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Anadolubank Anonim irketi nin 

1 Ocak - 31 Aral k 2005 Hesap Dönemine Ait 

Ba ms z Denetim Raporu  

Anadolubank Anonim irketi Yönetim Kurulu na:  

Anadolubank Anonim irketi nin (Banka) 31 Aral k 2005 tarihi itibar yla haz rlanan bilançosu ile ayn 
tarihte sona eren y la ait gelir, nakit ak m ve özkaynak de i im tablolar n denetime tabi tutmu 
bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar Banka yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi 
yapan kurulu olarak üzerimize dü en sorumluluk, gerçekle tirilen denetime dayanarak bu mali 
tablolar üzerinde görü bildirmektir. Banka n n 31 Aral k 2004 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 
mali tablolar n n tam kapsaml denetimi ba ka bir ba ms z denetim irketi taraf ndan gerçekle tirilmi 
olup, söz konusu denetim irketi 15 ubat 2005 tarihli tam kapsaml denetim raporunda  
31 Aral k 2004 tarihli mali tablolar üzerinde olumlu görü bildirmi tir. 

Denetim, 5411 say l Bankalar Kanunu uyar nca yürürlü e konulan hesap ve kay t düzeni ile 
muhasebe standartlar na ve ba ms z denetim ilkelerine ili kin düzenlemelere uygun olarak 
gerçekle tirilmi tir. Bu düzenlemeler, ba ms z denetimin, mali tablolarda önemli bir hatan n bulunup 
bulunmad na dair makul bir güvence verecek ekilde planlanmas n ve yürütülmesini öngörür. 
Denetim, mali tablolarda yer alan tutar ve aç klamalara ili kin bilgi ve verilerin test edilerek 
incelenmesinin ve do rulanmas n n yan s ra, uygulanan muhasebe standartlar n n ve yönetim 
taraf ndan yap lan önemli muhasebe tahminlerinin ve mali tablolar n bir bütün olarak sunumunun 
de erlendirilmesini içermektedir. Gerçekle tirilen denetimin, görü ümüzün olu turulmas na makul ve 
yeterli bir dayanak olu turdu una inan yoruz. 

Gerçekle tirmi oldu umuz denetim sonucunda, ili ikteki mali tablolar n, Anadolubank Anonim 
irketi nin 31 Aral k 2005 tarihi itibar yla mali durumunu ve ayn tarihte sona eren y la ait faaliyet 

sonuçlar n ve nakit ak mlar n 5411 say l Bankalar Kanunu nun 37 inci maddesi ve bu Kanunun 
Geçici 1 inci maddesi gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve 
standartlar na uygun olarak do ru bir biçimde yans tmaktad r.  

stanbul,  

15 ubat 2006      

            
Akis Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik         

Anonim irketi           

    Bülent Ejder       
     Sorumlu Ortak Ba denetçi 
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Tablolar ile Bunlara li kin Aç klama ve Dipnotlar Hakk nda 17 Say l Tebli e göre raporlama paketi 
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Konsolide olmayan mali tablolar ile bunlara ili kin aç klama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama 
Yönetmeli i ve ilgili Tebli ler ile Bankam z kay tlar na uygun olarak, aksi belirtilmedi i müddetçe 
Bin Yeni Türk Liras (YTL) cinsinden haz rlanm olup, ba ms z denetime tabi tutulmu ve ili ikte 
sunulmu tur.       
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Ad-Soyad / Unvan: Ahmet Bayo lu / Müdür 
Tel No  : 0 212 368 73 60 
Fax No : 0 212 291 16 96   
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Anadolubank Anonim irketi  

31 Aral k 2005 Tarihi tibariyle  
Konsolide Olmayan Mali Tablolara li kin Dipnotlar 
(Para birimi: Tutarlar Bin Yeni Türk Liras olarak ifade edilmi tir.)   

B R NC BÖLÜM  

Genel bilgiler  

I. Bankan n kurulu tarihi, ba lang ç statüsü, an lan statüde meydana gelen de i iklikleri 
ihtiva eden bankan n tarihçesi 

Anadolubank A. . bir özel sektör mevduat bankas olup 24 Kas m 1994 tarih ve 4046 say l 
Özelle tirme Uygulamalar n n Düzenlenmesi Kanunu nun ilgili hükümlerine istinaden Etibank 
Bankac l k A.O. n n varl klar bölünerek kurulmu tur. Anadolubank Anonim irketi nin kurulu 
çal malar Özelle tirme daresi Ba kanl ve Hazine Müste arl taraf ndan yürütülmü tür. 
Buna ili kin 19 Eylül 1996 tarih 96/8532 say l Kararname 11 Ekim 1996 tarihli Resmi 
Gazete de yay mlanm t r.  

Anadolubank Anonim irketi nin hisselerinin tamam 7 May s 1997 tarihinde Özelle tirme 
daresi taraf ndan Banka n n yeni ortaklar na devir ve teslim edilmi ve Banka, Hazine 

Müste arl n n 25 A ustos 1997 tarih ve 39692 say l iznine istinaden 25 Eylül 1997 tarihi 
itibariyle faaliyete ba lam t r.  

II. Bankan n sermaye yap s , yönetim ve denetimini do rudan veya dolayl olarak tek ba na 
veya birlikte elinde bulunduran ortaklar , varsa bu hususlarda y l içindeki de i iklikler ile 
dahil oldu u gruba ili kin aç klama 

Anadolubank Anonim irketi hisselerinin %67.8 i Haba S nai ve T bbi Gazlar stihsal 
Endüstrisi A. . ye ve %28.9 u M. Rü tü Ba aran a ait olup, Ba aran ailesinin kontrolündedir.  

Banka n n dahil oldu u risk grubu Ba aran ailesinin di er irketlerini de kapsamaktad r. 
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III. Bankan n, yönetim kurulu ba kan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve 

yard mc lar n n nitelikleri varsa bunlarda meydana gelen de i iklikler ile bankada sahip 
olduklar paylara ili kin aç klama  

Ad Soyad

 

Görevi 

Sahip 
olduklar 
pay(%)    

Yönetim Kurulu Ba kan

   

Mehmet Rü tü BA ARAN Ba kan 28.91    

Yönetim Kurulu Üyeleri

   

Pulat AKÇ N Ba kan Vekili- Genel Müdür -- 
Fikriye Filiz HASESK

 

Üye 0.10 
Erol ALTINTU

 

Üye 0.01 
Yusuf GEZGÖR Üye -- 
Engin TÜRKER ç Denetim Sisteminden 

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi --    

Denetim Kurulu Üyeleri

  

-- 
brahim KAZANCI  -- 

Murat KOÇO LU      

Genel Müdür Yard mc lar

  

-- 
smet DEM R  -- 

Hakan AT TÜRK  -- 
Çi dem ÖZKARDE

  

-- 
Merih YURTKURAN  -- 
Zafer AYBARTÜRK  -- 
Cengiz DO RU  -- 
B.Gökhan GÜNAY  --    

Koordinatör

   

Cem  AT K  --  

IV.  Banka n n hizmet türü ve faaliyet alanlar

 

Banka n n ana sözle mesinde belirtilen faaliyet alanlar a a daki gibidir:  

1. Her türlü mevduat kabul etmek; 

2. lgili mevzuat ve Sermaye Piyasas Kanunu hükümleri dahilinde her türlü sermaye piyasas 
araçlar üzerinde i lemler yapmak; 

3. Ulusal ve uluslararas finansman kurulu lar ile kredi ve istihbarat anla malar yapmak, 
konsorsiyum ve sendikasyonlara kat lmak; 

4. Faaliyetlerine ili kin olarak kefalet, rehin, ipotek, i letme rehni vesair her çe it nakdi ve ayni 
teminat almak veya devretmek; 

5. Türk Liras ve döviz cinsinde her türlü k sa, orta ve uzun vadeli krediler açmak, garantiler 
vermek; 

6. Yürürlükteki mevzuat çerçevesindeki her türlü bankac l k alan na giren tüm faaliyetleri icra 
etmek. 

Banka n n merkezi stanbul dad r. 30 u stanbul da olmak üzere toplam 58 ubesi 
bulunmaktad r.  
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V. Di er Bilgiler  

Banka'n n ticari ünvan

  
: Anadolubank Anonim irketi (Banka) 

Yönetim merkezinin adresi           : Cumhuriyet Mah. Silah ör Cad. No: 77, 80260 Bomonti, i li      
stanbul  

Telefon numaras                                 : (0212) 368 70 01 / 02 
Fax numaras

   

: (0212) 296 57 15 
Elektronik site adresi  : www.anadolubank.com.tr

 

Raporlama dönemi              : 1 Ocak 

 

31 Aral k 2005  

Mali tablolar ve bunlara ili kin aç klama ve dipnotlarda yer alan bilgiler bin Yeni Türk Liras 
olarak haz rlanm t r.   

http://www.anadolubank.com.tr
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Ba ms z Denetimden 

Geçmi

 
Ba ms z Denetimden  

Geçmi

    
Cari Dönem Önceki Dönem 

   
31.12.2005 31.12.2004 

  
AKT F (VARLIKLAR) Dipnot 

(5. Bölüm)

  
TP  YP  Toplam  TP  YP  Toplam 

         

 I.   NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI    5,444 34,702 40,146 3,499 224,716

 

228,215
 1.1   Kasa   5,399 -

 

5,399 3,485 - 3,485
 1.2   Efektif Deposu   -

 

19,519 19,519 -

 

10,634

 

10,634
 1.3   T.C. Merkez Bankas   I-1 45

 

15,183 15,228 14 214,082

 

214,096 
1.4  Di er  -

 

-

  

-

 

- -

 

 II.   ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DE ERLER (Net)  I-2 73,130 6,333 79,463 145,609 5,773

 

151,382
 2.1   Devlet Borçlanma Senetleri   73,130 6,333 79,463 143,820 5,773

 

149,593
 2.1.1   Devlet Tahvili   72,825 6,333 79,158 143,369 5,773

 

149,142
 2.1.2   Hazine Bonosu   305

 

-

 

305

 

451 - 451 
 2.1.3   Di er   -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 2.2   Hisse Senetleri   -

 

-

 

-

 

1,789 - 1,789
 2.3   Di er Menkul De erler   -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 III.   BANKALAR VE D ER MAL KURULU LAR   41,651 92,456 134,107 58,639 50,478

 

109,117
 3.1   Bankalar   41,651 92,456 134,107 58,639 50,478

 

109,117
 3.1.1   Yurtiçi Bankalar   2,007 49,691 51,698 7 671 678 
 3.1.2   Yurtd Bankalar   I-3 39,644 42,765 82,409 58,632 49,807

 

108,439
 3.1.3  Yurtd Merkez ve ubeler  -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 3.2   Di er Mali Kurulu lar   -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 IV.   PARA P YASALARI   280,000 -

 

280,000 121,800 - 121,800
 4.1   Bankalararas Para Piyasas ndan Alacaklar   280,000 -

 

280,000 -

 

- -

 

 4.2   MKB Takasbank Piyasas ndan Alacaklar   -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 4.3   Ters Repo lemlerinden Alacaklar  I-4 -

 

-

 

-

 

121,800 - 121,800
 V.   SATILMAYA HAZIR MENKUL DE ERLER (Net)    I-5 -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 5.1   Hisse Senetleri   -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 5.2   Di er Menkul De erler    -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 VI.   KRED LER    I-6 727,226 219,248 946,474 524,924 198,152

 

723,076
 6.1   K sa Vadeli   595,418 210,577 805,995 442,605 196,810

 

639,415
 6.2   Orta ve Uzun Vadeli   131,808 8,671 140,479 82,319 1,342

 

83,661
 6.3   Takipteki Krediler   15,885 -

 

15,885 13,985 - 13,985
 6.4   Özel Kar l klar (-)   15,885 -

 

15,885 13,985 - 13,985
 VII.   FAKTOR NG ALACAKLARI  I-7 -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

VIII.   VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)  I-8 169,313 229,185 398,498 214,040 212,147

 

426,187
 8.1   Devlet Borçlanma Senetleri   169,313 229,185 398,498 214,040 212,147

 

426,187
 8.1.1   Devlet Tahvili   169,313 229,185 398,498 214,040 212,147

 

426,187
 8.1.2   Hazine Bonosu   -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 8.1.3   Di er   -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 8.2   Di er Menkul De erler   -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 IX.   T RAKLER (Net)    I-9 -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 9.1   Mali tirakler    -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 9.2   Mali Olmayan tirakler    -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 X.   BA LI ORTAKLIKLAR (Net)   I-10 7,177 667

 

7,844 3,700 10,215

 

13,915
 10.1   Mali Ortakl klar   7,177 667

 

7,844 3,700 10,215

 

13,915
 10.2   Mali Olmayan Ortakl klar   -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 XI.   D ER YATIRIMLAR (Net)    I-11 -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 XII.   F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI (Net)  I-12 -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 12.1   Finansal Kiralama Alacaklar   -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 12.2   Kazan lmam Gelirler ( - )   -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 XIII.   ZORUNLU KAR ILIKLAR   41,113 65,644 106,757 19,383 66,686

 

86,069
 XIV.   MUHTEL F ALACAKLAR   I-13 957

 

25

 

982

 

579 16 595 
 XV.   FA Z VE GEL R TAHAKKUK VE REESKONTLARI  I-14 17,649 14,694 32,343 41,953 5,430

 

47,383
 15.1   Kredilerin   5,386 2,810 8,196 6,483 1,730

 

8,213
 15.2   Menkul De erlerin   9,955 6,758 16,713 31,205 3,400

 

34,605
 15.3   Di er   2,308 5,126 7,434 4,265 300 4,565
 XVI.   MADD DURAN VARLIKLAR (Net)   I-15 19,849 24

 

19,873 17,211 24 17,235
 16.1   Defter De eri   58,872 86

 

58,958 50,539 86 50,625
 16.2   Birikmi Amortismanlar ( - )   39,023 62

 

39,085 33,328 62 33,390
 XVII.   MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)  I-16 38

 

-

 

38

 

66 - 66 
 17.1   erefiye   -

 

-

 

-

 

-

 

- -

 

 17.2   Di er   1,320 -

 

1,320 1,314 - 1,314
 17.3   Birikmi Amortismanlar ( - )   1,282 -

 

1,282 1,248 - 1,248
 XVIII.  ERTELENM VERG AKT F

 

I-17 5,382 -

 

5,382 3,278 - 3,278
 XIX.   D ER AKT FLER    I-18 14,742 170

 

14,912 15,910 3 15,913

           

AKT F TOPLAMI   1,403,671 663,148 2,066,819 1,170,591 773,640

 

1,944,231

      

li ikteki  notlar bu mali tablolar n tamamlay c parçalar d r.
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Ba ms z Denetimden 

Geçmi

 
Ba ms z Denetimden  

Geçmi

    
Cari Dönem Önceki Dönem 

   
31.12.2005 31.12.2004 

 
PAS F  (YÜKÜMLÜLÜKLER) Dipnot 

(5. Bölüm)   TP    YP   Toplam   TP    YP   Toplam 

         

 I.   MEVDUAT    II-1 683,827

 

654,217

 

1,338,044

 

466,044

 

772,924

 

1,238,968

 

 1.1   Bankalararas Mevduat   25,294

 

28,054

 

53,348

 

944 41,480

 

42,424

 

 1.2   Tasarruf Mevduat   529,931

 

-

 

529,931

 

350,543

 

- 350,543

 

 1.3   Resmi Kurulu lar Mevduat   47,172

 

-

 

47,172

 

17,349

 

- 17,349

 

 1.4   Ticari Kurulu lar Mevduat   76,346

 

-

 

76,346

 

77,654

 

- 77,654

 

 1.5   Di er Kurulu lar Mevduat   5,084

 

-

 

5,084

 

19,554

 

- 19,554

 

 1.6   Döviz Tevdiat Hesab   -

 

626,163

 

626,163

 

-

 

731,444

 

731,444

 

 1.7   K ymetli Madenler Depo Hesaplar   -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 II.   PARA P YASALARI   170,427

 

95,573

 

266,000

 

326,464

 

32,398

 

358,862

 

 2.1   Bankalararas Para Piyasalar ndan Al nan Borçlar   -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 2.2   MKB Takasbank Piyasas ndan Al nan Borçlar   -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 2.3   Repo lemlerinden Sa lanan Fonlar  II-2 170,427

 

95,573

 

266,000

 

326,464

 

32,398

 

358,862

 

 III.   ALINAN KRED LER  II-3 34,793

 

153,657

 

188,450

 

8,478

 

122,723

 

131,201

 

 3.1   T.C. Merkez Bankas Kredileri   -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 3.2   Al nan Di er Krediler   34,793

 

153,657

 

188,450

 

8,478

 

122,723

 

131,201

 

 3.2.1   Yurtiçi Banka ve Kurulu lardan   7,793

 

5,955

 

13,748

 

8,478

 

6,189

 

14,667

 

 3.2.2   Yurtd Banka, Kurulu ve Fonlardan   27,000

 

147,702

 

174,702

 

-

 

116,534

 

116,534

 

 IV.   HRAÇ ED LEN MENKUL KIYMETLER (Net)    II-4 -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 4.1   Bonolar   -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 4.2   Varl a Dayal Menkul K ymetler   -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 4.3   Tahviller   -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 V.   FONLAR  II-5 -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 VI.   MUHTEL F BORÇLAR    II-6 2,690

 

134

 

2,824

 

1,798

 

8 1,806

 

 VII.   D ER YABANCI KAYNAKLAR  II-7 12,483

 

9,274

 

21,757

 

12,987

 

8,425

 

21,412

 

 VIII.   ÖDENECEK VERG , RES M, HARÇ VE PR MLER  II-8 4,083

 

-

 

4,083

 

6,295

 

- 6,295

 

 IX.   FAKTOR NG BORÇLARI  II-9 -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 X.   F NANSAL K RALAMA BORÇLARI (Net)  II-10 -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 10.1   Finansal Kiralama Borçlar   -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 10.2   Ertelenmi Finansal Kiralama Giderleri ( - )   -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 XI.    FA Z VE G DER REESKONTLARI  II-11 12,451

 

6,804

 

19,255

 

4,632

 

2,567

 

7,199

 

 11.1   Mevduat n   10,784

 

1,707

 

12,491

 

3,130

 

906 4,036

 

 11.2   Al nan Kredilerin   111

 

2,607

 

2,718

 

382 1,328

 

1,710

 

 11.3   Repo lemlerinin   302

 

2,427

 

2.729

 

162 333 495 
 11.4   Di er   1,254

 

63

 

1,317

 

958 - 958 
 XII.    KAR ILIKLAR  II-12 26,932

 

-

 

26,932

 

18,542

 

- 18,542

 

 12.1   Genel Kar l klar   6,244

 

-

 

6,244

 

5,091

 

- 5,091

 

 12.2   K dem Tazminat Kar l   907

 

-

 

907

 

568 - 568 
 12.3   Vergi Kar l   16,741

 

-

 

16,741

 

11,352

 

- 11,352

 

 12.4   Sigorta Teknik Kar l klar (Net)   -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 12.5   Di er Kar l klar   3,040

 

-

 

3,040

 

1,531

 

- 1,531

 

 XIII.    SERMAYE BENZER KRED LER  II-12 -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 XIV.   ERTELENM VERG PAS F

  

-

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 XV.   ÖZKAYNAKLAR   199,474

 

-

 

199,474

 

159,946

 

- 159,946

 

 15.1   Ödenmi Sermaye  II-13 66,000

 

-

 

66,000

 

66,000

 

- 66,000

 

 15.2   Sermaye Yedekleri   32,357

 

-

 

32,357

 

32,357

 

- 32,357

 

 15.2.1   Hisse Senedi hraç Primleri  II-14 -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 15.2.2   Hisse Senedi ptal Kârlar   -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 15.2.3   Menkul De erler De er Art Fonu  II-15 -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 15.2.4   Yeniden De erleme Fonu  II-16 -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 15.2.5   Yeniden De erleme De er Art  II-17 -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 15.2.6   Di er Sermaye Yedekleri   32,357

 

-

 

32,357

 

-

 

- - 
 15.2.7  Ödenmi Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden                                                                  

 Kaynaklanan Sermaye Yedekleri  -

 

-

 

-

 

32,357

 

- 32,357

 

 15.3   Kâr Yedekleri   61,589

 

-

 

61,589

 

18,424

 

- 18,424

 

 15.3.1   Yasal Yedekler  II-18 3,079

 

-

 

3,079

 

922 - 922 
 15.3.2   Statü Yedekleri   -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 15.3.3   Ola anüstü Yedekler  II-19 58,510

 

-

 

58,510

 

17,502

 

- 17,502

 

 15.3.4   Di er Kâr Yedekleri   -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 15.4   Kâr veya Zarar   39,528

 

-

 

39,528

 

43,165

 

- 43,165

 

 15.4.1   Geçmi Y llar Kâr ve Zararlar   -

 

-

 

-

 

-

 

- - 
 15.4.2   Dönem Net Kâr ve Zarar   39,528

 

-

 

39,528

 

43,165

 

- 43,165

           

PAS F TOPLAMI  1,147,160

 

919,659

 

2,066,819

 

1,005,186

 

939,045

 

1,944,231

        

li ikteki notlar bu mali tablolar n tamamlay c parçalar d r.



Anadolubank Anonim irketi   
31 Aral k 2005 ve 31 Aral k 2004 Tarihleri tibariyle 
Konsolide Olmayan Bilanço D Yükümlülükler Tablolar

 
(Para birimi: Tutarlar Bin Yeni Türk Liras olarak ifade edilmi tir.)    
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Ba ms z Denetimden  

Geçmi

 
Cari Dönem 
31.12.2005 

Ba ms z Denetimden  
Geçmi

 
Önceki Dönem 

31.12.2004 

  
Dipnot 

(5. Bölüm)  TP  YP  TOPLAM  TP  YP  TOPLAM 
A. B LANÇO DI I YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)  737,567 1,106,522 1,844,089

 
545,484 911,049 1,456,533

I. GARANT ve KEFALETLER IV - 3, 5, 8 432,993 416,206 849,199

 
332,382 393,464 725,846

1.1. Teminat Mektuplar

   

432,993 129,253 562,246

 

332,382 106,494 438,876
1.1.1. Devlet hale Kanunu Kapsam na Girenler   56,035 1,701 57,736

 

60,424 1,395 61,819
1.1.2. D Ticaret lemleri Dolay s yla Verilenler   48,280 1,391 49,671

 

50,824 1,005 51,829
1.1.3. Di er Teminat Mektuplar

   

328,678 126,161 454,839

 

221,134 104,094 325,228
1.2. Banka Kabulleri   - 16,356 16,356

 

- 14,375 14,375
1.2.1. thalat Kabul Kredileri   - 16,356 16,356

 

- 14,375 14,375
1.2.2. Di er Banka Kabulleri   - - - - - - 
1.3. Akreditifler   - 179,622 179,622

 

- 243,032 243,032
1.3.1. Belgeli Akreditifler   - 179,622 179,622

 

- 243,032 243,032
1.3.2. Di er Akreditifler   - - - - - - 
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar   - - - - - - 
1.5. Cirolar   - - - - - - 
1.5.1. T.C. Merkez Bankas na Cirolar   - - - - - - 
1.5.2. Di er Cirolar   - - - - - - 
1.6. Menkul K y. h. Sat n Alma Garantilerimizden    - - - - - - 
1.7. Faktoring Garantilerinden  - - - - - - 
1.8. Di er Garantilerimizden  - 90,317 90,317

 

- 29,563 29,563
1.9. Di er Kefaletlerimizden   - 658 658 - - - 
II. TAAHHÜTLER  298,911 - 298,911

 

199,611 73,816 273,427
2.1. Cay lamaz Taahhütler   298,911 - 298,911

 

199,611 73,816 273,427
2.1.1. Vadeli, Aktif De er Al m Taahhütleri   - - - - 73,816 73,816
2.1.2. Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri   33,847 - 33,847

 

- - - 
2.1.3. tir. ve Ba . Ort. Ser. t. Taahhütleri    - - - - - - 
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri   - - - - - - 
2.1.5. Men. K y. hr. Arac l k Taahhütleri   - - - - - - 
2.1.6. Zorunlu Kar l k Ödeme Taahhüdü   - - - - - - 
2.1.7. Çekler çin Ödeme Taahhütlerimiz IV-3 121,393 - 121,393

 

106,520 - 106,520
2.1.8. hracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri  - - - - - - 
2.1.9. Kredi Kart Harcama Limit Taahhütleri IV-3 142,822 - 142,822

 

74,423 - 74,423
2.1.10. Aç a Menkul K ymet Sat Taahhütlerinden Alacaklar   - - - - - - 
2.1.11. Aç a Menkul K ymet Sat Taahhütlerinden Borçlar  - - - - - - 
2.1.12. Di er Cay lamaz Taahhütler  849 - 849 18,668 - 18,668
2.2. Cay labilir Taahhütler   - - - - - 
2.2.1. Cay labilir Kredi Tahsis Taahhütleri   - - - - - - 
2.2.2. Di er Cay labilir Taahhütler   - -                  - - - - 
III. TÜREV F NANSAL ARAÇLAR IV-2 5,663 690,316 695,979

 

13,491 443,769 457,260
3.1. Vadeli Döviz Al m-Sat m lemleri   5,663 454,062 459,725

 

13,491 229,007 242,498
3.1.1. Vadeli Döviz Al m lemleri   1,000 228,798 229,798

 

11,719 111,412 123,131
3.1.2. Vadeli Döviz Sat m lemleri   4,663 225,264 229,927

 

1,772 117,595 119,367
3.2. Para ve Faiz Swap lemleri   - 236,254 236,254

 

- 214,762 214,762
3.2.1. Swap Para Al m lemleri   - 118,246 118,246

 

- 107,364 107,364
3.2.2. Swap Para Sat m lemleri   - 118,008 118,008

 

- 107,398 107,398
3.2.3. Swap Faiz Al m lemleri   - - - - - - 
3.2.4. Swap Faiz Sat m lemleri   - - - - - - 
3.3 Para ve Faiz Opsiyonlar

   

- - - - - - 
3.3.1 Para Al m Opsiyonlar

   

- - - - - - 
3.3.2 Para Sat m Opsiyonlar

   

- - - - - - 
3.3.3. Faiz Al m Opsiyonlar

   

- - - - - - 
3.3.4. Faiz Sat m Opsiyonlar

   

- - - - - - 
3.3.5. Menkul De erler Al m Opsiyonlar

  

- - - - - - 
3.3.6. Menkul De erler Sat m Opsiyonlar

  

- - - - - - 
3.4. Futures Para lemleri   - - - - - - 
3.4.1. Futures Para Al m lemleri   - - - - - - 
3.4.2. Futures Para Sat m lemleri   - - - - - - 
3.5. Futures Faiz Al m-Sat m lemleri   - - - - - - 
3.5.1. Futures Faiz Al m lemleri   - - - - - - 
3.5.2. Futures Faiz Sat m lemleri   - - - - - - 
3.6. Di er   - - - - - - 
B. EMANET VE REH NL KIYMETLER (IV+V)  4,100,611 81,560 4,182,171

 

719,669 65,348 785,017
IV. EMANET KIYMETLER    3,970,369 40,548 4,010,917

 

648,704 44,636 693,340
4.1. Mü teri Fon ve Portföy Mevcutlar

   

187,396 - 187,396

 

274,644 - 274,644
4.2. Emanete Al nan Menkul De erler   3,325,563 22,566 3,348,129

 

2 30,368 30,370
4.3. Tahsile Al nan Çekler   388,965 10,939 399,904

 

320,924 6,814 327,738
4.4. Tahsile Al nan Ticari Senetler   26,081 7,043 33,124

 

24,122 7,454 31,576
4.5. Tahsile Al nan Di er K ymetler   - - - - - - 
4.6. hrac na Arac Olunan K ymetler   - - - - - - 
4.7. Di er Emanet K ymetler   42,364 - 42,364

 

29,012 - 29,012
4.8. Emanet K ymet Alanlar   - - - - - - 
V. REH NL KIYMETLER   130,242 41,012 171,254

 

70,965 20,712 91,677
5.1. Menkul K ymetler   5,788 - 5,788

 

1,899 - 1,899
5.2. Teminat Senetleri   8,390 5,859 14,249

 

5,334 4,365 9,699
5.3. Emtia   - - - - - - 
5.4. Varant   - - - - - - 
5.5. Gayrimenkul   114,805 32,489 147,294

 

63,560 15,987 79,547
5.6. Di er Rehinli K ymetler   1,259 2,664 3,923

 

172 360 532 
5.7. Rehinli K ymet Alanlar   - - - - - - 
VI. KABUL ED LEN AVALLER VE KEFALETLER  - - - - - -            

B LANÇO DI I HESAPLAR TOPLAMI (A+B)  4,838,178 1,188,082 6,026,260

 

1,265,153 976,397 2,241,550

   

i ikteki notlar bu mali tablolar n tamamlay c parçalar d r. 



Anadolubank Anonim irketi   
31 Aral k 2005 ve 2004 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait 
Konsolide Olmayan Gelir Tablolar

 
(Para birimi: Tutarlar Bin Yeni Türk Liras olarak ifade edilmi tir.)   
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Ba ms z  

Denetimden Geçmi

 
Cari Dönem 
31.12.2005 

Ba ms z  
Denetimden Geçmi

 
Önceki Dönem 

31.12.2004 

  
GEL R VE G DER KALEMLER

 
Dipnot  

(5. Bölüm)   Toplam  Toplam 

    
I. FA Z GEL RLER

 
III-1 227,871 236,591 

1.1 Kredilerden Al nan Faizler   121,198 122,061 
1.1.1 TP Kredilerden Al nan Faizler   107,701 109,491 
1.1.1.1 K sa Vadeli Kredilerden   92,094 92,894 
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden   15,607 16,597 
1.1.2 YP Kredilerden Al nan Faizler   13,010 11,817 
1.1.2.1 K sa Vadeli Kredilerden   12,843 11,693 
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden   167 124 
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Al nan Faizler   487 753 
1.1.4 Kaynak Kul.Destekleme Fonundan  Al nan Primler   - - 
1.2 Zorunlu Kar l klardan Al nan Faizler   4,252 3,213 
1.3 Bankalardan Al nan Faizler   11,628 8,736 
1.3.1 T.C.Merkez Bankas ndan   573 302 
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan   3,275 2,043 
1.3.3 Yurtd Bankalardan   7,780 6,391 
1.3.4 Yurtd Merkez ubelerden  - - 
1.4 Para Piyasas lemlerinden Al nan Faizler   3,052 19,995 
1.5 Menkul De erlerden Al nan Faizler   87,073 82,034 
1.5.1 Al m Sat m Amaçl Menkul De erlerden Al nan Faizler   21,906 34,371 
1.5.2 Sat lmaya Haz r Menkul De erlerden Al nan Faizler   16,472 - 
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De erlerden  48,695 47,663 
1.6 Di er Faiz Gelirleri     668 552 
II. FA Z G DERLER   III-2 145,049 149,367 
2.1 Mevduata Verilen Faizler   100,673 98,407 
2.1.1 Bankalar Mevduat na   2,439 1,552 
2.1.2 Tasarruf Mevduat na   68,290 60,645 
2.1.3 Resmi Kurulu lar Mevduat na   5,008 3,263 
2.1.4 Ticari Kurulu lar Mevduat na   5,215 7,918 
2.1.5 Di er Kurulu lar Mevduat na   220 124 
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplar na   19,501 24,905 
2.1.7 K ymetli Maden Depo Hesaplar na   - - 
2.2 Para Piyasas lemlerine Verilen Faizler   36,357 43,225 
2.3 Kullan lan Kredilere Verilen Faizler    7,814 7,520 
2.3.1 T.C.Merkez Bankas na   - - 
2.3.2 Yurtiçi Bankalara   2,153 2,464 
2.3.3 Yurtd Bankalara   5,661 5,056 
2.3.4 Yurtd Merkez ve ubeler   - - 
2.3.5 Di er Kurulu lara  - - 
2.4 Ç kar lan Menkul K ymetlere Verilen Faizler   - - 
2.5 Di er Faiz Giderleri     205 215 
III. NET FA Z GEL R  [ I - II ]   82,822 87,224 
IV. NET ÜCRET VE KOM SYON GEL RLER

   

26,676 21,249 
4.1 Al nan Ücret ve Komisyonlar   31,956 24,355 
4.1.1 Nakdi Kredilerden   3,261 1,958 
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden   10,234 9,575 
4.1.3 Di er  18,461 12,822 
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar   5,280 3,106 
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen   1,558 109 
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen   50 19 
4.2.3 Di er   3,672 2,978 
V. TEMETTÜ GEL RLER

   

- - 
5.1 Al m Sat m Amaçl Menkul De erlerden   - - 
5.2 Sat lmaya Haz r Menkul De erlerden   - - 
VI. NET T CAR KAR/ZARAR   27,346 16,430 
6.1 Sermaye Piyasas lemleri Kâr /Zarar (Net)   9,384 14,326 
6.1.1 Sermaye Piyasas lemleri Kâr

  

229,281 170,320 
6.1.1.1 Türev Finansal Araçlardan Kârlar  202,505 142,104 
6.1.1.2 Di er  26,776 28,216 
6.1.2 Sermaye Piyasas lemleri Zarar (-)  219,897 155,994 
6.1.2.1 Türev Finansal Araçlardan Zararlar   207,314 141,372 
6.1.2.2 Di er  12,583 14,622 
6.2 Kambiyo lemleri Kâr /Zarar (Net)  17,962 2,104 
6.2.1 Kambiyo Kâr

  

118,965 105,024 
6.2.2 Kambiyo Zarar (-)  101,003 102,920 
VII. D ER FAAL YET GEL RLER

 

III-3 4,449 7,506 
VIII. FAAL YET GEL RLER TOPLAMI 

(III+IV+V+VI+VII)  
141,293 132,409 

IX. KRED VE D ER ALACAKLAR KAR ILI I(-) III-4 5,423 13,617 
X. D ER FAAL YET G DERLER

 

III-5 86,795 66,668 
XI. FAAL YET KÂRI (VIII-IX-X)  49,075 52,124 
XII. BA LI ORTAKLIKLAR VE T RAKLERDEN 

KÂR/(ZARAR)  III-6  5,091  12,947 
XIII. NET PARASAL POZ SYON KARI / (ZARARI)  - (13,832) 
XIV. VERG ÖNCES KÂR (XI+XII+XIII)  54,166 51,239 
XV. VERG KAR ILI I (+/-) III-7 (14,638) (8,074) 
15.1 Cari Vergi Kar l

  

(16,741) (11,352) 
15.2 Ertelenmi Vergi Kar l

  

2,103 3,278 
XVI. VERG SONRASI OLA AN FAAL YET 

KAR/ZARARI(XIV+XV)  
39,528 43,165 

XVII. VERG SONRASI OLAGANÜSTÜ KAR/ZARAR  - - 
17.1 Vergi Sonras Ola anüstü Kar/Zarar  - - 
17.1.1 Ola anüstü Gelirler  - - 
17.1. 2 Ola anüstü Giderler (-)  - - 
17.2 Ola anüstü Kara li kin Vergi Kar l

  

- - 
XVIII. NET DÖNEM KAR VE ZARARI (XVI+XVII) III-8 39,528 43,165  

Hisse Ba na Kar/Zarar (Tam YTL)  0.5989 0.6540 

li ikteki notlar bu mali tablolar n tamamlay c parçalar d r.



  
Anadolubank Anonim irketi   
31 Aral k 2005 Tarihi tibariyle 
Konsolide Olmayan Özkaynak De i im Tablolar

 
(Para birimi: Tutarlar Bin Yeni Türk Liras olarak ifade edilmi tir.)   
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ÖZKAYNAK KALEMLER NDEK

 
DE KL KLER    Dipnot    Ödenmi 

Sermaye 

Ödenmi 
Sermaye 

Enf.Düzeltme 
Fark     

Hisse Senedi 

 
hraç Primleri

   
Hisse Senedi 
ptal Kârlar

  
Yasal 
Yedek 

Akçeler   
Statü 

Yedekleri  

Ola anüstü  
Yedek 
Akçe   

Di er  
Yedekler  

Dönem 
Net Kâr / 
(Zarar )  

Geçmi 
Dönem Kâr / 

(Zarar )  

Yeni. 
De erleme 

Fonu  

Yeni. 
De erleme 

De er Art

  
Menkul De er. 

De er Art 
Fonu   

Toplam 
Özkaynak 

                  
ÖNCEK DÖNEM                  

(31/12/2004)                
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi  66,000 32,357 - - - - - - 18,424 - - 719 - 117,500  

Geçmi Y l Zararlar n n Mahsup Edilmesi                
II. Muhasebe Politikas nda Yap lan De i iklikler  - - - - - - - - - - - - - - 
III. Yeni Bakiye (I+II)  66,000 32,357 - - - - - - 18,424 - - 719 - 117,500 
IV. Dönem Net Kâr veya Zarar

  

- - - - - - - - 43,165 - - - - 43,165 
V. Kâr Da t m

  

- - - - 922 - 17,502 - (18,424) - - (719) - (719) 
5.1 Da t lan Temettü  - - - - - - - - - - - - - - 
5.2 Yedeklere Aktar lan Tutarlar  - - - - 922 - 17,502 - (18,424) - - - - - 
5.3 Di er   - - - - - - - - - - - (719) - (719) 
VI. Sermaye Art r m

  

- - - - - - - - - - - - - - 
6.1 Nakden  - - - - - - - - - - - - - - 
6.2 Yeniden De erleme Fonu  - - - - - - - - - - - - - - 
6.3 Yeniden De erleme De er Art

  

- - - - - - - - - - - - - - 
6.4 Menkul De er De er Art Fonu  - - - - - - - - - - - - - - 
6.5 Ödenmi Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark

  

- - - - - - - - - - - - - - 
6.6 Hisse Senedi hrac

  

- - - - - - - - - - - - - - 
6.7 Kur Farklar   - - - - - - - - - - - - - - 
6.8 Di er (6) - - - - - - - - - - - - - - 
VII Hisse Senetlerine Dönü türülebilir Tahviller   - - - - - - - - - - - - - -     

- - - - - - - - - - - - -  
Dönem Sonu Bakiyesi  (I+II+IV+V+VI+VII)  66,000 32,357 - - 922 - 17,502 - 43,165 - - - - 159,946                   

CAR DÖNEM                 
(31/12/2005)                

I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi   66,000 32,357 - - 922 - 17,502 - 43,165 - - - - 159,946  
Dönem çindeki Art lar (1) - - - - - - - - - - - - - - 

II. Sat lmaya Haz r Menkul K ymetlerden  - - - - - - - - - - - - - - 
2.1 Net Rayiç De er Kâr / Zarar

  

- - - - - - - - - - - - - - 
III. Nakit Ak Riskinden Korunmadan  - - - - - - - - - - - - - - 
3.1 Net Rayiç De er Kâr / Zarar

  

- - - - - - - - - - - - - -  
Aktar lan Tutarlar (2) - - - - - - - - - - - - - - 

IV. Sat lmaya Haz r Menkul K ymetlerden  - - - - - - - - - - - - - - 
4.1 Net Kâra Aktar lan Tutarlar  - - - - - - - - - - - - - - 
V. Nakit Ak Riskinden Korunmadan  - - - - - - - - - - - - - - 
5.1 Net Kâra Aktar lan Tutarlar  - - - - - - - - - - - - - - 
5.2 Varl klara Aktar lan Tutarlar  - - - - - - - - - - - - - - 
VI. Dönem Net Kâr

  

- - - - - - - - 39,528 - - - - 39,528 
VI. Kâr Da t m

  

- - - - 2,157 - 41,008 - (43,165) - - - - - 
7.1 Da t lan Temettü   (3) - - - - - - - - - - - - - - 
7.2 Yedeklere Aktar lan Tutarlar (4) - - - - 2,157 - 41,008 - (43,165) - - - - - 
7.3 Di er  - - - - - - - - - - - - - - 
VIII. Sermaye Art r m

  

- - - - - - - - - - - - - - 
8.1 Nakden  - - - - - - - - - - - - - - 
8.2 Yeniden De erleme Fonu  - - - - - - - - - - - - - - 
8.3 Yeniden De erleme De er Art

  

- - - - - - - - - - - - - - 
8.4 Menkul De er De er Art Fonu  - - - - - - - - - - - - - - 
8.5 Ödenmi Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark

  

- - - - - - - - - - - - - - 
8.6 Hisse Senedi hrac

 

(5) - - - - - - - - - - - - - - 
8.7 Kur Farklar

  

- - - - - - - - - - - - - - 
8.8 Di er (6) - - - - - - - - - - - - - - 
IX. Hisse Senetlerine Dönü türülebilir Tahviller  - - - - - - - - - - - - - -                

- -  
Dönem Sonu Bakiyesi  
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)  66,000 32,357 - - 3,079 - 58,510 - 39,528 - - - - 199,474 

 

li ikteki notlar bu mali tablolar n tamamlay c parçalar d r. 
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NAK T AKIM TABLOSU   

Dipnot 
(5.Bölüm) 

 
Ba ms z 

Denetimden 
Geçmi

 
Cari Dönem 
31.12.2005 

Ba ms z 
Denetimden 

Geçmi

 
Önceki Dönem 

31.12.2004 
A. BANKACILIK FAAL YETLER NE L K N NAK T AKIMLARI    
1.1 Bankac l k Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De i im Öncesi Faaliyet Kâr

 
77,354 13,618 

1.1.1 Al nan Faizler 242,911 239,945 
1.1.2 Ödenen Faizler (133,352)

 

(149,155)

 

1.1.3 Al nan Temettüler - - 
1.1.4 Al nan Ücret ve Komisyonlar 26,676 21,249 
1.1.5 Elde Edilen Di er Kazançlar 13,833 14,514 
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebele tirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 1,204 1,009 
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yap lan Nakit Ödemeler (43,295)

 

(33,959)

 

1.1.8 Ödenen Vergiler (13,397)

 

(12,214)

 

1.1.9 Ola and Kalemler - - 
1.1.10

 

Di er  VI-1 (17,226)

 

(67,771)

     

1.2 Bankac l k Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De i im (85,509)

 

(23,480)

 

1.2.1 Al m Sat m Amaçl Menkul De erlerde Net (Art ) Azal

 

71,919 (78,395)

 

1.2.2 Bankalar Hesab ndaki Net (Art ) Azal

 

22,145 (29,568)

 

1.2.3 Kredilerdeki Net (Art ) Azal

 

(225,298)

 

(233,178)

 

1.2.4 Di er Aktiflerde Net (Art ) Azal

 

VI-1 (20,741)

 

(691) 
1.2.5 Bankalar n Mevduatlar nda Net Art (Azal ) (81,936)

 

243,018 
1.2.6 Di er Mevduatlarda Net Art (Azal ) 88,152 49,262 
1.2.7 Al nan Kredilerdeki Net Art (Azal ) 57,249 18,468 
1.2.8 Vadesi Gelmi Borçlarda Net Art (Azal ) - - 
1.2.9 Di er Borçlarda Net Art (Azal )  VI-1 3,001 7,604 

    

I. Bankac l k Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak m

 

(8,155)

 

(9,862)

     

B. YATIRIM FAAL YETLER NE L K N NAK T AKIMLARI   

    

II. Yat r m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak m

 

25,422 15,411 

    

2.1 ktisap Edilen Ba l Ortakl k ve tirakler ve Di er Yat r mlar  VI-2 6,071 - 
2.2 Elden Ç kar lan Ba l Ortakl k ve tirakler ve Di er Yat r mlar  VI-3 - - 
2.3 Sat n Al nan Menkuller ve Gayrimenkuller  (8,524)

 

(7,021)

 

2.4 Elden Ç kar lan Menkul ve Gayrimenkuller 186 517 
2.5 Elde Edilen Sat lmaya Haz r Menkul De erler - - 
2.6 Elden Ç kar lan Sat lmaya Haz r Menkul De erler - - 
2.7 Sat n Al nan Yat r m Amaçl Menkul De erler -  (275,751)

 

2.8 Sat lan Yat r m Amaçl Menkul De erler  27,689 297,666 
2.9 Ola and Kalemler - - 
2.10 Di er  - - 

    

C. F NANSMAN FAAL YETLER NE L K N NAK T AKIMLARI   

    

III. Finansman Faaliyetlerinden Sa lanan Net Nakit   - - 

     

3.1 Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Sa lanan Nakit  - - 
3.2 Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Kaynaklanan Nakit Ç k

  

- - 
3.3 hraç Edilen Sermaye Araçlar     - - 
3.4 Temettü Ödemeleri   - - 
3.5 Finansal Kiralamaya li kin Ödemeler  - - 
3.6 Ola and Kalemler  - - 
3.7 Di er   - - 

     

IV. Döviz Kurundaki De i imin Nakit ve Nakde E de er Varl klar Üzerindeki Etkisi   - - 

     

V. Nakit ve Nakde E de er Varl klardaki Net Art / (Azal )  17,267 5,549 

      

VI. Dönem Ba ndaki Nakit ve Nakde E de er Varl klar  VI-4 436,986 431,437 

      

VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde E de er Varl klar  VI-5 454,253 436,986    

li ikteki notlar bu mali tablolar n tamamlay c parçalar d r.  
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KAR DA ITIM TABLOSU 

Cari Dönem 
31.12.2005 

Önceki Dönem 
31.12.2004 

   
I.DÖNEM KÂRININ DA ITIMI (*)      

1.1.DÖNEM KÂRI 54,166 51,239 
1.2.ÖDENECEK VERG VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) 14,638 8,074 
1.2.1.Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 14,638 8,074 
1.2.2.Gelir Vergisi Kesintisi - - 
1.2.3.Di er Vergi ve Yasal Yükümlülükler - -    

A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 39,528 43,165    

1.3.GEÇM DÖNEMLER ZARARI (-) - - 
1.4.B R NC TERT P YASAL YEDEK AKÇE (-) 1,976 2,158 
1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - 3,278    

B. DA ITILAB L R NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] 37,552 37,729    

1.6.ORTAKLARA B R NC TEMETTÜ (-) - - 
1.6.1.Hisse Senedi Sahiplerine - - 
1.6.2. mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine - - 
1.6.3.Kat lma ntifa Senetlerine - - 
1.6.4.Kâra tirakli Tahvillere - - 
1.6.5.Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Sahiplerine - - 
1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-) - - 
1.8.YÖNET M KURULUNA TEMETTÜ (-) - - 
1.9.ORTAKLARA K NC TEMETTÜ (-) - - 
1.9.1.Hisse Senedi Sahiplerine - - 
1.9.2. mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine - - 
1.9.3.Kat lma ntifa Senetlerine - - 
1.9.4.Kâra tirakli Tahvillere - - 
1.9.5.Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Sahiplerine - - 
1.10. K NC TERT P YASAL YEDEK AKÇE (-) - - 
1.11.STATÜ YEDEKLER (-)  - - 
1.12.OLA ANÜSTÜ YEDEKLER  - - 
1.13.D ER YEDEKLER  - - 
1.14.ÖZEL FONLAR - -    

II. YEDEKLERDEN DA ITIM      

2.1.DA ITILAN YEDEKLER - - 
2.2. K NC TERT P YASAL YEDEKLER (-)  - - 
2.3.ORTAKLARA PAY (-) - - 
2.3.1.Hisse Senedi Sahiplerine - - 
2.3.2. mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine - - 
2.3.3.Kat lma ntifa Senetlerine - - 
2.3.4.Kâra tirakli Tahvillere - - 
2.3.5.Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Sahiplerine - - 
2.4.PERSONELE PAY (-) - - 
2.5.YÖNET M KURULUNA PAY (-) - -  

- - 
III. H SSE BA INA KÂR      

3.1.H SSE SENED SAH PLER NE  0.5989 0.6540 
3.2.H SSE SENED SAH PLER NE ( % ) 59.9 65.4 
3.3. MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE  - - 
3.4. MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE ( % ) - -    

IV. H SSE BA INA TEMETTÜ      

4.1.H SSE SENED SAH PLER NE  - - 
4.2.H SSE SENED SAH PLER NE ( % ) - - 
4.3. MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE  - - 
4.4. MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE ( % ) - - 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Muhasebe politikalar

  

I. Sunum Esaslar

  

5411 say l Bankac l k Kanunu 1 Kas m 2005 tarih ve 25983 say l Resmi Gazete de 
yay mlanarak  yürürlü e girmi tir. Ancak 5411 say l Bankac l k Kanunu'nun geçici 1 nci 
maddesine göre ç kar lacak yönetmelik, tebli ve kararlar yürürlü e girinceye kadar, kald r lan 
4389 say l Kanun un muhasebe standartlar ile ilgili düzenlemelerinin, uygulanmas na devam 
olunur. Bu raporda 4389 say l Kanun'a yap lan göndermeler bahsi geçen geçici madde 
kapsam nda yap lm t r. 

Anadolubank Anonim irketi (Banka), ili ikte yer alan 31 Aral k 2005 tarihli konsolide olmayan 
mali tablolar ile bunlara ili kin aç klama ve dipnotlar n , 4389 say l Bankalar Kanunu nun 
Hesap ve Kay t Düzeni ba l kl 13 üncü maddesi hükümleri gere ince Bankac l k Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu (BDDK) taraf ndan 22 Haziran 2002 tarih, 24793 mükerrer say l Resmi 
Gazete de yay mlanan ve 1 Ekim 2002 tarihinde yürürlü e konulan Muhasebe Uygulama 
Yönetmeli i (MUY) ile bu yönetmeli e ili kin olarak yay mlanm muhasebe standartlar 
tebli lerinde belirlenen esaslara uygun olarak haz rlam t r. 

Türkiye de süre gelen yüksek enflasyon dönemi sonucunda, Türk Liras (TL) nda artan say 
haneleriyle birlikte, i lemlerin ifade ve kay t edilmesi s ras nda güçlükler ortaya ç km t r.  
31 Ocak 2004 tarihinde yürürlü e giren yasa ile, 1 Ocak 2005 ten geçerli olmak üzere Yeni Türk 
Liras (YTL), Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin yeni para birimi olarak belirlenmi tir ve 
1,000,000 TL, 1 YTL ye e it olmak üzere TL nin dola mdan tamamen kalkmas na kadar 
geçecek süre için sabitlenmi tir. BDDK n n 5 Ocak 2005 tarihi itibariyle yay nlanan genelgesi 
uyar nca Banka n n 31 Aral k 2004 mali tablolar milyar TL olarak sunulmu tur. Banka,  
31 Aral k 2005 tarihi itibariyle i levsel ve raporlama para birimi ve geçmi y l kar la t rmal 
figürlerini 1,000,000TL/YTL=1.00 çevrim oran kullanarak YTL olarak sunmu tur.  

Mali tablolar n paran n cari sat n alma gücü esas na göre düzenlenmesi 

Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 21 Nisan 2005 tarih ve 1623 say l Karar ile, 
Muhasebe Uygulama Yönetmeli ine ili kin 14 say l Tebli Mali Tablolar n Yüksek Enflasyon 
Dönemlerinde Düzenlenmesine li kin Muhasebe Standard n n yüksek enflasyonun varl na 
ili kin 5 inci maddesinde belirtilen göstergelerin ortadan kalkt ve bankalar ile özel finans 
kurumlar n n mali tablolar n bu Tebli hükümlerine göre haz rlama zorunluluklar n n 
bulunmad kararla t r lm t r. 

Bu kapsamda; 31 Aral k 2004 tarihli mali tablolar, 31 Aral k 2004 tarihindeki fiyat seviyesinde 
b rak lm t r.   

Cari y lda parasal olmayan kalemler üzerinde herhangi bir enflasyon düzeltmesi yap lmam t r. 
Bu sebeple cari y l gelir tablosunda herhangi bir parasal pozisyon kar / zarar yans t lmam t r.  

Di er de erleme esaslar

 

Mali tablolar n haz rlanmas na ili kin aktif ve pasif kalemlerin de erlemesinde kullan lan 
yöntemler ilgili muhasebe politikalar içerisinde belirtilmi tir.   
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Cari y lda muhasebe politikalar ve de erleme esaslar nda yap lan de i iklikler  

Banka n n, 31 Aral k 2004 ve 31 Aral k 2005 tarihleri itibariyle %99 ve %82 oran nda ba l 
ortakl olan s ras yla Anadolu Offshore Ltd. ve Anadolu Yat r m Menkul De erler A. .  
31 Aral k 2004 tarihi itibariyle haz rlanan mali tablolarda özsermaye yöntemine göre 
muhasebele tirilmi tir. Ayr ca, Anadolu Offshore Ltd. in 31 Aral k 2004 net dönem kar temettü 
olarak ba l ortakl klar tutar n n üzerine eklenmesi suretiyle Banka taraf ndan Banka n n  
31 Aral k 2004 tarihli mali tablolar na yans t lm t r. Ancak Banka, 31 Aral k 2005 tarihi 
itibariyle muhasebe politikalar nda yapm oldu u de i iklikle söz konusu ba l ortakl klar n 
maliyet de erlerinden varsa de er dü üklü ü ar nd r larak ili ikteki mali tablolara yans tm t r. 
Yukar da bahsi geçen muhasebe politikas ndaki de i ikli in cari y l mali tablolar üzerinde 
olu an etkisi esas itibariyle Anadolu Offshore Ltd. in 9,548 YTL tutar ndaki geçmi y l birikmi 
karlar n n ba l ortakl klardan di er faiz ve gelir tahakkuk reeskontlar na s n flanmas ndan 
kaynaklanmaktad r. Bu muhasebe politikas ndaki de i ikli in geçmi y llar kar ve zararlar na bir 
etkisi yoktur.  

II. Vadeli lem ve Opsiyon Sözle meleri ile Türev Ürünleri  

Banka yabanc para pozisyon riskini azaltmak amac yla vadeli döviz al m - sat m sözle meleri ve 
para swap al m-sat m i lemlerine girmektedir. MUY a ili kin 1 Say l Tebli Finansal Araçlar n 
Muhasebele tirilmesi Standard hükümleri uyar nca riskten korunma arac olarak 
de erlendirilemeyen vadeli döviz al m - sat m sözle meleri, para swap al m-sat m ve opsiyon 
i lemleri, al m sat m amaçl i lemler olarak s n fland r lmaktad r. FX-YTL türev i lemler kayda 
al nmalar n izleyen dönemlerde rayiç de erin güvenilir olarak elde edilememesine ba l olarak, 
cari piyasa kurlar n n, vadede olu mas beklenen kurlar n bilanço tarihine indirgenmi de eri 
yans tt varsay lan de eri ve dövize kar döviz i lemleri dönem sonu Banka gi e döviz kurlar 
ile de erlenmekte olup de erin pozitif veya negatif olmas na göre bilançoda s ras yla, Faiz ve 
Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar ve Faiz ve Gider Reeskontlar içerisinde gösterilmektedir. 
Yap lan de erleme sonucu meydana gelen farklar al m sat m amaçl türev i lemlerde gelir 
tablosunda Türev Finansal Araçlardan Karlar / Zararlar hesab nda yans t lmaktad r.  

Banka, 2004 y l ndan itibaren yabanc arac kurumlarla imzalad anla malarla; mü terilerine 
Internet bankac l arac l yla türev i lemler yapt rmaktad r. Banka, bu hizmetine 2005 y l n n 
Ekim ay ndan itibaren sviçre de kurulu bir arac kurum olan, Advanced Currency Markets SA 
(ACM SA) ile devam etmektedir. Gerekli sözle meleri imzalayan ve Banka da bloke mevduat 
tutmaya ba layan mü teriye, bloke mevduat n n 25 kat kadar i lem limiti tan nmaktad r. Banka, 
ACM SA dan ald parite rakamlar n 2-5 pbs kar marj koyarak mü terilerine önermektedir. 
Söz konusu i lemlerin tümü dövize kar döviz i lemler olup, cari kurlarla de erlendikten sonra 
de erin pozitif veya negatif olmas na göre bilançoda s ras yla, Faiz ve Gelir Tahakkuk ve 
Reeskontlar ve Faiz ve Gider Reeskontlar içerisinde gösterilmektedir. Yap lan de erleme 
sonucu meydana gelen farklar gelir tablosunda Türev Finansal Araçlardan Karlar / Zararlar 
hesab nda yans t lmaktad r.    

Banka, kar sa lamak amac yla Türk Hazinesinin ç karm oldu u Eurobond fiyatlar na dayal 
Credit Default Swap (CDS) i lemlerine girmektedir. lemlerin teminat olarak kar bankada 

sözle mede belirlenen ko ullar do rultusunda plasman tutmaktad r. Bu plasmana ili kin faiz 
gelirleri ve CDS i lemi üzerinden al nan komisyonlar tahakkuk esas na göre bilançodaki  
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar kalemi içerisinde gösterilmektedir.  

Ana sözle meden ayr t r lmak suretiyle olu turulan veya riskten korunma amaçl türev ürünleri 
yoktur. 
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Yabanc para varl k ve borçlar  

Banka n n yabanc

 
para ile yapm oldu u i lemler, MUY 11 Kur De i imi Etkilerinin 

Muhasebele tirilmesi Standard esas al narak muhasebele tirilmi olup, 31 Aral k 2005 tarihi 
itibariyle tamamlanan yabanc para i lemlerden do an kur fark gelirleri ve giderleri i lemin 
yap ld tarihteki geçerli kurlar üzerinden Yeni Türk Liras na çevrilmekte ve kay tlara intikal 
ettirilmektedir. Dönem sonlar nda, yabanc para aktif ve pasif hesaplar n bakiyeleri, dönem sonu 
Banka gi e döviz al kurlar ndan de erlemeye tabi tutularak Yeni Türk Liras na çevrilmi ve 
olu an kur farklar , kambiyo kar veya zarar olarak kay tlara yans t lm t r. Yurt d nda kurulu 
ortakl klardaki net yat r m ve i tiraklerin Türk paras na dönü türülmesi sonucu ortaya ç kan kur 
farklar kambiyo kar veya zarar olarak kay tlara yans t lm t r.  

Borçlanmay temsil eden menkul de erler ile parasal nitelikli finansal aktiflerin Türk paras na 
dönü türülmesinden kaynaklanan farklar gelir tablosuna dahil edilmektedir.  

III. Finansal Araçlar n Netle tirilmesi  

li ikteki mali tablolarda finansal varl k ve yükümlülüklerin netle tirilmesine ili kin bir i lem 
yap lmam t r. Ayr ca naz m hesaplarda yer alan kalemlere ili kin olarak da bu tür bir netle tirme 
i lemi yap lmam t r. 

Finansal varl klar ve borçlar n, yasal olarak netle tirilmesinin mümkün olmas ve varl k ve 
yükümlülü ün net tutarlar üzerinden tahsil edilme veya ödenme niyetinin olmas halinde söz 
konusu finansal varl k ve yükümlülükler bilançoda net tutarlar yla gösterilebilecektir.   

IV. Faiz Gelir ve Gideri  

Etkin faiz oran yöntemi kullan larak hesaplanan faiz gelirleri ve giderleri tahakkuk esas na göre 
muhasebele tirilmektedir. 31 Aral k 2005 ve 31 Aral k 2004 tarihleri itibariyle 30 Haziran 2001 
tarih ve 24448 say l Resmi Gazete de yay mlanan 4672 ve 4491 say l kanunlar ile de i ik 4389 
say l Bankalar Kanunu nun 3. maddesinin 11. f kras ve 11. maddesinin 12. f kras hükmüne 
istinaden yay mlanan Bankalarca Kar l k Ayr lacak Kredilerin ve Di er Alacaklar n 
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr lacak Kar l klara li kin Esas ve Usuller Hakk nda 
Yönetmelik ile 31 Ocak 2002 tarih ve 24657 mükerrer say l Resmi Gazete de yay mlanm olan 
Bankalarca Kar l k Ayr lacak Kredilerin ve Di er Alacaklar n Niteliklerinin Belirlenmesi ve 

Ayr lacak Kar l klara li kin Esas ve Usuller Hakk nda Yönetmelikte De i iklik Yap lmas na 
li kin Yönetmelik uyar nca donuk alacak haline gelen kredilerin faiz reeskontlar iptal 

edilmekte ve söz konusu krediler yine ayn mevzuat uyar nca canl krediler içinde 
s n fland r l ncaya veya tahsil edilinceye kadar faiz reeskontu yap lmamaktad r. Dövize endeksli 
kredilerin ve menkul k ymetlerin pozitif kur farklar faiz geliri içinde muhasebele tirilmektedir.  

V. Ücret ve Komisyon Gelir ve Giderleri  

Ücret ve komisyon gelir ve giderleri tahsil edildikleri dönemde gelir veya gider 
kaydedilmektedir.  

Temettü gelirleri Anadolu Offshore Ltd. den al nanlar hariç tahsil edildikçe kay tlara 
yans t lmaktad r. Anadolu Offshore Ltd. den al nacak temettüler dönem sonlar nda tahakkuk 
esas na göre muhasebele tirilmektedir.  
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VI. Al m Sat m Amaçl Menkul De erler  

Al m sat m amaçl menkul de erler piyasada k sa dönemde olu an fiyat ve benzeri unsurlardaki 
dalgalanmalardan kar sa lama amac yla elde edilen veya elde edilme nedeninden ba ms z 
olarak, k sa dönemde kar sa lamaya yönelik bir portföyün parças olan varl klard r. Al m sat m 
amaçl menkul k ymetler ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda al n rlar. lgili k ymetin 
elde edilmesine ili kin i lem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilir ve piyasa fiyatlar 
kullan larak rayiç de erleri tespit edilir. Söz konusu menkul de erlerin maliyet de erleri ile 
piyasa de eri aras nda olu an pozitif fark bilançoda Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar 
olarak, negatif fark ise Menkul De erler De er Dü ü Kar l hesab alt nda; gelir tablosunda 
ise pozitif fark Faiz Gelirleri içerisinde, negatif fark ise Kredi ve Di er Alacaklar Kar l 
hesaplar alt nda muhasebele tirilir. Ancak, menkul de erin sat fiyat n n, sat tarihindeki 
iskonto edilmi de erinin üzerinde olmas halinde, sat tutar ile iskonto edilmi de er aras ndaki 
olumlu fark Sermaye Piyasas lemleri Kar hesab na gelir olarak kaydedilir. Menkul de erin 
sat fiyat n n sat tarihindeki iskonto edilmi de erinin alt nda olmas halinde ise, iskonto 
edilmi de eri ile sat tutar aras ndaki olumsuz fark Sermaye Piyasas lemleri Zarar hesab 
alt nda muhasebele tirilir. Hisse senetleri için ise bilanço günü dahil geriye do ru 5 i günü 
boyunca olu an günlük a rl kl ortalama fiyatlar n aritmetik ortalamalar kullan lm t r.   

VII. Sat ve Geri Al Anla malar ve Menkul De erlerin Ödünç Verilmesi lemleri  

Repo anla malar çerçevesinde mü terilere sat lan hazine bonosu ve devlet tahvilleri, Banka n n 
menkul k ymeti tutma amac na göre s n fland r lmakta ve ilgili hesab n de erleme esaslar na göre 
de erlemeye tabi tutulmaktad r. Repo i lemlerinden elde edilen fonlar ise pasif hesaplarda Para 
Piyasalar ana kalemi alt nda ayr bir kalem olarak yans t lmaktad r. Repo i lemlerinden elde 
edilen fonlar için hesaplanan faiz gider reeskontlar bilançoda Di er Faiz ve Gider Reeskontlar 
hesab nda, gelir tablosunda ise Para Piyasas lemlerine Verilen Faizler hesaplar nda 
gösterilmektedir.  

Banka n n ödünçe konu edilmi menkul k ymetleri yoktur.  

Geri sat m taahhüdü ile al nm menkul k ymetler (ters repo) ise aktiflerde Para Piyasalar ana 
kalemi alt nda ayr bir kalem olarak gösterilmektedir. Ters repo ile al nm menkul k ymetlerin 
al m ve geri sat m fiyatlar aras ndaki fark n döneme isabet eden k sm için gelir reeskontu 
hesaplanmaktad r.  
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VIII. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De erler, Sat lmaya Haz r Menkul De erler ve 

Banka Kaynakl Krediler ve Alacaklar  

Vadeye kadar elde tutulacak menkul de erler, vadesine kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, 
fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli ko ullar n 
sa lanm oldu u, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynakl 
krediler ve alacaklar d nda kalan menkul k ymetlerden olu maktad r.  

Sat lmaya haz r menkul de erler, banka kaynakl krediler ve alacaklar, vadeye kadar elde 
tutulacak menkul k ymetler ve al m sat m amaçl lar d nda kalan menkul k ymetlerden 
olu maktad r.  

Banka kaynakl krediler ve alacaklar borçluya para sa lama yoluyla yarat lanlardan al m sat m ya 
da k sa vadede sat lma amac yla elde tutulanlar d nda kalan finansal varl klard r.  

Menkul de erlerin ilk kayda al nmas nda i lem maliyetlerini de içeren elde etme maliyeti 
kullan lmaktad r. lk kayda al mdan sonra sat lmaya haz r menkul k ymetlerin müteakip 
de erlemesi rayiç de eri üzerinden yap lmakta ve rayiç de erdeki de i ikliklerden kaynaklanan 
gerçekle memi kar veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde Menkul De erler De er Art 
Fonu hesab alt nda gösterilmektedir. Ayn portföy içerisinde yer alan yabanc para finansal 
varl klardan, aktif bir pazarda kote edilmi bir fiyat bulunmayan ve rayiç de eri güvenilir bir 
ekilde hesaplanamayan menkul k ymetler MUY a ili kin 1 Say l Tebli Finansal Araçlar n 

Muhasebele tirme Standard nda belirtildi i üzere sözkonusu menkul k ymetler için geçerli olan 
iç verim oran yöntemi kullan larak iskonto edilmi de eri ile muhasebele tirilmektedir.   

Vadeye kadar elde tutulacak menkul de erler ise ilk kayda al mdan sonra, var ise de er azal 
için ayr lan kar l k dü ülerek, iç verim oran yöntemi kullan larak iskonto edilmi de eri ile 
muhasebele tirilmektedir.  

Vadeye kadar elde tutulacak menkul de erlerden kazan lm olan faizler, Faiz Geliri olarak 
kaydedilmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak menkul de erlerle ilgili kar paylar 
bulunmamaktad r.  

Banka 2005 y l içerisinde, MUY a ili kin 1 Say l tebli in 5 inci maddesinin (f) f kras nda ve  
14 May s 2003 tarihli BDDK n n DZM.2/13/1.5666 say l yaz s nda belirtilen %5 lik s n rlar 
dahilinde, vadeye kadar elde tutulacak menkul k ymet portföyünden sat gerçekle tirmi tir.   

Önceden vadeye kadar elde tutulacak menkul de erler aras nda s n fland r lan ancak, 
s n fland rma esaslar na uyulmad ndan iki y l boyunca bu s n fland rmaya tabi tutulmayacak 
finansal varl klar bulunmamaktad r.   

Banka, finansal varl klar n yukar da aç klanan s n flamalara göre tasnifini an lan varl klar n 
edinilmesi esnas nda yapmaktad r.  

Vadeye kadar elde tutulacak menkul de erlerin al m ve sat m i lemleri teslim tarihine göre 
muhasebele tirilmektedir.   
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IX. Banka Kaynakl Krediler ve Alacaklar ve Ayr lan Özel Kar l klar   

Banka, banka kaynakl krediler ve alacaklar n ilk kayd n elde etme maliyeti ile yapmakta, kayda 
al nmay izleyen dönemlerde MUY a ili kin 1 Say l Tebli e uygun olarak etkin faiz oran 
yöntemi kullanarak iskonto edilmi de erleri ile muhasebele tirmektedir. Banka kaynakl 
kredilerin teminat olarak al nan varl klara ödenen harç, i lem gideri ve di er masraflar 
mü terilerden tahsil edilmekte ve faiz d gelirler içerisinde muhasebele tirilmektedir.   

Kulland r lan nakdi krediler, Tek Düzen Hesap Plan ve zahnamesi Hakk ndaki Tebli de 
belirtilen esaslara göre ilgili muhasebe hesaplar kullan larak muhasebele tirilmektedir.  

Tahsili ileride üpheli olabilecek krediler için kar l k ayr lmakta ve cari dönem kar ndan 
dü ülmektedir. Takipteki alacaklar kar l , mevcut kredilerle ilgili ileride ç kabilecek muhtemel 
zararlar kar lamak amac yla, Banka yönetiminin kredi portföyünü kalite ve risk aç s ndan 
de erlendirerek, ekonomik ko ullar ve di er etkenleri ve ilgili mevzuat da göz önüne alarak 
ay rd tutard r.  

Banka, 30 Eylül 2001 tarih ve 24448 say l Resmi Gazete'de yay mlanan 4672 Say l Kanun ile 
de i ik 4389 say l Bankalar Kanunu'nun 3. maddesinin 11 inci f kras ve 11 inci maddesinin 12. 
f kras hükmüne istinaden yay mlanan "Bankalarca Kar l k Ayr lacak Kredilerin ve Di er 
Alacaklar n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr lacak Kar l klara li kin Esas ve Usuller 
Hakk nda Yönetmelik" ile 31 Ocak 2002 tarih ve 34657 mükerrer say l Resmi Gazete'de 
yay mlanm olan "Bankalarca Kar l k Ayr lacak Kredilerin ve Di er Alacaklar n Niteliklerinin 
Belirlenmesi ve Ayr lacak Kar l klara li kin Esas ve Usuller Hakk nda Yönetmelikte De i iklik 
Yap lmas na li kin Yönetmelik" uyar nca III., IV. ve V. grup kredilere izlendikleri grup ve 
de erlenmi teminat tutarlar na göre daha az kar l k ay rabilecek iken %100 oran nda özel 
kar l k ay rmaktad r. Söz konusu özel kar l klar, "Kar l k ve De er Dü me Giderleri - Özel 
Kar l k Giderleri" hesaplar kullan lanarak kar-zarar hesaplar na intikal ettirilmektedir. Bu tür 
kredilerle ilgili olarak yap lan tahsilatlarda öncelikle söz konusu kredinin ana para borçlar daha 
sonra faiz alacaklar tahsil edilmektedir.  

Söz konusu kredilerle ilgili cari y l içinde ayr lan kar l klara istinaden yap lan tahsilatlar gelir 
tablosunda "Krediler ve Di er Alacaklar Kar l " hesab ndan dü ülmekte, önceki dönemlerde 
kar l k ayr lm ya da aktiften silinmi olan kredilere istinaden yap lan anapara tahsilatlar 
"Di er Faaliyet Gelirleri" hesab na, faiz gelirleri ise "Takipteki Alacaklardan Al nan Faizler" 
hesab na kaydedilmektedir.   

Serbest kalan kar l k tutarlar Kar l k ve De er Dü me Giderleri-Özel Kar l k Giderleri 
hesab na ters kay t verilerek kapat lmaktad r. Önceki y llarda kar l k ayr lan kredilerle ilgili 
olarak serbest kalan kar l k tutarlar ise Geçmi Y llar Giderlerine Ait Tahsilat  hesab na 
alacak vererek kapat lmaktad r.  

Dövize endeksli krediler hesaplara intikal ettikleri tarihteki Yeni Türk Liras de erlerle 
muhasebele tirilmekte ve bu krediler için hesaplanan kur fark gelirleri gelir tablosunda  
Faiz Gelirleri hesab nda izlenmekte olup kur fark giderleri ise Kredi ve di er alacaklar 

kar l hesab na kaydedilmektedir. Söz konusu kur fark giderleri bilançoda ilgili kredi 
bakiyesi ile netle tirilmek suretiyle mali tablolara yans t lm t r.  
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X. erefiye ve Di er Maddi Olmayan Duran Varl klar 

Banka'n n mali tablolar nda erefiye bulunmamaktad r. 

Maddi olmayan duran varl klar maliyet tutarlar ile izlenmekte olup, amortisman, do rusal 
amortisman yöntemi kullan larak %20 oran nda ayr lmaktad r.  

Banka'n n di er maddi olmayan varl klar olarak s n flad varl klar ilk tesis ve taazzuv giderleri 
olup, bu k ymetler için amortisman süresi 5 y l olarak belirlenmi tir.  

Banka, muhasebe tahminlerinde amortisman süresi, amortisman yöntemi veya kal nt de er 
bak m ndan cari y lda veya sonraki y llarda önemli etkileri olabilecek de i iklikler 
beklememektedir.  

XI. Maddi Duran Varl klar 

Tüm maddi duran varl klar MUY 2 Maddi Duran Varl klar n Muhasebele tirilmesi Standard 
uyar nca kay tlara maliyet bedelinden al nmaktad r. 

BDDK n n 21 Nisan 2005 tarih ve 1623 say l karar ile, Muhasebe Uygulama Yönetmeli ine 
li kin 14 say l Tebli Mali Tablolar n Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine 
li kin Muhasebe Standard n n yüksek enflasyonun varl na ili kin 5inci maddesinde belirtilen 

göstergelerin ortadan kalkt ve bankalar ile özel finans kurumlar n n mali tablolar n bu tebli 
hükümlerine göre haz rlama zorunluluklar n n bulunmad kararla t r lm t r. Bu karar uyar nca 
maddi duran varl klar 31 Aral k 2004 tarihine kadar olan dönem için enflasyona göre düzeltilmi 
maliyet tutarlar ile izlenmektedir. 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle maddi duran varl klar için 
herhangi bir enflasyon düzeltmesi yap lmam 31 Aral k 2004 tarihi itibariyle enflasyona göre 
endekslenmi tutarlar maliyet tutar olarak kabul edilmi tir. 31 Aral k 2004 tarihine kadar ilk defa 
düzeltme i lemine tabi tutulacak amortismana tabi varl klar n maliyetine ilave edilmi varsa kur 
fark , finansman giderleri ve yeniden de erleme art ilgili varl n maliyetinden dü ülerek 
bulunan yeni de er üzerinden enflasyona göre düzeltme i lemi yap lm t r. 31 Aral k 2004 
tarihinden sonra dahil olan maddi duran varl klar maliyetlerinden varsa kur fark ve finansman 
giderleri gibi tutarlar dü üldükten sonra kalan de erleriyle kay tlara yans t lmaktad r. 

Maddi duran varl klar do rusal amortisman yöntemi kullan larak %2 ile %20 oranlar aras nda 
amortismana tabi tutulmaktad r. Bilanço tarihi itibariyle aktifte bir hesap döneminden daha az bir 
süre bulunan varl klara ili kin olarak, bir tam y l için öngörülen amortisman tutar n n, varl n 
aktifte kal süresiyle orant lanmas suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayr lmaktad r.  
Özel maliyetler kira sürelerine ba l olarak do rusal amortisman yöntemi ile itfa edilmektedir. 
Cari y l içinde uygulanan amortisman yönteminde de i iklik yap lmam t r.  

Maddi duran varl klar n elden ç kar lmas ndan kaynaklanan kar veya zarar, net elden ç karma 
has lat ile ilgili maddi duran varl n net defter de erinin fark olarak kar ve zarar tablosunda 
yans t lmaktad r. 

Maddi duran varl n onar m maliyetlerinden varl n ekonomik ömrünü uzat c nitelikte olanlar 
aktifle tirilmekte, di er onar m maliyetleri ise gider olarak kay tlara yans t lmaktad r. Maddi 
duran varl klar üzerinde rehin, ipotek veya tedbir bulunmamaktad r.  

Maddi duran varl klarla ilgili herhangi bir al m taahhüdü bulunmamaktad r. 

Banka, maddi duran varl klara ili kin olarak muhasebe tahminlerinde ve cari y lda önemli bir 
etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olabilecek de i iklikler beklememektedir.  
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XII. Kiralama lemleri  

Banka n n finansal kiralama yolu ile elde etti i sabit k ymeti bulunmamaktad r.  

Faaliyet kiralamas na ili kin giderler sözle me hükümleri çerçevesinde tahakkuk esas na göre 
gider kaydedilmektedir.  

Banka n n kiralayan konumunda bulundu u finansal kiralama i lemleri yoktur.  

XIII. Kar l klar ve arta Ba l Yükümlülükler  

Krediler ve di er alacaklar için ayr lan özel ve genel kar l klar d nda kalan kar l klar ve arta 
ba l yükümlülükler MUY'a ili kin 8 say l Tebli e Kar l klar, arta Ba l Yükümlülükler ve 
Varl klar n Muhasebele tirilmesi uygun olarak ayr lmaktad r. Kar l klar geçmi olaylar n bir 
sonucu olarak ortaya ç kt anda muhasebele tirilmekte, bununla ilgili olarak yükümlülük 
tutar n n tahmini Banka taraf ndan yap larak mali tablolara yans t lmaktad r.   

XIV. Çal anlar n Haklar na li kin Yükümlülükler  

Türkiye de mevcut kanunlar çerçevesinde, Banka istifa ya da kötü hal d nda görevine son 
verdi i personeline beher çal ma y l için 30 günlük ücret üzerinden k dem ve beher çal ma y l 
üzerinden hesaplanacak ihbar süresi için ihbar tazminat ödemekle yükümlüdür. Banka, MUY a 
ili kin 10 Say l Tebli Banka Çal anlar n n Haklar n n Muhasebele tirilmesi Standard 
uyar nca 5 y ll k fiili ödemeleri göz önünde bulundurarak k dem ve ihbar tazminat kar l 
ay rmaktad r.  

Banka'n n bilanço tarihinden itibaren 12 aydan daha uzun sürede sözle me süresi dolacak belirli 
süreli sözle me ile istihdam edilmi çal an yoktur.  

Banka çal anlar n n üyesi bulunduklar vak f, sand k ve benzeri kurulu lar yoktur.  

Kar l k ayr lmas gereken di er çal an haklar na ili kin yükümlülükler yoktur.  
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XV. Vergi Uygulamalar

  
Kurumlar Vergisi  

2 Ocak 2004 tarihinde yay mlanan 5035 say l kanunla yap lan düzenlemeler çerçevesinde sadece 
2004 y l kazançlar n n vergilendirilmesinde uygulanacak kurumlar vergisi oran n n %33 olmas 
hükme ba lanm t r. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren kurumlar vergisi oran %30 olarak ilan 
edilmi tir. 

2 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yay mlanan 5035 say l Kanun ile Kurumlar Vergisi 
Kanunu'na eklenen Geçici 32'nci madde uyar nca, 2004 y l üçer ayl k geçici vergi dönemleri için 
% 33 oran nda geçici vergi uygulanm t r. Geçici vergiler o y l kazançlar n n tabi oldu u 
kurumlar vergisi oran nda hesaplanarak ödenir. 2005 y l nda bu oran %30 olarak uygulanm t r. 
Y l içinde ödenen geçici vergiler, o y l n y ll k kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 
hesaplanan kurumlar vergisine mahsup edilebilmektedir. 

Kurumlar vergisi, ilgili oldu u hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ay n on be inci 
günü ak am na kadar beyan edilmekte ve  ilgili ay n sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. 
Beyanlar ve ilgili muhasebe kay tlar vergi dairesince be y l içerisinde incelenebilmekte ve vergi 
hesaplar kontrol edilebilmektedir. 

30 Aral k 2003 tarihli ve 25332 say l Resmi Gazete de yay mlanan 5024 say l Kanun ile  
1 Ocak 2004 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi esaslar n n uygulanmas n esas alan vergi 
mevzuat yürürlü e girmi tir. Kanun a göre Toptan E ya Fiyat Endeksindeki (TEFE) art n, son 
36 ayda %100 den ve son 12 ayda %10 dan yüksek olmas halinde kurumlar vergisi matrah 
enflasyon muhasebesi düzeltmesini de dikkate alacak ekilde hesaplanacakt r. Bu oranlar n 
gerçekle ip gerçekle medi i hususuna üçer ayl k geçici vergi dönemleri sonlar nda bak lacak ve 
y l içerisinde herhangi bir geçici vergi dönemi itibariyle enflasyon düzeltmesi yap lmas n n 
gerekli olmas halinde, hem geçici vergi dönemleri hem de tüm y l için enflasyon düzeltmesi 
yap lacakt r. 

2004 y l içerisinde üçer ayl k geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yap lm ve  
2004 y l kurumlar vergisi enflasyon düzeltmesi yap lm mali tablolar üzerinden hesaplanm t r. 
Ancak 31 Mart 2005 tarihi itibariyle son 36 ayl k fiyat endeksi art %57.83 ve son 12 ay için 
%8.2 olarak gerçekle mi tir. Yasada öngörülen her iki art n da sa lanmam olmas nedeniyle 
Banka 31 Mart 2005 tarihinde sona eren hesap döneminde olu an enflasyon düzeltmelerinden 
kaynaklanan fark vergi hesaplamas nda dikkate almam t r. 

Kurumlar Vergisi Kanunu na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y l a mamak 
kayd yla dönemin kurumlar vergisi matrah ndan indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe 
kay tlar vergi dairesince be y l içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesaplar kontrol 
edilebilmektedir.   
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Ertelenmi Vergi Yükümlülü ü / Aktifi  

12 A ustos 2004 tarihinde yürürlü e giren MUY ne ili kin 18 Say l Tebli ve 15 Aral k 2004 
tarihi itibariyle Türkiye Bankalar Birli i taraf ndan yay nlanan yaz uyar nca Banka, vergi 
mevzuat uyar nca sonraki dönemlerde indirilebilece i mali kar elde etmesini mümkün gördü ü 
müddetçe, genel kar l klar d nda kalan indirilebilir geçici farklar üzerinden ertelenmi vergi 
aktifi, vergilendirilebilir geçici farklar üzerinden ise ertelenmi vergi yükümlülü ü 
hesaplamaktad r. Ertelenmi vergi aktif ve yükümlülükleri netle tirilmek suretiyle mali tablolara 
yans t lm t r. 

Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Düzenlemeler Dairesi nin 12 Ocak 2005 
tarihli BDDK.DZM.2/13/1-a-289 say l yaz s uyar nca genel kar l klar n indirilebilir fark te kil 
etmedi i belirtildi inden genel kar l klar üzerinden vergi aktifi ayr lmam t r. 

Netle tirme sonucunda olu an net ertelenmi vergi aktifi bilançoda Di er Aktifler ve gelir 
tablosunda Vergi Kar l içerisinde gösterilmektedir.  

XVI. Borçlanmalar  

Borçlanmaya ili kin yükümlülükler, kayda al nmalar n izleyen dönemlerde iskonto edilmi 
bedelleri üzerinden de erlenmektedir. 

Banka, hisse senedine dönü türülebilir tahvil ihraç etmemi tir. Banka'n n kendisinin ihraç etti i, 
borçlanmay temsil eden araçlar bulunmamaktad r.   

XVII.   Ödenmi Sermaye ve Hisse Senetleri Stoku  

Banka'n n hisse senedi ihrac ile ilgili i lem maliyetleri bulunmamaktad r. Bilanço tarihinden 
sonra, hisse senetleri ile ilgili kar paylar na ili kin bir aç klama yap lmam t r.  

XVIII.  Aval ve Kabuller  

Aval ve kabuller, mü terilerin ödemeleri ile e zamanl olarak gerçekle tirilmekte ve olas borç ve 
taahhütler olarak bilanço d i lemlerde  gösterilmektedir.  

Aktif kar l bir yükümlülük olarak gösterilen aval ve kabuller bulunmamaktad r.  

XIX. Devlet Te vikleri  

Banka n n yararland devlet te viki bulunmamaktad r.   

XX.  Raporlaman n bölümlemeye göre yap lmas  

Raporlaman n bölümlemeye göre yap lmas na, 27 Haziran 2005 tarih ve 25858 say l  
Resmi Gazete de yay mlanan Tebli ile, 1 Ocak 2006 tarihi itibar yla ba lanacakt r.   
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XXI. Di er Hususlar  

Emanetteki Menkul K ymetler  

Banka taraf ndan mü teriler ad na saklanan menkul k ymetler Banka'n n mülkiyetinde olmad 
için ili ikteki bilançolarda yer almamaktad r.   

Aktiflerin De er Dü üklü ü   

Her bilanço tarihi itibariyle aktifler üzerinde de er dü üklü ünün bulunup bulunmad na dair 
objektif kan tlar n varl n n bir de erlendirmesi yap lmaktad r. Böyle bir kan t n varl 
durumunda, aktifin tahmini gerçekle ebilir de eri belirlenip, ilgili kalemin gerçekle ebilir de eri 
ile kay tl de eri aras ndaki fark bilançoya de er dü üklü ü kar l ve kar zarar tablosuna da 
gider olarak yans t lmaktad r. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Mali bünyeye ili kin bilgiler  

I. Sermaye Yeterlili i Standart Oran

  

Sermaye yeterlili i standart oran n n hesaplanmas 31 Ocak 2002 tarih ve 24657 Say l Resmi 
Gazete'de yay mlanm olan Bankalar n Sermaye Yeterlili i Ölçülmesine ve 
De erlendirilmesine li kin Yönetmelik çerçevesinde yap lmaktad r. Banka'n n bu esaslara göre 
hesaplanan konsolide olmayan sermaye yeterlili i standart oran %14.12 (31 Aral k 2004: 
%14.99) olarak gerçekle mi tir. Bu oran, ilgili mevzuatta asgari %8 olarak belirlenmi tir.  

Sermaye yeterlili i standart oran n n hesaplanmas nda Bankalar n ç Denetim ve Risk Yönetimi 
Sistemleri Hakk ndaki Yönetmelik esaslar na göre belirlenen standart metoda göre piyasa riski 
tutar hesaplanarak sermaye yeterlili i standart oran hesaplamalar na dahil edilmi tir.  

1. Sermaye yeterlili i standart oran n n tespitinde kullan lan risk ölçüm yöntemleri: 

Sermaye yeterlili i standart oran n n hesaplanmas 31 Ocak 2002 tarih ve 24657 say l Resmi 
Gazete de yay mlanm Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine 
li kin Yönetmelik çerçevesinde yap lmaktad r. Sermaye yeterlili i standart oran n n 

hesaplanmas nda hesap ve kay t düzenine ili kin mevzuata uygun olarak düzenlenen veriler 
kullan l r. Ayr ca Bankalar n ç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakk ndaki Yönetmelik 
esaslar na göre piyasa riski tutar hesaplanarak sermaye yeterlili i standart oran na dahil 
edilmi tir.  

Özkaynak hesab nda sermayeden indirilen de er olarak dikkate al nan tutarlar; risk a rl kl 
varl klar, gayrinakdi krediler ve yükümlülüklerin hesaplanmas na dahil edilmez. Risk a rl kl 
varl klar n hesaplanmas nda, tükenme ve de er kayb ile kar kar ya olan varl klar; ilgili 
amortismanlar ve kar l klar dü üldükten sonra kalan net tutarlar üzerinden hesaplara al n r. 

Gayrinakdi krediler ile ilgili i lemlerde, kredi riskine esas tutarlar n hesaplanmas nda, kar 
taraftan olan alacaklar, varsa bu i lemler için "Bankalarca Kar l k Ayr lacak Kredilerin ve Di er 
Alacaklar n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr lacak Kar l klara li kin Esas ve Usuller 
Hakk nda Yönetmelik"e istinaden ayr lan ve pasif hesaplar aras nda izlenen özel kar l klar 
dü üldükten sonraki net tutar üzerinden, "Bankalar n Kurulu ve Faaliyetleri Hakk nda 
Yönetmelik"in 21 inci maddesinin (1) numaral f kras nda belirtilen oranlar ile çarp ld ktan sonra 
ilgili risk grubuna dahil edilir. 
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2. Sermaye yeterlili i standart oran na ili kin bilgiler:   

CAR DÖNEM Risk A rl klar

  
0% 20% 50% 100% 

 

Bilanço Kalemleri (Net) 874,648 100,555 67,730 897,477
Nakit De erler 24,918 - - - 
Bankalar 15,228 94,463 - 39,644
Bankalararas Para Piyasas

 

280,000 - - - 
Ters Repo lemlerinden Alacaklar - - - - 
Zorunlu Kar l klar 106,757 - - - 
Özel Finans Kurumlar

 

- - - - 
Krediler 36,549 710 67,730 841,485
Takipteki Alacaklar (Net) - - - - 

tirak, Ba l Ortak. ve VKET Men. De . - - - - 
Muhtelif Alacaklar 3 - - 979
Vadeye Kadar Elde Tutul Men. De (Net) 398,498 - - - 
Finansal Kira. Amaç. Varl k. Veril Avans - - - - 
Finansal Kira. lemlerinden Alacaklar - - - - 
Finansal Kira. Konusu Varl klar (Net) - - - - 
Sabit K ymetler (Net) - - - 14,567
Di er Aktifler 12,695 5,382 - 802

Bilanço D Kalemler 36,065 307,912 229,491 128,310
Garanti ve Kefaletler 17,083 307,885 38,386 114,316
Taahhütler - - 190,518 - 
Di er Naz m Hesaplar - - - - 
Türev Finansal Araçlar ile lgili lemler - - - 1,868 
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar

 

18,982 27 587 12,126
Risk A rl Verilmemi Hesaplar - - - -    

Toplam Risk A rl kl Varl klar 910,713 408,467 297,221 1,025,787

  

3. Sermaye yeterlili i standart oran na ili kin özet bilgi:    

31 Aral k 2005

 

31 Aral k 2004

    

Toplam Risk A rl kl Varl klar  1,256,091 901,714

 

Piyasa Riskine Esas Tutar 103,938 71,543

 

Özkaynak 192,044 145,903

 

Özkaynak/RAV (SRY (%)) 14.12 14.99 
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4. Özkaynak kalemlerine ili kin bilgiler :     

31 Aral k 2005 31 Aral k 2004

    
ANA SERMAYE 

  

Ödenmi Sermaye 66,000 66,000

 

Nominal Sermaye 66,000 66,000

 

Sermaye Taahhütleri (-) -  -

 

Ödenmi Sermayenin Enflasyona göre Düzeltilmesinden Kaynaklanan Sermaye Yedekleri 32,357 32,357

 

Hisse Senedi hraç Primleri ve ptal Kârlar

 

-  -

 

Yasal Yedekler 3,079 922

 

I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) 3,079 922

 

II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) -  -

 

Özel Kanunlar Gere i Ayr lan Yedek Akçe -  -

 

Statü Yedekleri -  -

 

Ola anüstü Yedekler 58,510 17,502

 

Genel Kurul Karar Uyar nca Ayr lan Yedek Akçe 58,510 17,502

 

Da t lmam Kârlar -  -

 

Birikmi Zararlar -  -

 

Yabanc Para Sermaye Kur Fark

 

-  -

 

Kâr 39,528 43,165

 

Dönem Kâr

 

39,528 43,165

 

Geçmi Y llar Kâr

 

-  -

 

Zarar (-) -  -

 

Dönem Zarar

 

-  -

 

Geçmi Y llar Zarar

 

-  -

 

Ana Sermaye Toplam

 

199,474 159,946

 

KATKI SERMAYE -  -

 

Yeniden De erleme Fonu -  -

 

Menkuller -  -

 

Gayrimenkuller -  -

 

Sermayeye Eklenecek tirak ve Ba l Ortakl k Hisseleri ile Gayrim. Sat Kazanç. -  -

 

Özel Maliyet Bedelleri Yeniden De erleme Fonu -  -

 

Yeniden De erleme De er Art

 

-  -

 

Kur Farklar

 

-  -

 

Genel Kar l klar 6,244

 

5,091

 

Muhtemel Riskler çin Ayr lan Serbest Kar l klar 929 

 

-

 

Al nan Sermaye Benzeri Krediler -  -

 

Menkul De erler De er Art Fonu -  -

 

tirakler ve Ba l Ortakl klardan -  -

 

Sat lmaya Haz r Menkul De erlerden -  -

 

Yap sal Pozisyona Konu Edilen Menkul De erler De er Art

 

-  -

 

Katk Sermaye Toplam

 

7,173 5,091

 

ÜÇÜNCÜ KU AK SERMAYE -  -

 

SERMAYE  206,647 165,037

 

SERMAYEDEN ND R LEN DE ERLER 14,603 19,134

 

Konsolidasyon D B rak lm Olan Ana Faaliyet Konular Para ve Sermaye Piyasalar  
ile Sigortac l k Olan ve Bu Konudaki Özel Kanunlara Göre zin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren  
Mali Kurumlara Yap lan Tüm Sermaye Kat l mlar na li kin Tutarlar ile Özsermaye Yöntemi Uygulanm

 

Ancak Aktif  ve Pasifleri Konsolide Edilmemi bu Tür Mali Ortakl klara li kin Sermaye Paylar

 

7,844 13,915

 

Özel Maliyet Bedelleri 5,306 3,372

 

lk Tesis Bedelleri 38 66

 

Pe in Ödenmi Giderler 1,415 1,781

 

Konsolidasyon D B rak lm tirakler, Ba l Ortakl klar n, Sermayesine Kat l nan Di er Ortakl klar n, 

 

Özsermaye

 

Yöntemi Uygulanm Ancak Aktif  ve Pasifleri Konsolide Edilmemi Bu Tür Mali 
Ortakl klar n ve Konsolide Sabit K ymetlerin Rayiç De erleri Bilançoda Kay tl De erlerinin 
Alt nda ise Aradaki Fark -  -

 

Türkiye de Faaliyet Gösteren Di er Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler -  -

 

Konsolidasyon erefiyesi (Net) -  -

 

Aktifle tirilmi Giderler -  -

 

Toplam Özkaynak 192,044 145,903

   



Anadolubank Anonim irketi   
31 Aral k 2005 Tarihi tibariyle 
Konsolide Olmayan Mali Tablolara li kin Dipnotlar 
(Para birimi: Tutarlar Bin Yeni Türk Liras olarak ifade edilmi tir.)     

26

 
II. Kredi riski  

Lehine kredi tahsis edilen firmalar sermaye sahiplerine göre gruplanmakta ve firma baz nda tahsis edilen 
kredi limitlerinin yan s ra firman n dahil oldu u sermaye grubuna kulland r labilecek azami kredi 
miktar n belirleyen grup kredi limitleri de ayr ca tahsis edilmektedir.  

Firma ya da sermaye grubu limitlerinin d nda,  co rafi bölgelere ya da sektörlere göre risk s n rlamas 
veya limitleme yap lmamaktad r.  

Tahsis edilmi kredi limitlerinden firmalar lehine yap lan günlük kredi kulland r m talepleri limit, teminat 
ve di er kredi tahsis ko ullar na uygunluk yönünden Kredi Kontrol ve Risk zleme Müdürlü ü ile Merkezi 
Kredi Operasyon Departmanlar nca incelenmekte, inceleme sonucunda herhangi bir ayk r l n 
bulunmad n n tespiti halinde bankac l k sisteminde limitlerin kullan ma aç lmas sa lanmaktad r.  

Bilanço d risk do uran türev i lemler ise Yönetim Kurulu nun verdi i yetkiler dahilinde Hazine 
Departman nca gerçekle tirilmekte olup, risk yo unla mas da an lan departman taraf ndan dikkate 
al nmaktad r.  

Kredi borçlular n n kredi de erlilikleri her limit art r m veya kredi kulland r m talebinde yeniden 
incelenmekte ve inceleme sonucunda mevcut limitin art r lmas , aynen veya ilave teminatlarla muhafazas 
ya da mevcut limitlere bloke konularak riskin acilen tasfiyesine karar verilmektedir.   

Di er taraftan, gerek ilk defa lehine kredi tahsisi için teklifte bulunulan firmalarla, mevcut limitinin 
art r lmas na ya da mevcut limitten kulland r m yap lmas na yönelik taleplerin de erlendirilmesi s ras nda 
da firman n mevcut bilanço ve gelir tablolar n n mevzuatta öngörüldü ü ekilde denetlenmi olmas na 
dikkat edilmektedir.  

Gruba dahil firmalar lehine yap lan vadeli i lemler de dahil olmak üzere, bu tür i lemler t pk di er 
mü teriler lehine yap lan i lemler gibi Hazine Departman nca yönetilmekte olup sözkonusu i lemlerin 
piyasa hareketlerinden kaynaklanan potansiyel riskleri de an lan departman taraf ndan dikkate 
al nmaktad r.   

Vadeli i lem ve opsiyon sözle melerinin kredi riskine maruz kal narak, edimlerin yerine getirilmesi veya 
sat lmas i lemlerini do uracak herhangi bir durum ile kar la lmam t r.  

Tazmin edilen gayrinakdi krediler tazmin edildikten sonra mevzuata uygun olarak izlenmekte ve tasfiye 
edilene kadar da vadesi geçti i halde tahsil edilememi olan kredilerle ayn risk a rl na tabi 
tutulmaktad r.  

Kulland r lan kredilerden Yenilenen ve Yeniden tfa Plan na Ba lanan Krediler Hesab na aktar larak bu 
hesapta izlenen 1,680 YTL tutar bulunmakta olup sözkonusu kredi yeni ödeme plan çerçevesinde tahsil 
edilmektedir.   

thalat 

 

ihracat i lemlerine arac l k yapman n d nda halen yurt d nda yürütülmekte olunan herhangi bir 
bankac l k i lemi ya da yurt d na aç lm bir kredi bulunmamaktad r. thalat 

 

ihracat i lemlerine arac l k 
yap l rken ise uluslararas de erlendirme kriterlerine göre üst düzeyde oldu u kabul edilen bankalarla 
çal lmaya çaba gösterilmektedir. Bu nedenle de Banka n n gerek kar bankan n faaliyette oldu u ülkenin 
ekonomik ko ullar ndan gerekse de kar bankan n kendi yap s ndan kaynaklanabilecek bir risk ile 
kar la ma olas l yönetim taraf ndan dü ük olarak alg lanmaktad r.  

Di er finansal kurumlar n ithalat ve ihracatta arac l k i lemlerinin toplam hacmine göre sözkonusu i lemler 
tutar n n çok daha s n rl olmas nedeniyle  bu konuda önemli bir kredi riski yo unlu u ta nmamaktad r.   

Banka'n n ilk büyük 100 nakdi kredi mü terisinden olan alaca n n toplam nakdi kredi portföyü içindeki 
pay % 37'dir (2004: 39%).   

Banka'n n ilk büyük 100 gayrinakdi kredi mü terisinden olan alaca n n toplam gayrinakdi kredi portföyü 
içindeki pay  % 49'dur (2004: %41).  
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Banka'n n ilk büyük 100 kredi mü terisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutar n n toplam bilanço içi 
ve bilanço d varl klar içindeki pay %16'd r (2004: %.14).   

Banka 30 Haziran 2001 tarih ve 24448 say l Resmi Gazete de yay nlanan Bankalarca Kar l k Ayr lacak 
Kredilerin ve Di er Alacaklar n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr lacak Kar l klara li kin Esas ve 
Usuller Hakk nda Yönetmelik ve di er tebli ve genelgeler do rultusunda genel kredi kar l 
ay rmaktad r. Uygulanan genel kredi kar l nakdi kredi ve di er alacaklar için binde 5, gayri nakdi 
krediler için binde 1 dir. Bankaca üstlenilen kredi riski için ayr lan genel kar l k tutar , 6,244 YTL dir 
(2004: 5,091 YTL).  

Co rafi bölgeler itibariyle bilgiler :     

Varl klar  Yükümlülükler 
Gayrinakdi  

Krediler 
Sermaye  

Yat r mlar

 

Net  
Kar/Zarar 

   

Cari Dönem      
Yurtiçi 1,974,526 1,568,963 848,249 7,177 34,439 
Avrupa Birli i Ülkeleri 21,765 181,020 592 - - 
OECD Ülkeleri* 92 11,793 - - - 
K y Bankac l Bölgeleri 39,644 27,973 - 667 5,089 
ABD, Kanada 21,783 49,069 - - - 
Di er Ülkeler 1,165 28,527 358 - - 
Da t lmam Varl klar/Yükümlülükler** - -    
Toplam  2,058,975 1,867,345 849,199 7,844 39,528 

      

Önceki Dönem      
Yurtiçi 1,697,461 1,642,541 720,366 3,700 43,165 
Avrupa Birli i Ülkeleri 63,496 116,284 - - - 
OECD Ülkeleri* 231 4,916 - - - 
K y Bankac l Bölgeleri 145,599 1,906 5,480 10,215 - 
ABD, Kanada 23,529 18,638 - - - 
Di er Ülkeler - - - - - 
Da t lmam Varl klar/Yükümlülükler** - -    
Toplam  1,930,316 1,784,285 725,846 13,915 43,165 

 

* AB ülkeleri, ABD ve Kanada d ndaki OECD ülkeleri 
** Tutarl bir esasa göre bölümlere da t lamayan varl k ve yükümlülükler  

Sektörlere göre nakdi kredi da l m :    

Cari Dönem Önceki Dönem 

 

TP (%) YP (%) TP (%) YP (%) 

         

Tar m 29,334

 

4.03

 

12,878

 

5.87

 

25,280

 

4.81 18,638

 

9.41 
Çiftçilik ve Hayvanc l k  20,701

 

2.85

 

8,603

 

3.92

 

19,540

 

3.72 18,638

 

9.41 
Ormanc l k 7,839

 

1.07

 

4,116

 

1.88

 

3,988

 

0.76 - - 
Bal kç l k 794 0.11

 

159 0.07

 

1,752

 

0.33 - - 
Sanayi 277,946

 

38.23

 

120,713

 

55.06

 

233,822

 

44.54 102,008

 

51.48 
Madencilik ve Ta ocakç l  11,382

 

1.57

 

194 0.09

 

4,747

 

0.90 718 0.36 
malat Sanayi 265,346

 

36.49

 

120,519

 

54.97

 

222,701

 

42.43 101,290

 

51.12 
Elektrik, Gaz, Su 1,218

 

0.17

  

-  -

 

6,374

 

1.21 - - 
n aat 46,457

 

6.39

 

4,942

 

2.25

 

30,088

 

5.73 1,090

 

0.55 
Hizmetler 226,777

 

31.18

 

76,191

 

34.76

 

155,864

 

29.69 76,416

 

38.56 
Toptan ve Perakende Ticaret 126,857

 

17.44

 

65,657

 

29.95

 

73,060

 

13.92 47,920

 

24.18 
Otel ve Lokanta Hizmetleri 9,732

 

1.34

 

-  -

 

5,784

 

1.10 - - 
Ula t rma ve Haberle me 16,501

 

2.27

 

7,554

 

3.45

 

29,240

 

5.57 25,506

 

12.87 
Mali Kurulu lar 68,916

 

9.48

 

2,980

 

1.36

 

41,180

 

7.84 2,990

 

1.51 
Gayrimenkul ve Kiralama Hiz. - -

 

- -

 

- - - - 
Serbest Meslek Hizmetleri 907 0.12

 

- -

 

3,400

 

0.65 - - 
E itim Hizmetleri 34 0.00

 

- -

 

128 0.02 - - 
Sa l k ve Sosyal Hizmetler 3,830

 

0.53

 

- -

 

3,072

 

0.59 - - 
Di er 146,712

 

20.17

 

4,524

 

2.06

 

79,870

 

15.23 - - 
Toplam  727,226

 

100.00

 

219,248

 

100.00

 

524,924

 

100.00 198,152

 

100.00 

 



Anadolubank Anonim irketi   
31 Aral k 2005 Tarihi tibariyle 
Konsolide Olmayan Mali Tablolara li kin Dipnotlar 
(Para birimi: Tutarlar Bin Yeni Türk Liras olarak ifade edilmi tir.)     

28

 
III. Piyasa Riski   

Banka, finansal risk yönetimi amaçlar çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amac yla 8 ubat 
2001 tarih 24312 say l Resmi gazetede yay mlanan Bankalar n ç Denetim ve Risk Yönetimi 
Sistemleri Hakk nda Yönetmelik ve Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve 
De erlendirilmesine li kin Yönetmelik kapsam nda piyasa riski yönetimi faaliyetlerini 
belirlemi ve gerekli önlemleri alm t r.  

Piyasa riski, Banka'n n bilanço içi ve bilanço d hesaplarda bulundurdu u varl k ve 
yükümlülüklerinin faiz oranlar nda, kurlarda ve hisse senedi fiyatlar nda meydana gelen 
dalgalanmalar nedeniyle ta d potansiyel zarar riskini ifade eder.  

Genel piyasa riski ve spesifik risklere kar bulundurulmas gereken sermaye, 'Bankalar n 
Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin Yönetmelik'in hükümleri 
çerçevesinde Standart Metot kullan larak hesaplanmakta ve ayl k olarak raporlanmaktad r.  

Piyasa riski ölçümü Standart Metot yan nda çsel Modellerle de yap lmakta ve ölçülen risk Riske 
Maruz De er (RMD) cinsinden ifade edilmektedir. RMD (Value at Risk-VaR) banka 
pozisyonlar n n piyasadaki fiyat dalgalanmalar nedeniyle maruz kalabilece i en yüksek zarar n 
belli bir güven aral ve zaman dilimi dikkate al narak çe itli istatistiki yöntemlerle tahmin 
edilmesi ve parasal bir de er olarak ifade edilmesidir.  

Bankan n piyasa riski analizi ayl k olarak, kur riski analizi ise  haftal k olarak  raporlanmakta   
ve  ilgili kurumlara gönderilmektedir.      

Tutar 
Faiz Oran Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart Metot 7,858 

 

Genel Piyasa Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü 7,858 
Spesifik Risk çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü  - 
Faiz Oran Riskine Tabi Opsiyonlar çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü  - 

Hisse Senedi Pozisyon Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart Metot -  
Genel Piyasa Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - 
Spesifik Risk çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü  - 
Hisse Senedi Pozisyon Riskine Tabi Opsiyonlar çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü  - 

Kur Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü  Standart Metot 457 
 Sermaye Yükümlülü ü 457 
Kur Riskine Tabi Opsiyonlar çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - 

Toplam RMD- ç Model - 
Piyasa Riski çin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülü ü 8,315 
Piyasa Riskine Maruz Tutar  103,938 
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IV. Kur Riski  

Banka'n n maruz kald kur riskinin ölçülmesinde, yasal raporlamada kullan lan Standart Metot 
ile Riske Maruz De er Yöntemi kullan lmaktad r.   

Kur riskine esas sermaye yükümlülü ü hesaplan rken Banka'n n, tüm döviz varl klar , 
yükümlülükleri ve vadeli döviz i lemleri göz önünde bulundurulur. Her bir döviz cinsinin Türk 
Liras kar l klar itibariyle net k sa ve uzun pozisyonlar hesaplan r. Mutlak de erce büyük olan 
pozisyon sermaye yükümlülü üne esas tutar olarak belirlenmektedir. Bu tutar üzerinden sermaye 
yükümlülü ü hesaplan r.  

Yönetim Kurulu günlük olarak kur riski ile ilgili pozisyonlar n limit dahilinde olup olmad n 
denetlemektedir.   

Risk politikas limitler dahilindeki i lemler üzerine kurulmu olup yabanc para pozisyonun 
dengede tutulmas esast r.  

Gerek ulusal mevzuat gerekse uluslararas uygulamalar nda ve mevcut özkaynak profili 
kapsam nda belirlenmi alt ve üst limitler aral nda pozisyon al nmas na yönelik bir YP risk 
yönetim politikas sözkonusu olup, spekülatif pozisyon ta nmamaktad r.  

Banka'n n mali tablo tarihi ile bu tarihten geriye do ru son be i gününde kamuya duyurulan 
belli ba l cari döviz al kurlar ,  

 

26.12.2005

 

27.12.2005

 

28.12.2005

 

29.12.2005

 

30.12.2005

 

31.12.2005

        

USD 1.3435

 

1.3424

 

1.3433

 

1.3422

 

1.3430

 

1.3430

 

CHF 1.0225

 

1.0200

 

1.0211

 

1.0249

 

1.0186

 

1.0186

 

GBP 2.3325

 

2.3273

 

2.3300

 

2.3306

 

2.3092

 

2.3092

 

JPY 1.1500

 

1.1510

 

1.1455

 

1.1437

 

1.1373

 

1.1373

 

EUR 1.5943

 

1.5922

 

1.5929

 

1.5994

 

1.5904

 

1.5904

  

Banka n n belli ba l cari döviz al kurlar n n mali tablo tarihinden geriye do ru son otuz günlük 
basit aritmetik ortalama de erleri:  

 

Ayl k Ortalama

 

Döviz Al Kuru

   

USD 1.3457

 

CHF 1.0293

 

GBP 2.3488

 

JPY 1.1332

 

EUR 1.5961
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Banka'n n kur riskine ili kin bilgiler:   

Cari Dönem EURO USD YEN D ER YP TOPLAM 
Varl klar 

     
Nakit De erler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,  

Sat n Al nan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. 14,965

 

18,794

 

- 943 34,702

 

Bankalar ve Di er Mali Kurulu lardan Alacaklar 37,975

 

52,340

 

103 2,038

 

92,456

 

Al m Sat m Amaçl Menkul De er.  7 6,326

 

- - 6,333

 

Para Piyasalar ndan Alacaklar -  -  - - - 
Sat lmaya Haz r Menkul De erler  -  -  - - - 
Verilen Krediler (*) 85,395

 

351,019

 

- - 436,414

 

tirak ve Ba l Ortakl klardaki Yat.  - 667 - - 667 
Vadeye Kadar Elde Tutulacak M. D. (*)  - 260,851

 

- - 260,851

 

Maddi Duran Varl klar  - 24 - - 24 
erefiye  - -  - - - 

Di er Varl klar  666 86,566

 

- 1 87,233

 

Toplam Varl klar 139,008

 

776,587

 

103 2,982

 

918,680

       

Yükümlülükler     
Bankalararas Mevduat 10,247

 

17,807

 

- - 28,054

 

Döviz Tevdiat Hesab  212,772

 

409,413

 

1 3,977

 

626,163

 

Para Piyasalar na Borçlar - 95,573

 

- - 95,573

 

Di er Mali Kurulu lar. Sa l. Fonlar 7,920

 

145,737

 

- - 153,657

 

hraç Edilen Menkul De erler -  -  - - - 
Muhtelif Borçlar 48 85 - 1 134 
Di er Yükümlülükler 6,514

 

9,561

 

- 3 16,078

 

Toplam Yükümlülükler 237,501

 

678,176

 

1 3,981

 

919,659

       

Net Bilanço Pozisyonu (98,493)

 

98,411

 

102 (999) (979) 
Net Bilanço D Pozisyon 95,009

 

(92,683)

 

(88)

 

1,534

 

3,772

 

Türev Finansal Araçlardan Alacaklar 181,703

 

120,203

 

6,415

 

38,723

 

347,044

 

Türev Finansal Araçlardan Borçlar 86,694

 

212,886

 

6,503

 

37,189

 

343,272

 

Gayrinakdi Krediler (**) 153,246

 

259,749

 

1,475

 

1,736

 

416,206

       

Önceki Dönem      
Toplam Varl klar (*) 141,764

 

805,266

 

12 854 947,896

 

Toplam Yükümlülükler 203,440

 

731,900

 

1 3,704

 

939,045

 

Net Bilanço Pozisyonu (61,676)

 

73,366

 

11 (2,850)

 

8,851

 

Bilanço D Pozisyon 54,893

 

(63,907)

 

82 2,715

 

(6,217)

 

Gayrinakdi Krediler (**) 104,678

 

286,910

 

383 1,493

 

393,464

  

(*) Verilen kredi tutar bilançodaki tutara ek olarak 217,166 YTL (2004: 135,673 YTL) tutar nda dövize endeksli kredi ve kur gider 
reeskontunu ve vadeye kadar elde tutulacak menkul de er tutar ise bilançodaki tutara ek olarak 31,666 YTL (2004: 31,666 YTL) 
tutar nda dövize endeksli tahvilleri içermektedir. Söz konusu dövize endeksli kredilere ili kin 2,427 YTL (2004: 1,662 YTL) 
tutar ndaki faiz gelir reeskontu ve dövize endeksli menkullere ili kin 4,273 YTL (2004: 5,255 YTL) tutar ndaki faiz gelir 
reeskontlar di er varl klar tutar na eklenmi tir.   

(**) Net bilanço d pozisyon üzerinde etkisi bulunmamaktad r.    
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V. Faiz Oran Riski   

Faiz oran riski, Banka'n n faiz oranlar ndaki hareketler nedeniyle, getirisi faiz oran ile 
ili kilendirilmi borçlanmay temsil eden finansal araçlarda sahip oldu u pozisyonuna ba l 
olarak maruz kalabilece i zarar ihtimalini ifade etmektedir.  

Faiz oran riski ile ilgili ayl k olarak gap, likidite, durasyon, mevduat konsantrasyon analizleri  
yap lmaktad r. 

Banka, faiz oran riskine kar portföy baz nda stratejiler uygulamaktad r. Bu stratejiler ile piyasa 
faiz oranlar ndaki dalgalanmalar n Banka n n karl l , finansal pozisyonlar ve nakit ak lar 
üzerindeki etkileri azalt lmaktad r. Portföy ve vadeler baz nda sabit faiz veya de i ken faiz 
uygulamas , de i ken faiz uygulamas ndaki sabit marj n uygun büyüklükte olmas , k sa ve uzun 
vadeli pozisyonlar n faiz yap land r lmas n n farkl la t r lmas gibi temel yöntemler dinamik bir 
ekilde uygulanmaktad r. 

Varl klar n, yükümlülüklerin ve bilanço d kalemlerin faize duyarl l  
(Yeniden fiyatland rmaya kalan süreler itibariyle)  

Cari Dönem Sonu 1 Aya 
Kadar 

1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1 Y l ve Üzeri

 

Faizsiz Toplam 

        

Varl klar              
Nakit De erler (Kasa, Efektif 
Deposu, Yoldaki Paralar, Sat n 
Al nan Çekler) ve T.C. Mrk. Bnk. 4 -  -  -  -  40,142

 

40,146

 

Bankalar ve Di er Mali Kur. Alac. 124,002

 

-                   -                 - -  10,105

 

134,107

 

Al m Sat m Amaçl Menkul De er.

 

75 35,697

 

8,633

 

212 34,846

 

-  79,463

 

Para Piyasalar ndan Alacaklar 280,000

 

-  -  -  -  -  280,000

 

Sat lmaya Haz r Menkul De erler -  -  -  -  -  -  -  
Verilen Krediler  501,820

 

121,675

 

98,359

 

102,004

 

122,616

 

-  946,474

 

Vadeye Kadar Elde Tut. Men.De .   40,867

 

98,216

 

-  259,415

 

-  398,498

 

Di er Varl klar (*) 87,447

 

22,453

 

14,067

 

3,630

 

11,503

 

49,031

 

188,131

         

Toplam Varl klar 993,348

 

220,692

 

219,275

 

105,846

 

428,380

 

99,278

 

2,066,819

         

Yükümlülükler 

       

Bankalararas Mevduat 52,975

 

-  - -  -  373 53,348

 

Di er Mevduat 842,269

 

206,590

 

6,293

 

25,598

 

6 203,940

 

1,284,696

 

Para Piyasalar na Borçlar 170,427

 

64,052

 

-  31,521

 

-  -  266,000

 

Muhtelif Borçlar -  -  -  -  -  2,824

 

2,824

 

hraç Edilen Menkul De erler -  -  -  -  -  -  -  
Di er Mali Kur. Sa l. Fonlar 1,572

 

144,146

 

7,342

 

7,856

 

27,534

 

-  188,450

 

Di er Yükümlülükler (*) 9,659

 

7,084

 

1,467

 

950 95 252,246

 

271,501

         

Toplam Yükümlülükler 1,076,902

 

421,872

 

15,102

 

65,925

 

27,635

 

459,383

 

2,066,819

         

Bilançodaki Faize Duyarl Aç k (83,554)

 

(201,180)

 

204,173

 

39,921

 

400,745

 

(360,105)

 

- 
Bilanço D Faize Duyarl Aç k - - - - - - - 
Toplam Faize Duyarl Aç k (83,554)

 

(201,180)

 

204,173

 

39,921

 

400,745

 

(360,105)

 

- 

 

(*) Faizsiz kolonundaki di er varl klar sat r 19,873 YTL tutar nda maddi duran varl klar , 38 YTL tutar nda maddi 
olmayan duran varl klar , 7,844 YTL tutar nda ba l ortakl klar , 982 YTL tutar nda muhtelif alacaklar,  
14,912 YTL tutar nda di er aktifleri ve 5,382 YTL ertelenmi vergi aktifini içermekte, di er yükümlülükler 
sat r ise 26,932 YTL tutar ndaki kar l klar, 21,757 YTL tutar nda di er yabanc kaynaklar, 4,083 YTL 
tutar nda ödenecek vergi, resim, harç ve primleri ve 199,474 YTL tutar ndaki özkaynaklar içermektedir. 
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Parasal finansal araçlara  uygulanan ortalama faiz oranlar : 

Cari Dönem Sonu  
EURO 

% 
USD

 
%

 
Yen 

% 
YTL 

% 

     
Varl klar  

   

Nakit De erler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, 
Sat n Al nan Çekler) ve T.C. Merkez B. 0.99 1.40

 

- 11.00
Bankalar ve Di er Mali Kurulu lardan Alacaklar - 2.60

 

- 15.70
Al m Sat m Amaçl Menkul De er. 5.50 8.40

 

- 18.30
Para Piyasalar ndan Alacaklar - -

 

-  -
Sat lmaya Haz r Menkul De erler - 7.80

 

- 18.60
Verilen Krediler  5.68 5.90

 

- 22.20
Vadeye Kadar Elde Tut. Men.De . - 7.80

 

- 20.10
Yükümlülükler  

  

Bankalararas Mevduat - -

 

- 15.10
Di er Mevduat 3.90 3.60

 

- 18.20
Para Piyasalar na Borçlar 3.25 3.00

 

- 15.40
Muhtelif Borçlar - -

 

- - 
hraç Edilen Menkul De erler - -

 

- - 
Di er Mali Kurulu lardan Sa lanan Fonlar 4.09 4.50

 

- 19.66 

Varl klar n, yükümlülüklerin ve bilanço d kalemlerin faize duyarl l

   

(Yeniden fiyatland rmaya kalan süreler itibar yla)   

1 Aya 
Kadar  1-3- Ay  3-6 Ay  6-12 Ay

 

1 Y l 
ve Üzeri Faizsiz Toplam 

       

Önceki Dönem Sonu        
Varl klar              

Nakit De erler (Kasa, Efektif 
Deposu, Yoldaki Paralar, Sat n 
Al nan Çekler) ve T.C. Mrkz. Bnk.

 

212,067

 

- - - - 16,148

 

228,215

 

Bankalar ve Di er Mali 
Kurulu lardan Alacaklar 81,988

 

- 22,145

 

- - 4,984

 

109,117

 

Al m Sat m Amaçl Menkul De er.

 

104 151 977 712 147,649

 

1,789

 

151,382

 

Para Piyasalar ndan Alacaklar 121,800

 

- - - - - 121,800

 

Sat lmaya Haz r Menkul De erler - - - - - - - 
Verilen Krediler  339,034

 

148,511

 

88,488

 

74,968

 

72,075

 

- 723,076

 

Vadeye Kadar Elde Tut. Men.De . 44,727

 

- 98,131

 

- 283,329

 

- 426,187

 

Di er Varl klar (*) 106,577

 

3,077

 

6,261

 

1,001

 

16,536

 

51,002

 

184,454

         

Toplam Varl klar 906,297

 

151,739

 

216,002

 

76,681

 

519,589

 

73,923

 

1,944,231

         

Yükümlülükler        
Bankalararas Mevduat 38,324

 

- - - - 4,100

 

42,424

 

Di er Mevduat 668,079

 

265,956

 

8,511

 

2,447

 

3 251,548

 

1,196,544

 

Para Piyasalar na Borçlar 331,859

 

- - 27,003

 

- - 358,862

 

Muhtelif Borçlar - - - - - 1,806

 

1,806

 

hraç Edilen Menkul De erler - - - - - - - 
Di er Mali Kurulu lar. Sa l. Fonlar

 

22,661

 

22,024

 

75,639

 

10,877

 

- - 131,201

 

Di er Yükümlülükler(*) 4,803

 

1,496

 

331 569 - 206,195

 

213,394

         

Toplam Yükümlülükler 1,065,726

 

289,476

 

84,481

 

40,896

 

3 463,649

 

1,944,231

 

Bilançodaki Faize Duyarl Aç k (159,429)

 

(137,737)

 

131,521

 

35,785

 

519,586

 

(389,726)

 

- 
Bilanço D Faize Duyarl Aç k - - - - - - - 
Toplam Faize Duyarl Aç k (159,429)

 

(137,737)

 

131,521

 

35,785

 

519,586

 

(389,726)

 

- 

 

(*) Faizsiz kolonundaki di er varl klar sat r 17,235 YTL tutar nda maddi duran varl klar, 66 YTL tutar nda maddi 
olmayan duran varl klar , 13,915 YTL tutar nda ba l ortakl klar 595 YTL tutar nda muhtelif alacaklar ,  
3,278 YTL tutar nda ertelenmi vergi aktifi ve 15,913 YTL tutar nda di er aktifleri içermekte, di er 
yükümlülükler sat r ise 159,946 YTL özkaynaklar , 18,542 YTL kar l klar, 21,412 YTL di er yabanc 
kaynaklar ve 6,295 YTL ödenecek vergi resim ve harçlar ve primleri içermektedir. 
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Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranlar :    

EURO 
% 

USD 
% 

YEN 
% 

YTL 
% 

Önceki Dönem Sonu     
Varl klar     

Nakit De erler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Sat n 
Al nan Çekler) ve T.C. Merkez B. 0.99

 

1.04

 

- 

 

12.50

 

Bankalar ve Di er Mali Kurulu lardan Alacaklar 1.31

 

2.11

 

- 

 

18.51

 

Al m Sat m Amaçl Menkul De erler 5.96

 

4.31

 

- 

 

23.70

 

Para Piyasalar ndan Alacaklar - 

 

- 

 

- 

 

18.35

 

Sat lmaya Haz r Menkul De erler - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Verilen Krediler  6.01

 

5.99

 

- 

 

26.50

 

Vadeye Kadar Elde Tut. Men.De . - 

 

8.39

 

- 

 

22.31

 

Yükümlülükler  

       

Bankalararas Mevduat 2.00

 

2.62

 

- 

 

- 

 

Di er Mevduat 3.60

 

3.61

 

- 

 

23.13

 

Para Piyasalar na Borçlar - 

 

3.14

 

- 

 

18.08

 

Muhtelif Borçlar - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

hraç Edilen Menkul De erler - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Di er Mali Kurulu lardan Sa lanan Fonlar 3.98

 

3.63

 

- 

 

- 
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VI. Likidite Riski  

Likidite riski, nakit ak ndaki dengesizlik sonucunda nakit ç k lar n tam olarak ve zaman nda 
kar layacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit giri ine sahip olunamamas sonucu 
olu an risktir.   

Mevduatlar n vade yap s n n k sal ndan kaynaklanan likidite riski mevcut olup, bankalara 
verilen depolar n k sa vadeli olmas ve piyasadan yüksek borçlanma potansiyeli olmas 
dolay s yla acil likidite ihtiyac kar lanabilmektedir. Vadesi gelmi borçlar n ödenebilmesi için 
kullan labilecek fon kaynaklar na s n rlama getirilmemi tir.  

Nakit ak na ili kin de erlendirmeler, yönetim taraf ndan planlan p uygulanmaktad r.  

Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi :   

Cari Dönem  Vadesiz 
1 Aya 
Kadar  1-3 Ay  3-6 Ay  6-12 Ay 

1 y l ve 
Üzeri 

Da t lmayan

 

(*)  Toplam 

         

Varl klar         
Nakit De erler (Kasa, Efektif 
Deposu, Yoldaki Paralar, 
Sat n Al nan Çekler) ve  
T.C. Merkez Bnk. 40,142

 

4 -   -  - -  -  40,146

 

Bankalar ve Di er Mali 
Kurulu lardan Alacaklar 10,105

 

124,002

 

-   -  - -  -  134,107

 

Al m Sat m Amaçl Menkul 
De erler -  75 35,667

 

8,635

 

212 34,875

 

-  79,464

 

Para Piyasalar ndan 
Alacaklar -  280,000

 

-  -   - -  -  280,000

 

Sat lmaya Haz r Menkul 
De erler -    -  -   - -  -    
Verilen Krediler - 278,137

 

259,802

 

174,811

 

107,390

 

126,334

 

-  946,474

 

Vadeye Kadar Elde 
Tutulacak M.D. -    -  31,666

   

366,832

 

-  398,498

 

Di er Varl klar -  88,693

 

22,672

 

14,066

 

21,757

 

13,187

 

27,755

 

188,130

 

Toplam Varl klar 50,247

 

770,911

 

318,141

 

229,178

 

129,359

 

541,228

 

27,755

 

2,066,819

                  

Yükümlülükler                 
Bankalararas Mevduat 373 52,975

 

- -  -  -  -  53,348

 

Di er Mevduat 203,940

 

842,270

 

206,590

 

6,293

 

25,598

 

5 -  1,284,696

 

Di er Mali Kurulu lar. Sa l. 
Fonlar -  1,572

 

144,146

 

7,342

 

7,856

 

27,534

 

-  188,450

 

Para Piyasalar na Borçlar -  170,427

 

64,052

 

-  31,521

 

-  -  266,000

 

hraç Edilen Menkul 
De erler -  -  -  -  -  -  -    
Muhtelif Borçlar -  2,824

 

-  -  -  -  -  2,824

 

Di er Yükümlülükler -  31,411

 

7,991

 

31,580

 

949 96 199,474

 

271,501

 

Toplam Yükümlülükler 204,313

 

1,101,479

 

422,779

 

45,215

 

65,924

 

27,635

 

199,474

 

2,066,819

                  

Net Likidite Aç

 

(154,066)

 

(330,568)

 

(104,638)

 

183,963

 

63,435

 

513,593

 

(171,719)

 

- 

 

(*) Bilançoyu olu turan aktif hesaplardan di er varl klar sat r , 19,873 YTL tutar ndaki maddi duran varl klar , 38 YTL tutar ndaki 
maddi olmayan duran varl klar ve 7,844 YTL tutar ndaki ba l ortakl klar içermekte, bilançoyu olu turan pasif hesaplardan 
199,474 YTL tutar ndaki özkaynaklar kaydedilmi tir. 
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Önceki Dönem  Vadesiz 

1 Aya 
Kadar  1-3 Ay  3-6 Ay  6-12 Ay 

1 y l ve 
Üzeri 

Da t lmayan

 
 (*)  Toplam 

         
Varl klar         

Nakit De erler (Kasa, Efektif 
Deposu, Yoldaki Paralar, 
Sat n Al nan Çekler) ve  
T.C. Merkez Bnk. 16,148

 

   212,067

 

- - - - - 228,215

 

Bankalar ve Di er Mali 
Kurulu lardan Alacaklar 4,984

 

     81,988 - 22,145

 

- - - 109,117

 

Al m Sat m Amaçl Menkul 
De erler 1,789

 

104 151 977 712 147,649

 

- 151,382

 

Para Piyasalar ndan 
Alacaklar - 121,800

 

- - - - - 121,800

 

Sat lmaya Haz r Menkul 
De erler - - - - - - - - 
Verilen Krediler - 184,922

 

255,806

 

132,361

 

77,912

 

72,075

 

- 723,076

 

Vadeye Kadar Elde 
Tutulacak M.D. - 44,727

 

- - - 381,460

 

- 426,187

 

Di er Varl klar - 107,317

 

3,077

 

12,967

 

2,783

 

25,069

 

33,241

 

184,454

 

Toplam Varl klar 22,921

 

752,925

 

259,034

 

168,450

 

81,407

 

626,253

 

33,241

 

1,944,231

          

Yükümlülükler         
Bankalararas Mevduat 4,100

 

38,324

 

- - - - - 42,424

 

Di er Mevduat 251,548

 

668,079

 

265,956

 

8,511

 

2,447

 

3 - 1,196,544

 

Di er Mali Kurulu lar. Sa l. 
Fonlar - 22,661

 

22,024

 

75,639

 

10,877

 

- - 131,201

 

Para Piyasalar na Borçlar - 331,859

 

- - 27,003

 

- - 358,862

 

hraç Edilen Menkul 
De erler - - - - - - - - 
Muhtelif Borçlar - 1,806

 

- - - - - 1,806

 

Di er Yükümlülükler - 27,722

 

7,791

 

11,707

 

569 - 165,605

 

213,394

 

Toplam Yükümlülükler 255,648

 

1,090,451

 

295,771

 

95,857

 

40,896

 

3 165,605

 

1,944,231

          

Net Likidite Aç

 

(232,727)

 

(337,526)

 

(36,737)

 

72,593

 

40,511

 

626,250

 

(132,364)

 

- 

 

(*)  Bilançoyu olu turan aktif hesaplardan 17,301 YTL tutar ndaki sabit k ymetler, 13,915 YTL tutar ndaki ba l ortakl klar, 4 YTL 
tutar ndaki ayniyat mevcudu ve 2,021 YTL tutar ndaki elden ç kar lacak gayrimenkulleri, bilançoyu olu turan pasif hesaplardan 
5,659 YTL tutar ndaki, vergi kar l ve Di er Kar l klar hesab içerisinde yer alan 1,531 YTL tutar ndaki performans primi 
kar l haricindeki kar l klar ve 159,946 YTL tutar ndaki özkaynaklar gibi bankac l k faaliyetlerinin sürdürülmesi için 
gereksinim duyulan, k sa zamanda nakde dönü me ans bulunmayan hesaplar kaydedilmi tir. 

VII. Finansal varl k ve yükümlülüklerin rayiç de eri ile gösterilmesi    

Defter De eri Rayiç De er 

  

Cari Dönem

 

Önceki Dönem Cari Dönem

 

Önceki Dönem

 

Finansal Varl klar 844,569 777,911 844,283 812,697 
Bankalar ve Di er Mali Kurulu lardan Alacaklar 429,644 323,975 429,644 323,316 
Sat lmaya Haz r Menkul De erler -  -  -  -  
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De erler 414,926 453,936 451,228 489,381 

Finansal Yükümlülükler 1,544,855 1,377,721 1,544,855 1,378,620 
Bankalararas Mevduat  53,437 42,438 53,437 42,439 
Di er Mevduat  1,297,181 1,200,566 1,297,181 1,201,656 
Di er Mali Kurulu lardan Sa lanan Fonlar 191,413 132,911 191,413 132,719 
hraç Edilen Menkul De erler -  -  -  -  

Muhtelif  Borçlar 2,824 1,806 2,824 1,806  
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VIII. Ba kalar n n nam ve hesab na yap lan i lemler, inanca dayal i lemler 

Yat r m Bölümü arac l ile ba kalar ad na Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Hisse Senedi gibi 
sermaye piyasalar ürünleri ile ilgili al m, sat m, saklama hizmetleri ile  talep durumunda portföy 
dan manl hizmeti verilmektedir.   

Banka inanca dayal i lem sözle melerine girmemektedir.   

IX. Faaliyet bölümleri 

Raporlaman n bölümlemeye göre yap lmas na, 27 Haziran 2005 tarih ve 25858 say l  
Resmi Gazete de yay mlanan Tebli ile, 1 Ocak 2006 tarihi itibar yla ba lanacakt r.   
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BE NC BÖLÜM  

Konsolide olmayan mali tablolara ili kin aç klama ve dipnotlar   

I. Aktif Kalemlere li kin Olarak Aç klanmas Gereken Hususlar  

1. T.C. Merkez Bankas hesab na ili kin bilgiler:   

Cari Dönem Önceki Dönem 

 

TP YP TP YP 
Vadesiz Serbest Tutar 41 15,183 13 2,016
Vadeli Serbest Tutar 4 - 1 212,066
Toplam 45 15,183 14 214,082

 

2. Al m sat m amaçl menkul de erlere ili kin ilave bilgiler (net de erleriyle gösterilmi tir):  

2.1 Teminata verilen/ bloke edilen al m sat m amaçl menkul de erlere ili kin bilgiler:   

Cari Dönem Önceki Dönem 

 

TP YP TP YP 
Hisse Senetleri - - - - 
Bono, Tahvil ve Benzeri Men. De . 1 - - - 
Di er - - - - 
Toplam 1 - - - 

 

2.2 Repo i lemlerine konu olan al m sat m amaçl menkul de erler:    

Cari Dönem Önceki Dönem 

 

TP YP TP YP 
Devlet Tahvili 60,742 - 60,502 - 
Hazine Bonosu - - - - 
Di er Borçlanma Senetleri - - - 5,392 
Banka Bonolar ve Banka Garantili Bonolar - - - - 
Varl a Dayal Menkul K ymetler - - - - 
Di er - - - - 
Toplam 60,742 - 60,502 5,392 

 

Al m-sat m amaçl menkul de erler tutar içinde, yukar da verilen tutarlar haricinde 18,720 YTL  
(31 Aral k 2004: 85,488 YTL) tutar nda serbest amaçl tutulan al m-sat m amaçl menkul 
de erler bulunmaktad r. 

3. Yurtd bankalar hesab na ili kin bilgiler:     

Serbest Tutar Serbest Olmayan Tutar 

 

Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem

 

AB Ülkeleri 19,778

 

63,496 - - 
ABD, Kanada 22,921

 

1,384 - 22,145 
OECD Ülkeleri* 63 231 - - 
K y Bankac l Bölgeleri 39,644

 

21,183 - - 
Di er 3 - - - 
Toplam 82,409

 

86,294 - 22,145 

(*) AB ülkeleri, ABD ve Kanada d ndaki OECD ülkeleri 
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4. Ters repo i lemlerinden alacaklar hesab :    

Cari Dönem Önceki Dönem 

  

TP YP TP YP 
Yurtiçi lemlerden - - - - 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas

 

- - - - 
Bankalar - - - - 
Arac Kurumlar - - - - 
Di er Mali Kurum ve Kurulu lar - - - - 
Di er Kurum ve Kurulu lar - - - - 
Gerçek Ki iler - - - - 
Yurtd lemlerden - - 121,800 - 
Merkez Bankalar

 

- - - - 
Bankalar - - 121,800 - 
Arac Kurumlar - - - - 
Di er Mali Kurum ve Kurulu lar - - - - 
Di er Kurum ve Kurulu lar - - - - 
Gerçek Ki iler - - - - 

Toplam - - 121,800 - 

 

5. Sat lmaya haz r menkul de erlere ili kin bilgiler: 

5.1 Sat lmaya haz r menkul de erlere ili kin bilgiler:  
Yoktur.  

5.2 Teminata verilen/ bloke edilen sat lmaya haz r menkul de erlere ili kin bilgiler: 
Yoktur.  

5.3 Repo i lemlerine konu olan sat lmaya haz r menkul de erler: 
Yoktur.  
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6. Kredilere ili kin aç klamalar:  

6.1 Bankan n ortaklar na ve mensuplar na verilen her çe it kredi veya avans n bakiyesine ili kin 
bilgiler:   

Cari Dönem Önceki Dönem 
Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi 

Banka Ortaklar na Verilen Do rudan Krediler - 10,387

 

901 1,722

 

Tüzel Ki i Ortaklara Verilen Krediler - 10,387

 

901 1,722

 

Gerçek Ki i Ortaklara Verilen Krediler  - - - - 
Banka Ortaklar na Verilen Dolayl Krediler 81 106 35 - 
Banka Mensuplar na Verilen Krediler 435 - 241 - 
Toplam 516 10,493

 

1,177 1,722

  

6.2 Birinci ve ikinci grup krediler, di er alacaklar ile yeniden yap land r lan ya da yeni bir itfa 
plan na ba lanan krediler ve di er alacaklara ili kin bilgiler:    

Standart Nitelikli Krediler ve 
Di er Alacaklar 

Yak n zlemedeki Krediler ve 
Di er Alacaklar 

  

Nakdi Krediler  
Krediler ve 

Di er Alacaklar 

Yeniden 
Yap land r lan ya da 
Yeni Bir tfa Plan na 

Ba lananlar  

Krediler ve 
Di er Alacaklar 

Yeniden 
Yap land r lan ya da 
Yeni Bir tfa Plan na 

Ba lananlar 
htisas D Krediler 930,608 4,351              11,515 - 

skonto ve tira Senetleri 19,951 - - - 
hracat Kredileri 216,084 - - - 
thalat Kredileri 7,549 - - - 

Mali Kesime Verilen Krediler 67,652 - - - 
Yurtd Krediler 1,788 - - - 
Tüketici Kredileri 76,554 - - - 
Kredi Kartlar

 

21,171 - - - 
K ymetli Maden Kredisi - - - - 
Di er  519,859 4,351 11,515 - 

htisas Kredileri - - - - 
Di er Alacaklar - - - - 
Toplam 930,608 4,351 11,515 - 

 

6.3 Vade yap s na göre nakdi kredilerin da l m :   

Standart Nitelikli Krediler ve 
Di er Alacaklar 

Yak n zlemedeki Krediler ve 
Di er Alacaklar 

  

Nakdi Krediler  
Krediler ve 

Di er Alacaklar

 

Yeniden Yap land r lan ya 
da Yeni Bir tfa Plan na 

Ba lananlar  
Krediler ve 

Di er Alacaklar

 

Yeniden Yap land r lan ya 
da Yeni Bir tfa Plan na 

Ba lananlar 
K sa Vadeli Krediler 794,480

 

- 11,515

 

- 
htisas D Krediler 794,480

 

- 11,515

 

- 
htisas Kredileri - - - - 

Di er Alacaklar - - - - 
Orta ve Uzun Vadeli Krediler 136,128

 

4,351 - - 
htisas D Krediler 136,128

 

4,351 - - 
htisas Kredileri - - - - 

Di er Alacaklar - - - - 
Toplam 930,608

 

4,351 11,515

 

- 
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6.4 Tüketici kredileri, bireysel kredi kartlar ve personel kredilerine ili kin bilgiler:    

K sa Vadeli 
Orta ve Uzun 

Vadeli  Toplam 
Faiz ve Gelir 
Tah.ve Reesk.  

     

Tüketici Kredileri-TP 4,715 55,513 60,228 478 
Konut Kredisi 491 35,161 35,652 283 
Ta t Kredisi 1,382 17,155 18,537 147 
htiyaç Kredisi  2,305 3,197 5,502 44 

Di er  537 -   537 4 
Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli 1,131 14,759 15,890 156 

Konut Kredisi 355 7,688 8,043 79 
Ta t Kredisi 199 4,081 4,280 42 
htiyaç Kredisi  577 2,990 3,567 35 

Di er -  -  -  -  
Tüketici Kredileri-YP -  -  -  -  

Konut Kredisi -  -  -  -  
Ta t Kredisi -  -  -  -  
htiyaç Kredisi  -  -  -  -  

Di er -  -  -  -  
Bireysel Kredi Kartlar -TP 16,114   16,114 342 

Taksitli 23 -  23 -  
Taksitsiz 16,091 -  16,091 342 

Bireysel Kredi Kartlar -YP -  -  -  - 
Taksitli -  -  -  -  
Taksitsiz -  -  - -  

Personel Kredileri-TP 435 -  435 3 
Konut Kredisi -  -  -  -  
Ta t Kredisi -  -  -  -  
htiyaç Kredisi  435 -  435 3 

Di er -  -  -  -  
Personel Kredileri-Dövize Endeksli -  -  -  -  

Konut Kredisi -  -  -  -  
Ta t Kredisi -  -  -  -  
htiyaç Kredisi  -  -  -  -  

Di er -  -  -  -  
Personel Kredileri-YP -  -  -  -  

Konut Kredisi -  -  -  -  
Ta t Kredisi -  -  -  -  
htiyaç Kredisi  -  -  -  -  

Di er -  -  -  -  
Personel Kredi Kartlar -TP 388 -  388 -  

Taksitli 3 -  3 -  
Taksitsiz 385 -  385 -  

Personel Kredi Kartlar -YP -  -  -  -  
Taksitli -  -  -  -  
Taksitsiz -  -  -  -       

Toplam  22,783 70,272 93,055 979 
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6.5 Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlar na ili kin bilgiler:     

K sa Vadeli 
Orta ve Uzun 

Vadeli  Toplam 
Faiz ve Gelir Tah. 

ve Reesk.  
Taksitli Ticari Krediler TP 10,558 31,258 41,816 454 

yeri Kredileri 126 193 319 10 
Ta t Kredileri 3,131 21,939 25,070 229 
htiyaç Kredileri 5,995 9,126 15,121 215 

Di er 1,306 -  1,306 -  
Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli 1,497 26,035 27,532 100 

yeri Kredileri 21 1,374 1,395 8 
Ta t Kredileri 501 18,138 18,639 79 
htiyaç Kredileri 975 6,523 7,498 13 

Di er -  -  -  -  
Taksitli Ticari Krediler-YP -  -  -  -  

yeri Kredileri -  -  -  -  
Ta t Kredileri -  -  -  -  
htiyaç Kredileri -  -  -  -  

Di er -  -  -  -  
Kurumsal Kredi Kartlar -TP 4,669 -  4,669 -  
    Taksitli -  -  -  -  
    Taksitsiz 4,669 -  4,669 -  
Kurumsal Kredi Kartlar -YP -  -  -  -  
    Taksitli -  -  -  -  
    Taksitsiz -  -  -  -  
Toplam  16,724 57,293 74,017 554 

6.6 Kredilerin kullan c lara göre da l m :  

Cari Dönem Önceki Dönem 
Kamu - - 
Özel 946,474 723,076
Toplam 946,474 723,076

 

6.7 Yurtiçi ve yurtd kredilerin da l m :    

Cari Dönem Önceki Dönem 
Yurtiçi Krediler 946,474 723,076 
Yurtd Krediler - - 
Toplam 946,474 723,076 

 

6.8 Ba l ortakl k ve i tiraklere verilen krediler:   

Cari Dönem Önceki Dönem 
Ba l ortakl k ve i tiraklere verilen do rudan krediler  81 - 
Ba l ortakl k ve i tiraklere verilen dolayl krediler - - 

Toplam 81 - 

 

6.9 Kredilere ili kin olarak ayr lan özel kar l klar:     

Cari Dönem Önceki Dönem 
Özel Kar l klar 

Tahsil mkan S n rl Krediler ve Di er Alacaklar çin Ayr lanlar  2,029 4,654 
Tahsili üpheli Krediler ve Di er Alacaklar çin Ayr lanlar 3,314 360 
Zarar Niteli indeki Krediler ve Di er Alacaklar çin Ayr lanlar 10,542 8,971 

Toplam 15,885 13,985 
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6.10 Donuk alacaklara ili kin bilgiler (Net):    

6.10.1 Donuk alacaklardan bankaca yeniden yap land r lan ya da yeni bir itfa plan na ba lanan 
krediler ve di er alacaklara ili kin bilgiler:    

III. Grup IV. Grup V. Grup 

 

Tahsil mkan S n rl 
Krediler ve Di er 

Alacaklar 

Tahsili üpheli 
Krediler ve Di er 

Alacaklar 

Zarar Niteli indeki 
Krediler ve Di er 

Alacaklar 

    

Cari Dönem - - - 
(Özel Kar l klardan Önceki Brüt Tutarlar)    

Yeniden Yap land r lan Krediler ve Di er Alacaklar - - - 
Yeni Bir tfa Plan na Ba lanan Krediler ve Di er Alacaklar - - - 

Önceki Dönem    
(Özel Kar l klardan Önceki Brüt Tutarlar) - - - 

Yeniden Yap land r lan Krediler ve Di er Alacaklar - - - 
Yeni Bir tfa Plan na Ba lanan Krediler ve Di er Alacaklar - - -  

6.10.2 Toplam  donuk alacak hareketlerine ili kin bilgiler:   

III. Grup IV. Grup V. Grup 

  

Tahsil mkan S n rl 
Krediler ve Di er 

Alacaklar 

Tahsili üpheli 
Krediler ve Di er 

Alacaklar 

Zarar Niteli indeki 
Krediler ve Di er 

Alacaklar 

    

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 4,654 360 8,971 
(*) Dönem çinde ntikal (+) 5,149 7 537 
Di er Donuk Alacak Hesaplar ndan Giri (+) - 7,173 3,623 
Di er Donuk.Alacak Hesaplar na Ç k (-) 7,173 3,623 - 
(*) Dönem çinde Tahsilat (-) 601 603 - 
Aktiften Silinen (-) - - 2,589 

Dönem Sonu Bakiyesi 2,029 3,314 10,542 
Özel Kar l k (-) 2,029 3,314 10,542 

Bilançodaki Net Bakiyesi - - - 

 

6.11 Zarar niteli indeki krediler ve di er alacaklar için tasfiye politikas n n ana hatlar :  

30.06.2001 tarih 24448 say l Resmi Gazete de yay mlanan 4672 ve 4491 say l Kanunlar ile 
de i ik 4389 say l Bankalar Kanunu nun 3.maddesinin 11. f kras ve 11. maddesinin 12.f kras 
hükmüne istinaden yay mlanan Bankalarca Kar l k Ayr lacak Kredilerin ve Di er Alacaklar n 
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr lacak Kar l klara li kin Esas ve Usuller Hakk nda 
Yönetmeli i esaslar na göre tahsilinin mümkün olmad na kanaat getirilen kredi ve di er 
alacaklar Banka üst yönetimince al nan karar do rultusunda Vergi Usul Kanunu gerekleri yerine 
getirilerek aktiften silinmektedir. 

7. Banka n n faktoring alacaklar na ili kin bilgiler: 

Bankan n faktoring alaca yoktur.  
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8. Vadeye kadar elde tutulacak menkul de erlere ili kin bilgiler (Net):   

8.1 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de erlere ili kin bilgiler:   

Cari Dönem Önceki Dönem 

 

Borçlanma Senetleri 398,498

 

426,187

 

Borsada lem Görenler 366,832

 

394,521

 

Borsada lem Görmeyenler 31,666

 

31,666

 

De er Azalma Kar l

 

-  - 
Toplam 398,498

 

426,187

   

8.2 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de erlerin y l içindeki hareketleri:    

Cari Dönem Önceki Dönem 

 

Dönem Ba ndaki De er  426,187

 

518,109

 

Parasal Varl klarda Meydana Gelen Kur Farklar

 

(2,590)

 

(7,018)

 

Y l çindeki Al mlar 40,815

 

275,751

 

Sat ve tfa Yolu le Elden Ç kar lanlar (*) (65,914)

 

(297,666)
Parasal Varl klarda Meydana Gelen Enflasyon Farklar  - (62,989)
Dönem Sonu Toplam

 

398,498

 

426,187

  

(*) 2005 y l içerisinde 21,188 YTL lik  (2004: 22,774 YTL) sat ve yine y l içerisinde 44,726 YTL lik (2004: 
274,892 YTL) itfa gerçekle mi tir.  

8.3 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de erlerin izlendi i hesaplara ili kin bilgiler:   

Cari Dönem Önceki Dönem 

 

Maliyet Bedeli De erlenmi 
Tutar

  

Maliyet Bedeli De erlenmi 
Tutar

  

TP YP TP YP TP YP TP YP 
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul 
De erler 
Teminata Verilen/Bloke Edilen  49,902 86,791 51,858 88,204 10,161 58,562 13,293 58,752
Repo lemlerine Konu Olan  109,685 104,333 116,857 108,642 154,363 29,773 169,215 29,706
Yap sal Pozisyon Olarak Tutulan - - - - - - - -
Menkul K ymet Ödünç Piyasas ndan Alacaklar

 

- - - - - - - -
Menkul K ymet Ödünç Piyasas Teminatlar

 

- - - - - - - -
Di er - - - - - - - -
Dönem Sonu Toplam

 

159,587 191,124 168,715 196,846 164,524 88,335 182,508 88,458

 

Vadeye kadar elde tutulacak menkul de erler tutar içinde, yukar da verilen tutarlar haricinde 
47,787 YTL (31 Aral k 2004: 173,328 YTL) tutar nda serbest amaçl vadeye kadar elde tutulacak 
menkul de erler bulunmaktad r.  
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8.4 Teminata verilen / bloke edilen vadeye kadar elde tutulacak menkul de erler:  

Teminat olarak gösterilen vadeye kadar elde tutulacak menkul de erler disponibilite, döviz ve 
interbank piyasas i lemleri, MKB repo ve takasbank i lemlerine teminat olarak tutulan  
136,693 YTL (31 Aral k 2004: 68,723 YTL) tutar ndaki Devlet ç Borçlanma Senetlerinden 
olu maktad r.   

Cari Dönem Önceki Dönem 

 

      TP         YP TP YP 
Bono  - - - - 
Tahvil ve Benzeri Menkul De erler 49,902 86,791 10,161 58,562 
Di er  - - - - 
Toplam 49,902 86,791 10,161 58,562 

 

8.5 Repo i lemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak menkul de erler:   

Cari Dönem Önceki Dönem 

  

TP YP TP YP 
Devlet Tahvili 109,685 104,333 154,363 29,773 
Hazine Bonosu  - - - - 
Di er Kamu Borçlanma Senetleri - - - - 
Banka Bonolar ve Banka Garantili Bonolar - - - - 
Varl a Dayal Menkul K ymetler - - - - 
Di er - - - - 
Toplam 109,685 104,333 154,363 29,773 

 

8.6 Yap sal pozisyon olarak tutulan vadeye kadar elde tutulacak menkul de erler: Yoktur.  

9. tiraklere ili kin bilgiler (Net): Yoktur.  

10. Ba l ortakl klara ili kin bilgiler (Net):   

10.1 Ba l ortakl klara ili kin bilgiler aç klan r.   

10.1.1 Ba l ortakl klara ili kin bilgiler (Hareket tablosu):  

(*) III. Bölüm I. k s mda aç klanan cari y lda muhasebe politikalar ve de erleme esaslar nda yap lan de i ikli in 
etkisidir. 

(**) Esas itibariyle yurtd ba l ortakl n enflasyon ile devalüasyon fark ndan kaynaklanmaktad r.    

Cari Dönem Önceki Dönem 

 

Dönem Ba De eri 13,915 5,003
Dönem çi Hareketler  (6,071) 8,912

Al lar 2,998 - 
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri -  - 
Cari Y l Pay ndan Al nan Kar/Zarar  -  9,035
Ba ka Hesaba Transfer (*) 9,548 - 
Sat lar -  - 
Yeniden De erleme Art (**) -  (123) 
De er Azalma Kar l klar

 

479 - 
Dönem Sonu De eri 7,844 13,915
Sermaye Taahhütleri - - 
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10.1.2 Ba l ortakl klara yap lan yat r mlar n de erlemesi:   

Muhasebe politikalar nda aç kland gibi Banka cari dönemde ba l ortakl klar n maliyet 
de erlerinden varsa de er dü üklü ünü ar nd rarak kay tlar na yans tm t r.    

Cari Dönem Önceki Dönem 

 

Maliyet De eri le De erleme 7,844 - 
Rayiç De er le De erleme - - 
Özsermaye Yöntemi le De erleme - 13,915

  

10.1.3 Borsaya kote edilen ba l ortakl klar: Yoktur.   

10.1.4 Ba l ortakl klara ili kin bilgiler:    

Ünvan

 

Adres 
( ehir/ Ülke) 

Ana Ortakl k Bankan n Pay Oran -
Farkl ysa Oy Oran (%) 

Di er Ortaklar n 
Pay Oran (%) 

    

1)  Anadolu Yat r m Menkul De erler A. . stanbul / Türkiye 82.0 18.0 
2)  Anadolubank Offshore Ltd. Lefko e / K br s 99.4  0.6 
3)  Anadolubank Finansal Kiralama A. . stanbul / Türkiye 99.9                    0.1  

Yukar daki s raya göre ba l ortakl klar:    

Aktif 
Toplam

  

Özkaynak 
Sabit Varl k 

Toplam

 

Faiz 
Gelirleri 

Menkul De er 
Gelirleri 

Cari Dönem 
Kâr/Zarar

 

Önceki Dönem 
Kâr/Zarar

 

Rayiç 
De eri 

        

1) 6,621 5,507 125 450 2,844 1,005

 

592 - 
2) 364,098 5,473 18 29,351 18,483 4,801

 

13,285 - 
3) 3,151 2,966 132 - - (34) - -  

10.1.5 Ba l ortakl klara ili kin sektör bilgileri ve bunlara ili kin kay tl tutarlar :    

Cari Dönem Önceki Dönem

  

Ba l Ortakl klar  
Bankalar                            667 10,215

 

Sigorta irketleri - - 
Faktoring irketleri             - - 
Leasing irketleri               .  2,998

 

- 
Finansman irketleri                - - 
Di er Mali Ba l Ort.                                       4,179

 

3,700

 

Di er Mali Olmayan Ba l Ort. - -    

Toplam 7,844

 

13,915

 

10.1.6   Cari dönem içinde elden ç kar lan ba l ortakl klar: Yoktur.  
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10.1.7 Cari dönem içinde sat n al nan ba l ortakl klar:   

Unvan

 
Al Fiyat

 
Al Tarihindeki Piyasa 

veya Borsa De eri 
Pe in ve/veya Vadeli 
Al ma li kin Bilgi 

Anadolu Finansal Kiralama A. . 2,998 -  * 

 

* Banka, cari y lda, Anadolu Finansal Kiralama A. . ye nakit olarak 2,998 YTL sermaye koymu tur. 

Banka, 30 Aral k 2003 tarihli ve 113 numaral Yönetim Kurulu Karar ile 3,000 YTL sermayeli 
bir leasing irketi kurulu u için BDDK ya ba vurmu tur. Söz konusu irket 8 Aral k 2005 
tarihinde tescil edilmi , kurulu u ile ilgili ilan 14 Aral k 2005 te resmi gazetede yay mlanm ve 

irket bu tarihten itibaren faaliyetlerine ba lam t r.  

Ayr ca, Yönetim Kurulu nun 16.01.2004 tarih ve 8 say l karar do rultusunda Hollanda da bir 
banka kurulmas için BDDK ya ba vurulmu tur. Bu mali tablo ve dipnotlar n yay mlanma tarihi 
itibariyle, bu banka henüz faaliyete ba lamam t r. 

11. Di er yat r mlara ili kin aç klamalar: Yoktur.     

12. Finansal kiralama alacaklar na ili kin bilgiler (Net): Yoktur. 

13. Muhtelif alacaklar kaleminde yer alan aktiflerin vadeli sat ndan do an alacaklara ili kin 
bilgiler:  Yoktur.  

14. Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar na ili kin aç klamalar:  

14.1 Krediler faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar na ili kin bilgiler:   

Cari Dönem Önceki Dönem 
Kredi Faiz. Gelir. Tahakkuk Reeskontlar

 

TP YP TP YP 

     

Faiz Tahakkuklar

 

133 37 50 4 
Faiz Reeskontlar

 

5,218 2,768 6,402 1,720 
Kredi Komisyon ve Di er Gelirler, Tahakkuklar

 

15 1 5 - 
Kredi Komisyon ve Di er Gelirler Reeskontlar

 

20 4 26 6 
Toplam 5,386 2,810 6,483 1,730 

 

14.2 Di er faiz ve gelir reeskontlar na ili kin bilgiler:   

Cari Dönem Önceki Dönem 
Di er Faiz ve Gelir Reeskontlar

 

TP YP TP YP 

     

Al m Sat m Amaçl Menkul De erlerin 286 - 6,794 1 
Sat lmaya Haz r Menkul De erlerin -  - - - 
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De erlerin 9,670 6,758 24,350 3,399 
Ters Repo lemleri Faiz Reeskontlar

  

-  - 61 - 
Zorunlu Kar l klar Faiz Reeskontlar

 

861 320 659 - 
Türev     Finansal Araçlar Reeskontlar

 

335  - 3,394 - 
Faiz ve Gelir Reeskontlar

  

-  - - - 
Kur Gelir Reeskontlar

 

335  - 3,394 - 
Faktoring Alacaklar na li kin Reeskontlar  -  - - - 
Di er 1,111 4,806 212 300      

Toplam 12,263 11,884 35,470 3,700 
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15. Maddi duran varl klara ili kin bilgiler(Net):   

Gayrimenkul

 
Finansal Kiralama

 
le Edinilen MDV  Araçlar  Di er MDV  Toplam 

Önceki Dönem Sonu:      
Maliyet 4,598 -  3,021 43,006 50,625 
Birikmi Amortisman (-)  570 -  1,297 31,523 33,390 
Net Defter De eri  4,028 -  1,724 11,483 17,235 

Cari Dönem Sonu:           
Dönem Ba Net Defter De eri  4,028 -  1,724 11,483 17,235 
ktisap Edilenler  21 -  307 8,006 8,334 

Elden Ç kar lanlar (-)  -  -  -  -  -  
De er Dü ü ü(*)  -  -  -  -  -  
Amortisman Bedeli (-)  94 -  437 5,165 5,696 
Y.d t Kayn.Net Kur Farklar (-) -  -  -  -  -  
Dönem Sonu Maliyet 4,619 -  3,328 51,012 58,959 
Dönem Sonu Birikmi Amortisman (-)

 

664 -  1,734 36,688 39,086 
Kapan Net Defter De eri 3,955 -  1,594 14,324 19,873 

15.1 Münferit bir varl k cari y lda kaydedilmi veya iptal edilmi de er azal n n tutar mali 
tablolar n bütünü aç s ndan önem te kil etmekteyse;  

De er azal n n kaydedilmesine veya iptal edilmesine yol açan olaylar ve artlar yoktur. 

Mali tablolarda kaydedilen veya iptal edilen de er azal yoktur. 

15.2 Cari dönemde kaydedilmi veya iptal edilmi olan ve herbiri veya baz lar mali tablolar n bütünü 
aç s ndan önemli olmamakla birlikte toplam mali tablolar n bütünü aç s ndan önemli olan de er 
dü üklükleri için ilgili varl k gruplar itibar yla ayr lan veya iptal edilen de er azal tutarlar 
ile bunlara neden olaylar  

Yoktur. 

16. Maddi olmayan duran varl klar için aç klanmas gereken bilgiler: 

16.1 Faydal ömür veya kullan lan amortisman oranlar :   

Maddi olmayan bir duran varl n amortismana tabi de eri, faydal ömrüne sistemli bir biçimde 
da t lmakta ve amortisman süresi, ilgili varl k kullan ma girdikten sonra ba layarak tahmini 
faydal ömrü boyunca itfa edilmektedir.    

16.2 Kullan lan amortisman yöntemleri : Maddi olmayan duran varl klar için enflasyon muhasebesine 
göre yeniden ifade edilmi tutarlar üzerinden do rusal amortisman metoduna göre amortisman 
ayr lmakta olup, kullan lan amortisman oran % 20 dir.   

16.3 Dönem ba ve dönem sonundaki brüt defter de eri ile birikmi amortisman tutarlar :   

Cari Dönem Önceki Dönem 
Brüt Defter De eri  1,320 1,314 
Birikmi Amortisman (1,282) (1,248)    

Toplam 38 66 
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16.4 Dönem ba ve dönem sonu aras nda a a da belirtilen bilgileri içeren hareket tablosu :    

Cari Dönem 

  

Dönem Ba

 

66 
Bünyede Dahili Olarak Olu turulan Tutarlar - 
Birle me, Devir ve ktisaplardan Kaynaklanan laveler  6 
Kullan m D B rak lanlar ve Sat lar - 
De er Art veya Dü ü ü Nedeniyle De erleme Fonuna Kaydedilen Tutarlar - 
Gelir Tablosuna Kaydedilmi Olan De er Azal lar

 

- 
Gelir Tablosundan ptal Edilen De er Azal lar

 

- 
Amortisman Gideri (-) 34 
Yurtd tiraklerden Kaynaklanan Net Kur Farklar

 

- 
Defter De erinde Meydana Gelen Di er De i iklikler  -   

Dönem Sonu  38 

 

16.5 Mali tablolar n bütünü aç s ndan önem arz eden bir maddi olmayan duran varl k bulunmas 
durumunda, bunun defter de eri, tan m ve kalan amortisman süresi  

Yoktur.  

16.6 Devlet te vikleri kapsam nda edinilen ve ilk muhasebele tirmede rayiç de eri ile kaydedilmi 
olan maddi olmayan duran varl klar için a a daki tabloda yer alan hususlara ili kin bilgi  

Yoktur.  

16.7 Devlet te vikleri kapsam nda edinilen ve ilk muhasebele tirmede rayiç de eri ile kaydedilmi 
olan maddi olmayan duran varl klar n ilk kay t tarihinden sonraki de erlemelerinin hangi 
yönteme göre yap ld : Yoktur.  

16.8 Kullan m nda herhangi bir k s tlama bulunan veya rehnedilen maddi olmayan duran varl klar n 
defter de eri : Yoktur.  

16.9 Maddi olmayan duran varl k edinimi için verilmi olan taahhütlerin tutar : Yoktur.  

16.10 Yeniden de erleme yap lan maddi olmayan duran varl klar için varl k türü baz nda aç klamalar :  
Yoktur.  

16.11 Dönem içinde gider kaydedilen ara t rma-geli tirme giderleri: Yoktur.  

16.12 erefiyeye ili kin bilgiler: Yoktur.   

16.13 erefiyenin defter de erinin dönem ba , dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketleri : Yoktur.   

16.14 Negatif erefiyenin defter de erinin dönem ba , dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketleri : 
Yoktur. 
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17. Ertelenmi vergi aktifi  

31 Aral k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle ertelenmi vergi aktifi ve pasifini do uran kalemler 
a a daki gibidir:  

Cari Dönem Önceki Dönem 

   

Ertelenen vergi aktifi 5,436 4,260    
Menkul k ymetlerin VUK ve BDDK de erleme fark

 

3,938 3,573    
K dem ve ihbar tazminatlar kar l

 

272 170    
BDDK ve VUK amortisman fark

 

245 89    
Jestiyon primi için ayr lan kar l k 455 405    
Di er Kar l klar 496 -    
ç verim farklar

 

30 23 
Ertelenen vergi pasifi 56 982 
   Türev i lemler reeskontu 56 940    

ç verim farklar

 

- -    
Hisse senetleri de er art

 

- 42    

Ertelenmi vergi aktifi, net 5,382 3,278 

18. Di er aktiflere ili kin bilgiler:   

18.1 Pe in ödenen gider, vergi ve benzeri i lemlere ili kin bilgiler:  

Cari Dönem Önceki Dönem 

   

Elden ç kar lacak menkuller 299 2,021 
Verilen avanslar 17 7 
Pe in ödenmi giderler- Sigorta Masraf

 

- 184 
Pe in ödenmi giderler- Di er 1,415 1,597 
Pe in ödenen vergi 12,693 11,960 
Di er 489 144    

Toplam 14,912 15,913 

 

18.2 Bilançonun di er aktifler kalemi, bilanço d taahhütler hariç bilanço toplam n n % 10 unu 
a yor ise bunlar n en az %20 sini olu turan alt hesaplar n isim ve tutarlar : Yoktur.  
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II. Pasif Kalemlere li kin Olarak Aç klanmas Gereken Hususlar    

1. Mevduat n vade yap s na ili kin bilgiler:  

Cari Dönem:  

Vadesiz 
7 Gün 
hbarl

 

1Aya Kadar

 

1-3 Ay 3-6 Ay 6 Ay-1 Y l

 

1 Y l ve 
Üstü 

        

Tasarruf Mevduat

 

22,266 - 64,487 355,110 86,631 116 1,321 
Döviz Tevdiat Hesab

 

133,639 - 77,267 380,956 31,501 1,960 840 
Yurt içinde Yer. K. 131,639 - 73,689 369,015 31,082 1,797 840 
Yurtd nda Yer.K 2,000 - 3,578 11,941 419 163              - 

Resmi Kur. Mevduat

 

2 - 2,635 9,166 11,267 24,102              - 
Tic. Kur. Mevduat

 

43,615 - 14,349 16,048 2,334 -  -  
Di . Kur. Mevduat

 

4,417 - 392 47 228 - -  
K ymetli Maden DH -  - -  -  -  -  -  
Bankalararas Mevduat 373 - 52,975 -  -  -  -  

TC Merkez B. -  - -  -  -  -  -  
Yurtiçi Bankalar 106 - 25,136 -  -  -  -  
Yurtd Bankalar 267 - 27,839 -  -  -  -  
Özel Finans K. -  - -  -  -  -  -  
Di er -  - -  -  -  -  -          

Toplam 204,312 - 212,105 761,327 131,961 26,178 2,161 

 

Önceki Dönem:  

Vadesiz 
7 Gün 
hbarl

 

1Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6 Ay-1 Y l

 

1 Y l ve 
Üstü 

        

Tasarruf Mevduat

 

18,090 - 140,533 186,297 5,121 174 328 
Döviz Tevdiat Hesab

 

177,617 - 195,445 344,350 9,544 2,308 2,180 
Yurt içinde Yer. K. 173,947 - 192,829 340,711 7,867 2,125 2,180 
Yurtd nda Yer.K 3,670 - 2,616 3,639 1,677 183 - 

Resmi Kur. Mevduat

 

45 - 9,801 7,498 - 4 1 
Tic. Kur. Mevduat

 

38,995 - 14,551 23,517 582 9 - 
Di . Kur. Mevduat

 

16,801 - 641 2,111 - 1 - 
K ymetli Maden DH - - - - - - - 
Bankalararas Mevduat 4,100 - 38,324 - - - - 

TC Merkez B. - - - - - - - 
Yurtiçi Bankalar 20 - 16,285 - - - - 
Yurtd Bankalar 4,080 - 22,039 - - - - 
Özel Finans K. - - - - - - - 
Di er - - - - - - -         

Toplam 255,648 - 399,295 563,773 15,247 2,496 2,509 
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1.1  Mevduat sigortas kapsam nda bulunan ve mevduat sigortas limitini a an tasarruf mevduat na 

ili kin bilgiler:     

Tasarruf Mevduat

 
Mevduat Sigortas

 
Kapsam nda 

Bulunan 

Mevduat Sigortas

 
Kapsam nda 

Bulunan 

Mevduat  
Sigortas

 

Limitini A an

 
Mevduat  
Sigortas

 

Limitini A an 

  

Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem

 

Önceki Dönem 

     

Tasarruf Mevduat

 

217,445 152,493 312,486 198,050
Tasarruf Mevduat Niteli ini Haiz DTH 149,786 162,279 316,614 390,338
Tasarruf Mevduat Niteli ini Haiz Di .H. - - - - 
Yurtd ubelerde Bulunan Yabanc 
Mercilerin Sigortas na  Tabi Hesaplar - - - - 
K y Bnk.Blg. ubelerde Bulunan Yabanc 
Mercilerin Sigortas na Tabi Hesaplar - - - -      

Toplam 367,231 314,772 629,100 588,388

 

3 Temmuz 2003 tarihli ve 25157 (mükerrer) say l Resmi Gazete de yay mlanan 1083 no lu 
BDDK karar ile 5 Temmuz 2004 tarihinden sonra bankalardaki tasarruf mevduatlar n n  
50 YTL ye kadar olan bölümü sigorta kapsam ndad r.  

1.2 Mevduat sigortas kapsam nda bulunmayan tasarruf mevduat : Yoktur.  

2. Repo i lemlerinden sa lanan fonlara ili kin bilgiler:  

3. Al nan kredilere ili kin bilgiler:   

Cari Dönem Önceki Dönem 

 

TP YP TP YP 

     

K sa Vadeli 7,793 86,607 8,478

 

55,483

 

Orta ve Uzun Vadeli 27,000 67,050 - 67,240

      

Toplam 34,793 153,657 8,478

 

122,723

  

Banka, 8 Aral k 2004 tarihinde The Bank of New York arac l yla bir y l vade ve y ll k 3.481% 
faiz oran ile 50,000,000 ABD Dolar ve 4 A ustos 2005 tarihinde de,  bir y l vade ve y ll k 
Libor+0.6 faiz oran ile 100,000,000 ABD Dolar sendikasyon kredisi, ve 28 Aral k 2005 
tarihinde Morgan Stanley Bank International Limited arac l yla on y l vade ve y ll k 9.95% faiz 
oran ile 27,000,000 YTL kredi kullanm t r.  

Banka cari y lda 50,000,000 ABD Dolar sendikasyon kredisi borcunu geri ödemi tir.  

Cari Dönem Önceki Dönem 

 

TP YP TP YP 

     

Yurtiçi lemlerden 170,427 - 326,464

 

- 
Mali Kurum ve Kurulu lar 169,977 - 326,464

 

- 
Di er Kurum ve Kurulu lar - - - - 
Gerçek Ki iler 450 - - - 

Yurtd lemlerden - 95,573 - 32,398

 

Mali Kurum ve Kurulu lar - 95,573 - 32,398

 

Di er Kurum ve Kurulu lar - - - - 
Gerçek Ki iler - - - -      

Toplam 170,427 95,573 326,464

 

32,398

 



Anadolubank Anonim irketi   
31 Aral k 2005 Tarihi tibariyle 
Konsolide Olmayan Mali Tablolara li kin Dipnotlar 
(Para birimi: Tutarlar Bin Yeni Türk Liras olarak ifade edilmi tir.)     

52

 
3.1 Banka n n yükümlülüklerinin yo unla t alanlara ili kin ilave aç klamalar: 

Banka, fonlama kaynaklar n mü teri mevduat ve yurtd ndan kullan lan krediler ile 
çe itlendirmektedir. Banka, ube baz nda fon sa layan mü teri yo unla mas analizi yapmakta ve 
yo unla ma ya anan ubelerde mü terilerin tabana yayg nla t r lmas ile ilgili k sa ve uzun vadeli 
önlemler almaktad r.    

4. hraç edilen menkul de erlere ili kin aç klama: Yoktur.  

5. Fonlara ili kin aç klamalar: Yoktur.  

6. Muhtelif borçlara ili kin aç klamalar:       

Cari Dönem Önceki Dönem 

   

Al nan Nakdi Teminatlar n Tutar

 

126 100  

Nakdi teminatlar, krediler, teminat mektuplar , harici garantiler, kabul kredileri ve kiral k kasalar 
için al nan nakdi teminatlardan olu maktad r. 

7. Bilançonun di er yabanc kaynaklar kalemi, bilanço d taahhütler hariç bilanço 
toplam n n %10 unu a yorsa, bunlar n en az %20 sini olu turan alt hesaplar n isim ve 
tutarlar :   

Bilançonun di er yabanc kaynaklar kalemi, bilanço d taahhütler hariç bilanço toplam n n 
%1 ini (31 Aral k 2004: %1) olu turmaktad r. 

8. Ödenecek vergi, resim, harç ve primlere ili kin aç klamalar: 

8.1 Vergilere li kin Bilgiler  

Cari Dönem Önceki Dönem 

   

Menkul Sermaye rad Vergisi 1,196 3,759 
Gayrimenkul Sermaye rad Vergisi 116 85 
BSMV 1,100 - 
Kambiyo Muameleleri Vergisi 94 1,125 
Ödenecek Katma De er Vergisi 42 48 
Di er 695 655    

Toplam 3,243 5,672 

8.2 Primlere li kin Bilgiler  

Cari Dönem Önceki Dönem 

   

Sosyal Sigorta Primleri-Personel 314 251 
Sosyal Sigorta Primleri- veren 461 372 
Banka Sosyal Yard m Sand Primleri-Personel - - 
Banka Sosyal Yard m Sand Primleri- veren - - 
Emekli Sand Aidat ve Kar l klar -Personel - - 
Emekli Sand Aidat ve Kar l klar - veren - - 

sizlik Sigortas -Personel 22 - 
sizlik Sigortas veren 43 - 

Di er - -    

Toplam 840 623 
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9. Faktoring borçlar na ili kin aç klamalar: Yoktur.  

10. Finansal kiralama i lemlerinden do an yükümlülüklere ili kin aç klamalar: Yoktur.  

11. Faiz ve gider reeskontlar na ili kin bilgiler:    

Cari Dönem Önceki Dönem 

  

TP YP TP YP 

     

Mevduat Faiz Reeskontlar

 

10,784 1,707 3,130 906 
Kullan lan Kredi Faiz Reeskontlar

 

111 2,607 382 1,328
Tahviller Faiz Reeskontlar

 

- - - - 
Repo lemleri Faiz Reeskontlar

 

302 2,427 162 333 
Türev Finansal Araçlar Reeskontlar

 

152 - 262 - 
Faiz ve Gider Reeskontlar

 

- - - - 
Kur Gider Reeskontlar

 

152 - 262 - 
Faktoring Borçlar na li kin Reeskontlar - - - - 
Di er Faiz ve Gider Reeskontlar

 

1,102 63 696 -      

Toplam 12,451 6,804 4,632 2,567

12. Kar l klara ve sermaye benzeri kredilere ili kin aç klamalar:    

12.1 Genel kar l klara ili kin bilgiler:   

Cari Dönem Önceki Dönem 

   

Genel Kar l klar   
I. Grup Kredi ve Alacaklar çin Ayr lanlar 5,120 3,642 
II. Grup Kredi ve Alacaklar çin Ayr lanlar  58 12 
Gayrinakdi Krediler çin Ayr lanlar 1,023 878 
Di er 43 559    

Toplam 6,244 5,091 

  

12.2 K dem ve ihbar tazminatlar na ili kin yükümlülükler:  

5 ÖD 4 ÖD 3 ÖD 2 ÖD 
Önceki 

D. 
Cari 
D. 

       

Fiili K dem ve hbar Tazminat Ödemesi(*) 11 71 205 513 700 718 
K dem ve hbar Tazminat Yükümlülü ü(*) 292 918 1,394 4,045 6,889 7,732 
Fiili Ödeme Oran

 

0.04 0.08 0.15 0.13 0.12 0.09 
K dem ve hbar Tazminat Kar l Oran

 

0.81 1.52 2.76 5.71 8.24 9.77 
Muhtemel K dem ve hbar Tazminat Y. K. 2 14 38 231 568 756 

(*) Nominal tutarlar ile gösterilmi tir. 

Banka ayr ca, cari y lda 150 YTL izin paras kar l ay rm t r. 

12.3 Banka n n emeklilik haklar ndan do an yükümlülü ü: Yoktur. 

12.4 Kar l klar n niteli i, beklenen ödemenin zamanlamas ve miktar belirsizliklere i aret edilerek 
aç klanmas : Yoktur. 
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12.5 Dövize endeksli krediler kur fark kar l klar : 

Banka, 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle 6,229 YTL (31 Aral k 2004: 7,755 YTL), tutar ndaki 
dövize endeksli krediler kur fark kar l klar n bilançonun aktifindeki krediler kalemiyle 
netle tirmi tir. 

12.6 Teslim tarihine göre muhasebele tirme de er dü ü kar l :  

Cari Dönem Önceki Dönem

   

Te         Teslim tarihine göre muhasebele tirme de er dü ü kar l

 

-

 

-

 

12.7 Tazmin edilmemi ve nakde dönü memi gayrinakdi krediler özel kar l klar :  

Cari Dönem Önceki Dönem

   

Ta        Tazmin  edilmemi ve nakde dönü memi gayrinakdi krediler 
özel kar l klar

 

-

 

-

 

12.8 Di er kar l klara ili kin bilgiler: 

12.8.1 Muhtemel riskler için ayr lan serbest kar l klara ili kin bilgiler: Yoktur. 

12.8.2 Di er kar l klar n, kar l klar toplam n n %10 unu a mas halinde a ma sebep olan kalemler ve 
tutarlar na ili kin bilgiler: Yoktur. 

12.9 Banka n n kulland sermaye benzeri kredilerin say s , vadesi, faiz oran , kredinin temin 
edildi i kurulu ve varsa, hisse senedine dönü türme opsiyonuna ili kin detayl aç klamalar: 

31 Aral k 2005 ve 31 Aral k 2004 tarihleri itibariyle sermaye benzeri kredi bulunmamaktad r.  

12.10 Sermaye benzeri kredilere ili kin bilgiler: Yoktur. 

13. Özkaynaklara ili kin bilgiler:    

13.1 Ödenmi sermayenin gösterimi:   

Cari Dönem Önceki Dönem

    

Hisse Senedi Kar l

 

66,000 66,000
mtiyazl Hisse Senedi Kar l

 

- -  

Yukar da Banka n n ödenmi sermayesi nominal olarak gösterilmi tir. 31 Aral k 2004 tarihi 
itibariyle ödenmi sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan 32,357 YTL 
sermaye yede i bulunmaktad r.  

Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 28 Nisan 2005 tarihinde yay nlad genelge 
ile ödenmi sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan 32,357 YTL sermaye 
yede i, di er sermaye yedekleri yard mc hesab na intikal ettirilmi tir. 

13.2 Ödenmi sermaye tutar , bankada kay tl sermaye sistemi uygulan yor ise kay tl sermaye 
tavan : Kay tl sermaye sistemi uygulanmamaktad r.  

13.3 Cari dönem içinde yap lan sermaye art r mlar ve kaynaklar ile artt r lan sermaye pay na 
ili kin di er bilgiler: Yoktur. 
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13.4 Cari dönem içinde yeniden de erleme fonlar ndan sermayeye ilave edilen k sma ili kin 

bilgiler: Yoktur.  

13.5 Son mali y l n ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri: Yoktur.  

13.6 Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan nan imtiyazlar: Yoktur.         

14.  Hisse senedi ihraç primleri, hisseler ve sermaye araçlar : Yoktur. 

15. Menkul de erler de er art fonuna ili kin aç klamalar: 

15.1 Yabanc para i tirakler, ba l ortakl klar, sat lmaya haz r menkul de er niteli indeki hisse 
senetlerine ili kin kur art lar n n mali tablolardaki gösterim ekline ili kin bilgiler : 

Kur art lar kambiyo karlar içinde muhasebele tirilmektedir. 

15.2 Banka, Döviz Kurlar ndaki De i melerin Etkilerinin Muhasebele tirilmesi esaslar n ilk kez 
uygulad zaman, ilgili tutar n saptanamad durumlar hariç olmak üzere, geçmi 
dönemlerden gelen ve özkaynaklara dahil edilmi birikmi kur fark tutarlar : Yoktur. 

16. Yeniden de erleme fonuna ili kin bilgiler: Yoktur.  

17. Yeniden de erleme de er art na ili kin bilgilerin unsurlar itibariyle aç klanmas :  

Banka 31 Aral k 2003 tarihi itibariyle, gayrimenkullerin ekspertizini yapt rm , sabit k ymetlerini 
ekspertiz de erlerine getirmi ve tespit edilen rayiç bedel ile enflasyon endeksli de er aras ndaki 
fark özkaynaklarda göstermi tir. 31 Aral k 2004 tarihi itibariyle rayiç bedelden olu an 719 YTL 
tutar ndaki pozitif fark geri çevrilmi ve özkaynak içerisinde gösterilmemi tir. 

18. Yasal yedeklere ili kin bilgiler:   

Cari Dönem Önceki Dönem

    

I. Tertip Kanuni Yedek Akçe 3,079

 

922 
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe - - 
Özel Kanunlar Gere i Ayr lan Yedek Akçeler - -    

Toplam 3,079 922 

19. Ola anüstü yedeklere ili kin bilgiler:  

Cari Dönem Önceki Dönem

   

Genel Kurul Karar Uyar nca Ayr lan Yedek Akçe 58,510

 

17,502

 

Da t lmam Kârlar - - 
Birikmi Zararlar - - 
Yabanc Para Sermaye Kur Fark

 

- -    

Toplam 58,510 17,502 
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20.  Sermayede ve/veya oy hakk nda %10 ve bunun üzerinde paya sahip ki i ve kurulu lara 

ili kin    aç klamalar:   

Ad Soyad /Ticari Unvan

 
Pay 

Tutarlar

 
Pay 

Oranlar

 
Ödenmi

 
Paylar 

Ödenmemi

 
Paylar 

     

Haba S nai ve T bbi Gazlar A. .  44,796 %67.9 44,796 - 
M.Rü tü Ba aran 19,301 %29.2 19,301 -      

Toplam 64,097 %97.1 64,097 - 
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III. Gelir Tablosuna li kin Olarak Aç klanmas Gereken Hususlar  

Herhangi bir gruba ya da kaleme ili kin önceki döneme ait temel hata bulunmamaktad r. Cari 
dönemde muhasebe tahminlerinde de i iklik yap lmam t r.  

Gelir tablosunda yer alan di er kalemlerin, grup toplam n n %10 unu a mas halinde bu 
kalemlerin en az %20 sini olu turan alt hesaplar a a da gösterilmi tir.  

18,461 YTL tutar ndaki di er al nan ücret ve komisyonlar tutar n n 4,852 YTL tutar Anadolu 
Yat r m Menkul K ymetler A. . mü terileri ad na yap lan menkul k ymet al m sat m 
komisyonlar ndan, 3,482 YTL tutar Banka n n kurucusu oldu u Anadolubank A. . A Tipi 
De i ken Fonu, Anadolubank A. . B Tipi De i ken Fonu ve Anadolubank A. . B Tipi Likit 
Fonu na ili kin al nan komisyonlardan, 3,704 YTL tutar kredi kart ücret ve komisyonlar ndan, 
1,146 YTL tutar hesap i letim ve ekstre ücret komisyonlar ndan ve 5,277 YTL tutar ise al nan 
di er çe itli ücret ve komisyon gelirlerinden olu maktad r. 3,672 YTL tutar ndaki di er verilen 
ücret ve komisyonlar tutar n n, 967 YTL tutar yurtd muhabirlere verilen masraf ve 
komisyonlardan, 1,235 YTL tutar kredi kartlar na ödenen komisyonlardan, 393 YTL tutar ATM 
için verilen komisyonlardan, 226 YTL tutar EFT için verilen ücret ve komisyonlardan ve 851 
YTL tutar ise verilen di er çe itli ücret ve komisyon giderlerinden  olu maktad r.   

1.1 tirak ve ba l ortakl klardan al nan faiz gelirlerine ili kin bilgiler:    

Cari Dönem Önceki Dönem 

   

tirak ve Ba l Ortakl klardan Al nan Faizler 4,025 20,494  

1.2 Finansal kiralama gelirlerine ili kin bilgiler: Yoktur.  

1.3 Ters repo i lemlerinden al nan faizler:    

Cari Dönem Önceki Dönem 

  

TP YP TP YP 

     

Ters Repo lemlerinden Al nan Faizler 2,144 15 17,576 3 

1.4 Faktoring alacaklar ndan al nan faizlere ili kin bilgi: Yoktur. 
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2. Faiz giderleri  

2.1 tirakler ve ba l ortakl klara verilen faiz giderlerine ili kin bilgiler:     

Cari Dönem Önceki Dönem

    

tirak ve Ba l Ortakl klara Verilen Faizler 505 230  

2.2 Finansal kiralama giderlerine ili kin bilgiler: Yoktur. 

2.3 Mevduata ödenen faizin vade yap s na göre gösterimi:   

Cari Dönem   
Vadeli Mevduat  

 

Hesap Ad

 

Vadesiz 
Mevduat 

1 Aya 
Kadar 

3 Aya 
Kadar 

6 Aya 
Kadar 

1 Y la 
Kadar 

1Y ldan 
Uzun  Toplam 

        

Türk Paras

        

Bankalar Mevduat

 

-

 

1,877

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1,877

 

Tasarruf Mevduat

 

4

 

20,043

 

38,628

 

9,373

 

67

 

175

 

68,290

 

Resmi Mevduat -

 

2,318

 

1,555

 

304

 

831

 

-

 

5,008

 

Ticari Mevduat 15

 

1,725

 

3,395

 

79

 

1

 

-

 

5,215

 

Di er Mevduat 1

 

67

 

152

 

-

 

-

 

-

 

220

 

7 Gün hbarl Mevduat -

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

K ymetli Maden Depo -

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Toplam 20

 

26,030

 

43,730

 

9,756

 

899

 

175

 

80,610

 

Yabanc Para  

             

Dth  103

 

6,814

 

11,652

 

807

 

66

 

59

 

19,501

 

Bankalararas Mevduat 2

 

560

 

-

 

-

 

-

 

-

 

562

 

7 Gün hbarl Mevduat -

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

K ymetli Maden Depo -

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Toplam 105

 

7,374

 

11,652

 

807

 

66

 

59

 

20,063

 

Genel Toplam 125

 

33,404

 

55,382

 

10,563

 

965

 

234

 

100,673

  

Önceki Dönem    

Vadeli Mevduat  

 

Hesap Ad

 

Vadesiz 
Mevduat 

1 Aya 
Kadar 

3 Aya 
Kadar 

6 Aya 
Kadar 

1 Y la 
Kadar 

1 Y ldan 
Uzun  Toplam 

        

Türk Paras

        

Bankalar Mevduat

 

421 1,131

 

- - - -

 

1,552

 

Tasarruf Mevduat

 

26 22,694

 

32,809

 

4,803

 

218 95

 

60,645

 

Resmi Mevduat - 1,845

 

1,403

 

12 3 -

 

3,263

 

Ticari Mevduat 32 4,355

 

3,502

 

28 1 -

 

7,918

 

Di er Mevduat 1 77 46 - - -

 

124 
7 Gün hbarl Mevduat - - - - - -

 

- 
K ymetli Maden Depo - - - - - -

 

- 
Toplam 480 30,102

 

37,760

 

4,843

 

222 95

 

73,502

 

Yabanc Para      

  

Dth  138 7,114

 

16,126

 

811 154 142

 

24,485

 

Bankalararas Mevduat - 420 - - - -

 

420 
7 Gün hbarl Mevduat - - - - - -

 

- 
K ymetli Maden Depo - - - - - -

 

- 
Toplam 138 7,534

 

16,126

 

811 154 142

 

24,905

 

Genel Toplam 618 37,636

 

53,886

 

5,654

 

376 237

 

98,407

  

2.4 Repo i lemlerine verilen faiz tutar :   

Cari Dönem Önceki Dönem 

  

TP YP TP YP 
Repo lemlerine Verilen Faizler 33,143 3,214 41,203 2,022 

2.5 Faktoring i lemlerinden borçlara verilen faizlere ili kin bilgi: Yoktur. 
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3. Di er faaliyet gelirlerine ili kin bilgiler:  

Di er faaliyet gelirleri kalemini olu turan 4,449 YTL nin, 1,795 YTL tutar ndaki k sm 
haberle me gelirlerinden, 973 YTL tutar ndaki k sm çek masraflar kar l , 1,681 YTL 
tutar ndaki k sm ise di er faaliyet gelirlerinden olu maktad r.   

4. Bankalar n kredi ve di er alacaklar na ili kin kar l k giderleri:     

Cari Dönem Önceki Dönem 

   

Kredi ve Di er Alacaklara li kin Özel Kar l klar 4,270 4,161 

III. Grup Kredi ve Alacaklardan 4,270 3,801 

IV. Grup Kredi ve Alacaklardan - 360 

V. Grup Kredi ve Alacaklardan - - 

Genel Kar l k Giderleri 1,153 1,693 

Muhtemel Riskler için Ayr lan Serbest Kar l k Giderleri - - 

Dövize Endeksli Krediler Kur Fark Giderleri - 7,755 

Menkul De erler De er Dü me Giderleri - 8 

Al m Sat m Amaçl Menkul De erler - 8 

Sat lmaya Haz r Menkul De erler - - 

De er Dü ü Kar l Giderleri (*) - - 

tirakler - - 

Ba l Ortakl klar - - 

Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar - - 

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De erler - - 

Di er  - -    

Toplam 5,423 13,617 

 

(*) tirakler, ba l ortakl klar ve vadeye kadar elde tutulacak menkul de erler de er dü ü kar l 

giderleri 

Banka, cari y lda 6,229 YTL tutar nda dövize endeksli krediler kur fark giderini, 2 Kas m 2005 
tarih ve 25984 say l Resmi Gazete de yay mlanan tebli do rultusunda, di er faaliyet 
giderlerinin içerisindeki di er kaleminde göstermi tir.  
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5. Di er faaliyet giderlerine ili kin bilgiler:   

Cari Dönem Önceki Dönem 

   
Personel Giderleri 41,090 35,489
K dem Tazminat Kar l

 

339 337 
Banka Sosyal Yard m Sand Varl k Aç klar Kar l

 

-  - 
Maddi Duran Varl k Amortisman Giderleri  5,818 6,751
Maddi Olmayan Duran Varl k Amortisman Giderleri  34 42 
Di er letme Giderleri 15,336 10,794

Bak m ve Onar m Giderleri 685 721 
Reklam ve lan Giderleri 3,911 431 
Di er Giderler 10,740 9,642

Aktiflerin Sat ndan Do an Zararlar 613 - 
Faaliyet Kiralama Giderleri 6,673 5,947
Di er(*) 16,892 7,308   

Toplam 86,795 66,668

(*) Di er faaliyet giderleri içerisinde, 6,229 YTL tutar nda dövize endeksli krediler kur fark 
giderleri, 3,042 YTL tutar nda di er provizyonlar (2004: -), ve 1,953 YTL (2004: 3,084 
YTL) tutar nda Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu na ödenen primler yer almaktad r. 

6. Ba l ortakl k ve i tiraklerden elde edilen: 

6.1 Ba l ortakl k ve i tiraklerden elde edilen gelir ve giderler:    

Cari Dönem Önceki Dönem 

 

Ba l Ortakl klara li kin Kar ve Zarar (+/-)  5,091 12,947(*)
tiraklere li kin Kar ve Zarar (+/-) - -    

Toplam 5,091 12,947 

 

(*)  lk defa 2004 y l nda özsermaye yöntemi uygulaman n geçmi y l etkilerini de içermektedir.   

6.2 Banka'n n özsermaye yöntemi kulland i tirakleri: Yoktur.  

6.3 Banka'n n dahil oldu u risk grubundaki gerçek ve tüzel ki ilerle yap lan i lemlerden 
kaynaklanan kâr ve zarara ili kin bilgiler:  

Banka, bankac l k i lemleri esnas nda grup irketleriyle çe itli i lemler yapmaktad r. Bu i lemler 
ticari amaçl olup, piyasa fiyatlar ile gerçekle tirilmektedir. Olu an kar/zarar gelir tablosu ile 
ili kilendirilmektedir. 5. Bölüm VIII. K s m'da belirtilen tutarlar içermektedir. 
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7.         Vergi kar l :  

7.1 Hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmi vergi geliri ya da gideri: 

Banka 31 Aral k 2005 itibariyle kay tlar na 16,741 YTL tutar nda cari y l vergi gideri ile  
2,103 YTL tutar nda ertelenmi vergi geliri yans tm t r.  

7.2 Geçici farklar n olu mas ndan veya kapanmas ndan kaynaklanan ertelenmi vergi geliri: 

Geçici Farklar n Olu mas ndan / Kapanmas ndan Kaynaklanan 
Ertelenmi Vergi Geliri / Gideri 

Cari Dönem 

  

Ba l Ortakl klara li kin Kar ve Zarar (+/-)   - 

ndirilebilir Geçici Farklar n Olu mas ndan(+)  - 

ndirilebilir Geçici Farklar n Kapanmas ndan(-)  - 

Vergilendirilebilir Geçici Farklar n Olu mas ndan(+)  2,103 

Vergilendirilebilir Geçici Farklar n Kapanmas ndan(-)  -   

Toplam  2,103 

7.3 Geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnalar itibar yla gelir tablosuna yans t lan 
ertelenmi vergi geliri ya da gideri: 

Kaynaklar tibar yla Gelir Tablosuna Yans t lan Ertelenmi Vergi 
Geliri/Gideri 

Cari Dönem 

  

ndirilebilir Geçici Farklar n Olu mas ndan(+) / Kapanmas ndan (-)  - 

Vergilendirilebilir Geçici Farklar n Olu mas ndan(-) / Kapanmas ndan (+)  2,103 

Mali Zararlar n Olu mas ndan (+) / Kapanmas ndan (-)  - 

Vergi ndirim ve stisnalar n n Olu mas ndan (+) / Kapanmas ndan (-)  -   

Toplam  2,103 
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8. Net dönem kâr ve zarar na ili kin aç klamalar:  

8.1   Ola an bankac l k i lemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteli i, boyutu ve 
tekrarlanma oran n n aç klanmas bankan n dönem içindeki performans n n anla lmas 
için gerekli ise, bu kalemlerin niteli i ve tutar : Yoktur.  

8.2  Mali tablo kalemlerine ili kin olarak yap lan bir tahmindeki de i ikli in kâr/zarara etkisi, 
daha sonraki dönemleri de etkilemesi olas l varsa, o dönemleri de kapsayacak ekilde 
etkisi: Yoktur.  

9. Cari dönemde önemli etkide bulunan veya takip eden dönemlerde önemli etkide bulunaca 
beklenen muhasebe tahminindeki bir de i ikli in niteli i ve tutar

  

Banka n n, 31 Aral k 2004 ve 31 Aral k 2005 tarihleri itibariyle %99 ve %82 oran nda ba l 
ortakl olan s ras yla Anadolu Offshore Ltd. ve Anadolu Yat r m Menkul De erler A. .  
31 Aral k 2004 tarihi itibariyle haz rlanan mali tablolarda özsermaye yöntemine göre 
muhasebele tirilmi tir. Ayr ca, Anadolu Offshore Ltd. in 31 Aral k 2004 net dönem kar temettü 
olarak ba l ortakl klar tutar n n üzerine eklenmesi suretiyle Banka taraf ndan Banka n n  
31 Aral k 2004 tarihli mali tablolar na yans t lm t r. Ancak Banka, 31 Aral k 2005 tarihi 
itibariyle muhasebe politikalar nda yapm oldu u de i iklikle söz konusu ba l ortakl klar n 
maliyet de erlerinden varsa de er dü üklü ü ar nd r larak ili ikteki mali tablolara yans tm t r. 
Yukar da bahsi geçen muhasebe politikas ndaki de i ikli in cari y l mali tablolar üzerinde 
olu an etkisi esas itibariyle Anadolu Offshore Ltd. in 9,548 YTL tutar ndaki geçmi y l birikmi 
karlar n n ba l ortakl klardan di er faiz ve gelir tahakkuk reeskontlar na s n flanmas ndan 
kaynaklanmaktad r. Bu muhasebe politikas ndaki de i ikli in geçmi y llar kar ve zararlar na bir 
etkisi yoktur.  
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IV. Naz m Hesaplara li kin Olarak Aç klanmas Gereken Hususlar  

1.1 Banka'n n birlikte kontrol edilen ortakl yla ilgili arta ba l hususlar: Yoktur.   

Birlikte kontrol edilen ortakl n kendi arta ba l yükümlülüklerine ili kin pay : Yoktur.  

Banka'n n birlikte kontrol edilen ortakl ndaki di er giri imcilerin yükümlülüklerinden 
sorumlu olmas ndan kaynaklanan arta ba l yükümlülükleri: Yoktur.  

1.2 Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarlar tahmin edilemeyen arta ba l zararlara ve 
kazançlara ait bilgiler:   

Citibank N.A. taraf ndan Banka n n bir mü terisinin hesab na gelen 14,750,000 USD ilgili 
firmaya Banka taraf ndan ödenmi tir. Citibank A. . (eski ad yla Citibank N.A.) paran n iadesini 
istemi ancak söz konusu para ödenmi oldu undan ve iade edilemedi inden i bu dava aç lm t r. 
Citibank A. . nin açm oldu u dava ile ilgili mahkeme karar geri al nm olup 11,500,000 USD 
tutar ndaki tazminat talebi de i bu dava aç s ndan red edilmi tir. Bakiye 3,250,000 USD için dava 
devam etmektedir.     

Yukar da bahsedilen dava d nda Banka avukatlar ndan edinilen hukuk beyan na göre  
31 Aral k 2005 tarihi itibariyle Banka aleyhine aç lm olan ve devam eden 4,480 YTL tutar nda  
27 adet dava dosyas bulunmakta olup, Banka, hukuk mü avirinin görü ü do rultusunda,  
söz konusu davalar için, ili ikteki mali tablolarda 929 YTL kar l k ay rm t r. Kar l k tutar , 
di er faaliyetler giderlerinin içersindeki di er kaleminin içinde yer almaktad r (2004: -)  

2003 y l içerisinde Ba bakanl k Sermaye Piyasas Kurulu nun 7 Mart 2003 tarih 2003/11 say l 
Haftal k Bülteni nde di er bir arac kurumdan Anadolu Menkul K ymetler A. . ye ve Anadolu 
Menkul K ymetler A. . nin alt hesaplar aras nda yap lan virman i lemleri ile ilgili olarak, gerçek 
hak sahiplerinin ve bu virmanlar aras ndaki hukuki ili kilerin tesbit edilebilmesi için her iki irket 
nezdinde yürütülen denetlemeler sonuçlan ncaya kadar Anadolu Menkul K ymetler A. . nin 
Sermaye Piyasas Kurulu nun 46. maddesinin 1. f kras n n (g) ve (h) bentleri uyar nca  
7 Mart 2003 tarihinden itibaren, sermaye piyasas faaliyetlerinin tedbiren geçici olarak 
durdurulmas na karar verildi i yay mlanm t r. Bunu takiben Ba bakanl k Sermaye Piyasas 
Kurulu nun 13 Mart 2003 tarih ve DEDA-/-10/180-2905 say l yaz s ile Kurul Karar Organ n n 
13 Mart 2003 tarihli toplant s nda 7 Mart 2003 tarihinde faaliyetleri geçici olarak durdurulan 

irket in, mali durumunda sermaye piyasas faaliyetlerine devam etmesini engelleyecek bir 
durum olmad ndan, 13 Mart 2003 tarihinden itibaren sermaye piyasas faaliyetlerine yeniden 
ba lamas na karar verilmi tir. Söz konusu durum ile ilgili olarak Yat r mc lar Koruma Fonu 
taraf ndan söz konusu arac kurumu temsilen Anadolubank A. ., Anadolu Yat r m Menkul 
K ymetler A. . ve bir ah s aleyhine söz konusu arac kurumun zilyetli inde bulunurken irade 
d elden ç kar lan arac kurum mü terilerine ait hisse senetlerinin tüm semereleri ile birlikte 
daval lardan geri al nmas istemi ve dava sonuna kadar üçüncü ah slara verilmesinin 
önlenmesine ili kin 1,657 YTL tutar nda ihtiyat tedbir davas aç lm t r. Ana ortakl k Banka bu 
davada taraft r ve söz konusu arac kuruma kulland rd kredi için 2003 y l nda tahsil edemedi i 
tutar kadar %100 kar l k ay rm t r. Davan n ana ortakl k Banka lehine sonuçlanmas halinde söz 
konusu arac kurum mü terilerine ait yukar da bahsedilen hisse senetleri ana ortakl k Banka n n 
portföyüne girecek ve hisse senetlerinin de eri tutar nda gelir kay t edilecektir. Söz konusu 
davan n kesinle mi bir sonucu bulunmamaktad r. 
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2. Türev finansal araçlara ili kin bilgiler:  

Cari Dönem Önceki Dönem 

  

Al m Sat m Amaçl lemlerin Türleri  
Döviz ile lgili Türev lemler (I) 695,979

 

457,260

 

Vadeli Döviz Al m Sat m lemleri 459,725

 

242,498

 

Swap Para Al m Sat m lemleri 236,254

 

214,762

 

Futures Para lemleri  - - 
Para Al m Sat m Opsiyonlar

  

- - 
Faiz ile lgili Türev lemler (II)  - - 

Vadeli lem Sözle mesi Al m Sat m lemleri  - - 
Swap Faiz Al m Sat m lemleri  - - 
Faiz Al m Sat m Opsiyonlar

  

- - 
Futures Faiz Al m Sat m lemleri - - 

Di er Al m-Sat m Amaçl Türev lemler (III) - - 
A. Toplam Al m Sat m Amaçl Türev lemler (I+II+III) 695,979

 

457,260

 

Riskten Korunma Amaçl Türev lem Türleri  - -         
Rayiç De er De i ikli i Riskinden Korunma Amaçl

  

- -         
Nakit Ak Riskinden Korunma Amaçl

  

- -         
YP Üzerinden Yap lan tirak Yat r mlar Riskinden Korunma Amaçl

  

- - 
B. Toplam Riskten Korunma Amaçl Türev lemler  - -    

Türev lemler Toplam (A+B) 695,979 457,260

  

3. Bilanço d yükümlülüklere ili kin aç klama:  

3.1 Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktar :  

142,822 YTL tutar nda kredi kartlar harcama limit taahhütleri ve 121,393 YTL tutar nda çek 
ödeme taahhütlerinden olu maktad r.  

3.2 A a dakiler dahil bilanço d kalemlerden kaynaklanan muhtemel zararlar n ve taahhütlerin 
yap s

 

ve tutar :  

Banka bankac l k faaliyetleri kapsam nda çe itli taahhütler alt na girmekte olup, bunlar 
kulland rma garantili kredi taahhütleri, teminat mektuplar , kabul kredileri ve akreditiflerden 
olu maktad r.  

3.2.1 Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve di er akreditifler 
dahil gayrinakdi krediler:  

Banka n n 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle garanti ve kefaletleri, toplam 562,246 YTL (31 Aral k 
2004: 438,876 YTL) tutar nda teminat mektubu, 16,356 YTL (31 Aral k 2004: 14,375 YTL) 
tutar nda aval ve kabul kredileri ve 179,622 YTL (31 Aral k 2004: 243,032 YTL) tutar nda 
akreditifler sebebiyle garanti ve kefaletlerden ve 90,975 YTL (31 Aral k 2004: 29,563 YTL) 
tutar nda di er garantilerden olu maktad r.   

3.2.2 Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri i lemler:  

V. Bölümün IV. K sm n n 3.2.1 maddesinde aç klananlar n haricinde yoktur. 

4. Bilanço d yükümlülüklerinin özellikle yo unla t alanlar: 

V. Bölümün IV. K sm n n 8 inci maddesinde aç klanmaktad r. 
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5. Gayrinakdi kredilerin toplam tutar :  

 
Cari Dönem Önceki Dönem

    
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Aç lan Gayrinakdi Krediler 105,481

 

66,512

 

Bir Y l veya Daha Az Süreli As l Vadeli - - 
Bir Y ldan Daha Uzun Süreli As l Vadeli   105,481

 

66,512

 

Di er Gayrinakdi Krediler 743,718

 

659,334

    

Toplam 849,199

 

725,846

  

6.  Ba kalar nam ve hesab na verilen hizmetlere ili kin aç klamalar: 

Banka ba kalar n n nam ve hesab na al m-sat m ve saklama hizmetleri vermektedir.  

7. Bankan n uluslararas derecelendirme kurulu lar na yapt rm olduklar derecelendirmeye 
ili kin özet bilgiler:   

Banka n n 2005 y l içinde aç klanan, Fitch Ratings irketi taraf ndan yap lan çal maya ili kin 
bilgiler a a da belirtilmektedir.  

Fitch Ratings: A ustos 2005

  

Yabanc Para Taahhütler  
Uzun Vadeli   B+ 
Görünüm Dura an 
Ulusal 
Uzun Vadeli  BBB+ 
Görünüm Dura an 
Bireysel Derecelendirme D 
Destek Notu                                                           4   

Sözkonusu rapor ile Fitch Ratings irketi bir önceki dönem raporunda B olan Banka notunu 
B+ ye yükseltmi , destek notu ise ayn kalm t r.  

Temmuz 2005 tarihinde Moody s Anadolubank a ilk kez kredi notu vermi tir. Moody s 
taraf ndan Anadolubank a verilmi tüm notlar a a daki gibidir. 

Moody s: Temmuz 2005              

 

Yabanc para mevduat    
Not  B2/(Not-Prime) (NP) 
Görünüm  Pozitif 
Finansal Güç   
Not  D- 
Görünüm  Dura an  
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8. Gayrinakdi krediler hesab içinde sektör baz nda risk yo unla mas hakk nda bilgi:  

Cari Dönem Önceki Dönem 

 
TP (%) YP (%) TP (%) YP (%) 

         

Tar m 3,701

 

0.85 3,688

 

0.89 5,898

 

1.77 7,604

 

1.93 
Çiftçilik ve Hayvanc l k  1,808

 

0.42 2,173

 

0.52 4,078

 

1.23 7,456

 

1.89 
Ormanc l k 1,852

 

0.43 1,273

 

0.31 1,804

 

0.54 71 0.02 
Bal kç l k 41 0.01 242 0.0.6 16 - 77 0.02 

Sanayi 116,512

 

26.91 195,735

 

47.03 174,745

 

52.57 221,979

 

56.42 
Madencilik ve Ta ocakç l  4,458

 

1.03 9,531

 

2.29 1,996

 

0.60 456 0.12 
malat Sanayi 108,985

 

25.17 173,815

 

41.76 172,436

 

51.88 221,523

 

56.30 
Elektrik, Gaz, Su 3,069

 

0.71 12,389

 

2.98 313 0.09 - - 
n aat 92,736

 

21.42 27,940

 

6.71 60,849

 

18.31 18,756

 

4.77 
Hizmetler 187,881

 

43.39 177,920

 

42.75 83,693

 

25.18 132,574

 

33.69 
Toptan ve Perakende Ticaret 137,757

 

31.82 107,797

 

25.90 43,603

 

13.12 28,681

 

7.29 
Otel ve Lokanta Hizmetleri 4,559

 

1.05 411 0.10 5,743

 

1.73 761 0.19 
Ula t rma ve Haberle me 7,768

 

1.79 23,302

 

5.60 10,205

 

3.07 15,926

 

4.05 
Mali Kurulu lar 32,177

 

7.43 45,905

 

11.03 13,090

 

3.94 78,266

 

19.89 
Gayrimenkul ve Kiralama Hiz. - - - - 70 0.02 - - 
Serbest Meslek Hizmetleri 822 0.19 98 0.02 8,633

 

2.60 7,627

 

1.94 
E itim Hizmetleri 594 0.14 - - 495 0.15 - - 
Sa l k ve Sosyal Hizmetler 4,204

 

0.97 407 0.10 1,854

 

0.56 1,313

 

0.33 
Di er 32,163

 

7.43 10,923

 

2.62 7,197

 

2.17 12,551

 

3.19          

Toplam  432,993

 

100.00 416,206

 

100.00 332,382

 

100.00 393,464

 

100.00 

9. I ve II nci grupta s n fland r lan gayrinakdi kredilere ili kin bilgiler:  

I inci Grup II nci Grup 

 

TP YP TP YP 

     

Gayrinakdi Krediler  

   

Teminat Mektuplar

 

      - - - - 
Aval ve Kabul Kredileri 432,993

 

129,253

 

- - 
Akreditifler - 16,356

 

- - 
Cirolar - 179,622

 

- - 
Menk. De er h.Sat.Alma Gar. -       - - - 
Faktoring Garantilerinden -    - - - 
Di er Garanti Ve Kefaletler - 90,975

 

- -      

Toplam 432,993

 

416,206

 

- - 



Anadolubank Anonim irketi   
31 Aral k 2005 Tarihi tibariyle 
Konsolide Olmayan Mali Tablolara li kin Dipnotlar 
(Para birimi: Tutarlar Bin Yeni Türk Liras olarak ifade edilmi tir.)     

67

 
V. Özkaynak de i im tablosuna ili kin olarak aç klanmas gereken hususlar 

1. Cari dönemde Finansal Araçlar n Muhasebele tirilmesi Standard n n uygulanmas 
sebebiyle yap lan düzeltmelere ili kin bilgiler:  

1.1 Sat lmaya haz r yat r mlar n yeniden de erlenmesinden sonra meydana gelen art : Yoktur. 

1.2 Nakit ak riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen art : Yoktur. 

1.3 Kur farklar n n dönem ba ve dönem sonundaki tutarlar : Yoktur. 

2. Cari dönemde Finansal Araçlar n Muhasebele tirilmesi Standard n n uygulanmas 
sebebiyle yap lan düzeltmeler : Yoktur. 

3. Temettüye ili kin bilgiler : Yoktur. 

4. Yedek akçeler hesab na aktar lan tutarlar:  

Banka, 31 Aral k 2004 hesap dönemine ait net kar üzerinden 2,157 YTL tutar nda yasal yedek 
akçe ve 41,008 YTL tutar nda ola anüstü yedek akçe ay rm t r. 

5.  Hisse senedi ihrac : Sermaye pay s n flar için kar pay da t lmas , sermayenin geri ödenmesi 
vb. haklar öncelikler ve k s tlamalar yoktur. 

6. Özkaynak De i im Tablosunda yer alan di er sermaye art r m kalemlerine ili kin 
aç klamalar:  
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VI. Nakit ak m tablosuna ili kin olarak aç klanmas gereken hususlar 

1. Nakit Ak m Tablosu nda yer alan di er kalemleri ve döviz kurundaki de i imin nakit ve 
nakde e de er varl klar üzerindeki etkisi:  

Bankac l k faaliyet konusu aktif ve pasiflerde de i im öncesi faaliyet kar içinde yer alan 
(17,226) YTL tutar ndaki Di er kalemi, ödenen vergiler, amortisman hariç di er faaliyet 
giderleri ve ba l ortakl k ve i tiraklerden kar/zarar tutar ndan ve döviz kurundaki de i imin nakit 
ve nakde e de er varl klar üzerindeki etkisinden olu maktad r. 

Bankac l k faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki de i im içinde yer alan 3,001 YTL 
tutar ndaki Di er borçlardaki net art /azal kalemi muhtelif borçlar, di er yabanc kaynaklar, 
ödenecek vergi, resim, harç ve primlerdeki de i imlerden olu maktad r. (20,741) YTL tutar ndaki 
Di er aktiflerdeki net art /azal kalemi ise muhtelif alacaklar ve di er aktifler kalemlerindeki 

de i imden olu maktad r. 

2. tirak, ba l ortakl k ve di er yat r mlar n elde edilmesinden kaynaklanan nakit ak m na 
ili kin bilgiler: 

irketin cari y lda kurdu u Anadolu Finansal Kiralama A. . kurulu undan kaynaklanan 2,998 
YTL de erinde nakit ç k bulunmaktad r. 

3. tirak, ba l ortakl k ve di er i letmelerin elden ç kar lmas na ili kin bilgiler: Yoktur. 

4. Dönem ba ndaki nakit ve nakde e de er varl klara ili kin bilgiler:  

Cari Dönem  
01.01.2005 

Önceki Dönem 
01.01.2004 

Nakit 14,119 18,670 

Nakde E de er Varl klar 422,867 412,768 

Toplam 436,986 431,438 

5. Dönem sonundaki nakit ve nakde e de er varl klara ili kin bilgiler:  

Cari Dönem 
31.12.2005 

Önceki Dönem 
31.12.2004 

Nakit 24,918 14,119 

Nakde E de er Varl klar 429,335 422,867 

Toplam 454,253 436,986 

6. Banka n n elinde bulunan ancak, yasal s n rlamalar veya di er nedenlerle bankan n da 
serbest kullan m nda olmayan nakit ve nakde e de er varl klar: Yoktur. 

7. lave bilgiler: Yoktur.   
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VII. Banka birle me ve devirleri ile bankalarca iktisap edilen ortakl klar n 

muhasebele tirilmesine ili kin olarak aç klanmas gereken hususlar  

Yoktur.     
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VIII. Bankan n Dahil Oldu u Risk Grubu le lgili Aç klanmas Gereken Hususlar   

1. Bankan n dahil oldu u risk grubuna ili kin i lemlerin hacmi, dönem sonunda 
sonuçlanmam kredi ve mevduat i lemleri ile döneme ili kin gelir ve giderler:    

Cari Dönem:  

Bankan n Dahil Oldu u Risk Grubu*

 

tirak ve 
Ba l Ortakl klar 

Bankan n Do rudan ve 
Dolayl Ortaklar

 

Risk Grubuna Dahil Olan 
Di er Gerçek ve Tüzel Ki iler

   

Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi 

      

Krediler ve Di er Alacaklar       
Dönem Ba Bakiyesi  143,052 6,290

 

936

 

1,722

 

-

 

-

 

Dönem Sonu Bakiyesi (**) 39,737 79

 

-

 

10,414

 

-

 

-

 

Al nan Faiz ve Komisyon Gelirleri (***) 8,937 3

 

405

 

2

 

-

 

-

  

Önceki Dönem:  

Bankan n Dahil Oldu u Risk Grubu*

 

tirak ve 
Ba l Ortakl klar 

Bankan n Do rudan ve 
Dolayl Ortaklar

 

Risk Grubuna Dahil Olan 
Di er Gerçek ve Tüzel Ki iler

   

Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi 

 

Krediler ve Di er Alacaklar        
Dönem Ba Bakiyesi  20,542

 

1,052

 

6,575

 

2,393

 

-

 

-

 

Dönem Sonu Bakiyesi (**) 143,052

 

6,290

 

936

 

1,722

 

-

 

-

 

Al nan Faiz ve Komisyon Gelirleri (***)

 

20,494

 

-

 

290

 

-

 

-

 

-

  

(*) Bankalar n Kurulu ve Faaliyetleri Hakk nda Yönetmeli in 20 nci maddesinin (2) numaral f kras nda 
tan mlanm t r.  

(**) tirak ve ba l ortakl klara verilen nakdi krediler içerisinde kredi tutar yoktur tamamen plasman tutar ndan 
olu maktad r.  

(***) Gelir, gider kalemlerine ili kin bilgiler 31 Aral k 2005 ve 2004 tarihlerinde sona eren dönemler itibariyle 
verilmi tir.    

1.1 Bankan n dahil oldu u risk grubuna ait mevduata ili kin bilgiler:  

Bankan n Dahil Oldu u  
Risk Grubu* 

tirak ve  
Ba l Ortakl klar 

Bankan n Do rudan ve  
Dolayl Ortaklar

 

Risk Grubuna Dahil Olan 
Di er Gerçek ve Tüzel Ki iler

 

Mevduat  Cari Dönem Önceki Dönem

 

Cari Dönem Önceki Dönem

 

Cari Dönem Önceki Dönem

  

Dönem Ba

 

1,827 39 45,538 72,598 - - 
Dönem Sonu  27,917 1,827 31,272 45,538 - - 

Mevduat Faiz Gideri (**) 505 230 1

 

859 158 - -  

(*) Bankalar n Kurulu ve Faaliyetleri Hakk nda Yönetmeli in 20 nci maddesinin (2) numaral f kras nda 
tan mlanm t r.  

(**) Gelir, gider kalemlerine ili kin bilgiler 31 Aral k 2005 ve 2004 tarihlerinde sona eren dönemler itibariyle 
verilmi tir.   
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1.2 Bankan n, dahil oldu u risk grubu ile yapt vadeli i lemler ile opsiyon sözle meleri ile 

benzeri di er sözle melere ili kin bilgiler:   

Bankan n Dahil Oldu u  
Risk Grubu* tirak ve Ba l Ortakl klar

 
Bankan n Do rudan ve  

Dolayl Ortaklar

 
Risk Grubuna Dahil Olan 

Di er Gerçek ve Tüzel Ki iler

  

Cari Dönem Önceki Dönem

 

Cari Dönem Önceki Dönem

 

Cari Dönem Önceki Dönem

  

Al m Sat m Amaçl lemler       
Dönem Ba

 

2,953 - 15,039 - - - 
Dönem Sonu  - 2,953 20,754 15,039 - - 
Toplam Kâr / Zarar 589 581 139 159 - - 

Riskten Korunma Amaçl lemler       
Dönem Ba

 

- - - - - - 
Dönem Sonu - - - - - - 
Toplam Kâr / Zarar - - - - - -  

(*) Bankalar n Kurulu ve Faaliyetleri Hakk nda Yönetmeli in 20 nci maddesinin (2) numaral f kras nda 
tan mlanm t r.  

2. Bankan n dahil oldu u risk grubuyla ilgili olarak,  

2.1 Taraflar aras nda bir i lem olup olmad na bak lmaks z n bankan n dahil oldu u risk 
grubunda yer alan ve bankan n kontrolündeki kurulu larla ili kileri:  

Banka, bankac l k i lemleri esnas nda grup irketleriyle çe itli i lemler yapmaktad r. Bu i lemler 
ticari amaçl olup, piyasa fiyatlar yla gerçekle tirilmektedir.   

2.2 li kinin yap s n n yan nda, yap lan i lemin türü, tutar ve toplam i lem hacmine olan oran , 
ba l ca kalemlerin tutar ve tüm kalemlere olan oran , fiyatland rma politikas ve di er 
unsurlar:  

Cari Dönem: 

   

Bakiye 
Mali Tablolarda Yer Alan 

Büyüklüklere Göre % 

   

Nakdi kredi 39,737 (*) 4.19 
Gayrinakdi kredi 10,493 1.23 
Mevduat 59,189 4.42 
Vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri 20,754 2.98 

 

(*) Nakdi krediler 39,656 YTL tutar ndaki depo tutar n içermektedir. 

 

Önceki Dönem: 

   

Bakiye 
Mali Tablolarda Yer Alan 

Büyüklüklere Göre % 

   

Nakdi kredi 143,988 (*) 15.09 
Gayrinakdi kredi 8,012 1.11 
Mevduat 47,365 3.83 
Vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri 17,992 3.92 

 

(*) Nakdi kredi tutar na ek olarak Anadolu Offshore Ltd. ile yap lan 21,252 YTL tutar nda depo ve 121,800 YTL 
tutar nda ters repolar da içermektedir. 
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2.3 Yap lan i lemlerin mali tablolara etkisini görebilmek için ayr aç klama yap lmas n n zorunlu 

oldu u durumlar d nda, benzer yap daki kalemlerin toplam : 

 
5. Bölüm VIII. K s m 2.2 no'lu dipnotda  aç klanm t r. 

 

2.4 Özsermaye yöntemine göre muhasebele tirilen i lemler: Yoktur. 

 

2.5 Gayrimenkul ve di er varl klar n al m-sat m , hizmet al m -sat m , acenta sözle meleri, 
finansal kiralama sözle meleri, ara t rma ve geli tirme sonucu elde edilen bilgilerin aktar m , 
lisans anla malar , finansman (krediler ve nakit veya ayni sermaye destekleri dahil), garantiler 
ve teminatlar ile yönetim sözle meleri gibi durumlarda i lemlere ili kin aç klamalar:   

 

Bankalar Kanunu limitleri dahilinde Banka, Banka'n n dahil oldu u risk grubuna nakdi ve 
gayrinakdi kredi tahsis etmektedir. Söz konusu kredi miktarlar 5. Bölüm VIII. K s m 2.2 no'lu 
dipnotunda  aç klanm t r. 

  

Banka ile ba l ortakl , Anadolu Yat r m Menkul K ymetler A. . aras nda acentelik sözle mesi 
bulunmaktad r. Sözkonusu acental k sözle mesi gere i, Banka n n tüm ubeleri menkul k ymet 
al m-sat m na arac l k hizmetleri verebilmektedir. Anadolu Yat r m Menkul K ymetler A. . 
Banka  arac l ile gerçekle tirdi i sermaye piyasas faaliyetlerinden dolay tahsil etti i 
komisyonun mü terilere ödenen komisyon iadeleri dü üldükten sonra kalan tutar üzerinden 
%80 ini arac l k komisyonu olarak Banka ya ödemektedir. 

 

31 Aral k 2005 tarihi itibariyle Banka'n n dahil oldu u risk grubuyla gayrimenkul ve di er 
varl klar n al m-sat m i lemleri, ara t rma ve geli tirme sonucu elde edilen bilgilerin aktar m , 
lisans anla malar ve yönetim sözle meleri yoktur. 
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IX. Enflasyon Muhasebesine li kin Olarak Aç klanmas Gereken Hususlar  

MUY 14 Mali Tablolar n Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine li kin Muhasebe 
Standard Türk Vergi Mevzuat uyar nca yap lan sabit k ymetlerin yeniden de erlenmesi d nda 
ilk elde etme maliyeti ilkesine göre haz rlanmakta olan mali tablolar n enflasyon muhasebesi 
uygulamas sonras yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. MUY 14 uyar nca bankalar n, mali 
tablolar n paran n bilanço günündeki cari sat n alma gücünü dikkate alarak düzenlemesi esast r. 
MUY 14, yüksek enflasyonlu ekonomilerde enflasyonun haz rlanan mali tablolar üzerindeki 
etkisi ile ilgilidir. Bir ekonomiyi yüksek enflasyonlu olarak tan mlayabilmek için yukar da sözü 
edilen standard n belli ölçütleri vard r ve bunlardan bir tanesi de üç y ll k kümülatif enflasyon 
oran n n %100'den yüksek ve son 12 ayda %10 dan yüksek olmas d r. Türkiye de, Devlet 
statistik Enstitüsü nün Toptan E ya Fiyat Endeksi (TEFE) baz al narak hesaplanan bu oran  

31 Mart 2005 tarihi itibariyle son üç y l için kümülatif olarak %57.82 ve son 12 ayda %8.16 
olmu tur.  

14 Say l Tebli esaslar na göre, son 36 ayda TEFE art n n %100 ün ve son 12 ayda TEFE 
art n n %10 un üzerinde olmas art , 31 Mart 2005 tarihi itibariyle gerçekle medi inden, 
Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 21 Nisan 2005 tarih ve 1623 say l Karar ile, 
Muhasebe Uygulama Yönetmeli ine li kin 14 say l Tebli - Mali Tablolar n Yüksek Enflasyon 
Dönemlerinde Düzenlenmesine li kin Muhasebe Standard n n yüksek enflasyonun varl na 
ili kin 5 inci maddesinde belirtilen göstergelerin ortadan kalkt ve bankalar ile özel finans 
kurumlar n n mali tablolar n bu Tebli hükümlerine göre haz rlama zorunluluklar n n 
bulunmad kararla t r lm t r. 

1. Paran n sat n alma gücündeki de i ikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini gidermek 
amac yla cari ve önceki dönem mali tablolar n n, paran n bilanço tarihindeki sat n alma 
gücüne göre yeniden ifade edildi ine yönelik aç klama 

Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21 Nisan 2005 tarih ve 1623 say l Karar ile, 
Muhasebe Uygulama Yönetmeli ine li kin 14 say l Tebli Mali Tablolar n Yüksek Enflasyon 
Dönemlerinde Düzenlenmesine li kin Muhasebe Standard n n yüksek enflasyonun varl na 
ili kin 5 inci maddesinde belirtilen göstergelerin ortadan kalkt ve bankalar ile özel finans 
kurumlar n n mali tablolar n bu Tebli hükümlerine göre haz rlama zorunluluklar n n 
bulunmad kararla t r lm t r. 

Bu kapsamda; 31 Aral k 2004 tarihli mali tablolar, 31 Aral k 2004 tarihindeki fiyat seviyesinde 
b rak lm t r. 

Cari y lda parasal olmayan kalemler üzerinde herhangi bir enflasyon düzeltmesi yap lmam t r. 
Bu sebeple cari dönem gelir tablosuna herhangi bir parasal pozisyon kar / zarar 
yans t lmam t r. 

2. Enflasyon muhasebesine göre düzeltilen mali tablolarda yer alan kalemlerin, düzeltilme 
i lemine tabi tutulmadan önce düzenlenmesinde kullan lan maliyet esas na ili kin aç klama 

Enflasyon muhasebesine göre düzeltilen ili ikteki mali tablolarda yer alan kalemlerin, düzeltilme 
i lemine tabi tutulmadan önce düzenlenmesinde, sabit k ymetlerin yeniden de erlemesi ve al m-
sat m amaçl finansal varl klar n, sat lmaya haz r menkul de erlerin ve türev i lemlerin rayiç 
fiyatlarla de erlenmesi hariç maliyet esas kullan lmaktad r.  
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3. Mali tablo kalemlerinin paran n cari sat n alma gücü cinsinden ifade edilmesinde 

kullan lan ve düzeltme katsay lar na ili kin aç klama, kullan lan fiyat endeksi, bilanço 
günündeki düzeyi ve cari y l dahil son iki y ldaki hareketleri 

Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21 Nisan 2005 tarih ve 1623 say l Karar ile, 
Muhasebe Uygulama Yönetmeli ine li kin 14 say l Tebli Mali Tablolar n Yüksek Enflasyon 
Dönemlerinde Düzenlenmesine li kin Muhasebe Standard n n yüksek enflasyonun varl na 
ili kin 5 inci maddesinde belirtilen göstergelerin ortadan kalkt ve bankalar ile özel finans 
kurumlar n n mali tablolar n bu Tebli hükümlerine göre haz rlama zorunluluklar n n 
bulunmad kararla t r lm t r. 

Bu kapsamda; 31 Aral k 2004 tarihli mali tablolar, 31 Aral k 2004 tarihindeki fiyat seviyesinde 
b rak lm t r. 

4. Parasal olmayan kalemlerde yap lan düzeltmelere ili kin aç klamalar 

Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21 Nisan 2005 tarih ve 1623 say l Karar ile, 
Muhasebe Uygulama Yönetmeli ine li kin 14 say l

 

Tebli Mali Tablolar n Yüksek Enflasyon 
Dönemlerinde Düzenlenmesine li kin Muhasebe Standard n n yüksek enflasyonun varl na 
ili kin 5 inci maddesinde belirtilen göstergelerin ortadan kalkt ve bankalar ile özel finans 
kurumlar n n mali tablolar n

 

bu Tebli hükümlerine göre haz rlama zorunluluklar n n 
bulunmad kararla t r lm t r. 

Bu kapsamda; 31 Aral k 2004 tarihli mali tablolar, 31 Aral k 2004 tarihindeki fiyat seviyesinde 
b rak lm t r. 

Cari y lda parasal olmayan kalemler üzerinde herhangi bir enflasyon düzeltmesi yap lmam t r. 

5. Amortismana tabi varl klara ili kin olarak, bunlar n tahmini faydal ömürleri, ilgili 
mevzuat uyar nca yap lan amortisman hesaplamalar ile bunlar n düzeltilmi tutarlar ve 
bahse konu varl klar n rayiç de erinin tespitine yönelik olarak ekspertizlerinin yap l p 
yap lmad na ili kin aç klama  

31 Aral k 2005 tarihi itibariyle maddi duran varl klar için herhangi bir enflasyon düzeltmesi 
yap lmam 31 Aral k 2004 tarihi itibariyle enflasyona göre endekslenmi tutarlar maliyet tutar 
olarak kabul edilmi tir. 31 Aral k 2004 tarihine kadar ilk defa düzeltme i lemine tabi tutulacak 
amortismana tabi varl klar n maliyetine ilave edilmi varsa kur fark , finansman giderleri ve 
yeniden de erleme art ilgili varl n maliyetinden dü ülerek bulunan yeni de er üzerinden 
enflasyona göre düzeltme i lemi yap lm t r. 31 Aral k 2004 tarihinden sonra dahil olan maddi 
duran varl klar tarihi maliyetleriyle kayda al nm maliyete ilave edilmi varsa kur fark , 
finansman giderleri gibi tutarlar maliyetten dü ülmü tür.  

Maddi duran varl klar do rusal amortisman yöntemi kullan larak %2 ile %20 oranlar aras nda 
amortismana tabi tutulmaktad r. Bilanço tarihi itibariyle aktifte bir hesap döneminden daha az bir 
süre bulunan varl klara ili kin olarak, bir tam y l için öngörülen amortisman tutar n n, varl n 
aktifte kal süresiyle orant lanmas suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayr lmaktad r. Özel 
maliyetler kira sürelerine ba l olarak do rusal amortisman yöntemi ile itfa edilmektedir.  

Cari y lda bilanço tarihi itibar yla yasal kay tlarda yer alan elden ç kar lacak gayrimenkuller için 
ekspertiz çal malar yap lm t r. Yap lan ekspertiz de erleme çal malar sonucunda yasal 
kay tlarda yer alan elden ç kar lacak gayrimenkuller için herhangi bir de er dü üklü üne 
rastlanmam t r.  
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6. Türk Ticaret Kanunu veya bankalar n ana sözle meleri çerçevesinde olu an yedek akçeleri 

ile ödenmi veya ç kar lm sermayenin kay tl de erleri hakk nda aç klama   

31 Aral k 2005

 
31 Aral k 2004

 

Ödenmi Sermaye   66,000 66,000 
Sermaye Yedekleri  32,357 32,357 
Kar Yedekleri 
     Kanuni Yedek Akçeler 3,079 922      

htiyari Yedek Akçeler 58,510       17,502 

7. Parasal kalemlerin neden oldu u sat n alma gücü kazanç veya kay plar na dahil olan 
ancak, sa lanan veya kulland r lan fonlara ili kin faiz ve kur fark gelir ve giderleri gibi net 
parasal pozisyon kâr (zarar ) kalemi ile ili kilendirilen gelir tablosu kalemlerinden, 
Kurumun muhasebe standartlar na ili kin tebli leri uyar nca gelir tablosunda ayr ca 
aç klanmas öngörülenler 

Parasal kalemlerin neden oldu u sat n alma gücü kazanç veya kay plar na dahil olan ancak, 
sa lanan veya kulland r lan fonlara ili kin faiz ve kur fark gelir ve giderleri gibi net parasal 
pozisyon kâr /zarar kalemi ile ili kilendirilen gelir tablosu kalemi bulunmamaktad r.  
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8. Önceki dönem mali tablolar n n ba ms z denetimden geçmi olup olmad na ili kin 

aç klama 

Banka n n 31 Aral k 2004 tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tablolar n n tam kapsaml 
denetimi ba ka bir ba ms z denetim irketi taraf ndan gerçekle tirilmi olup, söz konusu denetim 
irketi 15 ubat 2005 tarihli tam kapsaml denetim raporunda 31 Aral k 2004 tarihli mali tablolar 

üzerinde olumlu görü bildirmi tir. 

9. Mali tablolar n bu muhasebe standard hükümleri uyar nca ilk defa düzenlenece i hesap 
döneminin ba na kadar olan dönemde düzeltilmi tutarlar ile olmak üzere, aktif 
kalemlerden borçlar n ve özkaynak kalemlerinin ç kar lmas sonucunda kalan, özkaynak 
hesap grubu içinde geçmi y llar kâr /(zarar ) hesab nda izlenen tutara ili kin aç klama 

Enflasyon muhasebesi ilk defa 4389 say l Bankalar Kanunu na 4743 say l kanunla eklenen 
geçici 4 üncü maddeye istinaden 31 Aral k 2001 mali tablolar nda uygulanm olup, bunun 
geçmi y l mali tablolar na etkisi geçmi y l zararlar hesab nda yans t lm t r. 

10. Dönem içinde tahakkuk eden ve döneme yayg n olarak yap lan giderler ve sa lanan 
gelirler, gelir ve gider kalemlerinde gerçekle en hareketlerin mevsimsellik göstermedi i ve 
döneme e it biçimde da lm oldu unu do rulay c nesnel ölçütlerin var olmas durumuna 
ili kin aç klama 

Dönem içinde tahakkuk eden ve döneme yayg n olarak yap lan giderler ve sa lanan gelirler, gelir 
ve gider kalemlerinde gerçekle en hareketler mevsimsellik göstermemektedir. BDDK n n  
21 Nisan 2005 tarih ve 1623 say l karar ile, Muhasebe Uygulama Yönetmeli ine li kin  
14 say l Tebli Mali Tablolar n Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine li kin 
Muhasebe Standard n n yüksek enflasyonun varl na ili kin 5 inci maddesinde belirtilen 
göstergelerin ortadan kalkt ve bankalar ile özel finans kurumlar n n mali tablolar n bu tebli 
hükümlerine göre haz rlama zorunluluklar n n bulunmad kararla t r lm t r. 31 Aral k 2005 
tarihi itibariyle gelir tablosu kalemleri herhangi bir enflasyon endekslemesine tabi tutulmam t r.     
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X.     Banka n n yurtiçi, yurtd , k y bankac l bölgelerindeki ube veya i tirakler ile 

yurtd temsilciliklerine ili kin olarak aç klanmas gereken hususlar 

1. Banka n n yurtiçi ve yurtd ube ve temsilciliklerine ili kin olarak bilgiler:   

Say

 

Çal an 
Say s

    

Yurtiçi ube 58 1,199    
Bulundu u Ülke 

Yurtd temsilcilikler - - - 

    

Aktif Toplam

 

Yasal Sermaye

 

Yurtd ube - - - - - 
K y bnk. blg. ubeler - - - - -   
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XI.       Bilanço Sonras Hususlara li kin Olarak Aç klanmas Gereken Hususlar  

1. Bilanço sonras hususlar ile ilgili henüz sonuçland r lmam i lemler ve bunlar n mali 
tablolara etkisi ve bu çerçevede, Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Ç kan Hususlar n 
Muhasebele tirilmesi Standard nda yer alan hususlardan uygun olan na ili kin 
aç klamalar :   

Al nan krediler

 

Banka, 25 Ocak 2006 tarihinde Morgan Stanley Bank International Limited tan, 60,000 YTL 
tutar nda %12.45 faiz oran ile 2 y l vadeli kredi kullanm t r. Banka, bu krediler için  
69,164 YTL (51,500 milyon ABD Dolar ) tutar nda devlet tahvilini teminat olarak göstermi tir.   

Vergi 

 

Maliye Bakanl n n yay mlad Kurumlar Vergisi Kanun Tasar s Tasla nda kurumlar 
vergisi oran n n 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ba layan vergilendirme dönemlerinde 
uygulanmak üzere %30 dan %20 ye dü ürülmesi öngörülmektedir. Sözkonusu kanun tasar s 
tasla n n yasala mas durumunda 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ba layan vergilendirme 
dönemleri için kurumlar vergisi oran %20 olacakt r.  

2. Kurlarda bilanço tarihinden sonra ortaya ç kan ve aç klanmamas mali tablo 
kullan c lar n n finansal tablolar üzerinde de erlendirme yapmas n ve karar vermesini 
etkileyecek önemlilikteki de i ikliklerin yabanc para i lemler ile kalemlere ve mali 
tablolara olan etkisi ile ana ortakl k bankan n yurtd ndaki faaliyetlerine etkisi:       

Kurlarda bilanço tarihinden sonra ortaya ç kan ve aç klanmamas mali tablo kullan c lar n n 
finansal tablolar üzerinde de erlendirme yapmas n ve karar vermesini etkileyecek önemlilikte 
de i iklik yoktur.    
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ALTINCI BÖLÜM 

Di er Aç klama ve Dipnotlar 

I. Bankan n faaliyetine ili kin di er aç klamalar  

Bilançoyu önemli ölçüde etkileyen ya da bilançonun aç k yorumlanabilir ve anla labilir olmas 
aç s ndan aç klanmas gerekli olan di er hususlar: Banka taraf ndan geçmi dönem zarar n n 
KVK'nun 14/7 inci maddesine istinaden 2003 ve müteakip dönem kurum kazanc ndan indirim 
konusu yap lmas için aç lm olan ve 2004 y l nda Banka lehine sonuçland ktan sonra  
T.C. Maliye Bakanl taraf ndan temyiz edilen dava halen temyiz a amas ndad r. Banka, 
davan n lehine sonuçlanmas ndan sonra 2003 y l kurumlar vergisi olarak ihtirazi kay tla fazladan 
ödedi i 4,444 YTL yi bilançoda Di er Aktifler kalemi içinde yer alan Pe in Ödenmi 
Vergiler hesab na, pasifte Geçmi Y llar Karlar hesab na kaydetmi tir. Ayr ca, söz konusu 
geçmi dönem zarar n n 2004 y l na sarkan k sm olan 14,614 YTL yi 2004 y l kurumlar vergisi 
hesaplamas nda kurumlar vergisi matrah ndan dü mü tür. Banka, 2005 ubat ay içinde Pe in 
Ödenmi Vergiler hesab nda tuttu u 4,444 YTL nin 3,839 YTL tutar ndaki k sm n geçici vergi 
hesaplamas nda, ödenecek geçici vergi tutar ndan mahsup etmi tir. Banka, kalan pe in ödenmi 
vergi tutar olan 605 bin YTL yi de 2005 y l 1. dönem geçici vergi borcu olan 4,055 YTL ile 
mahsup etmi tir. Banka avukatlar , benzer davalar n sonuçlar na dayanarak, davan n bankan n 
lehine sona erece ini dü ünmektedirler. 
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YED NC BÖLÜM  

Ba ms z Denetim Raporuna li kin Aç klama ve Dipnotlar  

I. Ba ms z denetim raporuna ili kin olarak aç klanmas gereken hususlar   

Banka mali tablolar ve dipnotlar , Akis Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. taraf ndan 
denetime tabi tutulmu ve 15 ubat 2006 tarihli ba ms z denetim raporunda sözkonusu mali 
tablolar n, Banka n n 31 Aral k 2005 tarihi itibar yla mali durumunu ve ayn tarihte sona eren 
y la ait faaliyet sonuçlar ve nakit ak mlar n 5411 say l Bankac l k Kanunu nun 37 nci maddesi 
ve bu Kanunun Geçici 1 inci maddesi gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen 
muhasebe ilke ve standartlar na uygun olarak do ru bir biçimde yans tt belirtilmi tir.   


