
BAGIMSIZ DENETÇİLERİN ŞEKERBANK (KIBRIS) LİMİTED
HİSSEDARLARlNA RAPORU

Şekerbank (Kıbrıs) Limited'e ("Banka") ait, sayfa 5-26'daki 2009 yılı ile mukayeseli 2010 yılı mali
tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Mali tablolar, maloluş bedeli (Historical Cost Convention)
esasına göre ve KKTC 39/2001 sayılı Bankalar Yasası'nın 29(3) maddesinde öngörülen tek tip
bilanço, kar ve zarar cetvel i ile dipnotları ve diğer hususlara uygun olarak tanzim edilmiştir.

Sayfa 2'de belirtilmiş olduğu üzere, denetimimize sunulan Banka'ya ait mali tabloların tanziminden
Banka'nın Yönetim Kurulu sorumludur.

BANKABAGIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN SORUMLULUGUNA İLİşKİN
AÇIKLAMA

Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen mali tablolar
üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankalarda
Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşlara ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ", 20 Mayıs 2009 tarihinde
Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankalarda Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşlara ilişkin Esaslar
Hakkında (Değişiklik) Tebliği" ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak
gerçekleşti ri Imiştir.

Bağımsız denetimimiz, mali tablolarda yeralan miktar ve bilgilerle ilgili delillerin, örnekleme usulüne
göre, incelenmesini içermektedir. Aynı zamanda, mali tabloların hazırlanmasında ve uygulanan
muhasebe ilkelerinin Banka'nın koşullarına uygun olup olmadığı, tutarlı bir şekilde uygulanıp
uygulanmadığı ve yeterli derecede açıklıkla gösterilip gösterilmediği hususlarında, Yönetim
Kurulu'nun yaptığı tahminlerle, vardıkları kararların değerlendirilmesini de içermektedir. Bağımsız
denetimimizin planlanması ve uygulanması, mali tabloların hile, usulsüzlük veya hatalardan
kaynaklanan önemli yanlışlıklardan (material misstatements) ari (free from) olduğu hususunda makul
teminat verebilmemiz için gerekli tüm bilgi ve izahatı elde edebilmek üzere yapılmıştır. Kanatımıza
varırken, mali tablolarda sunulan bilgilerin sunuş şekli ile genel yeterliliğini de değerlendirmiş
bulunuyoruz.

39/2001 SAYILI BANKALAR YASASıNıN 34(3) MADDESİ ALTINDA YAYıMLANAN
BANKALARDA BAGIMSIZ DENETİM YAPACAK KURULUŞLARA İLİşKİN ESASLAR

HAKKINDA TEBLİG GEREGİNCE RAPOR

Şekerbank (Kıbrıs) Ltd.'in 31/12/2010 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosu ve 1/1/2010 -
31/12/2010 dönemine ait kar ve zarar tablosu 39/2001 sayılı Bankalar Yasasının 34(3)'üncü maddesi
hükümlerine göre örnekleme yöntemiyle incelenmiş ve anılan Yasanın 29(3)'üncü maddesi hükmüne
dayanılarak belirlenen tek düzen hesap planı, tek tip bilanço ve kar ve zarar cetveli ve dipnotları ile
bunların uygulamasına ilişkin izahname ile muhasebe ve değerleme esaslarına, aynı Yasanın 30'uncu
maddesi hükmüne ve Banka kayıtlarına uygun bulunmuştur.



En iyi bilgi ve inancımıza göre, denetim maksatları bakımından gerekli gördüğümüz tüm bilgi ve
izahatı aldık. Kanaatımızca, denetlemiş olduğumuz kayıtlardan tespit ettiğimiz kadarıyla, Banka,
yerel mevzuata tabi olarak, uygun muhasebe kayıtları tutmuştur ve denetimimize sunulan mali
tablolar Banka tarafından tutulan muhasebe kayıtları ile mutabıktır.

Kanaatımıza ve edindiğimiz en iyi bilgi ve bize verilen izahata göre, mali tablolar Banka'nın 31
Aralık 2010 tarihindeki mali durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait karını, gerçek ve makul bir
şekilde (true and fair) göstermekte ve Şirketler Yasası Fasıl 113 tahtınde bankacılık faaliyetinde
bulunan şirketler için öngördüğü şekilde, gerekli bilgiyi içermektedir.
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