özkaynak kalemleri içinde takip edilen
tahmini kazanç ve kayıpların, varlık ya da yükümlülüğün elde etme maliyetine veya ilgili
varlık veya yükümlülüğün defter değerine dahil edilip edilmediği:
Grubun riskten korunma amaçlı türev ürünleri bulunmamaktadır.
b-Riskten korunma amaçlı taahhütlerin ve işlemlerin gelir tablosunu etkilediği dönem
süresince hangi gelir veya gider hesaplarına intikal ettirildiği:
Grubun riskten korunma amaçlı türev ürünleri bulunmamaktadır.
c-Riskten korunma ve ticari amaçlı türev ürünlerin rayiç değerleri, özkaynak kalemleri
arasında yer alan riskten korunma yedeklerinin tutarı:
30 Eylül 2003 tarihi itibariyle Grubun türev ürünlerinin rayiç değerleri 1,827,747(31 Aralık
2002 : 1,717,779 TL) TL’dir.
d-Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden önce türev finansal
araçların nasıl muhasebeleştirildiği ve gelir/giderlere nasıl yansıtıldığı:
Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden önce türev finansal araçlar
Bankalarca Uygulanacak Muhasebe Standartları, Tek Düzen Hesap Planı ve İzahnamesi"nin
Özellik Gösteren İşlemler (Türev Enstrümanlar) ve Muhasebeleştirme Esasları isimli 4.
Bölümünde yer alan hükümler uyarınca nazım hesaplarda muhasebeleştirilmekteydi. Türev
finansal araçlara ilişkin gelir ve gider reeskontları, sözkonusu işlemler ile ilgili sözleşme
kurlarının doğrusal yöntem kullanılarak bilanço tarihine indirgenmiş değerleri ile dönem sonu
Banka gişe döviz alış kurları karşılaştırılarak hesaplanmakta ve ilgili bilanço kalemleri ile
kar/zarar hesaplarına yansıtılmaktaydı.
IV -Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklama ve dipnotlar:
İlişikteki konsolide mali tablolarda finansal varlık ve yükümlülüklerin netleştirilmesine ilişkin
bir işlem yapılmamıştır. Ayrıca konsolide nazım hesaplarda yer alan kalemlere ilişkin de bu
tür bir netleştirme işlemi yapılmamıştır.
Finansal varlıklar ve borçların, yasal olarak netleştirilmesinin mümkün olması ve varlık ve
yükümlülüğün net tutarlar üzerinden tahsil etme veya ödeme niyetinin olması halinde söz
konusu finansal varlık ve yükümlülükler bilançoda net tutarlarıyla gösterilebilecektir.
Mali tabloların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümlerine ve Banka kayıtlarına uygunluğunu teyit ederiz.
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V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklama ve dipnotlar:
Etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz gelirleri ve giderleri tahakkuk esasına
göre muhasebeleştirilmektedir. Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’ne ilişkin 1 sayılı Tebliğin
yürürlüğe girmesinden önce ise faiz gelir ve giderlerinin hesaplanmasında doğrusal yöntem
kullanılmaktaydı. 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle 30 Haziran 2001 tarih ve 24448 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 4672 ve 4491 Sayılı Kanunlar ile değişik 4389 sayılı Bankalar
Kanunu’nun 3.maddesinin 11. fıkrası ve 11.maddesinin 12.fıkrası hükmüne istinaden
yayımlanan “Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile 31
Ocak 2002 tarih ve 24657 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Bankalarca
Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak
Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik” uyarınca donuk alacak haline gelen kredilerin faiz reeskontları iptal edilmekte ve
söz konusu krediler yine aynı mevzuat uyarınca canlı krediler içinde sınıflandırılıncaya veya
tahsil edilinceye kadar faiz reeskontu yapılmamaktadır. Dövize endeksli kredilerin ve menkul
kıymetlerin kur farkları faiz gelir ve giderleri içinde muhasebeleştirilmektedir.
VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar:
Komisyon ve bankacılık hizmet gelirleri tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilmekte, bu
gelir kalemleri dışında diğer tüm gelir ve giderler tahakkuk esasına göre kayıtlara intikal
ettirilmektedir.
VII.Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin açıklama ve dipnotlar:
Alım satım amaçlı menkul değerler, piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri
unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlama amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden
bağımsız olarak, kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan menkul
değerlerdir.
Alım satım amaçlı menkul değerler Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’ne ilişkin 1 Sayılı
Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardı uyarınca muhasebeleştirilmektedir.
Alım satım amaçlı menkul değerler bilançoya ilk olarak işlem maliyetleri de dahil olmak üzere
maliyet değerleri ile yansıtılmakta ve kayda alınmalarını müteakiben rayiç değerleri ile
değerlemeye tabi tutulmakta ve bu menkul kıymetler ile ilgili olarak oluşan kazanç ve
kayıplar, 31 Aralık 2002 itibariyle hisse senetleri haricinde, kar/zarar hesaplarına intikal
ettirilmiştir.31 Aralık 2002 itibariyle hisse senetleri ile ilgili olarak oluşan kazanç ve kayıplar
özkaynaklarda “Menkul Değerler Değer Artış Fonu” hesabında yansıtılmıştır. Alım satım
amaçlı menkul değerlerin elde etme maliyeti ile rayiç değerlerine göre değerlenmiş değerleri
arasındaki fark, faiz gelir ve reeskontları veya menkul değerler değer düşüş karşılığı hesabına
yansıtılmaktadır.
Ana ortaklık Bankamız 26 Mayıs 2003 tarihinden itibaren hisse senedi değerlemelerinden
kaynaklanan kar ve zararları , Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’nin 1 nolu Finansal Araçların
Muhasebeleştirilmesi Standardına uygun olarak ,özkaynak kalemleri yerine gelir tablosunda
yansıtmaya başlamıştır.Dolayısıyle ilişikteki 30 Eylül 2003 tarihli konsolide mali tablolarda
hisse senedi değerlemelerinden kaynaklanan kar ve zararlar gelir tablosunda yansıtılmıştır.
Mali tabloların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümlerine ve Banka kayıtlarına uygunluğunu teyit ederiz.
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Alım satım amaçlı menkul değerlerin elde tutulması esnasında kazanılan faizler öncelikle faiz
gelirleri içerisinde gösterilmektedir.
30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle Türk lirası devlet iç borçlanma
senetleri’nin rayiç değerleri, değerleme günü İMKB’de işlem gören menkul kıymetler için
İMKB’de oluşan son gün ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem görmeyen menkul kıymetler için
ise T.C. Merkez Bankası fiyatları kullanılarak tespit edilmiştir. Yabancı para devlet tahvilleri
ve Eurobondlar, bilançoya, ilk olarak işlem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet değerleri
ile yansıtılmakta ve kayda alınmalarını müteakiben rayiç değerleri ile değerlemeye tabi
tutulmaktadır. Rayiç değere esas teşkil eden fiyat oluşumlarının aktif piyasa koşulları
içerisinde gerçekleşmediği durumlarda rayiç değerin güvenilir bir şekilde belirlenmediği kabul
edilmekte ve iç verim yöntemine göre hesaplanan iskonto edilmiş değer rayiç değer olarak
dikkate alınmaktadır. Buna göre Ana Ortaklık Bankamız 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle
Reuters fiyat göstergelerine dayanarak rayiç değer üzerinden değerlediği Eurobond’ları 30
Eylül 2003 tarihi itibariyle değerleme yönteminde değişiklik yapmak suretiyle iç verim
yöntemine göre değerlemeye tabi tutmuştur.
Hisse senetleri için ise bilanço günü dahil geriye doğru 5 işgünü boyunca oluşan günlük
ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamaları kullanılmıştır.
30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle Ana ortaklık Bankamız, 18 Haziran 2001
tarihinde gerçekleşen borç takası ihalesi neticesinde edinmiş olduğu Türk Parası menkul
kıymetleri, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan değerleri kullanarak değerlemiştir.
VIII.Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesine ilişkin
açıklama ve dipnotlar:
Tekdüzen Hesap Planı’nda yapılan değişikliğe uygun olarak 1 Şubat 2002 tarihinden itibaren
repo işlemlerine konu olan menkul kıymetler ve repo işlemleri karşılığında sağlanan fonlar
ilgili bilanço hesaplarında takip edilmeye başlanmıştır. Buna göre repo anlaşması çerçevesinde
müşterilere satılan devlet tahvili ve hazine bonoları ilişikteki konsolide bilançoda aktifte
“Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler” içerisinde, repo işlemlerinden elde edilen fonlar ise
pasifte “Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar” içerisinde gösterilmektedir. Repo işlemlerinden
elde edilen fonlar için, hesaplanan faiz gider reeskontları konsolide bilançoda “Repo
İşlemlerinin Faiz ve Gider Reeskontları” hesabında izlenmektedir.
30 Eylül 2003 tarihi itibarıyla konsolide mali tablolarda 2,470TL (31 Aralık 2002: 1,126 TL)
tutarında ters repo işlemlerinden alacak bulunmaktadır. Ödünce konu edilmiş menkul değer
bulunmamaktadır.
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IX. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satılmaya hazır menkul değerler ve
banka kaynaklı krediler ve alacaklarına ilişkin açıklama ve dipnotlar:
1. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler ve satılmaya hazır menkul
değerler ile banka kaynaklı krediler ve alacaklar olarak izlenen finansal
varlıkların temel özelliklerinin neler olduğu, finansal varlıkların bu sınıflamaya
göre tasnifinin anılan varlıkların edinilmesi esnasında yapılıp yapılmadığı:
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, vadesine kadar saklamak amacıyla elde
tutulan, fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi
için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit
vadesi bulunan ve banka kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan finansal
varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler Grup yönetimi tarafından
belirlenerek mali tablolarda sınıflandırılmış olup, finansal varlıkların ilgili sınıflaması
anılan varlıkların edinilmesi esnasında Grup yönetiminin kararı neticesinde
yapılmaktadır.
Satılmaya hazır menkul değerler, banka kaynaklı krediler ve alacaklar ile vadeye
kadar elde tutulacak menkul kıymetler ve alım satım amaçlılar dışında kalan finansal
varlıkları ifade etmektedir.
Banka kaynaklı krediler ve alacaklar borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla
yaratılan finansal varlıkları ifade etmektedir.
Finansal varlıkların sınıflandırma işlemi, ilgili finansal varlığın edinilmesi sırasında
yapılmaktadır.
2. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler ve banka kaynaklı krediler ve
alacakların ilk kaydının maliyet değeri ile yapılıp yapılmadığı; satılmaya hazır
finansal varlıkların müteakip değerlemesinin rayiç değer veya iç verim oranı
yöntemleri ile yapılıp yapılmadığı; satılmaya hazır menkul değerlerin, rayiç
değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kâr ve zararların
özkaynak kalemleri içerisinde ilgili hesaplarda gösterilip gösterilmediği (menkul
değerler elden çıkarıldığında, birikmiş rayiç değer uyarlamalarının, yatırım
amaçlı menkul değerlerden kaynaklanan kâr ve zararlar olarak gelir tablosuna
yansıtılıp yansıtılmadığı):
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler ve banka kaynaklı krediler ve
alacakların ilk kaydı maliyet değerleri ile kayıtlara yansıtılmaktadır.İlişikteki
konsolide mali tablolarda, satılmaya hazır menkul değerlerde gösterilen hisse senetleri
borsada işlem görmeyen Çukurova Holding A.Ş. hisse senetleri olup, enflasyona göre
düzeltilmiş maliyet değeriyle mali tablolara yansıtılmışlardır.
Satılmaya hazır menkul değerlerde gösterilen diğer menkul değerler ise Devlet İç
Borçlanma senetleri olup iç verim oranı ile değerlenmek suretiyle konsolide mali
tablolara yansıtılmıştır.
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3. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin, değer azalışı için ayrılan
karşılık düşüldükten sonra, iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş
maliyeti ile muhasebeleştirildiği:
Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler ilk kayda alımından sonra varsa değer
azalışı için ayrılan karşılık düşülerek, iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto
edilmiş maliyet ile muhasebeleştirilmektedir. 30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002
tarihleri itibariyle vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler için ayrılan değer
azalış karşılığı bulunmamaktadır.
4. Önceden vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler arasında sınıflandırılan
ancak, sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu
sınıflandırmaya tabi tutulmayacak finansal varlıkların bulunup bulunmadığı:
Önceden vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler arasında sınıflandırılan ancak,
sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi
tutulmayacak finansal varlıklar bulunmamaktadır.
5. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerden kazanılmış olan faizlerin, faiz
geliri olarak kaydedilip kaydedilmediği; alınacak kâr paylarının gelir kalemleri
içinde ayrı bir şekilde gösterilip gösterilmediği:
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerden kazanılmış olan faizler faiz geliri
olarak kaydedilmekte olup, konsolide gelir tablosunda ‘Menkul Değerlerden Alınan
Faizler-Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden Alınan’ hesabında
izlenmektedir.
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerle ilgili alınan kar payları
bulunmamaktadır.

6. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin alım ve satım işlemlerinin işlem
veya teslim tarihinden hangisine göre muhasebeleştirildiği:
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin alım-satım işlemleri menkul
değerlerin teslim tarihine göre muhasebeleştirilmektedir.
7. Muhasebe Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce, vadeye kadar elde
tutulacak menkul değerlerin nasıl muhasebeleştirildiği:
Muhasebe Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce vadeye kadar elde
tutulacak menkul değerler konsolide bilançoda bağlı menkul değerler grubu içinde
sınıflandırılmakta ve iç verim oranına göre değerlenmekteydi.
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X. Grup kaynaklı krediler ve alacaklar ve ayrılan özel karşılıklara ilişkin açıklama ve
dipnotlar:
1. Grup
kaynaklı
kredilerin
iskonto
edilmiş
maliyetleri
üzerinden
muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediği, bunların teminatı olarak alınan
varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, işlem gideri ve bunun gibi diğer masrafların
işlem maliyetinin bir bölümü olarak kabul edilip edilmediği:
Grup kaynaklı kredilerin ilk kaydı “elde etme maliyeti üzerinden” yapılmaktadır.
Kayda alınmalarını izleyen dönemde banka kaynaklı krediler ve alacaklar iç verim
oranı yöntemi kullanılarak değerlenmiştir. Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla
ilgili olarak ödenen harçlar ve diğer masraflar önemlilik prensibi çerçevesinde işlem
maliyetinin bir bölümü olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına
yansıtılmaktadır.
2. Kullandırılan nakdi kredilerin muhasebeleştirilme esaslarının genel bir özeti:
Kullandırılan nakdi krediler, Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 1 Sayılı
Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardı’nın banka kaynaklı krediler ve
alacakların muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak getirmiş olduğu düzenlemeler
uyarınca muhasebeleştirilmektedir.
Bu doğrultuda; döviz kredileri evalüasyon işlemine tabi tutulmakta ve kur değerlemesi
sonucu oluşan değerleme farkları konsolide gelir tablosunda “Kambiyo
Karları/Kambiyo Zararları” içerisinde muhasebeleştirilmektedir. Dövize endeksli
krediler
hesaplara
intikal
ettikleri
tarihteki
Türk
lirası
değerlerle
muhasebeleştirilmekte ve bu krediler için hesaplanan kur değerleme farkları faiz
gelirleri hesabında izlenmektedir. Kredilerin faiz reeskontları iç verim oranı yöntemi
ile hesaplanmaktadır.
3. Kullandırılan kredilerin tahsil edilemeyeceğine ilişkin bulguların varlığı halinde,
bunların
ilgili
düzenlemelerde
öngörüldüğü
şekilde
sınıflandırılıp
sınıflandırılmadığı ve ayrılması gerekli özel karşılıkların ayrılıp ayrılmadığı, özel
karşılıkların kâr/zarar hesabına aktarılıp aktarılmadığı, yapılan tahsilatların
gelir tablosunun hangi kalemine intikal ettirildiği:
Grup yönetimince düzenli aralıklarla yapılan kredi portföyü incelemeleri neticesinde
kullandırılan kredilerin tahsil edilemeyeceğine ilişkin bulguların tespiti halinde söz
konusu krediler, 30 Haziran 2001 tarih ve 24448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”
ile 31 Ocak 2002 tarih ve 24657 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan
‘Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’’in öngördüğü üzere takip
hesaplarına intikal ettirilmekte ve bu kredilere özel karşılık ayrılmaktadır. Ayrılan
özel karşılıklar kar/zarar tablosuna yansıtılmaktadır.
Söz konusu kredilerle ilgili cari dönem içinde ayrılan karşılıklara ait tahsilatlar
konsolide gelir tablosunda "Krediler ve Diğer Alacaklar Karşılığı" hesabına, önceki
dönemlerde karşılık ayrılmış olan kredilere ait anapara tahsilatları "Diğer Faaliyet
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Gelirleri" hesabına, faiz gelirleri ise ‘Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler’ hesabına
kaydedilmektedir.

4.

Serbest kalan karşılık tutarının intikal ettirildiği hesaplar:
Aynı yıl içinde serbest kalan karşılıklar “Krediler ve Diğer Alacaklar Karşılığı”
hesabına alacak verilerek, geçmiş yıllarda ayrılan karşılıkların serbest kalan bölümü
ise “Diğer Faaliyet Gelirleri” hesabına aktarılarak muhasebeleştirilmektedir.

XI-Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar:
1. Şerefiye için uygulanan amortisman süresi, eşit tutarlar yöntemiyle itfa
edilmediği durumlarda uygulanan yöntem, bu yöntemin tercih edilme sebepleri,
yurtdışında bir ortaklığın elde edilmesinden kaynaklanan şerefiye ve rayiç değer
düzeltmelerinin Türk Lirasına dönüştürülmesinde seçilen yöntem:
30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle ilişikteki konsolide mali tablolarda
şerefiye hesabı bulunmamaktadır.
2. Edinilen varlığın veya yükümlülüğün defter değeri üzerinde belirsizlik
olduğunda ve bankanın gelecekteki tahmini nakit akımının net değerinin
düşmesi halinde ortaya çıkan şerefiyenin defter değerinin yeniden gözden
geçirilip geçirilmediği:
Grup tarafından, edinilen varlık ve yükümlülüklerin defter değeri üzerinde herhangi
bir değer düşüklüğü oluşup oluşmadığına yönelik olarak gözden geçirme çalışmaları
bilanço tarihi itibariyle yapılmıştır. 30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle
ilişikteki konsolide mali tablolarda şerefiye hesabı bulunmamaktadır.
3. Şerefiyenin ilk kayıt esnasında tahmin edilen faydalı ömrü:
30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle ilişikteki konsolide mali tablolarda
şerefiye hesabı bulunmamaktadır.
4. Diğer maddi olmayan varlıklar için uygulanan muhasebe politikası, amortisman
oranı ve amortisman yöntemi, sözkonusu aktiflerin aktifleştirilmesine dair
bilgiler:
Tüm maddi olmayan duran varlıklar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’ne ilişkin 3
sayılı ‘Maddi Olmayan Duran Varlıklar’ın Muhasebeleştirilmesi Standardı’ uyarınca
kayıtlara maliyet bedelinden alınmakta ve enflasyona göre düzeltilmiş maliyet
tutarları ile izlenmektedir. İlk defa düzeltme işlemine tabi tutulacak amortismana tabi
varlıkların maliyetine ilave edilmiş varsa kur farkı, finansman giderleri ve yeniden
değerleme artışı ilgili varlığın maliyetinden düşülerek bulunan yeni değer üzerinden
enflasyona göre düzeltme işlemi yapılmıştır. Maddi olmayan duran varlıklar için
doğrusal amortisman yöntemine göre ve tam yıl esasına göre % 20 oranında
amortisman ayrılmaktadır.

Mali tabloların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümlerine ve Banka kayıtlarına uygunluğunu teyit ederiz.

15

DENİZBANK A.Ş.

30 EYLÜL 2003 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirası (TL) olarak TL’nin 30 Eylül 2003 tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilmiştir.)

5. Diğer maddi olmayan varlıklar için amortisman süresinin belirlenmesi nedenleri
ile faydalı ömrü belirleyen unsurlar:
Maddi olmayan duran varlıklar tahmini faydalı ömürleri olan beş yıl boyunca doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilmektedir. Varlığın faydalı ömrünün tespiti,
varlığın beklenen kullanım süresi, teknik, teknolojik veya diğer türdeki eskime ve
varlıktan beklenen ekonomik faydayı elde etmek için gerekli olan bakım masrafları
gibi hususlar değerlendirilerek yapılmaktadır. Kullanılan amortisman oranı ilgili
aktiflerin faydalı ömürlerine yaklaşık olarak tekabül etmektedir. Faydalı ömrün tespiti
Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’ne ilişkin 3 sayılı ‘Maddi Olmayan Duran
Valıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı’nın 18. maddesinde yer alan esaslar
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
6. Devam eden bilgisayar yazılımları ile ilgili maliyetlerin muhasebeleştirilme
yöntemleri, bilgisayar yazılımlarını geliştirici giderlerin yazılımın ilk maliyetine
eklenip eklenmediği, aktif olarak muhasebeleştirilmiş bilgisayar yazılımı gelişim
maliyetlerinin eşit tutarlar yöntemiyle 3 yıllık süreyi aşmayacak şekilde
amortismana tabi tutulup tutulmadığı:
Devam eden bilgisayar yazılımları ile ilgili maliyetler maddi olmayan duran varlıklar
içerisinde sınıflandırmaktadır.Bilgisayar yazılımlarını geliştirirken yapılan harcamalar
yazılımın ilk maliyetine eklenmekte olup, bu kıymetler için ayrılan amortisman oranı
%20 olarak belirlenmiştir.
7. Banka, muhasebe tahminlerinde amortisman süresi, amortisman yöntemi veya
kalıntı değer bakımından cari dönemde veya sonraki dönemlerde önemli
etkilerinin olması beklenen değişikliklerin kaynağı:
Muhasebe tahminlerinde amortisman süresi, amortisman yöntemi veya kalıntı değer
bakımından cari dönemde veya sonraki dönemlerde önemli etkileri olması beklenen
değişiklikler bulunmamaktadır.
XII- Maddi duran varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar:
1. Maddi duran varlıkların her sınıfı için, yeniden değerlemeye tabi tutulması
halinde yeniden değerleme esasları, yeniden değerleme tarihi, ekspertiz
tarafından değerleme yapılıp yapılmadığı, yenileme maliyetlerini belirlemek için
kullanılan göstergeler ile yeniden değerleme fonunun dönem içindeki hareketi ile
brüt defter değerini saptamada kullanılan ölçüm yöntemi ve her bir yöntemde
bulunan defter değeri, kullanılan amortisman yöntemi, faydalı ömürleri veya
amortisman oranları:
Tüm maddi duran varlıklar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’ne ilişkin 2 sayılı
‘Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı’ uyarınca kayıtlara maliyet
bedelinden alınmaktadır.
Maddi duran varlıklar, paranın bilanço tarihinde geçerli satın alma gücü cinsinden
yeniden düzenlenmesi sonucu bulunan değerleri üzerinden gösterilmiştir. İlk defa
düzeltme işlemine tabi tutulacak amortismana tabi varlıkların maliyetine ilave edilmiş
varsa kur farkı, finansman giderleri ve yeniden değerleme artışı ilgili varlığın
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maliyetinden düşülerek bulunan yeni değer üzerinden enflasyona göre düzeltme işlemi
yapılmıştır.
Maddi duran varlıklar üzerinden normal amortisman yöntemine göre ve tam yıl
esasına göre amortisman ayrılmaktadır. Kullanılan amortisman oranları aşağıda
belirtilmiştir:
%
Menkuller
- Büro makineleri
10-20
- Mobilya / mefruşat
10-20
- Nakil vasıtaları
12.5-20
- Diğer teçhizat
20-33
- Gayrimenkuller
2

Enflasyon muhasebesi uygulaması öncesinde hazırlanan yasal mali tablolarda ilk tesis
ve taazzuv giderleri ile diğer maddi duran varlıklar dışındaki maddi duran varlıklar
yeniden değerleme işlemine tabi tutulmuş olup, ilişikteki mali tablolarda enflasyon
endekslemesinden dolayı, özkaynaklarda yer alan sabit kıymetler yeniden değerleme
değer artış fonu hesabı silinmiştir.
Ara dönem bilanço tarihi itibariyle yasal kayıtlarda yer alan binalar ve elden
çıkarılacak gayrimenkuller için ekspertiz çalışması yapılmamıştır. Ana Ortaklık
Banka’nın gayrimenkullerinin 31 Aralık 2002 tarihi itibari ile ekspertiz değerleri
mevcut olup bu değerlerle ilgili cari dönemde önemli bir değişiklik oluşmamıştır.
2. Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıpların
tespit edilme esasları:
Maddi Duran Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kar ve zarar, net elden
çıkarma hasılatı ile ilgili maddi duran varlığın enflasyon düzeltmesinden sonraki net
defter değerinin farkı olarak konsolide gelir tablosunda ‘ Diğer Faaliyet
Gelirleri/Giderleri’ içerisinde yansıtılmaktadır.
3. Maddi duran varlığın onarım maliyetlerinin tahminine ilişkin muhasebe
politikası, üzerindeki rehin, ipotek ve diğer tedbirler ve alımı için verilen
taahhütler:
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak
muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden
gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran
varlığın maliyetine eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü
uzatan, varlığın hizmet kapasitesini artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini
artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlarından oluşmaktadır.
Maddi duran varlıkların üzerinde rehin, ipotek ve diğer tedbirler veya bunların alımı
için verilen taahhütler bulunmamaktadır.
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4. Muhasebe tahmininde, cari dönemde önemli bir etkisi olan ya da sonraki
dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen değişikliklerin yapısı ve etkileri:
Maddi duran varlıklara ilişkin olarak muhasebe tahminlerinde cari dönemde önemli
bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen
değişiklikler beklenmemektedir.
XIII-Kiralama işlemlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar:
1. Finansal kiralamanın yöntemi ve süresi, konsolide esasa göre mali tablo
hazırlayan bankalara münhasır olmak üzere, varsa, faaliyet kiralamaları altında
yapılan toplam ödemelerin kiralama dönemi boyunca eşit tutarlar yöntemiyle
gelir tablosuna aktarılıp aktarılmadığı:
Finansal kiralama sözleşmelerinin süresi azami 4 yıldır. Finansal kiralama yoluyla
edinilen sabit kıymetler maddi duran varlıklar içinde sınıflandırılmakta ve bu sabit
kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle %20 oranında amortismana tabi
tutulmaktadır. Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar pasifte
“Finansal kiralama borçları” hesabında gösterilmektedir. Finansal kiralama ile ilgili
faiz ve kur farkı giderleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
2. Faaliyet kiralaması konusu sözleşme süresi bitmeden, sözleşmenin sona
erdirilmesi durumunda, kiralayana ceza olarak ödenmesi gereken tutarların
kiralamanın sona erdiği dönemde gider olarak muhasebeleştirilip
muhasebeleştirilmediği:
Faaliyet kiralaması konusu sözleşme süresi bitmeden, sözleşmenin sona erdirilmesi
durumunda, kiralayana ceza olarak ödenmesi gereken tutarlar kiralamanın sona erdiği
dönemde, nakit ödemeye istinaden, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. 30 Eylül
2003 ve 31 Aralık 2002 tarihlerinde sona eren dönemlerde sözleşme süresi bitmeden
sona erdirilen faaliyet kiralaması sözleşmesi bulunmamaktadır.
3. Grubun kiralayan olması durumunda varlığa ilişkin kira ödemelerinin finansal
kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacak olarak muhasebeleştirilip
muhasebeleştirilmediği, dipnot örneklerine uygun olarak dönemsel finansal
kiralama gelirlerinin ve toplam finansal kiralama yatırımlarının, kazanılmamış
finansal kiralama gelirlerinin, kira gelirinin, kiralama dönemi boyunca net
yatırım metodu kullanılarak muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediği:
Grup, “Kiralayan” olma sıfatıyla finansal kiralama işlemleri gerçekleştirmemektedir.
XIV-Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülüklere ilişkin açıklama ve dipnotlar:
Krediler ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar dışında kalan
karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülükler, Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’nin 8
sayılı Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıkların Muhasebeleştirilmesi
Standardı Tebliği’ne uygun olarak; karşılıkların geçmiş olayların bir sonucu olarak
ortaya çıkan yükümlülükler için dönemsellik ilkesi uyarınca bu yükümlülüklerin
ortaya çıktığı döneme tekabül etmek üzere karşılık ayrılmaktadır. Söz konusu
yükümlülük tutarının tahmin edilemediği durumlarda “Şarta bağlı” olarak kabul
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edilmektedir. Şarta bağlı yükümlülükler için şartın gerçekleşme olasılığı yüksek ise ve
güvenilir olarak ölçülebiliyorsa karşılık ayrılmaktadır.
30 Eylül 2003 ara hesap dönemine ilişkin Ana Ortaklık Bankamız avukatlarından
edinilen hukuk beyanına göre 30 Eylül 2003 tarihi itibariyle Ana Ortaklık Bankamız
aleyhine açılmış olan ve devam eden 1,773 TL ve 133,871 USD tutarında toplam 35
adet dava mevcuttur. Bu davaların önemli bir kısmı ayrılan personel tarafından açılan
tazminat ve bazı kira borçlarının tazmini için açılan davalardır. Ayrıca Ana Ortaklık
Bankamız tarafından açılmış olup devam eden 362 TL tutarında ,toplam 20 adet takip
davası mevcuttur.
Denetim tarihi itibariyle bu davalar sonuçlanmamış olduğundan ilişikteki mali
tablolarda bu davalar için karşılık ayrılmamıştır.
Buna ilaveten Ana Ortaklık Bankamız tarafından takip edilen ve halen devam etmekte
olan Tarişbank’a ait hukuk davaları toplamı 127 adet olup 30 Eylül 2003 tarihi
itibariyle risk miktarı 859 TL ‘dir. Ana Ortaklık Bankamız ile TMSF arasında yapılan
devir sözleşmesi uyarınca söz konusu davalara ilişkin ortaya çıkabilecek zararlar
TMSF tarafından tazmin edilecektir.

XV-Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklama ve dipnotlar:
1. Kısa vadeli çalışan haklarından doğabilecek yükümlülükler için karşılık ayrılıp
ayrılmadığı:
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirketler istifa ya da kötü hal dışında
görevine son verdiği veya yasal emeklilik süresini dolduran personeline beher çalışma
yılı için 30 günlük ücret üzerinden ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu kapsamda, cari
dönem konsolide bilançosunda, personelin kıdem süresi ve kıdem tazminatı tavanı
dikkate alınarak maksimum tahmini yükümlülük üzerinden 7,119 TL (31 Aralık 2002 :
6,633 TL) kıdem tazminatı karşılığı ayrılmıştır. Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’ne
ilişkin 10 sayılı Tebliğ- Banka Çalışanlarının Haklarının Muhasebeleştirilmesi
Standardı- hükümleri, kıdem ve ihbar tazminatı yükümlülükleri için, bilançonun
hazırlandığı dönemden önceki son beş yıl için yapılan ödemelerin toplam yükümlülük
tutarlarına oranları alınarak hesaplanan fiili ödeme oranlarının ortalamasının cari yıl
sonu itibariyle toplam yükümlülüğe uygulanması suretiyle karşılık ayrılmasını
öngörmektedir.
2. a) Kıdem ve ihbar tazminatlarından doğan yükümlülükler için ayrılacak karşılık
tutarına esas fiili ödeme oranlarının 5 yıllık basit aritmetik ortalaması:
30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle Grup personelin kıdem süresi ve
kıdem tazminatı tavanını dikkate alarak maksimum tahmini yükümlülük üzerinden
kıdem tazminatı karşılığı ayırmıştır.
b)Bilanço tarihinden itibaren 12 aydan daha uzun sürede süresi dolacak belirli
süreli sözleşme ile istihdam edilen çalışanlarından doğan kıdem ve ihbar
tazminatları yükümlülüklerine ilişkin karşılıkların hesaplamasında varsa
kullanılan iskonto oranı:
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30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle bilanço tarihinden itibaren 12
aydan daha uzun sürede sözleşme süresi dolacak belirli süreli sözleşme ile istihdam
edilen çalışan bulunmamaktadır.

3. Grup çalışanlarının üyesi bulundukları vakıf, sandık ve benzeri kuruluşlar
varsa, bunlara olan yükümlülükler ve bu yükümlülükler için karşılık ayrılıp
ayrılmadığı, diğer çalışan haklarına ilişkin yükümlülükler ve bunlar için karşılık
ayrılıp ayrılmadığı, bu yükümlülüklerin ve ilgili karşılıkların hesaplanma
yöntemleri:
Grup çalışanlarının, üyesi bulunduğu vakıf, sandık ve benzeri kuruluşlar yoktur.
XVI-Vergi uygulamalarına ilişkin açıklama ve dipnotlar:
1 . Kurumlar vergisinin muhasebeleştirilme esasları:
Kurumlar vergisi, V.U.K’a uygun olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamış
vergiye tabi kar üzerinden hesaplanmaktadır. 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle,
Kurumlar vergisi oranı %30 olup, %10 oranında fon payının eklenmesi ile etkin
Kurumlar vergisi oranı %33’tür.
26 Nisan 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4842 sayılı yeni vergi kanunu
çerçevesinde ise, %10 oranındaki fon payının kaldırılmasıyla 2003 yılı gelirlerinden
başlamak üzere etkin kurumlar vergisi oranı %30 olarak uygulanacaktır. Kurumlar
vergisi, kurumlar vergisi beyannamesini verme süresi içinde tek taksitte ödenecektir.
2003 yılı karı dağıtılmadığı sürece yukarıda belirtilen %30 kurumlar vergisi dışında
ayrıca stopaj hesaplamayacak, karın dağıtılması halinde stopaj aşağıda belirtilen
hususlar çerçevesinde hesaplanacaktır.
Karın sermayeye ilave edilmesi hali kar dağıtımı sayılmayacak ve stopaj
uygulanmayacaktır.
Tam mükellef kurumlara yapılacak kar dağıtımı stopaja tabi değildir.
Tam mükellef gerçek kişilere, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefiyeti
olmayanlara, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden muaf olanlara, dar mükellef
kurumlara, dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf dar mükelleflere
yapılacak kar dağıtımı stopaja tabi olacaktır.
31 Aralık 1999 – 31 Aralık 2002 arasında sona eren hesap dönemlerinde elde edilen,
Kurumlar Vergisinden istisna edilmemiş kazançların dağıtılması halinde stopaj
yapılacaktır.
Üçer aylık dönem sonlarında V.U.K. hükümleri çerçevesinde kurumlar vergisi
matrahı hesaplanmakta ve bu matrah üzerinden %30 (26 Nisan 2003 tarihinden önce
sona eren üçer aylık dönemler için %25) oranında geçici kurumlar vergisi
hesaplanarak peşin olarak ödenmektedir. Bu tür peşin ödenen vergiler, o yılın
kurumlar vergisi yükümlülüğünden mahsup edilmek üzere aktifte “Peşin Ödenmiş
Vergiler” hesabında takip edilmektedir.
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Dönem karı üzerinden hesaplanan kurumlar ve gelir vergisi karşılıkları pasifte “Vergi
Karşılıkları” hesabına ve gider olarak da “Vergi Karşılığı” hesabına kaydedilmektedir.

Ana Ortaklık Bankamızın 30 Eylül 2003 tarihi itibariyle geçici vergi matrahı
üzerinden hesapladığı geçici kurumlar vergisi tutarı 2,522 TL ‘dir
Kurumlar Vergisi Kanununa göre, beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı
aşmamak
kaydıyla
taşınabilmekte
ve
kurumlar
vergisi
matrahından
indirilebilmektedir.
Türkiye’de vergi beyannameleri ilgili oldukları yıl sonunu takip eden dördüncü ayın
içinde verilmektedir. Beyanlar ve muhasebe kayıtları vergi dairesince beş yıl içinde
incelenebilmekte ve vergi hesapları kontrol edilebilmektedir.

2.Vergi mevzuatı uyarınca ertelenmiş vergi hesaplanıp hesaplanmadığı:
Banka, uygulanan muhasebe politikaları ve değerleme esasları ile vergi mevzuatı
arasındaki geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi hesaplamakta ve
muhasebeleştirmektedir. Enflasyon muhasebesi uygulaması ile ilgili farklar üzerinden
ertelenmiş vergi hesaplanmamıştır.
30 Eylül 2003 tarihi itibariyle Ana Ortaklık Bankanın ilişikteki mali tablolara
yansıtılan ertelenmiş vergi pasifi tutarı 5,166 TL ( 31 Aralık 2002 Ertelenmiş vergi
aktifi : 16,227 TL) dir.
Ertelenmiş vergi aktifi; konsolide bilançoda “Diğer Aktifler”, ertelenmiş vergi pasifi
“diğer yabancı kaynaklar” , ertelenmiş vergi provizyonu ise konsolide gelir tablosunda
‘Vergi Karşılığı’ içerisinde gösterilmiştir.
XVII-Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar:
1. Borçlanma araçlarının muhasebeleştirilme ve değerleme yöntemleri;
borçlanmayı temsil eden yükümlülükler için riskten korunma tekniklerinin
uygulanıp uygulanmadığı:
Borçlanmayı temsil eden araçlar; işlem tarihinde elde etme maliyeti ile kayda
alınmakta, ve izleyen dönemlerde iç verim oranı yöntemi ile hesaplanan iskonto
edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir.İlişikteki konsolide mali tablolarda, yabancı
para borçlanma araçları dönem sonu gişe alış kuru ile değerlemeye tabi tutulmuş,
borçlanma tutarlarına ilişkin döneme isabet eden faiz gideri tutarları konsolide mali
tablolara yansıtılmıştır.
Borçlanmayı temsil eden yükümlülükler için likidite, faiz oranı ve yabancı para kur
riskine karşı genel anlamlı korunma teknikleri uygulanmaktadır. Ancak bunlar
muhasebeleştirme açısından Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’ne ilişkin 1 sayılı
Tebliğ kapsamında riskten korunma işlemleri olarak tanımlanamamaktadır.
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2. Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihraç edilmiş ise çevriminin rayiç
değerinin belirlenmiş olup olmadığı ve bu tutarın özkaynak içerisinde ayrı bir
kalem içinde gösterilip gösterilmediği, Grubun takip eden dönemlerde çevrim
değerinde meydana gelen değişimleri muhasebeleştirip muhasebeleştirmediği,
hisse senedine dönüştürülebilir tahvil alacaklılarına gelecekte yapılacak faiz ve
anapara ödeme yükümlülüğünün diğer tahvillere benzer şekilde, piyasa faiz
oranı kullanılarak hesaplanıp hesaplanmadığı ve diğer sağlanan fonlar içerisinde
iskonto edilmiş maliyet esası ile sunulup sunulmadığı:
Grup tarafından 30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle hisse senedine
dönüştürülebilir tahvil ihraç edilmemiştir.
3. Grubun kendisinin ihraç ettiği borçlanmayı temsil eden araçların satın alınması
durumunda, bunların yükümlülüklerden düşülüp düşülmediği ve anılan
yükümlülüğün defter değeri ile bunlara fiilen ödenen tutar arasındaki farkın
dönem kârına dahil edilip edilmediği:
30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle Grubun ihraç etmiş olduğu
borçlanmayı temsil eden finansal araçlar bulunmamaktadır.
XVIII-Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stoğuna ilişkin ilave açıklamalar:
1. Hisse senedi ihracı ile ilgili işlem maliyetlerinin, özkaynaklardan düşülüp
düşülmediği:
30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle hisse senedi ihracı ile ilgili işlem
bulunmamaktadır.
2. Hisse senetleriyle ilgili kâr paylarının, bilanço tarihinden sonra ilan edilmiş
olmaları durumunda ilgili dipnotta belirtilip belirtilmediği:
Bilanço tarihinden sonra, hisse senetleriyle ilgili kar payları ilan edilmemiştir.
XIX -Aval ve kabullere ilişkin ilave açıklamalar:
1. Aval ve kabullerin, müşterilerin ödemeleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediği, aval ve kabullerin olası borç ve taahhütler olarak bilanço
dışı işlemlerde gösterilip gösterilmediği açıklanır:
Aval ve kabuller, olası borç ve taahhüt olarak konsolide bilanço dışı yükümlülükler
hesaplarında izlenmektedir. Aval ve kabullere ilişkin nakit işlem, müşterilerin
ödemeleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilmektedir.
2. Aktif karşılığı bir yükümlülük olarak gösterilen aval ve kabullerin var olup
olmadığı belirtilir:
30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle aktif karşılığı bir yükümlülük
olarak gösterilen aval ve kabuller bulunmamaktadır.
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XX- Devlet teşviklerine ilişkin ilave açıklamalar:
Devlet teşviklerinin mali tablolarda gösterim metodu ve bunlar için uygulanan
muhasebe yöntemi,mali tablolarda gösterilen devlet teşviklerine ve firmanın
doğrudan faydalandığı devlet yardımlarına ilişkin bilgi ile devlet yardımlarına
ilişkin yerine getirilmeyen veya şarta bağlı hususlar:
30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle Grubun kullandığı devlet teşviği
bulunmamaktadır.
XXI- Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklama ve dipnotlar
Raporlama işlemi, Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’ne ilişkin 17 sayılı Tebliğ’in
geçici maddesi gereğince bilanço tarihi itibariyle istisna tutulmasından dolayı
uygulanmamış olup, bu dipnot 1 Nisan 2004’den itibaren hazırlanacaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
D - MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
I.
Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin
açıklamalar:
a. Ana Ortaklık Bankanın ve grubun temel faaliyet alanları ve finansal araçlara
ilişkin stratejileri, kaynakların sabit oranlı mı, değişken oranlı mı olduğu,
plasmanların yüksek getirili ve düşük riskli varlıklara yöneltilip yöneltilmediği,
vadesi gelmiş bütün yükümlülüklerin karşılanabilirliğini sağlayıcı likidite
yapısının mevcut olup olmadığı, kaynakların vade yapısı ile plasmanların vade
yapısı ve getirisinin dikkate alınıp alınmadığı, uzun vadeli plasmanlarda daha
yüksek getiri ilkesinin benimsenip benimsenmediği:
Bankamız ve grubun temel faaliyet alanları; özel bankacılık hizmetleri, müşteri cari
hesapları, mevduat hesapları, uzun vadeli yatırıma yönelik ürünler, takas-saklama
hizmetleri, kredi ve bankamatik kartları, tüketici kredileri, otomatik virman hizmetleri,
cari hesaplar, mevduat hesapları, açık kredi işlemleri, ödünç ve diğer kredi hizmetleri
ile vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri ve benzeri diğer sözleşmeler gibi finansal
türev ürünleri de içeren kurumsal ve bireysel bankacılık alanlarını kapsayan
bankacılık faaliyetlerini içermektedir.
Ana Ortaklık Bankamızın kaynakları çeşitli vade dilimlerinde mevduat ve kısa vadeli
dış kaynaklı borçlardan oluşmaktadır. Sağlanan kaynaklar genelde sabit oranlı olup,
yüksek getirisi olan finansal aktiflerde değerlendirilmektedir. Toplanan kaynakların
önemli bir bölümü, getiriyi artırmak ve likiditeyi desteklemek amacı ile yüksek getirili
ve değişken faizli Türk Lirası ve yabancı para devlet iç borçlanma senetleri ile
Eurobond gibi enstrümanlar ile dikkatli ve seçici bir yaklaşımla kredilere tahsis
edilmektedir. Vadesi gelmiş bütün yükümlülüklerin karşılanabilirliğini sağlayıcı
likidite yapısı, fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek, yeterli düzeyde nakit ve nakde
dönüşebilir varlık bulundurarak oluşturulmaktadır. Kaynakların vade yapısı ile
plasmanların vade yapısı ve getirisi piyasa şartları elverdiğince dikkate alınmakta,
uzun vadeli plasmanlarda daha yüksek getiri ilkesi benimsenmektedir.
Grubun faaliyet alanları için hesaplanan ortalama getirinin üzerinde getiri elde
edilen alanlar ile bilanço dışı risk alanları:
Faaliyet alanları için hesaplanan ortalama getirinin üzerinde getiri elde edilen faaliyet
alanı bulunmamaktadır. Önemli tutarda bilanço dışı risk alanı bulunmamaktadır.
Para, sermaye ve mal piyasalarındaki kısa vadeli kur, faiz ve fiyat hareketleri
karşısında alınan pozisyonların neler olduğu, bu piyasalarda yapılan işlemlere
ilişkin belirli bir risk sınırlamasının mevcut olup olmadığı:
Grup para ve sermaye piyasalarındaki kısa vadeli kur, faiz ve fiyat hareketleri
karşısında ve piyasa koşullarına göre risk limitleri dahilinde çeşitli riskler
alabilmektedir.
Mali tabloların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümlerine ve Banka kayıtlarına uygunluğunu teyit ederiz.
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Grubun Risk Yönetimi Sisteminde bu pozisyonlar sürekli olarak izlenmekte; aşım ya
da piyasa verilerindeki değişimler sonucunda gerekli tedbirler alınmaktadır.
Faiz riskinden korunmak için, sabit ve değişken faizli aktifler ile pasifler, vade yapıları
da gözetilerek, dengede tutulmaktadır.

Grubun satılmaya hazır yabancı para cinsinden sermaye araçları dolayısıyla
maruz kaldığı kur riskinden korunma stratejileri varsa, sabit ya da değişken
faizli mevduattan kaynaklanan faiz oranı riskinden korunmaya yönelik
uygulamaları:
Gerek döviz cinsi gerekse vade yapıları gözetilerek bilançonun aktif-pasif dengesi
günlük olarak izlenmektedir. Kısa süreli alınan pozisyon riskleri ise, forward, swap ve
option gibi türev ürünleri ile karşılanmaktadır.
3. Diğer yabancı para cinsi işlemlerden kaynaklanan kur riskinden korunma
stratejilerinin nelerden oluştuğu:
USD ve EURO döviz cinslerinin dışındaki döviz cinslerinde risk alınmamakta,müşteri
işlemleri dolayısıyla alınan pozisyon Bilanço büyüklüğünün yaklaşık 0.01 % kadarını
aştığında , türev ürünleri ile pozisyon kapatılmaktadır.
4. Ana Ortaklık Banka’nın yabancı işletmelerdeki net yatırımlarının kur
riskinden korunma yolları:
Ana Ortaklık Bankamızın yabancı işletmelerdeki net yabancı para pozisyonu,
Banka’nın pozisyonu ile birlikte değerlendirilmekte ve oluşan her türlü pozisyon risk
limitleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.
II.

Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar:
1. Banka’nın konsolide sermaye yeterliliği standart oranı, bu oranın ilgili
mevzuatta belirlenen asgari oran olan %8’den düşük olması halinde bunun
nedenleri ve öngörülen çözüm stratejileri:
30 Eylül 2003 tarihi itibariyle konsolide sermaye yeterliliği standart oranı %18,08’dır
(31 Aralık 2002 : %18,56) . Bu oran ilgili mevzuatta belirlenen asgari oran %8’in
üzerindedir.
b. Sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde kullanılan risk ölçüm
yöntemleri:
Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanması 31 Ocak 2002 tarih ve 24657 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmış “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapılmaktadır. Sermaye
yeterliliği standart oranının hesaplanmasında hesap ve kayıt düzenine ilişkin mevzuata
uygun olarak düzenlenen veriler kullanılır. Ayrıca ‘ Bankaların İç Denetim ve Risk
Yönetimi Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik’ esaslarına göre piyasa riski tutarı
hesaplanarak sermaye yeterliliği standart oranına dahil edilmiştir.
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Özkaynak hesabında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınan tutarlar risk
ağırlıklı varlıklar, gayrinakdi krediler ve yükümlülüklerin hesaplanmasına dahil
edilmez. Risk ağırlıklı varlıkların hesaplanmasında, tükenme ve değer kaybı ile karşı
karşıya olan varlıklar, ilgili amortismanlar ve karşılıklar düşüldükten sonra kalan net
tutarlar üzerinden hesaplara alınır.
Gayrinakdi krediler ile ilgili işlemlerde, kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında,
karşı taraftan olan alacaklar, varsa bu işlemler için ‘ Bankalarca Karşılık Ayrılacak
Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Kredilere
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 21 inci maddesinin (1) numaralı
fıkrasında belirtilen oranlar ile çarpıldıktan sonra ilgili risk grubuna dahil edilerek,
risk grubunun ağırlığı ile ağırlıklandırılır.
Döviz ve faiz haddi ile ilgili işlemlerde, kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında,
karşı taraftan olan alacaklar, ‘Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında
Yönetmelik’in 21 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında belirtilen krediye
dönüştürme oranlarında ilgili risk grubuna dahil edilerek, ilgili risk grubunun ağırlığı
ile ikinci defa ağırlıklandırılır.
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Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler: Milyar TL, %
Risk Ağırlıkları
Banka
20%
50%

0%

100%

Konsolide
20%
50%

0%

100%

Risk Ağır. Varlık, Yüküm., Gnakdi Kredi
Bilanço Kalemleri (Net)
Nakit Değerler
Bankalar

556,803
96,820
76,002

47,159
43,525

Bankalararası Para Piyasası

126,000

-

-

-

191,563

-

-

-

Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
Zorunlu Karşılıklar

159,530

-

-

-

2,470
159,530

-

-

-

Özel Finans Kurumları
Krediler
Takipteki Alacaklar (Net)
İştirak, Bağlı Ortak. ve Satılmaya Hazır Men.
Değ.
Muhtelif Alacaklar

65,236
-

1,468
-

-71,658 1,121,743
21,693

78,769
-

20,367
-

-

-

-

142,958
15,375

-

-

-

142,958
5,941

Vadeye Kadar Elde Tutul Men. Değ (Net)

33,196

-

-

-

33,196

-

-

-

Finansal Kira. Amaç. Varlık. Veril Avans
Finansal Kira. İşlemlerinden Alacaklar
Finansal Kira. Konusu Varlıklar (Net)

-

-

19,480

-

-

-

19,480

-

2,166
508,961 237,106
502,246 129,078
- 106,838
6,690
25
1,190
-

47,152
9,033
145,752
123,061
4,057
18,634
-

19
2,166
83,873 509,599 258,904
74,520 502,246 150,831
- 106,838
3,844
9,353
606
1,190
-

52,075
10,424
153,072
123,061
4,809
25,642
-

Sabit Kıymetler (Net)
Diğer Aktifler
Bilanço Dışı Kalemler
Garanti ve Kefaletler
Taahhütler
Diğer Nazım Hesaplar
Türev Finansal Araçlar ile İlgili İşlemler
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları
Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar
Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar

19
83,873
74,520
9,353
640,676

91,138 1,357,954
-

556,120 328,244 1,503,706

642,221 161,235
100,670
76,004 138,702

91,138 1,660,982
-

71,658 1,427,637
21,947

726,094 667,931 349,997 1,814,495

Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi:
Banka
Cari Dönem
Toplam Risk Ağırlıklı
Varlıklar
Özkaynak
Özkaynak/RAV (SRY (%)

2,276,016
395,642
17,38

Konsolide(*)
Önceki
Dönem
2,030,334
385,299
18,98

Cari Dönem
2,618,703
473,550
18,08

Önceki
Dönem
2,441,394
453,245
18,56

(*) 495,623TL’lık (31 Aralık 2002- 413,566 TL) piyasa riskinin de ilavesinden sonraki tutardır.
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Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:
Cari
Dönem
ANA SERMAYE
202,000
Ödenmiş Sermaye
202,000
Nominal Sermaye
Sermaye Taahhütleri (-)
210,154
Ödenmiş serm. enflasyona göre düzelt.kaynak.sermaye yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri ve İptal Kârları
4,813
Yasal Yedekler
4,813
I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1)
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2)
Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe
Statü Yedekleri
13,647
Olağanüstü Yedekler
13,647
Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe
Dağıtılmamış Kârlar
Birikmiş Zararlar
Yabancı Para Sermaye Kur Farkı
75,098
Kâr
75,098
Dönem Kârı
Geçmiş Yıllan Kârı
(152,624)
Zarar (-)
Dönem Zararı
(152,624)
Geçmiş Yıllar Zararı
353,088
Ana Sermaye Toplamı
KATKI SERMAYE
Yeniden Değerleme Fonu
Menkuller
Gayrimenkuller
Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile
Gayrim. Satış Kazanç.
Özel Maliyet Bedelleri Yeniden Değerleme Fonu
17,473
Yeniden Değerleme Değer Artışı
(1,934)
Kur Farkları
9,999
Genel Karşılıklar
3,700
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
10,712
Alınan Sermaye Benzeri Krediler
99,685
Menkul Değerler Değer Artış Fonu
99,685
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
Yapısal Pozisyona Konu Edilen Menkul Değerler Değer Artışı
139,635
Katkı Sermaye Toplamı

Önceki
Dönem
202,000
202,000
210,154
4,813
4,813
13,647
13,647
21,200
21,200
(171,009)
(171,009)
280,805
17,473
1,626
7,925
9,371
12,625
142,417
120,095
22,322
191,437
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ÜÇÜNCÜ KUŞAK SERMAYE
SERMAYE
SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER
Konsolidasyon Dışı Bırakılmış Olan Ana Faaliyet Konuları
Para ve Sermaye Piyasaları ile Sigortacılık Olan ve Bu Konudaki
Özel Kanunlara Göre Izin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren Mali
Kurumlara Yapılan Tüm Sermaye Katılımlarına İlişkin Tutarlar ile
Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri
Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıklara İlişkin Sermaye
Payları
Özel Maliyet Bedelleri
İlk Tesis Bedelleri
Peşin Ödenmiş Giderler
Konsolidasyon Dışı Bırakılmış İştirakler, Bağlı Ortaklıkların,
Sermayesine Katılınan Diğer Ortaklıkların, Özsermaye Yöntemi
Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu
Tür Mali Ortaklıkların ve Konsolide Sabit Kıymetlerin Rayiç
Değerleri Bilançoda Kayıtlı Değerlerinin Altında ise Aradaki Fark
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Diğer Bankalara Verilen
Sermaye Benzeri Krediler
Konsolidasyon Şerefiyesi (Net)
Aktifleştirilmiş Giderler
Toplam Özkaynak

IV.

492,723
19,173

472,242
18,995

-

-

15,296
2,807
1,070

14,874
2,793
1,328

-

-

-

-

473,550

453,247

Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar:
Grubun finansal risk yönetimi amaçları çerçevesinde piyasa riskinden korunmak
amacıyla önlem alıp almadığı, piyasa riskine maruz kalınması nedeniyle banka
yönetim kurulunun risk yönetimine ilişkin olarak almış olduğu önlemler, piyasa
riskinin ölçümünde kullanılan yöntemler ile piyasa riski ölçümlerinin hangi aralıkta
yapılmakta olduğu:
Finansal risk yönetimi amaçları çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amacıyla
“Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik” ve
“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelik” kapsamında piyasa riski yönetimi faaliyetlerini belirleyerek gerekli önlemler
alınmıştır. Piyasa riskine maruz kalınması nedeniyle banka yönetim kurulunun risk
yönetimine ilişkin almış olduğu önlemlerin başında ekonomik sermaye kapsamında
belirlenen risk limitleri gelmektedir.
Piyasa riskinin ölçümünde standart metod ve iç model uygulanmaktadır. Standart metod,
BDDK tarafından kriterleri belirlenmiş bir uygulama olup aylık olarak yapılmaktadır. İç
model ile risk ölçümü ise günlük olarak takip edilmektedir.
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Faiz Oranı Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
Faiz Oranı Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
Hisse Senedi Pozisyon Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
Hisse Senedi Pozisyon Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye
Yükümlülüğü
Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
Sermaye Yükümlülüğü
Kur Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
Toplam RMD-İç Model
Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü
Piyasa Riskine Maruz Tutar

V.

Tutar
23,092
21,053
1,229
810
12,902
6,451
6,451
3,656
3,587
69
61,766
39,650
495,623

Konsolide kur riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar:
1. Grubun kur riskine maruz kalıp kalmadığı, bu durumun etkilerinin tahmin
edilip edilmediği, banka yönetim kurulunun günlük olarak izlenen pozisyonlar
için limitler belirleyip belirlemediği:
Grup olarak parite ve kur riski alınmamakta TCMB döviz sepetine uygun olarak,
işlem anında hedge edilmektedir. Ölçülebilir ve yönetilebilir riskler, uyulması gereken
yasal limitler dahilinde alınmaktadır.
“Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik”
esaslarına göre kur riski izlenmekte ve yabancı para işlemlerde oluşması muhtemel
değer değişiklikleri gözlenmektedir. Kur riskinin ölçülmesinde, Standart Metod
Yöntemi kullanılmaktadır. Standart Metod kapsamında yapılan ölçümler haftalık
bazda gerçekleştirilmektedir.
Bankamız yönetim kurulu günlük olarak; genel ekonomik durum ve piyasalardaki
gelişmelere göre risk limitlerini gözden geçirerek gerekli hallerde yeni limitler
belirlemektedir.
2. Önemli olması durumunda yabancı para cinsinden borçlanma araçlarının ve net
yabancı para yatırımlarının riskten korunma amaçlı türev araçları ile
korunmasının boyutu:
Yabancı para cinsinden borçlanma araçlarının ve net yabancı para yatırımlarının
riskten korunma amaçlı türev araçları ile korunması durumu söz konusu değildir.
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c.

Yabancı para risk yönetim politikası:
Grup olarak parite ve kur riski alınmamakta, TCMB döviz sepetine uygun olarak,
işlem anında hedge edilmektedir. Ölçülebilir ve yönetilebilir riskler, uyulması gereken
yasal limitler dahilinde alınmaktadır.

d. Ana Ortaklık Banka’nın mali tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş
günü kamuya duyurulan cari döviz alış kurları (ABD $):
Bilanço tarihindeki ABD Doları Gişe Döviz Alış Kuru
Bilanço tarihindeki EURO Gişe Döviz Alış Kuru
Tarih
23.09.2003
24.09.2003
25.09.2003
26.09.2003
29.09.2003

ABD Doları
1,348,023
1,349,013
1,366,040
1,365,178
1,376,707

1,384,378
1,615,154

EURO
1,548,070
1,547,183
1,569,171
1,567,497
1,571,236

5. Ana Ortaklık Banka’nın cari döviz alış kurunun mali tablo tarihinden geriye
doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama değeri :
Aritmatik ortalama30 günlük
Döviz Cinsi
ABD $
EURO

1,437,295
1,540,722
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Kur riskine ilişkin bilgiler: (milyar TL)
EURO
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.

USD

Yen

Diğer YP

Toplam

Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
İştirak ve Bağlı Ortaklıklardaki Yat.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak M. D.
Maddi Duran Varlıklar
Şerefiye
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar

59,173
94,775
120,500
18,560
212,896
104,060
1,919
45,035
656,918

71,040
76,748
572,130
722,913
5,324
106
138,358
1,586,619

113
25
8,665
2,977
11,780

5,042
13,005
1,040
989
3,681
229
1,082
25,067

135,368
184,553
693,670
18,560
945,463
113,065
2,254
187,452
2,280,384

Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Döviz Tevdiat Hesabı
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler

26,836
571,537
10,508
18,129
80,390
707,400

60,901
1,222,426
199,557
11,921
94,722
1,589,527

548
1,254
1,802

1,383
27,495
98
3,370
32,346

89,120
1,822,006
210,065
30,148
179,736
2,331,075

(50,482)
54,599
344,455
289,856
372,968

(2,908)
36
299,114
299,078
709,287

9,978
(9,756)
167,253
177,009
4,506

(7,279)
12,643
74,127
61,484
44,359

(50,691)
57,522
884,949
827,427
1,131,120

Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Bilanço Dışı Pozisyon

1,047,149
966,996
80,153

1,603,088
1,702,674
(99,586)

18,683
70
18,613

16,400
17,828
(1,428)

2,685,320
2,687,568
(2,248)

Gayrinakdi Krediler

(131,454)
356,481

96,360
601,772

(22,636)
4,414

(935)
15,163

(58,665)
977,830

Net Bilanço Pozisyonu
Net Bilanço Dışı Pozisyon
Türev Finansal Araçlardan Alacak.
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler

(*):Dövize Endeksli Varlıklar dahil edilmiştir.

Mali tabloların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümlerine ve Banka kayıtlarına uygunluğunu teyit ederiz.

32

DENİZBANK A.Ş.

30 EYLÜL 2003 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirası (TL) olarak TL’nin 30 Eylül 2003 tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilmiştir.)

VI.

Konsolide Faiz oranı riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar:
1. Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığının
ölçülüp ölçülmediği:
Varlık ve yükümlülükler ile bilanço dışı kalemlerin faiz oranı riskinin ölçülmesinde
Standart Metod Yöntemi kullanılmaktadır.
2. Piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmaların Grubun finansal pozisyonu ve nakit
akışları üzerindeki beklenen etkileri, faiz gelirlerine ilişkin beklentilerin ne
yönde olduğu, banka yönetim kurulunun günlük faiz oranlarına ilişkin
sınırlamalar getirip getirmediği:
Grup tarafından, piyasadaki muhtemel olumsuz gelişmelere özellikle kriz anlarına
ilişkin, tarihsel dayanıklılık verileri ışığı altında limitler belirlenerek bu kapsamda
izlemeler yapılmaktadır.
Günlük olarak piyasadaki faiz oranları takip edilmekte, gerektikçe faiz oranları
yeniden belirlenmektedir.
3. Grubun cari yılda karşılaştığı faiz oranı riski dolayısıyla alınan önlemler ve
bunun gelecek dönemde net gelir ve özkaynaklarda beklenen etkileri:
Grup cari yılda karşılaştığı faiz oranı riskine karşı, riske maruz değer, tarihsel stres
testi, gaping ve duration gap metodlarıyla analiz yapmakta ve önlem almaktadır.
Tarihsel stres testi sonuçları ile faiz riski minimuma indirilmiştir.
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Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya
kalan süreler itibarıyla)

Cari Dönem Sonu

1 Aya Kadar

1-3 Ay

3-6 Ay

1 Yıl ve
Üzeri

6-12 Ay

Faizsiz

Toplam

Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler)
ve T.C. Merkez Bnk.

76,004

-

-

-

-

100,670

176,674

Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan
Alacaklar
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ.
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar

215,767
59,357
507,257
42,788
901,173

6,959
284,505
18,560
273,087
174,007
192,932
950,050

13,594
455,698
180,959
17,863
668,114

34,308
225,695
267,579
19,668
547,250

44,763
36,613
368,802
113,065
11,704
574,947

17,343
77,928
2,920
22,693
248,832
470,386

332,734
1,139,796
21,480
1,620,377
287,072
533,787
4,111,920

11,720
2,020,799
1,109
59,269
174,011
2,266,908

8,311
398,243
93,028
6,916
506,498

36,262
121,726
64,309
3,368
225,665

22,441
172,557
24,314
3,475
222,787

4,713
199502
24,857
229,072

6,299
26,562
53,598
574,531
660,990

89,746
2,939,389
54,707
240,920
787,158
4,111,920

(1,365,735)
4,621
(1,361,114)

443,552
572
444,124

442,449
332
442,781

324,463
2,031
326,494

345,875
345,875

(190,604)
12,555
(178,049)

20,111
20,111

Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Diğer Mevduat
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Faize Duyarlı Açık
Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık
Toplam Faize Duyarlı Açık
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Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:

Cari Dönem Sonu

EURO

USD

Yen

TL

%

%

%

%

Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez B.
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan
Alacaklar
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ.
Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Diğer Mevduat
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar

1,50

0,88

-

29,00

2,53
7,38
7,46
7,10
6,21

1,47
7,62
6,10
11,50

-

31,25
35,27
48,00
29,53

4,00
3,83
-

2,66
3,00
3,26

-

30,25
31,16
-

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların finansal araçlara uyguladıkları faiz
oranlarının Ana Ortaklık Banka’nın faiz oranlarına yakın seyretmesi ve işlem hacmi
olarak Ana Ortaklık Bankanın ağırlıkta olması nedeniyle yukarıdaki tabloda Ana
Ortaklık Banka’nın faiz oranları kullanılmıştır.
VII.

Konsolide likidite riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar:
1. Grubun mevcut likidite riskinin kaynağının ne olduğu ve gerekli tedbirlerin
alınıp alınmadığı, banka yönetim kurulunun acil likidite ihtiyacının
karşılanabilmesi ve vadesi gelmiş borçların ödenebilmesi için kullanılabilecek fon
kaynaklarına sınırlama getirip getirmediği:
Likidite riski; varlık ve yükümlülükler arasındaki vade uyumsuzluğundan
doğmaktadır. Varlık ve yükümlülükler arasındaki vade uyumsuzlukları belirli
kriterlere göre kontrol altında tutulmaktadır. Piyasa dalgalanmaları sonucu ortaya
çıkabilecek likidite ihtiyacı için Grup, her türlü borcun likit kaynaklarla
karşılanabileceği bir aktif yapısını hedeflemektedir. Grubun acil likidite ihtiyacının
karşılanabilmesi için bilançonun yaklaşık %10 büyüklüğü nakit değerlerde, %20
kadarı nakde çevrilebilir menkul değerlerde tutulmakta ve mevcut borçlanma limitleri
(TCMB ve İMKB repo piyasası gibi) kullanılmamaktadır. Grubun kısa vadeli likidite
ihtiyacı temel olarak mevduat ve kısa vadeli yurt dışı kredi kaynağıyla
karşılanmaktadır.
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2. Ödemelerin, varlık ve yükümlülükler ile faiz oranlarının uyumlu olup olmadığı,
mevcut uyumsuzluğun kârlılık üzerindeki muhtemel etkisinin ölçülüp
ölçülmediği:
Grubun ödemeleri, varlık ve yükümlülükleri ile faiz oranları uyumludur.
3. Grubun kısa ve uzun vadeli likidite ihtiyacının karşılandığı iç ve dış kaynaklar,
kullanılmayan önemli likidite kaynakları:
Grubun acil likidite ihtiyacının karşılanabilmesi için bilançonun yaklaşık %10
büyüklüğü nakit değerlerde, %20 kadarı nakde çevrilebilir menkul değerlerde
tutulmakta ve mevcut borçlanma limitleri (TCMB ve İMKB repo piyasası gibi)
kullanılmamaktadır. Grubun kısa vadeli likidite ihtiyacı temel olarak mevduat ve kısa
vadeli yurt dışı kredi kaynağıyla karşılanmaktadır.
4. Grubun nakit akışlarının miktar ve kaynaklarının değerlendirilmesi:
Nakit akışlarının büyük bir bölümü TRL, USD ve EUR cinsinden oluşmaktadır.
Kısa ve uzun vadede, likidite ihtiyaç veya fazlası bankalararası para piyasaları,
mevduat ve kredi yoluyla değerlendirilmektedir.

Mali tabloların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümlerine ve Banka kayıtlarına uygunluğunu teyit ederiz.

36

DENİZBANK A.Ş.

30 EYLÜL 2003 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirası (TL) olarak TL’nin 30 Eylül 2003 tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilmiştir.)

Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:

Vadesiz

1-3 Ay

3-6 Ay

1 Yıl ve
Üzeri

6-12 Ay

Toplam

Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler)
ve T.C. Merkez Bnk.

176,674

-

-

-

-

176,674

Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan
Alacaklar

233,110

6,959

13,594

34,308

44,763

332,734

Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.

97,012

28,853

122,953

193,308

697,670

1,139,796

Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler

2,920
529,950

18,560
273,087

180,959

267,579

368,802

21,480
1,620,377

Vadeye Kadar Elde Tutulacak M.D.
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar

61,926
1,101,592

2,340
192,932
522,731

87,806
17,863
423,175

62,085
19,668
576,948

134,841
241,398
1,487,474

287,072
533,787
4,111,920

Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Diğer Mevduat

18,019
2,047,361

8,311
398,243

36,262
121,726

22,441
172,557

4,713
199,502

89,746
2,939,389

Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler

59,269
54,707
266,994
2,446,350

93,028
6,916
506,498

64,309
3,368
225,665

24,314
3,475
222,787

506,405
710,620

240,920
54,707
787,158
4,111,920

(1,344,758)

16,233

197,510

354,161

776,854

-

Toplam Aktifler
Toplam Yükümlülükler

1,556,002
2,262,775

292,645
1,186,837

606,029
176,427

490,304
108,773

1,269,855
480,023

4,214,835
4,214,835

Net Likidite Açığı

(706,773)

(894,192)

429,602

381,531

789,832

-

Net Likidite Açığı

Önceki Dönem

.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
E - KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I.

Konsolide bilançonun aktif kalemlerine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
1. T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
24,089
51,915
76,004

Vadesiz Serbest Tutar
Vadeli Serbest Tutar
Toplam

Önceki Dönem
40,283
61,728
102,011

2. Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin ilave bilgiler:
a) Teminata verilen/bloke edilen alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin
bilgiler:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TL
YP
TL
YP
Hisse Senetleri
182
18
Bono, Tahvil ve Benzeri Men. Değ.
99,902
188,080
98,606
75,843
Diğer
30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle teminat olarak verilen alım satım
amaçlı menkul değerler, T.C. Merkez Bankası ve IMKB Takas ve Saklama Bankası
A.Ş.’ye disponibilite, interbank, döviz piyasası ve diğer işlemler için verilen
teminatlar ile yurtdışı bankalardan kullanılan kredilere karşılık verilen teminatlardan
oluşmaktadır.
b) Repo işlemlerine konu olan alım satım amaçlı menkul değerler:
Cari Dönem
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Borçlanma Senetleri
Banka Bonoları ve Banka Garantili
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Diğer

Önceki Dönem
TL
YP
26,967
-

TL
15,576
-

YP
50,027
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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5. Satılmaya hazır menkul değerlere ilişkin bilgiler:
a) Satılmaya hazır menkul değerler:
Satılmaya hazır menkul değerler içerisindeki hisse senetleri , borsada işlem görmeyen
Çukurova Holding A.Ş. hisse senetlerinden oluşmaktadır.
Satılmaya hazır menkul değerlerde gösterilen diğer menkul değerler ise Devlet İç
Borçlanma senetleridir
b) Satılmaya hazır menkul değerlere ilişkin bilgiler:

Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem
Görmeyen
Hisse Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem
Görmeyen
Değer Azalma
Karşılığı (-)
Toplam

Cari
Dönem
18,560
18,560

Önceki
Dönem
-

2,920
2,920

2,920
2,920

-

-

21,480

2,920

c) Teminat olarak gösterilen satılmaya hazır menkul değerlerin özellikleri ve defter
değeri:
Teminat olarak gösterilen satılmaya hazır menkul değer bulunmamaktadır.
d) Teminata verilen/bloke edilen satılmaya hazır menkul değerlere ilişkin bilgiler:
Teminata verilen/bloke edilen satılmaya hazır menkul değerler bulunmamaktadır.
e) Repo işlemlerine konu satılmaya hazır menkul değerler:
Repo işlemlerine konu satılmaya hazır menkul değer bulunmamaktadır.

Mali tabloların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümlerine ve Banka kayıtlarına uygunluğunu teyit ederiz.

39

DENİZBANK A.Ş.

30 EYLÜL 2003 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirası (TL) olarak TL’nin 30 Eylül 2003 tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilmiştir.)

6. Kredilere ilişkin açıklamalar:
a) Banka’nın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın
bakiyesine ilişkin bilgiler:

Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan
Krediler
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen
Krediler
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen
Krediler
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı
Krediler
Banka Mensuplarına Verilen Krediler

Cari Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
17,849

-

16,746

-

1,103

-

66,623
2,680

148,574
-

Önceki Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
-

-

-

-

-

-

100,611

238,633

609

-

b) Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni
bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:
Standart Nitelikli
Krediler ve Diğer
Alacaklar

Nakdi Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İskonto ve İştira Senetleri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime Verilen Krediler
Yurtdışı Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Kıymetli Maden Kredisi
Diğer
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar

Yakın İzlemedeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar

Yeniden
Yeniden
Yapılandırılan
Yapılandırılan
Krediler ya da Yeni Bir Krediler ya da Yeni Bir
ve Diğer İtfa Planına ve Diğer İtfa Planına
Alacaklar Bağlananlar Alacaklar Bağlananlar
1,577,546
14,037
2,377
355,077
3,273
26,386
110,630
51,661
94,649
933,493
14,037
6,772
75
-
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d) Tüketici kredilerine ilişkin bilgiler:
Kısa
Orta ve
Vadeli
Uzun Vadeli
Tüketici Kredileri-TL
34,086
8,093
Konut Kredisi
220
863
Otomobil Kredisi
4,885
5,722
İhtiyaç Kredisi
Personel Kredisi
2,680
Diğer Tüketici Kredileri
26,301
1,508
Tüketici Kredileri-Dövize
Endeksli
2,284
7,198
Konut Kredisi
437
1,983
Otomobil Kredisi
1,700
5,072
İhtiyaç Kredisi
Personel Kredisi
Diğer Tüketici Kredileri
147
143
Kredi Kartları
94,649
Toplam Tüketici Kredileri
131,019
15,291

42,179
1,083
10,607
2,680
27,809

Faiz ve Gelir
Tah.ve Reesk.
670
33
470
167

9,482
2,420
6,772
290
94,649
146,310

268
15
235
18
938

Toplam

f) Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı:
Yurtiçi Krediler
Yurtdışı Krediler

Cari Dönem
1,487,800
110,630

Önceki Dönem
1,130,763
142,917

Cari Dönem
819
-

Önceki Dönem
37
-

Cari Dönem

Önceki Dönem

5,122
1,031

78
637

63,867

52,388

g) Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler:
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Doğrudan Krediler
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Dolaylı Krediler

h) Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar:
Özel Karşılıklar
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin
Ayrılanlar
Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin
Ayrılanlar
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j) Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net):
j.1) Donuk alacaklardan Banka’ca yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan
kredi ve diğer alacak bakiyesi yoktur.
j.2) Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:
III. Grup
IV. Grup
V. Grup
Tahsil İmkanı
Tahsili Şüpheli
Zarar
Sınırlı Krediler ve Krediler ve Diğer Niteliğindeki
Diğer Alacaklar
Kredi ve Diğer
Alacaklar
Alacaklar
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk.Alacak Hesaplarına Çıkış(-)
Dönem İçinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-)
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi

389
6,781
675
323
2,400
5,122
5,122
-

1,300
96
323
208
480
1,031
1,031
-

67,960
29,938
208
7,416
4,876
85,814
63,867
21,947

Not: Önceki dönem sonu bakiyelerinin Eylül 2003 fiyat seviyesinde gösterilmesinden
kaynaklanan parasal etki 6,741 TL olup bu tutar diğer donuk alacak hesaplarına giriş/çıkış
hareketleri içerisine dahil edilmiştir.
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j.3) Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin
bilgiler:
III. Grup
IV. Grup
V. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Tahsili Şüpheli
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Krediler ve Diğer
Krediler ve Diğer
Alacaklar
Alacaklar
Alacaklar
Cari Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi
21,298
Özel Karşılık (-)
19,561
Bilançodaki Net Bakiyesi
1,737
Önceki Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi
34,932
Özel Karşılık (-)
32,114
Bilançodaki Net Bakiyesi
2,818
8. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin bilgiler (Net):
a) Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin bilgiler :

Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Görenler
Borsada İşlem Görmeyenler
Değer Azalma Karşılığı (-)
Toplam

Cari Dönem
287,072
107,454
179,618
287,072

Önceki Dönem
237,397
237,397
237,397

b) Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin yıl içindeki hareketleri:
Dönem Başındaki Değer
Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları
Yıl İçindeki Alımlar
Satış, Geri Ödeme Yolu ile Elden Çıkarılanlar veya Diğer
tanımlamalara Aktarılanlar
Değer Azalışı Karşılığı
Dönem Sonu Toplamı

Cari Dönem
237,397
70,771

Önceki Dönem
459,320
110,824

(21,096)

(332,747)

287,072

237,397

Mali tabloların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümlerine ve Banka kayıtlarına uygunluğunu teyit ederiz.

43

DENİZBANK A.Ş.

30 EYLÜL 2003 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirası (TL) olarak TL’nin 30 Eylül 2003 tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilmiştir.)

c.1) Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin izlendiği hesaplara ilişkin bilgiler:

Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Menkul Değerler
Teminata Verilen/Bloke Edilen
Repo İşlemlerine Konu Olan
Yapısal Pozisyon Olarak
Tutulan

Cari Dönem
Maliyet Bedeli
Değerlenmiş Tutarı
TP
YP
TP
YP
140,811
-

53,838
50,222

150,342
-

54,142
52,789

49,941
-

35,632
-

64,667
-

35,632
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33,196

9,005

37,076

9,107

98,475

53,348

108,339

56,876

Menkul Kıymet Ödünç
Piyasasından Alacaklar
Menkul Kıymet Ödünç Piyasası
Teminatları
Diğer (*)

Önceki Dönem
Maliyet Bedeli
Değerlenmiş Tutarı
TP
YP
TP
YP

(*) Diğer satırında Banka’nın teminat/bloke veya diğer işlemlere konu etmediği serbest olarak tuttuğu kıymetler
gösterilmiştir.
c.2) Teminat olarak gösterilen vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin başlıca
özellikleri:
Teminata verilen/ bloke edilen vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler:

Hisse Senetleri
Tahvil ve Benzeri Menkul Değerler

Cari Dönem
TP
YP
140,811
53,838

Önceki Dönem
TP
YP
49,941
35,632

c.3)Repo işlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak menkul değer:

Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Borçlanma Senetleri
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Diğer

Cari Dönem
TP
YP
50,222
-

Önceki Dönem
TP
YP
-

-

c.4)Yapısal pozisyon olarak tutulan vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler:

Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Diğer

Cari Dönem
-

Önceki Dönem
-
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9.İştiraklere ilişkin bilgiler (Net):
30 Eylül 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle ilişikteki mali tablolardaki iştirak tutarı,
Zorlu Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş hisse senetlerinden oluşmaktadır. Söz
konusu iştirakin hisse senetleri borsada işlem görmekte ve bu iştirak borsa rayici ile
değerlenmektedir.
b.1) Konsolidasyon kapsamındaki iştiraklere ilişkin bilgiler:
Konsolidasyon kapsamına alınmış iştirak bulunmamaktadır.
b.2) Konsolidasyon kapsamındaki iştiraklere yapılan yatırımların değerlemesi:
Konsolidasyon kapsamına alınmış iştirak bulunmamaktadır.
b.4) Konsolidasyon kapsamında Borsaya kote edilen İştirakler :
Konsolidasyon kapsamına alınmış iştirak bulunmamaktadır.
b.5) Konsolidasyon kapsamındaki iştiraklere ilişkin bilgiler:
Konsolidasyon kapsamına alınmış iştirak bulunmamaktadır.b
Bb
b.6) Cari dönem içinde elden çıkarılacak iştirakler : Yoktur.
b.7) Cari dönemde içinde satın alınan iştirak : Yoktur.
10. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net):
b. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
Ana Ortaklık Bankamız, Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’ne ilişkin 14 no’lu Tebliğ
kapsamında borsada işlem görmeyen bağlı ortaklıklarını maliyet esasına göre
muhasebeleştirmektedir.
Bağlı ortaklıklardan Esbank Wien AG 26 Mart 2003 tarihinden itibaren ünvanını DenizBank
Wien AG olarak değiştirmiştir.
Ana Ortaklık Bankamız, 10 Mart 2003 tarihli 2003-46 sayılı Yönetim Kurulu kararına göre
CJSC İktisat Bank Moskow’un RUB- 53,994,800,000 nominal bedelli 9200 adet hissesinin
satın alınması ve bu nedenle gerekli hisse devir işlemleri ile ilgili olarak Rusya Merkez
Bankası nezdinde ön izin başvurusu dahil gereken işlemlerin yerine getirilmesine karar
vermiştir. Mayıs 2003 tarihinde Banka 450,000 USD bedel ödemek suretiyle CSJC İktisat
Bank Moskow’a %100 oranında iştirak etmiştir.
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b.1) Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Dönem Başı Değeri
55,438
Dönem İçi Hareketler
(3,799)
Alışlar(*)
6,935
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Yıl Payından Alınan Kâr
(10,734)
Satışlar(**)
Yeniden Değerleme Artışı
Değer Azalma Karşılıkları (+)
Dönem Sonu Değeri
51,639
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı (%)
-

Önceki Dönem
6,119
49,319
49,319
55,438
-

Yukarıda belirtilen tutarlar, Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıklarda konsolidasyon öncesi Grubun
toplam yatırımının enflasyona endekslenmiş maliyet tutarını, yurtdışında yerleşik bağlı ortaklıklarda
ise Grubun toplam yabancı para yatırımının dönem sonu Ana Ortaklık Bankamız gişe döviz alış
kurundan TL’ye çevrilmesi sonucu bulunan maliyet tutarını ifade etmektedir.
(*) Ana Ortaklık Bankamız 7 Ocak 2003 ve 25 Mayıs 2003 tarihlerinde Ekspres Yatırım A.Ş için
sırasıyla 136 TL ve 2,343 TL tutarında ödeme yapmıştır.
Ana Ortaklık Bankamız Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’deki iştirak tutarını 31 Mart 2003 ve 30
Eylül 2003 tarihlerinde 1,424 TL ve 2,410 TL tutarında artırmıştır.
Ana Ortaklık Bankamız cari dönemde CSJC İktisat Bank Moskow’u satın almış bunun için 450,000
USD(Dönem sonu kuru ile TL Karşılığı 623 ) tutarında ödeme yapmıştır.
(**) Ana Ortaklık Bankamız cari dönemde bağlı ortaklarından DenizBank Wien A.G’den , özkaynak
iadesi olarak 2,396,745 EUR ( TL Karşılığı 3,871) tahsil etmiştir.Söz konusu tutar DenizBank Wien
A.G’nin maliyet bedelinden düşülmek suretiyle muhasebeleştirilmiştir.Bu tutar , yukarıdaki “Satışlar”
satırında gösterilmiş olup , kalan tutar YP bağlı ortaklıkların dönemsonu kuru ile TL’sına
çevrilmesinden doğan değer azalışıdır.
b.2) Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara yapılan yatırımların değerlemesi:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Maliyet Değeri İle Değerleme
51,639
55,438
Rayiç Değer İle Değerleme
Özsermaye Yöntemi İle Değerleme
b.4) Borsaya kote edilen bağlı ortaklık:
Borsaya kote edilen bağlı ortaklık bulunmamaktadır.

Mali tabloların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümlerine ve Banka kayıtlarına uygunluğunu teyit ederiz.

46

DENİZBANK A.Ş.

30 EYLÜL 2003 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirası (TL) olarak TL’nin 30 Eylül 2003 tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilmiştir.)

b.5) Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

Ana Ortaklık
Bankanın Pay
OranıFarklıysa Oy Diğer Ortakların
Adres(Şehir/ Ülke) Oranı(%)(*) Pay Oranı (%)

Unvanı

Konsolidasyon
Yöntemi

İstanbul /Türkiye

99.97%

0.03%

Tam Kons.

Ekspres Yatırım. Menkul Değerler.A.Ş. İstanbul /Türkiye

78.01%

21.99%

Tam Kons.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Euro Deniz Off Shore

Lefkoşe /KKTC

99.98%

0.02%

Tam Kons.

Denizbank Wien A.G

Viyana/Avusturya

99.99%

0.01%

Tam Kons.

100.00%

0.00%

Tam Kons.

100.00%

0.00%

Tam Kons.

Moskova/Rusya
CSJC İktisat Bank Moskow
Tariş Menkul Kıymetler A.Ş

İzmir/Türkiye

(*) Ana Ortaklık Banka ve konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklarının toplam pay oranını ifade
etmektedir.
10. b.5)'deki sıraya göre konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

Aktif Toplamı
29,506
9,902
228,366
464,923
13,634
2,581

Özkaynak
6,973
6,655
16,702
37,441
1,837
2,443

Sabit Varlık
Toplamı
837
112
41
1,919
229
881

Faiz Gelirleri
934
1,277
40,504
21,191
357
522

Menkul
Değer
Cari Dönem Önceki Dönem
Rayiç
Gelirleri
Kâr/Zararı
Kâr/Zararı
Değer(*)
(3,219)
(235)
(3,487)
143
173
(1,710)
(610)
16,679
626
5,968
5,097
12
313
99
(879)
249
(195)
(3,687)
-

*Konsolidasyon kapsamındaki Bağlı Ortaklıklar Borsaya kote olmadığından rayiç değer
belirtilmemiştir.

b.6) Cari dönem içinde elden çıkarılan bağlı ortaklık:
Cari dönem içinde elden çıkarılan bağlı ortaklık bulunmamaktadır.
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b.7) Cari dönem içinde satın alınan bağlı ortaklıklar:
Mayıs 2003 de CSJC İktisatbank Moskow satın alınmıştır.

Unvanı

Alış Fiatı

CSJC IKTISATBANK
MOSKOW

450,000 USD

Alış Tarihindeki Piyasa
veya Borsa değeri

Peşin ve/veya Vadeli
Alıma İlişkin Bilgi

-

PEŞİN

12. Finansal kiralama alacaklarına ilişkin bilgiler (Net):
Grubun finansal kiralama alacağı bulunmamaktadır.
14. Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlarına ilişkin açıklamalar:
a) Krediler faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlarına ilişkin bilgiler :
Kredi Faiz. Gelir.Tahakkuk
Reeskontları
Faiz Tahakkukları
Faiz Reeskontları
Kredi Komisyon ve Diğer Gelirler
Tahakkuk.
Kredi Komisyon ve Diğer Gelirler
Reeskont.

Cari Dönem
TL
YP
1,382
44
9,887
16,652

Önceki Dönem
TL
YP
430
286
30,337
20,215

55

-

39

12

-

-

-

-

b) Diğer faiz ve gelir reeskontlarına ilişkin bilgiler:
Diğer Faiz ve Gelir Reeskontları
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerin
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerin
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul
Değerler.
Ters Repo İşlemleri Faiz Reeskontları
Zorunlu Karşılıklar Faiz Reeskontları
Türev Finansal Araçlar Reeskontları
Faiz ve Gelir Reeskontları
Kur Gelir Reeskontları
Finansal Kiralama Gelir Reeskontları
Diğer

Cari Dönem

Önceki Dönem

TL

YP

TL

YP

55,207
-

8,316
-

20,119
-

11,577
-

13,411

3,555

25,692

3,817

3,511
1,051
885
166
688

37
173
10,490
1,728
8,762
482

2,708
2,350
1,804
546
1,548

335
6,585
2,773
3,812
37
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17. Diğer aktiflere ilişkin bilgiler:

a) Bilançonun diğer aktifler kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu
aşıyor ise bunların en az %20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarları:
Bilançonun diğer aktifler kalemi toplamı, bilanço dışı hariç bilanço toplamının %10’unu
aşmamaktadır.
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II. Konsolide bilançonun pasif kalemlerine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar
1.a) Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler:
a.1) Cari Dönem:
Vadesiz
7 Gün İhbarlı 1Aya Kadar
56,401
239,685
387,106
197,773
353,777
154,495
33,329
43,278
14,037
2,348
75,608
245,540
57,086
13,814
5,459
3,561
1,019
723
89
2,838
4,351
595,697
702,721

Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer.K
Resmi Kur. Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalararası Mevduat
TC Merkez B.
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Özel Finans K.
Diğer
Toplam

1-3 Ay
296,008
626,899
586,933
39,966
155
26,327
1,299
950,688

3-6 Ay
6 Ay-1 Yıl 1 Yıl ve Üstü
48,224
49,088
57,844
173,255
153,230
34,485
162,439
52,944
32,622
10,816
100,286
1,863
7
22,798
28,223
103,739
12
28,398
244,296
258,939
196,068

a.2) Önceki Dönem:

Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer. K
Resmi Kur. Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalararası Mevduat
TC Merkez B.
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Özel Finans K.
Diğer
Toplam

Vadesiz
33,477
485,797
443,483
42,314
2,234
65,142
33,670
19,622
1,126
12,487
6,009
639,942

7 Gün
İhbarlı
-

1Aya Kadar
208,609
194,773
116,978
77,795
321
106,878
2,165
116,742
32,285
84,457
629,488

1-3 Ay
360,388
1,029,079
905,637
123,442
123
18,730
981
1,409,301

3-6 Ay
26,535
368,985
274,032
94,953
6
986
389
396,901

6 Ay-1 Yıl
1 Yıl ve Üstü
16,301
1,260
107,448
107,852
100,620
42,786
6,828
65,066
417
124,166
109,112
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b.1) Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf
mevduatına ilişkin bilgiler:
Mevduat Sigortası Kapsamında
Mevduat Sigortası Limitini Aşan
Bulunan
Tasarruf Mevduatı
Önceki
Cari Dönem Önceki Dönem
Cari Dönem
Dönem
584,280
286,933
Tasarruf Mevduatı
345,965
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz
1,048,356
494,027
DTH
936,698
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz
Diğ.H.
Yurtdışı Şubelerde Bulunan
Yabancı Mercilerin Sigortasına
Tabi Hesaplar
Kıyı Bnk.Blg. Şubelerde Bulunan
Yabancı Mercilerin Sigorta Tabi
Hesaplar
b.2.Merkezi yurtdışında bulunan bankanın Türkiye’deki şubesinde bulunan tasarruf
mevduatının, merkezin bulunduğu ülkede sigorta kapsamında olup olmadığı:
Ana Ortaklık Bankamızın merkezi Türkiye’dedir.
b.3) Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı:
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Tasarruf Mevduatı
Kıyı Bankacılığı Bölgelerindeki Şubelerde Bulunan Tasarruf
Mevduatı

Cari Dönem
151,078

Önceki Dönem
275,483

11,892

109,990

2. Repo işlemlerinden sağlanan fonlara ilişkin bilgiler:

Yurtiçi İşlemlerden
Mali Kurum ve Kuruluşlar
Diğer Kurum ve
Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Yurtdışı İşlemlerden
Mali Kurum ve Kuruluşlar
Diğer Kurum ve
Kuruluşlar
Gerçek Kişiler

Cari Dönem
TP
18,030
5,010
8,880

YP
50,027
50,027

Önceki Dönem
TP
42,613
42,613
-

YP
-

4,140
-

53,261
53,261
-

-

-

-

-

-

-
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3.a) Alınan kredilere ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
TP
YP
30,855
184,705
Kısa Vadeli
25,360
Orta ve Uzun Vadeli
4.

Önceki Dönem
TP
YP
16,547
212,078
-

a) İhraç edilen menkul değer yoktur.
b) Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil yoktur.
c) Çıkarılan menkul değer yoktur.

5. Fonlara ilişkin açıklamalar:
İlişikteki konsolide mali tablolarda fon hesabına ilişkin bakiye bulunmamaktadır.
6. Muhtelif borçlara ilişkin açıklamalar:
Muhtelif borçlar;alınan nakdi teminatlar ve yasal yükümlülüklerden oluşmaktadır.
Cari Dönem
165

Alınan Nakdi Teminatların Tutarı

Önceki Dönem
29

Alınan nakdi teminatlar; kiralık kasalar için tahsil edilen teminat tutarıdır.
7. Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço
toplamının %10’unu aşıyorsa, bunların en az %20’sini oluşturan alt hesapların isim ve
tutarları açıklanır.
Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının
%10’unu aşmamaktadır.
10 .Finansal Kiralama
c) Finansal kiralama işlemlerinden doğan yükümlülüklere ilişkin açıklamalar:
Cari Dönem
1 Yıldan Az
1-4 Yıl Arası
4 Yıldan Fazla
Toplam

Brüt
2,603
6,995
9,598

Önceki Dönem
Net
2,440
5,423
7,863

Brüt
7,728
2,201
9,929

Net
7,728
2,201
9,929

.
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11. Faiz ve gider reeskontlarına ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
TL
21,734
13
1,064
1,064
5,186

Mevduat Faiz Reeskontları
Kullanılan Kredi Faiz Reeskontları
Tahviller Faiz Reeskontları
Repo İşlemleri Faiz Reeskontları
Türev Finansal Araçlar Reeskontları
Faiz ve Gider Reeskontları
Kur Gider Reeskontları
Diğer Faiz ve Gider Reeskontları

Önceki Dönem
TL
YP
12,595
8,838
3,789
35
2
4,644
3,379
457
797
4,187
2582
2,306
9,320

YP
10,611
1,539
11
8,615
1,847
6,768
4,994

12. Karşılıklara ve sermaye benzeri kredilere ilişkin açıklamalar:
a) Genel karşılıklara ilişkin bilgiler:
Genel Karşılıklar
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
Diğer

Cari Dönem
9,999
8,381
1,531
87

Önceki Dönem
7,925
6,623
1,302
-

b) Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklara ilişkin bilgiler:
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar

Cari Dönem
5,575

Önceki Dönem
7,095

g) Sermaye benzeri kredilere ilişkin bilgiler:

Yurtiçi Bankalardan
Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan
Yurtdışı Bankalardan
Yurtdışı Diğer Kuruluşlardan
.

Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
- 10,712
- 12,625
-
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13. Özkaynaklara ilişkin bilgiler:
a) Ödenmiş sermayenin gösterimi:
Hisse Senedi Karşılığı
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı

Cari Dönem
202,000
-

Önceki Dönem
202,000
-

Yukarıda Ana Ortaklık Banka’mızın ödenmiş sermayesi nominal olarak gösterilmiştir. 30
Eylül 2003 tarihi itibariyle ödenmiş sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden
kaynaklanan 210,154 TL (31 Aralık 2002 – 210,154 TL) sermaye yedeği bulunmaktadır.
b) Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp
uygulanmadığı hususunun açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye
tavanı:
Ana Ortaklık Banka’mızın 202,000 TL tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Ana
Ortaklık Banka’mızda kayıtlı sermaye sistemi uygulaması bulunmamaktadır.
c) Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile arttırılan sermaye
payına ilişkin diğer bilgiler:
Cari dönemde sermaye artırımı yoktur.
d) Cari dönem içinde yeniden değerleme fonlarından sermayeye ilave edilen kısma
ilişkin bilgiler:
Cari dönem içinde yeniden değerleme fonlarından sermayeye ilave olmamıştır.
e) Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri,
bu taahhütlerin genel amacı ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar:
Grubun son mali yılda ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar sermaye taahhüdü
bulunmamaktadır.
g) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler:
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.
14.a) Hisse senedi ihraç primleri, hisseler ve sermaye araçları:
Hisse senedi ihraç primleri, hisseler ve sermaye araçları bulunmamaktadır.
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20.b) Sermayede ve/veya oy hakkında %10 ve bunun üzerinde paya sahip kişi ve
kuruluşlara ilişkin açıklamalar:
Ad Soyad/Ticari Unvanı

Pay Tutarları

Pay Oranları

Ödenmiş Paylar

Ödenmemiş Paylar

ZORLU HOLDİNG
A.Ş.

202,000

%99

202,000

-
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III – Konsolide gelir tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
Ana Ortaklık Banka’mızda gerçekleştirilen yerinde denetimde ve/veya gözetimde, herhangi
bir gelir grubu veya kalemine ilişkin tespit edilen hata ve yanlışlık bulunmamaktadır.
Grubun mali tablo kalemlerine ilişkin olarak cari dönemde maddi bir etkiye sahip olan
veya izleyen dönemlerde sahip olması beklenen muhasebe tahminlerinde değişiklik
bulunmamaktadır.
Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlerin, grup toplamının %10’unu aşması halinde bu
kalemlerin en az %20’sini oluşturan alt hesaplara ilişkin bilgi :
Grubun cari dönem konsolide gelir tablosu içerisinde “Alınan ücret ve komisyon” hesabının
bakiyesi 61,040 TL olup, bu tutarın 39,774 TL’si “Diğer” olarak sınıflandırılmıştır.
“Diğer”olarak sınıflandırılan bakiyenin %41’i 16,158 TL tutarındaki kredi kartı
komisyonundan , % 59’u 23,616TL tutarındaki aracılık ve diğer komisyon gelirlerinden
oluşmaktadır.
Grubun cari dönem konsolide gelir tablosu içerisinde “Verilen ücret ve komisyon” hesabının
bakiyesi 16,252TL olup, bu tutarın 16,120TL’si “Diğer”olarak sınıflandırılmıştır. “Diğer”
olarak sınıflandırılan bakiyenin %43’ü 6,909 TL tutarındaki kredi kartları komisyon giderleri
ve %57’si 9,211 TL acente komisyon giderinden oluşmaktadır.
1.a) İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler :
İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Faizler

Cari Dönem
3

Önceki Dönem
12

Cari Dönem
-

Önceki Dönem
-

b) Finansal kiralama gelirlerine ilişkin bilgiler :

Finansal Kiralama Gelirleri
c) Ters repo işlemlerinden alınan faizler :
Cari Dönem
TP

Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler

Önceki Dönem
TP
YP

YP
172

-

-

2.a) İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler :

İştirak ve Bağlı Ortaklıklara Verilen Faizler

Cari Dönem

Önceki Dönem

96

399
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b) Finansal kiralama giderlerine ilişkin bilgiler :
Cari Dönem
731

Finansal Kiralama Giderleri

Önceki Dönem
781

c) Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi :
Hesap Adı

Vadesiz
Mevduat

Türk Parası
Bankalar Mevduatı
Tasarruf Mevduatı
Resmi Mevduat
Ticari Mevduat
Diğer Mevduat
7 Gün İhbarlı
Mevduat
Toplam
Yabancı Para
Dth
7 Gün İhbarlı
Mevduat
Kıymetli Maden
Toplam
Genel Toplam

Vadeli Mevduat
6 Aya
1 Yıla
Kadar
Kadar

1yıldan
Uzun

Toplam

8,166
2,030
6,693
-

12
5,879
-

32,254
187,795
160
53,477
8,984
-

13,205

16,889

5,891

282,670

20,353
-

4,749
-

4,343
-

1,425
-

34,808
-

20,353
124,099

4,749
17,954

4,343
21,232

1,425
7,316

34,808
317,478

1 Aya
Kadar

3 Aya
Kadar

110
1
468
9
-

32,254
72,251
71
36,021
1,754
-

95,873
85
7,273
515
-

11,383
3
1,806
13
-

588

142,351

103,746

1,062
-

2,876
-

1,062
1,650

2,876
145,227

d) Repo işlemlerine verilen faiz tutarı:
Cari Dönem
Repo İşlemlerine Verilen
Faizler

TP
4,330

YP
392

Önceki Dönem
TP
YP
1,684
-

3. Yatırım amaçlı menkul değerlerden elde edilen net gelir/giderler:
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
Toplam

Cari Dönem
1,063
1,063

Önceki Dönem
-
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4. Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin bilgiler:
Diğer faaliyet gelirleri içerisinde olağandışı kalemlerden kaynaklanan gelirler yoktur.
5. Bankaların kredi ve diğer alacaklarına ilişkin karşılık giderleri:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar
25,229
22,829
Teminatsız
Diğer Gruplar
25,229
22,829
Genel Karşılık Giderleri
2,765
3,733
Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Giderleri
1,437
1,543
Değer Düşüş Karşılığı Giderleri*
Diğer
1,177
683
* İştirakler, bağlı ortaklıklar ve vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler değer düşüş karşılığı
giderleri.
7.a) Bağlı ortaklık ve iştiraklerden elde edilen gelir ve giderler:
Konsolidasyon kapsamında elimine edilmiştir.
b) Özsermaye yönteminin kullanıldığı iştiraklerdeki yatırımlardan doğan kâr ya da
zarardaki pay:
Grubun özsermaye yöntemini kullanarak değerlediği iştirak’i bulunmamaktadır.
c) Grubun dahil olduğu risk grubundaki gerçek ve tüzel kişilerle yapılan işlemlerden
kaynaklanan kâr ve zarara ilişkin bilgiler:
Grup dahil olduğu, grup şirketleriyle çeşitli bankacılık işlemleri yapılmaktadır. Ticari amaçlı
olan bu işlemler, piyasa fiyatları ile gerçekleştirilmektedir. Oluşan kar ve zararlar gelir tablosu
ile ilişkilendirilmektedir.
9. Net dönem kar ve zararına ilişkin açıklamalar:
a) Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve giderlerinin niteliği, boyutu ve
tekrarlanma oranının açıklanması, Banka’nın dönem içindeki performansının
anlaşılması için gerekli ise bu kalemlerin niteliği ve tutarı:
Cari ve önceki döneme ilişkin olarak olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelirler,
kredi ve menkul kıymet faiz gelirleri ile diğer bankacılık hizmet gelirleridir. Temel gider
kalemleri ise kredi ve menkul kıymetlerin fonlama kaynağı olan mevduat ve benzeri
borçlanma kalemlerinin faiz giderleridir. Bu kalemlerinin hiç birinin boyutu ve tekrarlanma
oranı ek açıklama gerektirecek öneme haiz değildir.
b) Mali tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kar/zarara
etkisi:
Mali tablo kalemlerine
bulunmamaktadır.

ilişkin

olarak

yapılan

herhangi

bir

tahmin
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c) Azınlık haklarına ait Kar /Zarar

Azınlık haklarına ait Kar/Zarar 38 TL dir.

10. Cari dönemde önemli etkide bulunan veya takip eden dönemlerde önemli etkide
bulunacağı beklenen muhasebe tahminindeki bir değişikliğin niteliği ve tutarı ile
sözkonusu değişiklik tutarının rakamsal olarak ifade edilemediği durumlarda bu
hususun açıklaması:
Cari dönem mali tablolarına önemli etkide bulunan veya takip eden dönemlerde önemli etkide
bulunması beklenen bir muhasebe tahmin değişikliği bulunmamaktadır.
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IV – Konsolide Nazım hesaplara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar
1. a) Ana Ortaklık Banka’nın birlikte kontrol edilen ortaklığıyla ilgili şarta bağlı
hususlar ve diğer girişimcilerle birlikte şarta bağlı yükümlülüklerdeki payı:
Bankamızın birlikte kontrol edilen ortaklığıyla ilgili şarta bağlı hususlar ve diğer girişimcilerle
birlikte şarta bağlı yükümlülüklerdeki payı bulunmamaktadır.
b) Şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesi, mali tablolarda
belirtilmesi ya da belirtilmemesi kararı şarta bağlı olayın gerçekleşme olasılığı:
Grubun önemlilik arz eden şarta bağlı yükümlülük ya da varlığı bulunmamaktadır.
b.1)Şarta bağlı yükümlülük ya da varlığa ilişkin şartın gerçekleşmesi durumunda
finansal etkinin tahmini:
Grubun önemlilik arz eden şarta bağlı yükümlülük ya da varlığı bulunmamaktadır.
b.2) Beklenen şarta bağlı kayıp veya kazançların bilinmekte ise gerçekleşme tarihi:
Grup hakkında beklenen şarta bağlı kayıp ve kazanç yoktur.
3. Bilanço dışı yükümlülüklere ilişkin açıklama:
a) Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı:
Grubun tüm bilanço dışı kredi taahhütleri gayri kabili rücu niteliğinde olup, dönem sonu
gayrinakdi kredi taahhüt tutarı 1,626,141 TL’dir. Bu kalemlere ait detay cari dönem nazım
hesaplarında takip edilmektedir.
b) Aşağıdakiler dahil bilanço dışı kalemlerden kaynaklanan muhtemel zararların ve
taahhütlerin yapısı ve tutarı:
b.1) Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer
akreditifler:
Banka kabul kredileri
Akreditifler
Diğer garantiler
Toplam

:
:
:
:

104,482
537,482
137,369
779,333

b.2) Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler:
Geçici teminat mektupları
Kesin teminat mektupları
Avans teminat mektupları
Gümrüklere verilen teminat mektupları
Diğer teminat mektupları
Toplam

:
:
:
:
:
:

138,904
599,580
56,079
52,234
7
846,804
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5.a) Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:

Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi
Krediler
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli
Diğer Gayrinakdi Krediler
Toplam

Cari Dönem
70,671

Önceki Dönem
240,231

70,671
1,555,470
1,626,141

56,568
183,663
1,092,766
1,332,997

b) Maddi duran varlık üzerindeki rehin, ipotek ve varsa diğer kısıtlamalar, maddi duran
varlık için inşaat sırasında yapılan harcamaların tutarı, maddi duran varlık alımı için
verilen taahhütler:
Maddi duran varlıklar üzerinde rehin, ipotek veya herhangi bir kısıtlama bulunmamakla
birlikte, herhangi bir maddi duran varlık alımı için verilmiş taahhüt de yoktur.
7. Bankaların uluslararası derecelendirme
derecelendirmeye ilişkin özet bilgiler:

kuruluşlarına

yaptırmış

oldukları

Ana ortaklık Bankamız için;
Fitch Ratings,2003-2004 döneminde finansman sağlama konusundaki güven artışına işaret
ederek ülke görünümünü iyleştirmiş ve ülke notunu yükseltmiştir.Buna paralel olarak
Bankamızın görünümünü ve notlarını da değiştirmiştir.Bankamızın “Negatif” olan
görünümünü 2 Ekim 2003 tarihi itibariyle “Pozitif”’e çevirmiştir.Aynı tarih itibariyle “B-“
olan uzun vadeli Yabancı Para notunu “B”ye , “B-“ olan Uzun Vadeli Türk Lirası notunu “B”
ye yükseltmiştir. Destek notunu 5 olarak revize etmiştir. Söz konusu kuruluşun verdiği
derecelendirmeler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

FITCH RATINGS
Yabancı para taahhütler:
Uzun vadeli

Not

Görünüm

B

Olumlu

Türk Lirası taahhütler:
Uzun vadeli

B

Olumlu

Bireysel derecelendirme

D

Ulusal

BBB+(tur)

Destek notu

5

Durağan
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VI – Konsolide nakit akım tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
Grup tarafından düzenlenen nakit akım tablosu kalemlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar
aşağıda gösterildiği şekildedir:
4. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:
Muhasebe politikasında yapılan herhangi bir değişikliğin etkisi :
Nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurların bilançoda kayıtlı tutarları ile nakit akım
tablosunda kayıtlı tutarları arasında mutabakat sağlanmış olup aşağıda detayı verilmiştir:

Nakit
- Kasa
- Efektif deposu
Nakde Eşdeğer Varlıklar

Cari Dönem
55,457
11,699
43,758
102,011

Önceki Dönem
37,290
4,035
33,255
198,920

Önceki dönemde gerçekleşen işlemler neticesinde bulunan toplam değer, cari dönem
başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar toplamını vermektedir.
5. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:

Nakit
- Kasa
- Efektif deposu
Nakde Eşdeğer Varlıklar

Cari Dönem
100,670
17,258
83,412
76,004

Önceki Dönem
55,457
11,699
43,758
102,011
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VIII - Bankanın dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlar:
1. Bankanın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda
sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler:
Bankamızın dahil olduğu risk grubunun 30 Eylül 2003 tarihi itibari ile 68,087 TL mevduat,
85,292 TL nakdi ve 150,068 TL gayrinakdi kredi bakiyeleri mevcuttur.
a) Cari Dönem:
Bankanın Dahil
Olduğu Risk
Grubu*

İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Nakdi

G.Nakdi

Bankanın Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Nakdi

G.Nakdi

Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Unsurlar
Nakdi

G.Nakdi

Krediler ve Diğer
Alacaklar
Dönem Başı
1,852
2,989
153,381
235,645
Bakiyesi
Dönem Sonu
819
1,494
84,473
148,574
Bakiyesi
Alınan Faiz ve
Komisyon
4
303
577
Gelirleri
*Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (2) numaralı
fıkrasında tanımlanmıştır.

-

b) Önceki Dönem:
Bankanın Dahil
Olduğu Risk
Grubu*

İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Nakdi

G.Nakdi

Bankanın Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Nakdi

G.Nakdi

Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Unsurlar
Nakdi

G.Nakdi

Krediler ve Diğer
Alacaklar
Dönem Başı
146
8,629
55,242
219,550
Bakiyesi
Dönem Sonu
1,852
2,989
153,381
235,645
Bakiyesi
Alınan Faiz ve
Komisyon
2
743
4,448
Gelirleri
*Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (2) numaralı
fıkrasında tanımlanmıştır.
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c.1) Bankanın dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler:
Bankanın Dahil
Olduğu Risk
Grubu*

İştirak ve Bağlı Ortaklıklar

Mevduat

Cari Dönem

Bankanın Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları

Önceki
Cari Dönem
Dönem
535
20,283
3,690
64,448

Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Unsurlar

Önceki
Cari Dönem
Dönem
7,021
20,283
-

Önceki
Dönem

Dönem Başı
3,690
Dönem Sonu
3,639
Mevduat Faiz
96
20
126
128
Gideri
*Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (2) numaralı
fıkrasında tanımlanmıştır.
c.2) Bankanın, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri
ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler:
Bankanın Dahil
Olduğu Risk
Grubu*
Alım Satım
Amaçlı İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam
Kâr/(Zarar)
Riskten Korunma
Amaçlı İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam Kâr /
Zarar

İştirak ve Bağlı Ortaklıklar

Bankanın Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları

Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Unsurlar

Cari Dönem

Önceki
Cari Dönem
Dönem

Önceki
Cari Dönem
Dönem

Önceki
Dönem

-

35,844
-

2,470,875
35,844

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (2) numaralı
fıkrasında tanımlanmıştır.
2. Bankanın dahil olduğu risk grubuyla olan işlemleri hakkında bilgiler:
a) Bankamız, dahil olduğu risk grubundaki kuruluşlarla Bankalar Kanunu’na uygun olarak,
banka-müşteri ilişkisi çerçevesinde ve piyasa koşulları dahilinde her türlü bankacılık işlemini
yapmaktadır.
b) Bankamızın dahil olduğu risk grubundaki kuruluşlarla olan işlemlerinde fiyatlandırma
politikası ve diğer koşullar piyasa koşulları dahilinde belirlenmekte ve uygulanmaktadır. 30
Eylül 2003 tarihi itibariyle risk grubu şirketlerine kullandırılan nakdi kredilerin toplam
kredilere oranı %5 ; risk grubu şirketlerinden temin edilen mevduatın toplam mevduata oranı
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%2’dir. Risk grubu şirketlerine kullandırılan gayrinakdi kredilerin toplam gayrinakdi kredilere
oranı ise %9’dur.
c) Bankamızın dahil olduğu risk grubu şirketleri ile özsermaye yöntemine göre
muhasebeleştirdiği herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
d) Bankamız ile bağlı ortaklıkları, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Ekspres Yatırım
A.Ş., Tariş Yatırım A.Ş. arasında yapılan acentelik sözleşmeleri bulunmaktadır. Sözkonusu
acentalık sözleşmeleri gereği, Banka’nın tüm şubeleri menkul kıymet alım-satımına aracılık
hizmetleri verebilmektedir.
IX - Enflasyon muhasebesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
a) Paranın satın alma gücündeki değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini
gidermek amacıyla cari ve önceki dönem mali tablolarının, paranın bilanço tarihindeki
satın alma gücüne göre yeniden ifade edildiğine yönelik açıklama:
Paranın satın alma gücündeki değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini gidermek
amacıyla mali tablolar, Türk Lirası’nın bilanço tarihindeki satın alma gücüne göre yeniden
ifade edilmiştir.
b) Enflasyon muhasebesine göre düzeltilen mali tablolarda yer alan kalemlerin,
düzeltilme işlemine tabi tutulmadan önce düzenlenmesinde kullanılan maliyet esasına
ilişkin açıklama:
Enflasyon muhasebesine göre düzeltilen ilişikteki mali tablolarda yer alan kalemlerin,
düzeltilme işlemine tabi tutulmadan önce düzenlenmesinde, sabit kıymetlerin yeniden
değerlemesi ve alım-satım amaçlı finansal varlıkların ve türev işlemlerin rayiç fiyatlarla
değerlenmesi hariç maliyet esası kullanılmaktadır.
c) Mali tablo kalemlerinin paranın cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmesinde
kullanılan ve düzeltme katsayılarına ilişkin açıklama, kullanılan fiyat endeksi, bilanço
günündeki düzeyi ve cari yıl dahil son iki yıldaki hareketleri:
30 Eylül 2003 tarihli mali tabloların enflasyonun etkilerine göre yeniden düzenlenmesi için
aşağıda belirtilen Devlet İstatistik Enstitüsü’nün aylık bazda açıkladığı Toptan Eşya Fiyatları
Genel Endeksi ve düzeltme katsayıları kullanılmıştır:
Tarih
Fiyat endeksi
Düzeltme katsayısı
30 Haziran 2002
30 Eylül 2002
31 Aralık 2002
30 Haziran 2003
30 Eylül 2003

5,572.0
6,024.6
6,478.8
7,222.2
7,713.3

1.287
1.191
1.107
0.993
1.000
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d) Parasal olmayan kalemlerde yapılan düzeltmelere ilişkin açıklamalar.
Bilanço tarihinde geçerli olan cari para birimi üzerinden ifade edilmeyen tüm parasal olmayan
aktif ve pasif kalemler ve özkaynaklar (enflasyon muhasebesi uygulamasında silinen yeniden
değerleme fonu hariç) söz konusu işlemin gerçekleştiği ilgili ayın endeksinden raporlanan en
son mali tabloların ilişkin oldukları dönemin son ayı için ilan edilen endekse (30 Haziran
2003 endeksi) kadar geçen sürede endekste meydana gelen değişmeler temel alınarak yeniden
ifade edilmişlerdir.
Gelir tablosu kalemleri işlem tarihindeki endeks ile bilanço tarihindeki endekse kadar geçen
sürede endekste meydana gelen değişmeler temel alınarak yeniden ifade edilmişlerdir.
Amortismanlar, enflasyona göre yeniden düzenlenmiş sabit kıymetler üzerinden hesaplanarak
mali tablolara dahil edilmişlerdir.
Amortisman gideri ve sabit kıymet elden çıkarma ve satış kar zararları aktiflerin düzeltilmiş
değerleri üzerinden hesaplandığından, gelir tablosunda düzeltme işlemi sonucu bulunan tutar
yer almış ve ayrıca düzeltme işlemine tabi tutulmamıştır
e) Amortismana tabi varlıklara ilişkin olarak, bunların tahmini faydalı ömürleri, ilgili
mevzuat uyarınca yapılan amortisman hesaplamaları ile bunların düzeltilmiş tutarları
ve bahse konu varlıkların rayiç değerinin tespitine yönelik olarak ekspertizlerinin
yapılıp yapılmadığına ilişkin açıklama:
Tüm maddi olmayan duran varlıklar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’ne ilişkin 3 sayılı
‘Maddi Olmayan Duran Varlıklar’ın Muhasebeleştirilmesi Standardı’ uyarınca kayıtlara
maliyet bedelinden alınmakta ve enflasyona göre düzeltilmiş maliyet tutarları ile
izlenmektedir. İlk defa düzeltme işlemine tabi tutulacak amortismana tabi varlıkların
maliyetine ilave edilmiş varsa kur farkı, finansman giderleri ve yeniden değerleme artışı ilgili
varlığın maliyetinden düşülerek bulunan yeni değer üzerinden enflasyona göre düzeltme
işlemi yapılmıştır. Maddi olmayan duran varlıklar için doğrusal amortisman yöntemine göre
ve tam yıl esasına göre % 20 oranında amortisman ayrılmaktadır.
Ara dönem bilanço tarihi itibariyle yasal kayıtlarda yer alan binalar ve elden çıkarılacak
gayrimenkuller için ekspertiz çalışmaları yapılmamıştır.
Gayrimenkullerin 31 Aralık 2002 tarihi itibari ile ekspertiz değerleri mevcut olup bu
değerlerle ilgili cari dönemde önemli bir değişiklik oluşmamıştır.
f) Türk Ticaret Kanunu veya bankaların ana sözleşmeleri çerçevesinde oluşan yedek
akçeleri ile ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin kayıtlı değerleri hakkında açıklama:
Türk Ticaret Kanunu ve Ana Ortak Banka’nın ana sözleşmesi çerçevesinde oluşan yedek
akçeleri ile ödenmiş sermaye nominal değerleriyle aşağıda gösterilmiştir:

Ödenmiş Sermaye
Kanuni Yedek Akçeler
İhtiyari Yedek Akçeler

(Tarihsel değer)
30 Eylül 2003
202,000
1,193
4,538

(Tarihsel değer)
31 Aralık 2002
202,000
1,193
4,538
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g) Parasal kalemlerin neden olduğu satın alma gücü kazanç veya kayıplarına dahil olan
ancak, sağlanan veya kullandırılan fonlara ilişkin faiz ve kur farkı gelir ve giderleri gibi
net parasal pozisyon kârı(zararı) kalemi ile ilişkilendirilen gelir tablosu kalemlerinden,
Kurumun muhasebe standartlarına ilişkin tebliğleri uyarınca gelir tablosunda ayrıca
açıklanması öngörülenler: Bulunmamaktadır.
h) Önceki dönem mali tablolarının bağımsız denetimden geçmiş olup olmadığına ilişkin
açıklama:
31 Aralık 2002 tarihli konsolide mali tablolar, Kapital Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
(Correspondent firm of RSM International ) tarafından denetlenmiştir.Yapılan denetim
sonucunda söz konusu mali tabloların Bankanın mali durumunu ve faaliyet sonuçları ve nakit
akımlarını Bankalar Kanunu’nun 13.maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerle
belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıttığı hususunda
görüş bildirilmiştir.
Karşılaştırma amacıyla sunulan 30 Eylül 2002 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait gelir
tablosu Kapital Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (Correspondent firm of RSM International )
tarafından sınırlı denetime tabi tutulmuştur.
j) Dönem içinde tahakkuk eden ve döneme yaygın olarak yapılan giderler ve sağlanan
gelirler, gelir ve gider kalemlerinde gerçekleşen hareketlerin mevsimsellik göstermediği
ve döneme eşit biçimde dağılmış olduğunu doğrulayıcı nesnel ölçütlerin var olması
durumuna ilişkin açıklama:
Dönem içinde tahakkuk eden ve döneme yaygın olarak yapılan giderler ve sağlanan gelirler,
gelir ve gider kalemlerinde gerçekleşen hareketler mevsimsellik göstermemektedir. Ancak
gelir tablosu kalemlerinin endekslemesi; tüm gelir gider kalemlerinin ilgili ayların
katsayılarını kullanarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulması suretiyle yapılmıştır.
XI - Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
a) Bilanço sonrası hususlar ile ilgili henüz sonuçlandırılmamış işlemler ve bunların mali
tablolara etkisi:
Banka; 16 Ekim 2003 tarihinde 135,000,000 USD tutarında 1 yıl vadeli Libor+0.85% faiz
oranlı sendikasyon kredisi kullanmıştır.
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b) Kurlarda bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanmaması mali tablo
kullanıcılarının finansal tablolar üzerinde değerlendirme yapmasını ve karar vermesini
etkileyecek önemlilikteki değişikliklerin yabancı para işlemler ile kalemlere ve mali
tablolara olan etkisi ile ana ortaklık bankanın yurtdışındaki faaliyetlerine etkisi:
Kurlarda bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanmaması mali tablo kullanıcılarının
finansal tablolar üzerinde değerlendirme yapmasını ve karar vermesini etkileyecek önemlilikte
değişiklik yoktur.
Rapor tarihi itibariyle ( 14 Kasım 2003 ) Ana Ortaklık Bankanın gişe döviz alış kurları
aşağıdaki gibidir.
ABD $
EURO

14 Kasım 2003
1,463,000
1,717,343

c) Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken diğer hususlar:
Yoktur

ALTINCI BÖLÜM
F – DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
Yoktur.
YEDİNCİ BÖLÜM
G – BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Grubun 30 Eylül 2003 tarihli Konsolide mali tabloları Kapital Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
(Correspondent firm of RSM International) tarafından bağımsız sınırlı denetime tabi
tutulmuş olup, 14 Kasım 2003 tarihli sınırlı denetim raporu mali tabloların önünde
sunulmaktadır.
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