
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 

 

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na; 

Türkiye Halk Bankası AŞ’nin (“Banka”) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide 

olmayan bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide olmayan gelir tablosu, 

nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı 

notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz. 

 

Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: 

Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye 

Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 

muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve 

genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara 

uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi 

içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi 

oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. 

 

Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: 

Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar 

üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların 

Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına 

uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. 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 teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, 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. 

 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, Banka 

yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası 

etkileri nedeniyle ayrılan 328.300 Bin TL tutarında serbest karşılığı içermektedir. Bu tutarın 

194.000 Bin TL’si geçmiş dönemlerde ve 134.300 Bin TL’si cari dönemde gider olarak finansal 

tablolara yansıtılmıştır. 

 

Görüşümüze göre, yukarıda dördüncü paragrafta açıklanan hususun konsolide olmayan finansal 

tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli 

taraflarıyla, Türkiye Halk Bankası AŞ’nin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı 

tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı 

Bankacılık Kanununun 37’nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen 

muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 

muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve 

genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara 

uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. 

 

İstanbul, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest 
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