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YAKIN DOGU BANK LiMiTED
1 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 HESAP DONEMiNE AiT BAGIMSIZ DENETiM RAPORU

Sayfa 13'de belirtilen muhasebe ilkelerine ve mal olus bedeli esasma gore hazirlanan ve sayfa 10-36'da
sunulan mali tablolan denetledik. Sayfa 5'de belirtildigi gibi rapor konusu mali tablolar Banka Yonetim
Kurulunun sorumlulugundadir. Bizim sorumlulugumuz yaptigmnz denetime dayanarak mali tablolar tizerinde

gorus bildirmektir.

Denetim, bagrmsiz denetim ilkelerine iliskin dtlzenlemelere uygun olarak geryekle~tirilmi~tir. Bu
duzenlemeler, bagimsiz denetimin, Bankarun ic sistemlerinin isleyisinin degerlendirilmesi Bankarnn etkin bir
ic kontrol sistemine sahip oldugu, iy sistemlerin yeterince kullamldigi ve bu yonde olusturulan altyapi ile
kullamlan sistemlerin Bankamn btinyesine uygun oldugu goz onunde bulundurularak mali tablolarda onemlilik
arz edecek olcude bir hata icermedigine iliskin makul bir guvence saglayacak sekilde planlanmasim ve
ylirlitlilmesini gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer alan tutar ve aciklarnalara iliskin bilgilerin
ornekleme yontemiyle test edilerek incelenmesini icerir. Denetim, aym zamanda, uygulanan muhasebe
ilkelerinin ve Yonetim Kurulu tarafmdan yapilan onemli tahminlerin ve mali tablolann bir blittin olarak
sunumunun degerlendirilmesini icermektedir. Denetimimizin, gorli~ilmlizlin olusturulmasma makul ve yeterli

bir dayanak olusturdugu kamsmdayiz.

Bankalarda Bagunstz Denetim Yapacak Kuruluslara Iliskin Esaslar Hakkmda Teblig geregince rapor
Gorusumuze gore soz konusu mali tablolar, blitlin onemli taraflanyla, 39/2001 Sayih Bankalar Yasasmm
34(3)'lincli maddesi hliktimlerine gore ornekleme yontemiyle incelenmis ve amlan Yasamn 29(3)'tincti
maddesi hukrnune dayamlarak belirlenen tek duzen hesap plam, tek tip bilanco ve kar ve zarar cetveli ve diger
notlan ile bunlarm uygulanmasma iliskin izahname ve muhasebe ve degerleme esaslanna ve ayni Yasarun
30'uncu maddesi hukrnune ve Banka kayrtlanna dipnot IB-14'de izah edildigi gibi uygun bulunmustur. iy
sistemler ve ic kontrol siirecleri degerlendirilmi~ ve dipnot IB-14'de belirtildigi gibi uygun bulunmu~tur.

~irketler YasaSI Fasil 113 geregince kanaat
En iyi bilgi ve inanclmlza gore denetim maksatlan baklmmdan gerekli olan tlim bilgi ve izahatl aldlk.
Kanaatimizce, denetledigimiz defterlerden gorlildligli kadanyla Banka usulline gore muhasebe defterleri
tutmu~tur. Denetim konusu bilanyo ile kar ve zarar hesabl, Banka tarafmdan tutulan muhasebe defterleri ile

mutablktlr.

Kanaatimizce ve edindigimiz en iyi bilgi ve bize verilen izahata gore, hesaplar Bollim 113, ~irketler Yasasmca
gereken bilgiyi yine soz konusu Yasanm ongordligli tarzda vermekte, Bilanyo Bankanl11 31 Arahk 2012
tarihindeki mali durumunu, Kar ve zarar hesabl ise 2012 yill kanl1l, blitiln onemli taraflanyle, geryek ve dogru
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