TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
KIBRIS ŞUBELERİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2011 DÖNEMiNE AiT
BAGIMSIZ DENETiM RAPORU
Türk Ekonomi Bankası A.ş. Kıbrıs Şubeleri'nin ("Banka")
3 i Aralık 201 i tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu ile aynı
tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu ve önemli muhasebe politikaları
ile diğer açıklayıcı notların bir özetini içeren mali tabloları denetledik. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize
düşen sorumluluk denetlenen mali tablolar üzerinde görüş bildirmektir.

Banka Yönetim Kurulu, Bankalar Yasası gereğince KKTC Merkez Bankası tarafından muhasebe ve finansal raporlama
esaslarına ilişkin yayımlanan ve banka hesapları, yıllık bilanço ve kar ve zarar cetvelinin tek düzen hesap planı, tek tip
bilanço, kar ve zarar cetveli ile dipnotları, muhasebe ve değerleme esasları ile bunların uygulama ve düzenleme esaslarını
içeren izahnameye uygun olarak tutulmasından ve düzenlenmesinden sorumludur. Banka Yönetim Kurulu ayrıca KKTC
Merkez Bankası tarafından yayımlanan Bankalarda İç Denetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Tebliği
çerçevesinde bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikaları seçilmesi ve uygulamadan sorumlu olup,
muhasebe ve finansal raporlamanın hata ya da suistimal arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanması ve
sunulmasından da sorumludur.
Şirketler Yasası, Yönetim Kurulu'nun mali yıl sonu itibarıyle, Türk Ekonomi Bankası A.Ş Kıbrıs Şubelerinin ("Banka")
gerçek ve doğru bir şekilde mali durumunu gösteren bilanço ile karını veya zararını gösteren kar ve zarar hesabını
hazırlamalarını öngörmektedir. Yönetim kurulu, Bankanın mali durumunu gerçek ve doğru bir şekilde gösteren, işlemleri
izah eden ve Şirketler Yasası Bölüm 113 tahdında gerekli bilgiyi veren defterleri usüJUne göre tutmakla ve Banka'nın
aktiflerinin korunması ve dolayısı ile hile ve sair usülsüzlüklerin önlenmesi ve ortaya çıkarılması için makul her tedbirin
alınmasından da sorumludurlar.
Yetkili Denetim Kuruluşunun
Sorumluluğuna
İlişkin Açıklama
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş
bildirmektir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde
bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal
tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu tekniklerin seçimi
mesleki kanaatimize göre yapılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu
sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek
belirlenmiştir.
Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı
sağlanmıştır.
Bankalarda Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşlara
İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Gereğince Rapor
Görüşümüze göre söz konusu mali tablolar, bütün önemli taraflarıyla, 39/2001 Sayılı Bankalar Yasası'nın 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 diğer notları ile bunların uygulanmasına ilişlkin
izahname ve muhasebe ve değerleme esaslarına ve aynı Yasanın 30'uncu maddesi hükmüne .ve Banka kayıtlarına dipnot
1-(l4)'de izah edildiği gibi uygun bulunmuştur.
Şirketler Yasası Fasıl 113 Gereğince Kaanat:
En iyi bilgi ve inancımıza göre denetim maksatları bakımından gerekli olan tüm bilgi ve izahatı aldık. Kanaatimizce
denetlediğimiz defterlerden görüldüğü kadarıyla Banka, usulüne göre muhasebe defterleri tutmuştur. Denetim konusu bilanço
ile kar ve zarar hesabı, Banka tarafından tutulan muhasebe defterleri ile mutabıktır.
Kanaatimizce ve edindiğimiz en iyi bilgi ve bize verilen izahata göre, mali tablolar, Bölüm i 13, Şirketler Yasası tahtında
gerekli bilgiyi yine söz konusu Y_\WÖrdüğü
ve Bankacılık ile iştigal eden Şirketler için yetkili kıldığı tarzda vermekte,
Bilanço Bankanın 3 i Aralık 7"Q.~
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mali durumunu, kar ve zarar hesabı ise 20 i i yılı karını gerçek ve doğru olarak
göstermektedir.
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