ADABANK A. .

2018 YILI
FAAL YET RAPORU

0

NDEK LER
Konu

Sayfa No

Banka Hakk nda Genel Bilgiler

1

Banka’n n Tarihsel Geli imi

1

Ortakl k Yap

1

Esas Sözle mede Yap lan De

iklikler ve Nedenleri

2

Banka’n n Yönetim Kurulu Ba kan ve Üyeleri ile Genel Müdür
ve Yard mc lar ’n n Varsa Sahip Olduklar Paylara li kin Aç klamalar

2

Dönem çinde Gider Kaydedilen Ara rma ve Geli tirme Harcamalar na
li kin Aç klama

2

nsan Kaynaklar Uygulamalar

3

Bankan n Dâhil oldu u Risk Grubu ile Yapt

lemlere li kin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Komitesi Üyelerinin Hesap Dönemi

3
3

çinde Yap lan Toplant lara Kat mlar Hakk nda Bilgiler
Denetim Komitesinin; ç Kontrol, ç Denetim, Uyum ve Risk Yönetimi
Sistemlerinin Etkinli i ve Yeterlili ine li kin De erlendirmeleri ile Hesap
Dönemi çindeki Faaliyetleri Hakk nda Bilgiler

4
5

ç Sistemler Birimleri ve Uyum Görevlisi
Di er Hususlar

9

Destek Hizmeti Al nan Kurulu lara li kin Aç klama

9

Derecelendirme Kurulu lar nca Derecelendirmeler

9

Banka’n n Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlar

10

çeren Özet Bilgi

Mali Durum, Kârl k ve Borç Ödeme Gücüne li kin Aç klamalar

10

Finansal Göstergeler

11

Yönetim Kurulu Ba kan ’n n De erlendirmesi

12

Genel Müdür’ün De erlendirmesi

13

Genel Kurul’a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu

14

2018 Y

15

Faaliyet Raporu’na li kin Sorumluluk Beyan

Özet Finansal Bilgiler

16

Ba ms z Denetim Raporu Uygunluk Görü ü

17

31 Aral k 2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide
Olmayan Finansal Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu

18

1

Adabank Anonim irketi
31 Aral k 2018 Tarihi tibar yla Haz rlanan
ll k Faaliyet Raporu
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

BANKA HAKKINDA GENEL B LG LER
GENEL MÜDÜRLÜK ADRES

:

GENEL MÜDÜRLÜK TELEFON
NO

:

GENEL MÜDÜRLÜK FAKS NO
NTERNET

:
:

Büyükdere Cad. Rumeli Han No:40
34394 Mecidiyeköy / stanbul
0 212 272 64 20
0 212 272 64 46
www.adabank.com.tr

BANKA’NIN TAR HSEL GEL
Kurulu Tarihi
: 30 Ekim 1984
Faaliyet Alan
: Mevduat Bankac
Merkezi
: stanbul
Adabank Anonim irketi (“Banka”), 1984 y nda, Anonim
tamamlayarak 1985 y nda bankac k faaliyetlerine ba lam r.

irket eklinde kurulu unu

Türkiye mar Bankas TA ’ nin bankac k i lemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisinin
kald lmas üzerine, ayn hâkim sermayedar grubunun hâkim hissedar bulundu u Adabank
Anonim irketi’nin de yak ndan izlenmesini teminen Bankac k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu taraf ndan 25 Temmuz 2003 tarih ve 1102 say kararla yeni bir yönetim kurulu
atanm olmakla beraber, 5411 say Bankac k Kanunu’nun geçici 11’inci maddesinin
verdi i yetkiye istinaden mülga 4389 say Bankalar Kanunu’nun 15’inci maddesinin 7’nci
kras n (a) bendi ve 5411 say Bankac k Kanunu’nun 134’üncü maddesi uyar nca;
Adabank Anonim irketi’nin temettü hariç ortakl k haklar , yönetimi ve denetimi Tasarruf
Mevduat Sigorta Fonu (“TMSF”) taraf ndan devral nm r.

ORTAKLIK YAPISI
Adabank Ticari ve ktisadi Bütünlü ünün 25.04.2017 tarihinde gerçekle tirilen ihalesine
TMSF taraf ndan i tirak edilmi olup, söz konusu bütünlük aç k art rma a amas nda alaca a
mahsuben Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna ihale edilmi tir.
Fon Kurulunun 20.04.2017 tarih ve 2017/94 say karar ile Adabank Ticari ve kdisadi
Bütünlü ünün 25.04.2017 tarihinde gerçekle tirilen ihalesine TMSF ad na i tirak edilerek söz
konusu bütünlük aç k artt rma a amas nda alaca a mahsuben TMSF’ye ihale edildi inin
02.03.2018 tarih ve 81514179-100-E-4951 say ile bildirilmesi üzerine ilgili hisselerin devri
yap p pay defterine i lenmi tir.

1

Adabank Anonim irketi
31 Aral k 2018 Tarihi tibar yla Haz rlanan
ll k Faaliyet Raporu
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

ESAS SÖZLE MEDE YAPILAN DE
NEDENLER

KL KLER VE

Bulunmamaktad r.

BANKA’NIN YÖNET M KURULU BA KAN VE ÜYELER LE
GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ VARSA SAH P
OLDUKLARI PAYLARA
N AÇIKLAMALAR
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Ad
Soyad

Görevi

Ça

Ba kan

Yüksek Lisans

18 y l

Zeynel KOÇ

Üye

Doktora

30 y l

Ahmet Y

Üye

Lisans

40 y l

Ferdi DEM R(*)

Üye

Yüksek Lisans

13 y l

Ali HIDIRO LU(*)

Üye

Lisans

30 y l

Bedri SAYIN

Genel Müdür - Üye

Lisans

35 y l

SEYF

T

renim Durumu

Bankac k ve letmecilik
Dallar nda Tecrübesi

(*) Denetim Komitesi Üyesi
Banka’n n yönetim kurulu ba kan ve üyeleri ile genel müdürün, Banka’da sahip olduklar pay bulunmamaktad r.

DÖNEM
NDE G DER KAYDED LEN ARA TIRMA
GEL
RME HARCAMALARINA
N AÇIKLAMALAR
Bulunmamaktad r.
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NSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI
Banka personel politika ve uygulamalar ,
do rultusunda yürütülmektedir.

Personel Yönetmeli i ve ilgili mevzuat

Türkiye Bankalar Birli i (TBB) ve di er kurumlar taraf ndan düzenlenen bankac k mesle i
veya mevzuat ile ilgili ücretsiz panel, konferans vb. etkinliklere personelin kat
sa lanm r. Personelin yararlanmas için Personel ve E itim Müdürlü ü taraf ndan TBB
itim sitesinde yer alan ücretsiz online e itimlerin duyurular yap lmaktad r. Ayr ca; “Suç
Gelirlerinin Aklanmas n ve Terörün Finansman n Önlenmesine li kin Yükümlülüklere
Uyum Program Hakk nda Yönetmelik” gere i her y l Banka Uyum Görevlisi taraf ndan
personele e itim verilmektedir.
Ücretlendirme Politikas do rultusunda, y l içinde yap lan uygulamalara ili kin olarak,
Yönetim Kuruluna sunulmak üzere, Banka Ücretlendirme Komitesi taraf ndan her y l
de erlendirme raporu haz rlanmaktad r.

2018 y lsonu itibariyle genel müdürlükte 24, ubede 4 personel olmak üzere Banka’da toplam
28 personel bulunmaktad r.

BANKANIN DÂH L OLDU U R SK GRUBU LE YAPTI I
LEMLERE
N B LG LER
Banka’n n dâhil oldu u risk grubu; ortaklar n hisse paylar de erlendirildi inde Uzan Grubu
oldu u sonucuna var lmakla birlikte, bu ortaklar n temettü hariç ortakl k haklar TMSF
taraf ndan kullan lmaktad r. Cari dönem içerisinde mevcut durumda herhangi bir de iklik
olmam r.

YÖNET M KURULU ÜYELER VE DENET M KOM TES
ÜYELER N HESAP DÖNEM
NDE YAPILAN
TOPLANTILARA KATILIMLAR HAKKINDA B LG LER
Yap lan toplant lara Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Komitesi Üyeleri’nin
kat
tam olmu tur.
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DENET M KOM TES ’N N; Ç KONTROL, Ç DENET M,
UYUM VE R SK YÖNET
S STEMLER
N ETK NL
VE YETERL
NE
N DE ERLEND RMELER LE
HESAP DÖNEM
NDEK FAAL YETLER HAKKINDA
LG LER
Denetim Komitesi; Yönetim Kurulu’nun 31.10.2006 tarih ve 223 say Karar ’na istinaden 2
Yönetim Kurulu Üyesi’nin atanmas yla olu turulmu tur. Daha sonra, 14.11.2006 tarih ve 225
say Yönetim Kurulu Karar ile 01.11.2006 tarihi itibariyle görev, yetki ve sorumluluklar ile
çal ma usul ve esaslar belirlenerek Denetim Komitesi faaliyete ba lam r.
Murat TANRIVERD ’nin 03.08.2018 tarihinde görevinden ayr lmas nedeniyle, Denetim
Komitesi Üyeli ine 08.10.2018 tarih ve 521 say
Yönetim Kurulu karar ile Ali
HIDIRO LU atanm r.
31.12.2018 tarihi itibariyle, Denetim Komitesi’nde Yönetim Kurulu Üyeleri Ali HIDIRO LU
ile Ferdi DEM R görev yapmaktad r.
Denetim Komitesi, yönetim kurulu ad na bankan n iç sistemlerinin etkinli ini ve yeterlili ini,
bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin kanun ve ilgili düzenlemeler
çerçevesinde i leyi ini ve üretilen bilgilerin bütünlü ünü gözetmek, ba ms z denetim
kurulu lar ile derecelendirme, de erleme ve destek hizmeti kurulu lar n yönetim kurulu
taraf ndan seçilmesinde gerekli ön de erlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu taraf ndan
seçilen ve sözle me imzalanan bu kurulu lar n faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, kanuna
istinaden yürürlü e giren düzenlemeler uyar nca konsolidasyona tâbi ortakl klar n iç denetim
faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve e güdümünü sa lamakla görevli ve
sorumludur.
Denetim Komitesi iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsam nda olu turulan
birimlerden, uyum görevlisinden ve ba ms z denetim kurulu lar ndan; görevlerinin ifas yla
ilgili olarak düzenli raporlar almak ve bankan n faaliyetlerinin süreklili i ve güven içinde
yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek hususlar veya mevzuata ve iç düzenlemelere
ayk klar bulunmas hâlinde bu hususlar yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.
Denetim Komitesi, Banka’n n tüm birimlerinden, anla mal destek hizmeti kurulu lar ve
ba ms z denetim kurulu lar ndan bilgi ve belge almaya, bedeli Banka taraf ndan kar lanmak
suretiyle konular nda ihtisas sahibi ki ilerden yönetim kurulunun onay na ba
olarak
dan manl k hizmeti sa lamaya yetkilidir.
ç sistemler birimleri ve uyum görevlisi taraf ndan Denetim Komitesi’ ne dönemsel olarak
gönderilen rapor ve yaz lar ile ube ve birimlerin faaliyetleri takip edilmekte, önemli hususlar
oldu unda Yönetim Kurulu bilgilendirilmektedir.
Banka’ da ç Sistemler Birimleri ile Uyum Görevlisi, di er birimler ve Merkez
koordineli ve uyumlu bir ekilde faaliyet göstermektedir.
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Denetim Komitesi, 6 ayl k dönemleri a mamak kayd yla icra etti i faaliyetlerin sonuçlar ile
bankada al nmas gereken önlemlere, yap lmas na ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankan n
faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bak ndan önemli gördü ü di er hususlara ili kin
görü lerini Yönetim Kurulu’na bildirmektedir.
.

Ç S STEMLER B

MLER VE UYUM GÖREVL

Bankam n ç Sistemler Birimlerinde görevli personel ile ilgili bilgiler a
Ad Soyad

Birim/Unvan
ç Denetim Ba kanl
Ba kan
Risk Yönetimi Ba kanl
Ba kan
ç Kontrol Merkezi Ba kanl
Ba kan
ç Kontrol Merkezi Ba kanl
Uzman Yard mc

Tar k Z NC R
Tar k Z NC R
Tar k Z NC R
Tülay YALÇIN

da gösterilmi tir.

Bu Göreve
Atanma Tarihi

renim
Durumu

Mesleki
Deneyim

12.06.2018

Üniversite

18 y l

19.07.2008

Üniversite

18 y l

12.06.2018

Üniversite

18 y l

08.05.2013

Üniversite

19 y l

ç sistemler birimleri ve uyum görevlisi taraf ndan Denetim Komitesi’ ne dönemsel olarak
gönderilen rapor ve yaz lar ile ube ve birimlerin faaliyetleri takip edilmekte, önemli hususlar
oldu unda Yönetim Kurulu bilgilendirilmektedir.
ç sistemler birimleri ve uyum görevlisinin y ll k faaliyetleri a
A) ç Denetim Ba kanl

da belirtilmi tir.

:

ç Denetim Ba kanl ’ n n faaliyetleri bir ba kan ile yürütülmektedir. Bir ba kan ile
faaliyetler mevzuata uygun bir ekilde ve asgari olarak yerine getirilmi tir.
Bankan n durumu göz önüne al narak bir ba kan ile yap lan planl denetimlerde; denetlenen
yerin faaliyetleri, i lemlerinin yo unlu u ve ortaya ç kabilecek beklenmedik ilave i ler
nedeniyle örnekleme metoduna ve/veya di er denetim tekniklerine ba vurulmu tur. Bu suretle
planl denetim sürecine uyumun sa lanmas amaçlanm r.
ube ve birimlerde yap lan planl denetimlerde; ube ve birimlerin faaliyetleri, görev
tan mlar , personel durumu, tablo ve raporlamalar, kullan lan sistemler, e itim ve mevzuat
takibi, ar iv ve demirba durumu, say mlar, kontroller, mutabakatlar vb. konular incelenmi
ve madde konusu yap lacak bir hususa rastlan lmam r. Birimlerde yap lan mutad i ler göz
önüne al nd nda personel say
n yeterli oldu u, i bölümü ve yard mla man n yap ld
gözlenmi tir. Denetimi yap lan ilgili birimlerce kontrol ve mutabakatlar n yap ld , mevzuata
uyum sa land , mevzuat gere i görevlerin yerine getirildi i, ar ivlerin düzenli oldu u,
evraklar n tarih s ras na göre dosyalan p muhafaza edildi i, demirba lar n kay tlar ile mutab k
oldu u görülmü tür.
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Banka’n n iç kontrol, uyum ve risk yönetimi sistemlerinin etkinli i ile yeterlili i
incelenmi tir. ç Kontrol Merkezi Ba kanl ’n n, Risk Yönetimi Ba kanl ’n n ve Uyum
Görevlisi’nin kanunlar ve kanunlar kapsam nda düzenlenen yönetmelikler do rultusunda
etkin ve yeterli bir ekilde faaliyette bulunduklar kanaatine var lm r.
Bankan n teknik donan ma haiz müfetti istihdam edilmemesi ile ilgili olarak BDDK’n n
26.04.2007 tarih ve 2171 say karar ile muafiyet verildi inden bilgi sistemlerinin denetimi
banka bünyesinde yap lmamaktad r. Ancak, ba ms z denetim firmas taraf ndan bankan n
bilgi sistemleri denetimi her y l düzenli olarak yap lmaktad r.
Uzayan, ertelenen veya iptal olan herhangi bir denetim bulunmamakta olup, 2018 y
Denetim Plan ’na uyum sa lanm r.

ç

Yukar da belirtilen faaliyetler d nda muhtelif görevler de yerine getirilmi tir.

B) ç Kontrol Merkezi Ba kanl

:

31.12.2018 tarihi itibariyle, ç Kontrol Merkezi Ba kanl ’n n faaliyetleri ç Denetim
Ba kan M. Mustafa GENÇASLAN’ n 31.03.2018 tarihi itibariyle emekliye ayr lmas ile
birlikte bir Ba kan (Tar k Z NC R) ve bir Uzman Yard mc
(Tülay YALÇIN) ile
yürütülmeye ba lam r. Mevcut kadro ile 01.01.2018 - 31.12.2018 döneminde; birimlerin,
Merkez ubesi’nin ve Bilgi lem Grubu’nun kontrolleri ile verilen di er görevler asgari
olarak mevzuata uygun bir ekilde yerine getirilmi tir.
ç Kontrol Merkezi Ba kanl ’nca 2018 y içinde Birimler ve Merkez ubesi taraf ndan
yap lan tüm bankac k i lemleri, risk odakl olarak merkezde ve yerinde kontrol
yöntemleriyle incelenmi tir. Merkezde gerçekle tirilen kontrollerle, belirlenen risk odakl
kontrol noktalar nda gerçekle tirilen i lemler incelenmi , i lem bazl kontrollerin yan s ra i
ak lar içinde, bankac k sistemimizde ya da uygulamada rastlanan aksakl klar n giderilmesi
ve daha verimli hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yap lmas sa lanm r. Yerinde
gerçekle tirilen kontrollerle yap lan i lemler ve dokümantasyonun iç ve d mevzuata uyumu
kontrol edilmi , tespit edilen olumsuzluklar n giderilmesi ve böylece bankac k i lemlerinden
do an operasyonel riskin minimize edilmesi sa lanm r.
ç kontrol faaliyetlerinin belirlenmesinde Birimler, Merkez ubesi ve Bilgi lem Grubu için
ayr ayr haz rlanan kontrol listeleri do rultusunda raporlama yap lm r. Kontrol listeleri
de en iç ve d mevzuata göre belirli dönemlerde güncelle tirilmektedir. Kontrol
sonuçlar n raporlama dönemi, üç ayl k olmakla birlikte, olumsuz bir durumun tespiti
halinde bu sürelere ba kalmaks n raporlama yap labilmektedir. Birimler, Merkez ubesi
ve Bilgi lem Grubu için uygulanan kontrol listelerinden yararlan larak iç kontrol raporlar
olu turulmaktad r. Kontrol sonuçlar , ola an hallerde düzenli olarak 3 ayda bir Denetim
Komitesi’ ne, bilgi olarak ise Genel Müdürlük Makam ve ç Denetim Ba kanl na, gerekli
görülürse ilgili birimlere sunulmaktad r.
Ayr ca Birimler ve Merkez ubesi’nde yap lan i lemlerle ilgili hiyerar ik kontrol, hesap
mutabakatlar , limitlere uygunluk incelemeleri, a m ve ayk klar n takibi yap lmaktad r.
Bilgi lem Grubunun üç ayl k faaliyet raporlar kontrol edilmektedir. Bankac k i lemlerinin
6
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yerine getirilmesi için kullan lan çe itli bankac k programlar nda tan ml yetki ve onay
profillerinin, personele verilen yetki ve sorumluluklarla uyumu düzenli olarak kontrol
edilmi tir. 6 ayda bir ise Birimler ve Merkez ubesi’nin marBASII kullan lar na ait ekran
haklar ve limit kontrolleri yap lm r.
Bunlar n d nda, Mali Kontrol ve Muhasebe Müdürlü ü taraf ndan olu turulan finansal
raporlar BDDK, TCMB, TBB ve TMSF’ ye belirli dönemlerde gönderilmektedir. BVTS ile
BDDK’ ya gönderilen finansal raporlarda hata, eksiklik ve geç gönderimlerin olu up
olu mad na ili kin bilgi, Birim taraf ndan sistemden al nan ve ç Denetim ile ç Kontrol
Merkezi Ba kanl klar na haftal k olarak gönderilen “Yasal Süresi çerisinde Gönderilmeyen
Form Listesi” ile “Çapraz Denetim Sonucu” maillerinden al nmaktad r. Bu do rultuda, belli
dönemlerde gönderilen finansal raporlar n hatas z ve zaman nda gönderildi i anla lmaktad r.
Bankac k mevzuat nda meydana gelen de
haz rlanmaktad r.

ikliklere istinaden ayl k mevzuat raporu

2018 y nda ç Kontrol Merkezi Ba kanl ’nda Birimler, Merkez ubesi ve Bilgi lem
Grubunun üçer ayl k ola an kontrolleri ile verilen di er görevler bir Ba kan (Tar k Z NC R)
ve bir Uzman Yard mc (Tülay YALÇIN)taraf ndan yerine getirilmi tir.
Sonuç olarak, Banka’n n faaliyeti do rultusunda ç Kontrol Merkezi Ba kanl ’n n etkin bir
ekilde i lemler üzerinde günlük, haftal k, ayl k, 3 ayl k, 6 ayl k ve y ll k olarak yap lan gerek
manuel, gerekse sistemsel kontrollerinin yeterli oldu u görülmü tür.

C) Risk Yönetimi Ba kanl

:

Risk Yönetimi Ba kanl ’n n faaliyetleri bir ba kan ile yürütülmektedir. Bir ba kan ile
faaliyetler mevzuata uygun bir ekilde ve asgari olarak yerine getirilmi tir.
Risk Yönetimi Ba kanl

’n n faaliyetleri a

da gösterilmi tir.

Likidite Kar lama Oran Raporu haftal k olarak Denetim Komitesi ve Genel Müdürlük
Makam na gönderilmektedir.
Ayl k olarak;
1) Faiz Oran Riski Standart Rasyosu Mali Kontrol ve Muhasebe Müdürlü ü taraf ndan
hesaplanmakta ve Ba kanl k taraf ndan kontrol edilmektedir.
2) Sermaye Yeterlilik Rasyosuna konu olan operasyonel riske esas tutar, piyasa riskine esas
tutar ve kredi riskine esas tutar hesaplanarak Ba kanl k taraf ndan kontrol edildikten
sonra Mali Kontrol ve Muhasebe Müdürlü ü taraf ndan BDDK’ya gönderilmektedir.
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da belirtilen raporlar 3 ayda bir haz rlanarak Denetim Komitesi ve Genel Müdürlük
Makam na gönderilmektedir.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Faaliyet Raporu,
Piyasa Riski Senaryo Analiz Raporu,
Likidite Kar lama Yeterlilik Oran ve YPNGP/Özkaynak Analiz Raporu,
Risk A rl kl Varl klar Analiz Raporu,
Mevduat - Likidite Analiz Raporu,
Finansal Rasyo Analiz Raporu,
Yo unla ma Riski Analiz Raporu.

tibar Riski Yönetimine li kin De erlendirme Raporu
Genel Müdürlük Makam na gönderilmektedir.

ll k olarak Denetim Komitesi ve

D) Uyum Görevlisi :
31.12.2018 tarihi itibariyle Uyum Görevlisi faaliyetleri, Risk Yönetimi Ba kan taraf ndan
yürütülmektedir. Uyum Görevlisi Vekili olarak ayr ca bir personel görevlendirilmi tir.
Uyum Yönetmeli inin 24. ve 28. maddesi gere i, her y n Mart ay n sonuna kadar ç
Denetim Ba kanl ’na ait veri bildirimi ve 23. maddede belirtilen konular dahilinde yap lan
itim sonuçlar MASAK’a bildirilmektedir. Bankam z 2018 y Uyum ve ç Denetim
faaliyetlerini içeren rapor MASAK’a 03.01.2019 tarihinde gönderilmi tir.
Uyum Yönetmeli inin 21,22 ve 23. maddeleri gere i; bankam z Uyum Görevlisi 18.04.2018
tarihinde bankam zda çal an 10 personele e itim verilmi tir.
09.01.2008 tarih ve 26751 say resmi gazetede yay mlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmas ve
Terörün Finansman n Önlenmesine Dair Tedbirler Hakk nda Yönetmeli in” 3. bölümünde
yay mlanan “Kimlik ve Adres Teyidi” ile ilgili yükümlülükler gere i “Adres Teyit” i lemi
yap lamayan mü terilerin her ay kontrolü yap larak, Merkez ubesi taraf ndan Uyum
Görevlisi’ne rapor sunulmaktad r. 2018 y nda da bu gözetim ve rapor devam etmi tir.
Uyum Görevlisi üç ayda bir haz rlad “Risk zleme ve De erlendirme Sonuçlar
Komitesi’ne ve Genel Müdürlü e sunmaktad r.

” Denetim

2018 y içerisinde her ay sonu itibariyle Hazine ve Fon Yönetim Müdürlü ü taraf ndan
hizmet ve ülke riski cetvelleri haz rlanarak Uyum Görevlisi’ne gönderilmi tir. Operasyon
Müdürlü ü ve Merkez ubesi taraf ndan ise her ay Hizmet (nakit çekili i lemleri) ve Mü teri
Riski Cetveli haz rlanarak Uyum Görevlisi’ne gönderilmi tir.
2018 y içerisinde bankam z i lemlerinde nakit giri ve ç lar içeren üç ayl k periyotlarla
haz rlanan “hesap özeti xml” raporu, MASAK.ONLINE sistemi üzerinden MASAK’a
gönderilmi tir.
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Bankam z nezdinde kapat lan ve aç lan hesaplar n xml format nda MASAK.ONLINE sistemi
üzerinden MASAK’a gönderimi yap lmaktad r. 2018 y nda da “Hesap xml” format nda iki
adet i lem MASAK’a raporlanm r.
E-Tebligat ile ilgili olarak, Maliye Bakanl ’na ba MASAK faaliyetleri için bankalar n
yükümlü tutuldu u ara rma yaz lar na verilen cevaplar, Uyum Görevlisi veya Vekili
taraf ndan e-imza ile gönderilmi tir.
MASAK taraf ndan yay nlanan llegal Bahis Suçuyla Mücadele Rehberi gere i, Kurum
taraf ndan gönderilen ara rma yaz lar na 2018 y nda da cevap verilmi tir.
Sonuç olarak, Uyum Görevlisi mevzuat gere i yap lmas gereken asgari faaliyetlerini yerine
getirmektedir.

ER HUSUSLAR
Banka’ da Kurumsal Yönetim Komitesi: Bulunmamaktad r.
Banka’ da Kredi Komitesi: Bulunmamaktad r.
Banka’ da Aktif Pasif Komitesi: Bulunmamaktad r.

DESTEK H ZMET ALINAN KURULU LARA
AÇIKLAMALAR

N

Bankam n bilgi sistemleri destek hizmeti Yaz Bilgi Sistemleri ve Ticaret A. . taraf ndan,
di er hizmetler ise; swift destek ve dan manl k hizmetleri Fineksus Bili im Çözümleri
Ticaret A. . taraf ndan, KAS-BOX sistemi bak m hizmeti Global Bili im Bilgisayar Yaz m
Dan manl k San. ve Tic. Ltd. ti. taraf ndan, mali denetim hizmeti Mercek Ba ms z
Denetim ve Yeminli Mali Mü avirlik A. . firmas taraf ndan, Bilgi Sistemleri Denetimi
Güreli Ba ms z Denetim ve Yeminli Mali Mü avirlik A. . firmas , temizlik i lemleri ise
Kelebek Tesis Yön. ve Destek Hiz. Tic. Ltd. ti. taraf ndan sa lanmaktad r.

DERECELEND RME KURULU LARINCA
DERECELEND RMELER
Bankam n
yapt lmam

içinde
r.

bulundu u

özel

durum
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BANKA’NIN H ZMET TÜRÜ VE FAAL YET ALANLARINI
ÇEREN ÖZET B LG
Banka, özel sermayeli mevduat bankas olup; her çe it ticari ve sanayi kredi plasman , tevdiat
kabulü, kambiyo hizmetleri, her nevi esham, tahvilat, sigorta arac k hizmetleri ile her nevi
bankac k faaliyetleri yapmaya yetkili bulunmaktad r. Ayr ca Banka, Sermaye Piyasas
Kurulu Al m Sat m Arac
Yetki Belgesi’ne, Borsa stanbul A. . Borçlanma Araçlar
Piyasas Kesin Al m-Sat m Pazar , Nitelikli Yat mc ya hraç Pazar ve Uluslararas Tahvil
Pazar ile K ymetli Madenler ve K ymetli Ta lar Piyasas ’nda, stanbul Takas ve Saklama
Bankas A. . Türkiye Elektronik Fon Da m Platformu’nda i lem yapma yetkisine sahip
olup Sermaye Piyasas Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemelerine tabidir. Ancak, Banka
yukar da aç kland gibi temettü hariç ortakl k haklar TMSF taraf ndan devral nd ndan,
aktif bankac k faaliyetleri yapmamaktad r.
T.C. Ba bakanl k Sermaye Piyasas Kurulu’nun 03.07.2015 tarih ve 17 say toplant nda
al nan karar gere ince Banka’n n sermaye piyasas faaliyetleri kendi talebi üzerine
03.07.2015 tarihi saat 18:00 itibar yla 2 (iki) y l süreyle geçici olarak durdurulmu tur.
Kurulun 15.06.2017 tarih ve 24 say toplant nda; sermaye piyasas faaliyetlerinin geçici
olarak durdurulmas na ili kin sürenin Banka’n n ba vurusu üzerine 2 y l daha uzat lmas na
karar verilmi tir. Bundaki amaç; Banka’n n özel durumu nedeniyle sermaye piyasas i lemleri
yapmamas , mü terisinin bulunmamas ve Banka’n n sat sürecinde olmas nedeniyle tasarruf
tedbirleri çerçevesinde yap lm r.

MAL DURUM, KÀRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE
N AÇIKLAMALAR
Adabank A. .’nin 2018 y aktif büyüklü ü bir önceki y la göre % 8.36 oran nda artarak
55,432 TL olarak gerçekle mi tir. Banka, TMSF yönetiminde ve denetiminde olmas nedeniyle
bankac k faaliyetlerini k tl yapt ndan, mevcut fonlar a rl kl olarak yurt içi bankalar
hesab nda de erlendirmektedir. 2017 y nda 2,181TL kâr eden banka, 2018 y
3,660 TL
kâr ile kapatm r.
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NANSAL GÖSTERGELER
Bankan n son üç y ll k finansal göstergeleri a

da belirtilmi tir;

Ba ca Finansal Göstergeler
Toplam Aktifler
Toplam Krediler
Özkaynaklar
Toplam Mevduat *
Vergi Öncesi Kâr
Sürdürülene Faaliyetler Vergi Kar
Net Kâr/Zarar

2018
55,432
52,612
146
4,505
845
3,660
2018
204.76
6.60
6.96
0.26

Ba ca Finansal Rasyolar (%)
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
Net Kar / Toplam Aktifler
Net Kar / Toplam Özkaynaklar
Menkul K ymetler / Toplam Aktifler
Toplam Mevduat / Toplam Aktifler *

2017
51,155
48,952
111
2,630
449
2,181
2017
207.79
4.26
4.46
0.22

2016
54,960
46,771
6,303
1,985
330
1,655
2016
206.77
3.01
3.54
11.47

* ÇEA ’a ait 4,600 TL tutar nda teminat mektubunun iadesi ile bloke olarak tutulan 6,183 TL
tutar nda mevduat ç
ndan kaynaklanm r.
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YÖNET M KURULU BA KANI’NIN DE ERLEND RMES

Adabank Anonim irketi (“Banka”), 1984 y nda Anonim
nda bankac k faaliyetlerine ba lam r.

irket eklinde kurulu unu tamamlayarak 1985

Banka, özel sermayeli mevduat bankas olup; her çe it ticari ve sanayi kredi plâsman , tevdiat kabulü, kambiyo
hizmetleri, her nevi esham, tahvilat, sigorta arac k hizmetleri ile her nevi bankac k faaliyetleri yapmaya yetkili
bulunmaktad r. Ayr ca Banka, Sermaye Piyasas Kurulu Al m Sat m Arac
Yetki Belgesi’ne, Borsa stanbul
A. . Borçlanma Araçlar Piyasas Kesin Al m-Sat m Pazar , Nitelikli Yat mc ya hraç Pazar ve Uluslararas
Tahvil Pazar ile K ymetli Madenler ve K ymetli Ta lar Piyasas ’nda, stanbul Takas ve Saklama Bankas A. .
Türkiye Elektronik Fon Da m Platformu’nda i lem yapma yetkisine sahip olup Sermaye Piyasas Kurulu’nun
konu ile ilgili düzenlemelerine tabidir. Ancak, Banka yukar da aç kland gibi temettü hariç ortakl k haklar
TMSF’nin kontrolü alt nda oldu undan, aktif bankac k faaliyetleri yapmamaktad r.
Türkiye mar Bankas T.A. .’ nin bankac k i lemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisinin kald lmas
üzerine, ayn hâkim sermayedar grubunun hâkim hissedar bulundu u Adabank Anonim irketi’nin de yak ndan
izlenmesini teminen Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf ndan 25 Temmuz 2003 tarih ve 1102
say kararla yeni bir yönetim kurulu atanm , daha sonra 04.08.2008 tarihinden itibaren 5411 say Bankac k
Kanunu’nun geçici 11’inci maddesinin verdi i yetkiye istinaden mülga 4389 say Bankalar Kanunu’nun 15’inci
maddesinin 7’nci f kras n (a) bendi ve 5411 say Bankac k Kanunu’nun 134’üncü maddesi uyar nca
Adabank A. .’ nin temettü hariç ortakl k haklar yla yönetimi ve denetimi Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu
taraf ndan devral nm r.
Adabank Ticari ve ktisadi Bütünlü ünün 25.04.2018 tarihinde gerçekle tirilen ihalesine TMSF taraf ndan i tirak
edilmi olup, söz konusu bütünlük aç k art rma a amas nda alaca a mahsuben Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna
ihale edilmi tir.
Fon Kurulunun 20.04.2017 tarih ve 2017/94 say karar ile Adabank Ticari ve kdisadi Bütünlü ünün
25.04.2017 tarihinde gerçekle tirilen ihalesine TMSF ad na i tirak edilerek söz konusu bütünlük aç k artt rma
amas nda alaca a mahsuben TMSF’ye ihale edildi inin 02.03.2018 tarih ve 81514179-100-E-4951 say ile
bildirilmesi üzerine ilgili hisselerin devri yap p pay defterine i lenmi tir.
TMSF Tahsilat Daire Ba kanl ’n n 6183 say Amme Alacaklar n Tahsil Usulü Kanunu hükümlerine göre
ba lat lan takip a amas nda Banka’ya 01.02.2011 tarih ve B.02.2.TMS.0.25-250-1376 say ödemeye ça
mektubu ile 07.03.2011 tarih ve B.02.2 TMS.0.25-250-2860 say ödeme emri gönderilmi tir. TMSF II. Tahsilat
Daire Ba kanl ’n n 28.12.2018 tarih ve 31043872-659-E.25838 say yaz ile, 31.12.2003 tarihi itibar yla
7,718,646 TL olarak tespit edilen amme alaca
n 31.12.2018 tarihi itibariyle 36,042,196 TL ’s na bali oldu u
bildirilmi tir. Banka Yönetim Kurulu’nun 345 no.lu 28 ubat 2011 tarihinde ald kararda; TMSF’nin talebinin
sat a yönelik olmas nedeniyle, söz konusu ödeme talebine itirazda bulunulmayaca belirtilmi tir. Aç klanan bu
durum, Banka’n n yönetiminin TMSF’de olmas ve TMSF taraf ndan Banka’n n “Tasarruf Mevduat Sigorta
Fonu Taraf ndan Ticari ve ktisadi Bütünlük Olu turan Mahcuzlar n Sat na li kin Yönetmelik “ do rultusunda
hisse sat veya varl k sat kapsam nda sat
n yap lmas halinde, hisse sat lar gerçekle tirildi inde söz
konusu haczin Fon taraf ndan kald lmas gerekece inden ekli finansal tablolar, i letmenin süreklili i ilkesi
gere i, Banka’n n varl
n devam edece i varsay na göre haz rlanm r.
Banka’n n yönetim kurulu ba kan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdürün Banka’da sahip olduklar
pay bulunmamaktad r.
Bankan n herhangi bir emeklilik sand

veya munzam vakf yoktur.

Ça SEYF
Yönetim Kurulu Ba kan
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GENEL MÜDÜR’ÜN DE ERLEND RMES
Adabank A. .’nin bilanço de erleri incelendi inde; toplam aktifleri, 2018 y nda, Aral k 2017
na göre % 8.36 oran nda artarak 55,432 TL olarak gerçekle mi tir. 4,277 TL artan toplam
aktifler içinde en önemli pay , % 92.23 oran ile 51,125 TL’sini Bankalar, % 3.77 oran ile
2,088 TL’sini Sabit K ymetler, % 2.59 oran ile 1,433 TL’sini bankalar gelir reeskontu
olu turmaktad r.
2018 y nda toplam pasifler içinde en önemli pay , % 94.91 oran ile 52,612 TL’sini
Özkaynaklar, % 3.72 oran ile 2,063 TL’sini Kar k hesaplar olu turmaktad r.
Banka, yeni nakdi ve gayrinakdi kredi kulland
nda kredi çe idi bulunmamaktad r.

yapmamakta ve mevcut gayrinakdi kredi

Banka’n n kaynaklar , temel olarak, özkaynaklar ve toplam pasiflerin %0.21’sini (31 Aral k
2017: %0.17) mevduat hesaplar olu turmaktad r.
Banka bu kaynaklar

bankalar ve bankalararas para piyasas nda de erlendirmektedir.

Banka’n n nakde kolay çevrilebilir varl klar ; bilânço yükümlülüklerini kar lamas haricinde,
teminat mektuplar n tazmin riskine kar önlem alma i levini de görmektedir.
Aral k 2018 faaliyet döneminde, faiz gelirleri 9,608 TL, faiz giderlerinde bakiye olu mam
ve net faiz gelirleri 9,608 TL olarak gerçekle mi tir. Di er gelirler 347 TL, Di er giderler
5,450 TL olup, 75 TL ertelenmi vergi varl olu arak 920 TL geçici vergi hesaplanm ve
3,660 TL kâr elde edilmi tir.
Banka’n n sermaye yeterlili i rasyosu 31 Aral k 2018 tarihi itibariyle % 204.76 olarak
gerçekle mi tir.
Aral k 2018 döneminde ube ile birimlerde istihdam edilen toplam personel say
ki idir.

Bedri SAYIN
Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi
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GENEL KURUL’A SUNULAN ÖZET YÖNET M
KURULU RAPORU
De erli Ortaklar

z

Bankam n Ola an Genel Kurul Toplant na ho geldiniz.
Bankam n 2018 dönemi finansal tablolar taraf zdan incelenmi olup önemli konularda gerçe e
ayk bir aç klama veya yan lt olmas sonucunu do urabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte
ve Banka’n n finansal durumunu, kar kar ya oldu u önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte do ru
bir ekilde yans tmaktad r.
Banka içinde olu turulan bilgilendirme politikas mevzuat n gerektirdi i ekilde yerine getirilmi tir.
Aktif olarak Banka faaliyetlerinde; iç ve d düzenlemelere uyum, stratejik kararlar n uygulanmas ve
sonuçland lmas , pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin haklar n korunmas hususlar
gözetilmi tir.
2018 y nda yap lan Yönetim Kurulu toplant lar na %100 kat m sa lanm

r.

28 personeli ile ube ve birimlerin mevcut durumunu idame ettiren Banka’n n 2018 y ba ms z
denetimden geçmi finansal tablolar ile ba ms z denetim ve inceleme raporlar Yönetim Kurulu’na
dönemler itibar yla sunulmu tur.
Bankam n 31 Aral k 2018 tarihi itibar yla;
Aktif büyüklü ü 55,432 TL,
Mevduat toplam
146 TL,
Özkaynaklar
52,612 TL,
Kâr / Zarar rakam 3,660 TL olarak gerçekle mi tir.
Dönem kâr

n da

lmamas ve geçmi y llar zarar ndan mahsup edilmesi uygundur.

Bankam n sermaye yeterlilik rasyosu ise % 204.76 olarak hesaplanm r.
2018 y faaliyet raporumuzu bilanço kâr ve zarar ile birlikte siz ortaklar
onay na sunmu bulunuyoruz.

z ve/veya temsilcilerin

Adabank A. .

Ça SEYF
Yönetim Kurulu Ba kan

Bedri SAYIN
Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali HIDIRO LU
Denetim Komitesi Üyesi

Ferdi DEM R
Denetim Komitesi Üyesi
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2018 YILI FAAL YET RAPORU’NA
BEYANI

N SORUMLULUK

Bankam n 2018 y Faaliyet Raporu taraf zdan incelenmi olup önemli konularda
gerçe e ayk bir aç klama veya yan lt
olmas sonucunu do urabilecek herhangi bir
eksiklik içermemekte ve Banka’n n finansal durumunu, kar kar ya oldu u önemli riskler ve
belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yans tmaktad r.

Ça SEYF
Yönetim Kurulu Ba kan

Ali HIDIRO LU
Denetim Komitesi Üyesi

Bedri SAYIN
Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu
Üyesi

Ferdi DEM R
Denetim Komitesi Üyesi

Levent ERDO AN
Mali Kontrol ve
Muhasebe Müdür
Vekili
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ÖZET F NANSAL B LG LER

Ba ca Finansal Göstergeler
Toplam Aktifler
Toplam Krediler
Özkaynaklar
Toplam Mevduat
Vergi Öncesi Kâr/Zarar
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Kar
Net Kâr/Zarar

2018

Ba ca Finansal Rasyolar (%)
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
Net Kâr / Toplam Aktifler
Net Kâr / Toplam Özkaynaklar
Menkul K ymetler / Toplam Aktifler
Toplam Mevduat / Toplam Aktifler

2018

2017

2016

2015

2014

55,432

51,155

54,960

53,346

51,114

-

-

-

-

-

52,612

48,952

46,771

45,116

43,471

146

111

6,303

6,342

6,414

4,505

2,630

1,985

1,979

1,141

845

449

330

334

(64)

3,660

2,181

1,655

1,645

1,205

2017

2016

2015

2014

204.76

207.79

206.77

211.31

212.86

6.60

4.26

3.01

3.08

2.36

6.96

4.46

3.54

3.65

2.77

0.26

0.22

11.47

11.89

12.55
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ADABANK ANON M RKET
31 ARALIK 2018 TAR
NDE SONA EREN HESAP DÖNEM NE A T
KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL TABLOLAR VE
BA IMSIZ DENET M RAPORU
Adabank Anonim irketi
Yönetim Kurulu’na;
1.

Giri
Adabank Anonim irketi’nin (“Banka”) 31 Aral k 2018 tarihi itibar yla haz rlanan konsolide olmayan
bilançosu ile ayn tarihte sona eren döneme ait konsolide olmayan gelir tablosu, nakit ak tablosu,
özkaynak de im tablosu ve önemli muhasebe politikalar ile di er aç klay
notlar n bir özetini
ba ms z denetime tabi tutmu bulunuyoruz.

2.

Banka Yönetim Kurulu’nun Sorumlulu una li kin Aç klama
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tablolar n 1 Kas m 2006 tarih ve 26333 say Resmi
Gazete’de yay mlanan Bankalar n Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerinin Saklanmas na li kin Usul
ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartlar ile Türkiye Finansal Raporlama
Standartlar na, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu (“KGK”) ve Bankac k
Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar na ili kin
yay mlanan di er yönetmelik, tebli ve genelgeler ile Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu
taraf ndan yap lan aç klamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolay yla önemlilik arz eden
ölçüde yanl bilgi içermeyecek ekilde haz rlanmas ve sunulmas sa layacak bir iç kontrol sistemi
olu turulmas , uygun muhasebe politikalar n seçilmesi ve uygulanmas ndan sorumludur.

3.

Yetkili Denetim Kurulu unun Sorumlulu una li kin Aç klama
Ba ms z denetimi yapan kurulu olarak üzerimize dü en sorumluluk, denetlenen finansal tablolar
üzerinde görü bildirmektir.
Ba ms z denetimimiz, 1 Kas m 2006 tarih ve 26333 say Resmi Gazete’de yay mlanan Bankalarda
Ba ms z Denetim Gerçekle tirecek Kurulu lar n Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakk nda Yönetmelik
ve uluslararas denetim standartlar na uyumlu olarak gerçekle tirilmi tir. Finansal tablolar n önemlilik arz
edecek ölçüde bir hata içermedi ine ili kin makul güvence sa layacak ekilde ba ms z denetim
planlanm ve gerçekle tirilmi tir. Ba ms z denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal
tablo aç klama ve dipnotlar hakk nda denetim kan toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanm ;
bu teknikler istihdam etti imiz ba ms z denetçilerin insiyatifine b rak lm , ancak, duruma uygun
denetim teknikleri, finansal tablolar n haz rlanmas ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinli i
dikkate al narak ve uygulanan muhasebe politikalar n uygunlu u de erlendirilerek belirlenmi tir.

4.

Tespit Edilen Hususlar
li ikteki konsolide olmayan finansal tablolara ili kin aç klama ve dipnotlar n Be inci Bölümü’nün II-7
no.lu dipnotunda aç kland
gibi 31 Aral k 2018 tarihi itibar yla, Banka’n n eski hakim ortaklar n
(Uzan Grubu) sahibi oldu u irketlere verilmi olan 1,065 bin TL tutar nda teminat mektuplar
bulunmakta olup ilgili teminat mektuplar n 794 bin TL tutar ndaki k sm için herhangi bir teminat
bulunmamaktad r. Bu teminat mektuplar n finansal tablolara muhtemel etkileri, eski hakim ortaklara
kar aç lm davalar n sonucuna göre belli olaca ndan, bu konunun ili ikteki konsolide olmayan finansal
tablolar üzerindeki olas etkileri belirlenememi tir.

5.

Görü
Görü ümüze göre, yukar da 4. maddede aç klanan hususlar n finansal tablolar üzerindeki etkileri
haricinde, ili ikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflar yla, Adabank Anonim irketi’nin 31 Aral k
2018 tarihi itibar yla mali durumunu ve ayn tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlar ve nakit
ak mlar
5411 say Bankac k Kanununun 37 ve 38 inci maddeleri gere ince yürürlükte bulunan
düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar na ve Bankac k Düzenleme ve Denetleme
Kurulu taraf ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar na ili kin yay mlanan di er yönetmelik, tebli
ve genelgeler ile Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf ndan yap lan aç klamalara uygun
olarak do ru bir biçimde yans tmaktad r.

6.

Görü ü Etkilemeyen Dikkat Çekilmek stenen Hususlar:
Fon Kurulunun 26.01.2017 tarih ve 2017/25 say karar ile 5411 say Bankac k Kanununun
134.maddesinin 5. F kras ve 6183 say Amme Alacaklar n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümleri
uyar nca TMSF taraf ndan haczedilen Uzan Grubu borçlusu gerçek ve tüzel ki ilere ait, Adabank A. .’nin
%94,4439625 oran ndaki hisselerinden Adabank Ticari ve ktisadi Bütünlü ü olu turulmu olup söz
konusu bütünlük 25.04.2017 tarihinde ihale ile sat a ç kar lm r.
Fon Kurulunun 20.04.2017 tarih ve 2017/94 say karar ile Adabank Ticari ve kdisadi Bütünlü ünün
25.04.2017 tarihinde gerçekle tirilen ihalesine TMSF ad na i tirak edilerek söz konusu bütünlük aç k
artt rma a amas nda alaca a mahsuben TMSF’ye ihale edildi inin 02.03.2018 tarih ve 81514179-100-E4951 say yaz ile bildirilmesi üzerine ilgili hisselerin devri yap p pay defterine i lenmi tir.
T.C. Ba bakanl k Sermaye Piyasas Kurulu’nun 03.07.2015 tarih ve 17 say toplant nda al nan karar
gere ince Banka’n n sermaye piyasas faaliyetleri kendi talebi üzerine 03.07.2015 tarihi saat 18:00
itibar yla 2 (iki) y l süreyle geçici olarak durdurulmu tur. Kurulun 15.06.2017 tarih ve 24 say
toplant nda; sermaye piyasas faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmas na ili kin sürenin Banka’n n
ba vurusu üzerine 2 y l daha uzat lmas na karar verilmi tir.

7.

Di er lgili Mevzuattan Kaynaklanan Ba ms z Denetçi Yükümlülükleri Hakk nda Rapor
6102 say Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. maddesi uyar nca; Yönetim Kurulu taraf za denetim
kapsam nda istenen aç klamalar yapm ve istenen belgeleri vermi tir, ayr ca irket’in 01.01.2018 – 31.12.2018
hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile irket esas sözle mesinin finansal raporlamaya ili kin
hükümlerine uygun olmad na dair önemli bir hususa rastlanmam r.

Mercek Ba ms z Denetim ve Yeminli Mali Mü avirlik A. .

Eyüp Hayk r, YMM
Sorumlu Ortak Ba Denetçi

stanbul, 28 ubat 2019
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NC BÖLÜM: GENEL B LG LER
I. Banka’n n kurulu tarihi, ba lang ç statüsü, an lan statüde meydana gelen de
tarihçesi

iklikleri ihtiva eden

Kurulu Tarihi: 30 Ekim 1984
Faaliyet Alan : Mevduat Bankac
Merkezi: stanbul
Adabank Anonim irketi (“Banka”), 1984 y nda Anonim irket eklinde kurulu unu tamamlayarak 1985
nda bankac k faaliyetlerine ba lam r.
Türkiye mar Bankas TA ’nin bankac k i lemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisinin kald lmas
üzerine, ayn hâkim sermayedar grubunun hâkim hissedar bulundu u Adabank Anonim irketi’nin de
yak ndan izlenmesini teminen Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf ndan 25 Temmuz 2003 tarih
ve 1102 say kararla yeni bir yönetim kurulu atanm olmakla beraber 5411 say Bankac k Kanunu’nun
geçici 11’inci maddesinin verdi i yetkiye istinaden mülga 4389 say Bankalar Kanunu’nun 15’inci
maddesinin 7’nci f kras n (a) bendi ve 5411 say Bankac k Kanunu’nun 134’üncü maddesi uyar nca;
Adabank Anonim irketi’nin temettü hariç ortakl k haklar , yönetimi ve denetimi Tasarruf Mevduat Sigorta
Fonu (“TMSF”) taraf ndan devral nm r.
Fon Kurulunun 26.01.2017 tarih ve 2017/25 say
karar ile 5411 say
Bankac k Kanununun
134.maddesinin 5. F kras ve 6183 say Amme Alacaklar n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümleri
uyar nca TMSF taraf ndan haczedilen Uzan Grubu borçlusu gerçek ve tüzel ki ilere ait, Adabank A. .’nin
%94,4439625 oran ndaki hisselerinden Adabank Ticari ve ktisadi Bütünlü ü olu turulmu olup söz konusu
bütünlük 25.04.2017 tarihinde ihale ile sat a ç kar lm r.
Fon Kurulunun 20.04.2017 tarih ve 2017/94 say karar ile Adabank Ticari ve kdisadi Bütünlü ünün
25.04.2017 tarihinde gerçekle tirilen ihalesine TMSF ad na i tirak edilerek söz konusu bütünlük aç k artt rma
amas nda alaca a mahsuben TMSF’ye ihale edildi inin 02.03.2018 tarih ve 81514179-100-E-4951 say
yaz ile bildirilmesi üzerine ilgili hisselerin devri yap p pay defterine i lenmi tir.
II. Banka’n n sermaye yap , yönetim ve denetimini do rudan veya dolayl olarak tek ba na veya birlikte
elinde bulunduran ortaklar , varsa bu hususlarda y l içindeki de iklikler ile dâhil oldu u gruba ili kin
aç klamalar
25.04.2017 tarihinde gerçekle tirilen ihale ile Banka’n n
al nm r.

%94,4439625 hissesi TMSF taraf ndan sat n

Adabank Anonim irketi
31 Aral k 2018 Tarihi tibar yla Haz rlanan
Konsolide Olmayan Finansal Raporu
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)
NC BÖLÜM: GENEL B LG LER (devam )
III. Banka’n n, yönetim kurulu ba kan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve
yard mc lar n, varsa Banka’da sahip olduklar paylara ve sorumluluk alanlar na ili kin aç klamalar
Yönetim Kurulu Ad
Soyad
Ça SEYF
Zeynel KOÇ
Ahmet Y T
Ferdi DEM R(*)
Ali HIDIRO LU(*)
Bedri SAYIN

Görevi
Ba kan
Üye
Üye
Üye
Üye
Genel Müdür - Üye

renim Durumu
Yüksek Lisans
Doktora
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans

Bankac k ve letmecilik
Dallar nda Tecrübesi
18 y l
30 y l
40 y l
13 y l
30 y l
35 y l

(*) Denetim Komitesi Üyesi
Banka’n n yönetim kurulu ba kan ve üyeleri ile genel müdürün, Banka’da sahip olduklar pay bulunmamaktad r.

IV.

Banka’da nitelikli pay sahibi olan ki i ve kurulu lar hakk nda aç klamalar
25.04.2017 tarihinde gerçekle tirilen ihale ile Bankan n %94,4439625 hissesi TMSF taraf ndan sat n
al nm r.

V.

Banka’n n hizmet türü ve faaliyet alanlar

içeren özet bilgi

Banka, özel sermayeli mevduat bankas olup; her çe it ticari ve sanayi kredi plasman , tevdiat kabulü,
kambiyo hizmetleri, her nevi esham, tahvilat, sigorta arac k hizmetleri ile her nevi bankac k faaliyetleri
yapmaya yetkili bulunmaktad r. Ayr ca Banka, Sermaye Piyasas Kurulu Al m Sat m Arac
Yetki
Belgesi’ne, Borsa stanbul A. . Borçlanma Araçlar Piyasas Kesin Al m-Sat m Pazar , Nitelikli
Yat mc ya hraç Pazar ve Uluslararas Tahvil Pazar ile K ymetli Madenler ve K ymetli Ta lar
Piyasas ’nda, stanbul Takas ve Saklama Bankas A. . Türkiye Elektronik Fon Da m Platformu’nda
lem yapma yetkisine sahip olup Sermaye Piyasas Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemelerine tabidir.
Ancak, Banka yukar da aç kland
gibi temettü hariç ortakl k haklar TMSF’nin kontrolü alt nda
oldu undan, aktif bankac k faaliyetleri yapmamaktad r.
VI.

Bankalar n Konsolide Finansal Tablolar n Düzenlenmesine li kin Tebli ile Türkiye Muhasebe
Standartlar gere i yap lan konsolidasyon i lemleri aras ndaki farkl klar ile tam konsolidasyona
veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan ndirilen ya da bu üç yönteme dahil
olmayan kurulu lar hakk nda k sa aç klama
Yoktur.

VII. Banka ile ba
ortaklar aras nda özkaynaklar n derhal transfer edilmesinin veya borçlar n geri
ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller
Yoktur.
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Adabank Anonim irketi
31 Aral k 2018 Tarihi tibar yla
Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

NC BÖLÜM – F NANSAL TABLOLAR

Dipnot

VARLIKLAR
I. F NANSAL VARLIKLAR (Net)
1.1.Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1.1.Nakit De erler ve Merkez Bankas
1.1.2.Bankalar
1.1.3.Para Piyasalar ndan Alacaklar
1.2.Gerçe e Uygun De er Fark Kar Zarara Yans lan Finansal Varl klar
1.2.1.Devlet Borçlanma Senetleri
1.2.2.Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler
1.2.3.Di er Finansal Varl klar
1.3.Gerçe e Uygun De er Fark Di er Kapsaml Gelire Yans lan Finansal Varl klar
1.3.1.Devlet Borçlanma Senetleri
1.3.2.Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler
1.3.3.Di er Finansal Varl klar
1.4. tfa Edilmi Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varl klar
1.4.1.Devlet Borçlanma Senetleri
1.4.2.Di er Finansal Varl klar
1.5.Türev Finansal Varl klar
1.5.1.Türev Finansal Varl klar n Gerçe e Uygun De er Fark Kar Zarara Yans lan K sm
1.5.2.Türev Finansal Varl klar n Gerçe e Uygun De er Fark Di er Kapsaml Gelire Yans lan K sm
1.6.Donuk Finansal Varl klar (Sadece kar k ay ran bankalar taraf ndan doldurulacakt r.)
1.7.Beklenen Zarar Kar klar (-) (Sadece kar k ay ran bankalar taraf ndan doldurulacakt r.)
II. KRED LER (Net)
2.1.Krediler
2.1.1. tfa Edilmi Maliyetiyle Ölçülenler
2.1.2.Gerçe e Uygun De er Fark Kar Zarara Yans lanlar
2.1.3.Gerçe e Uygun De er Fark Di er Kapsaml Gelire Yans lanlar
2.2.Kiralama lemlerinden Alacaklar
2.2.1.Finansal Kiralama Alacaklar
2.2.2.Faaliyet Kiralamas Alacaklar
2.2.3.Kazan lmam Gelirler (-)
2.3.Faktoring Alacaklar
2.3.1. tfa Edilmi Maliyetiyle Ölçülenler
2.3.2.Gerçe e Uygun De er Fark Kar Zarara Yans lanlar
2.3.3.Gerçe e Uygun De er Fark Di er Kapsaml Gelire Yans lanlar
2.4.Donuk Alacaklar
2.5.Beklenen Zarar Kar klar (-) (Sadece kar k ay ran bankalar taraf ndan doldurulacakt r.)
2.5.1.12 Ayl k Beklenen Zarar Kar
(Birinci A ama) (Sadece kar k ay ran bankalar taraf ndan
doldurulacakt r.)
2.5.2.Kredi Riskinde Önemli Art ( kinci A ama) (Sadece kar k ay ran bankalar taraf ndan
doldurulacakt r.)
2.5.3.Temerrüt (Üçüncü A ama/Özel Kar k) (Sadece kar k ay ran bankalar taraf ndan doldurulacakt r.)
2.5.Özel Kar klar (-) (Sadece kar k ay rmayan bankalar taraf ndan doldurulacakt r.)
III. SATI AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAAL YETLERE
N DURAN
VARLIKLAR (Net)
3.1.Sat Amaçl
3.2.Durdurulan Faaliyetlere li kin
IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.1. tirakler (Net)
4.1.1.Özkaynak Yöntemine Göre De erlenenler
4.1.2.Konsolide Edilmeyenler
4.2.Ba Ortakl klar (Net)
4.2.1.Konsolide Edilmeyen Mali Ortakl klar
4.2.2.Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortakl klar
4.3.Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar ( Ortakl klar ) (Net)
4.3.1.Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebele tirilenler
4.3.2.Konsolide Edilmeyenler
V. MADD DURAN VARLIKLAR (Net)
VI. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.1. erefiye
6.2.Di er
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER (Net)
VIII. CAR VERG VARLI I
IX. ERTELENM VERG VARLI I
X. D ER AKT FLER
VARLIKLAR TOPLAMI

5-I-1

5-I-5

5-I-16

5-I-7

5-I-12
5-I-13

5-I-14
5-I-15
5-I-15
5-I-17

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay
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BA IMSIZ DENET
CAR DÖNEM
(31/12/2018)
TP
YP Toplam
52,686 116 52,802
52,686 116 52,802
28 116
144
52,558
- 52,558
100
100
6,064
6,064
-

MDEN GEÇM
ÖNCEK DÖNEM
(31/12/2017)
TP
YP Toplam
48,431 86 48,517
48,431 86 48,517
84 86
170
48,247
- 48,247
100
100
6,059
6,059
-

-

-

-

-

-

-

6,064

-

6,064

6,059

-

6,059

15
15
15
2,088
11
11
448
68
55,316

116

15
15
15
15
15
15
2,088 2,191
11
14
11
14
448
373
68
45
55,432 51,069

86

15
15
15
2,191
14
14
373
45
51,155

parçalar

r.

Adabank Anonim irketi
31 Aral k 2018 Tarihi tibar yla
Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

Dipnot

YÜKÜMLÜLÜKLER
I. MEVDUAT
II. ALINAN KRED LER
III. PARA P YASALARINA BORÇLAR
IV. HRAÇ ED LEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4.1.Bonolar
4.2.Varl a Dayal Menkul K ymetler
4.3.Tahviller
V. FONLAR
5.1.Müstakrizlerin Fonlar
5.2.Di er
VI. GERÇE E UYGUN DE ER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN F NANSAL
YÜKÜMLÜLÜKLER
VII. TÜREV F NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7.1.Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçe e Uygun De er Fark Kar Zarara Yans lan
sm
7.2.Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçe e Uygun De er Fark Di er Kapsaml Gelire
Yans lan K sm
VIII. FAKTOR NG YÜKÜMLÜLÜKLER
IX. K RALAMA LEMLER NDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
9.1.Finansal Kiralama
9.2.Faaliyet Kiralamas
9.3.Di er
9.4.Ertelenmi Finansal Kiralama Giderleri ( - )
X. KAR ILIKLAR
10.1.Genel Kar klar (Sadece kar k ay rmayan bankalar taraf ndan doldurulacakt r.)
10.2.Yeniden Yap lanma Kar
10.3.Çal an Haklar Kar
10.4.Sigorta Teknik Kar klar (Net)
10.5.Di er Kar klar
XI. CAR VERG BORCU
XII. ERTELENM VERG BORCU
XIII. SATI AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAAL YETLERE
N DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
13.1.Sat Amaçl
13.2.Durdurulan Faaliyetlere li kin
XIV. SERMAYE BENZER BORÇLANMA ARAÇLARI
14.1.Krediler
14.2.Di er Borçlanma Araçlar
XV. D ER YÜKÜMLÜLÜKLER
XVI. ÖZKAYNAKLAR
16.1.Ödenmi Sermaye
16.2.Sermaye Yedekleri
16.2.1.Hisse Senedi hraç Primleri
16.2.2.Hisse Senedi ptal Kârlar
16.2.3. Di er Sermaye Yedekleri
16.3.Kâr veya Zararda Yeniden S fland lmayacak Birikmi Di er Kapsaml
Gelirler veya Giderler
16.4.Kâr veya Zararda Yeniden S fland lacak Birikmi Di er Kapsaml Gelirler
veya Giderler
16.5.Kâr Yedekleri
16.5.1.Yasal Yedekler
16.5.2.Statü Yedekleri
16.5.3.Ola anüstü Yedekler
16.5.4.Di er Kâr Yedekleri
16.6.Kâr veya Zarar
16.6.1.Geçmi Y llar Kâr veya Zarar
16.6.2.Dönem Net Kâr veya Zarar
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI

5-II-1

5-II-5

5-II-7

5-II-8

5-II-9

5-II-10

5-II-11

BA IMSIZ DENET MDEN GEÇM
CAR DÖNEM
ÖNCEK DÖNEM
(31/12/2018)
(31/12/2017)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
6
-

140
-

146
-

6
-

105
-

111
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,063
12
1,570
481
511
-

-

2,063
12
1,570
481
511
-

1,885
1
1,403
481
169
-

-

1,885
1
1,403
481
169
-

100
52,612
80,022
-

-

100
52,612
80,022
-

38
48,952
80,022
-

-

38
48,952
80,022
-

-

-

-

-

-

-

(27,410)
(31,070)
3,660
55,292

140

(27,410)
(31,070)
3,660
55,432

(31,070)
(33,251)
2,181
51,050

105

(31,070)
(33,251)
2,181
51,155

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay
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parçalar

r.

Adabank Anonim irketi
31 Aral k 2018 Tarihi tibar yla
Konsolide Olmayan Naz m Hesaplar Tablosu
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)
Ba ms z Denetimden
Geçmi
Önceki Dönem
31 Aral k 2017

Ba ms z Denetimden
Geçmi
Cari Dönem
31 Aral k 2018
NAZIM HESAPLAR
A.
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.

Dipnot

LANÇO DI I YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANT ve KEFALETLER
Teminat Mektuplar
Devlet hale Kanunu Kapsam na Girenler
Ticaret lemleri Dolay s yla Verilenler
Di er Teminat Mektuplar
Banka Kabulleri
thalat Kabul Kredileri
Di er Banka Kabulleri
Akreditifler
Belgeli Akreditifler
Di er Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankas na Cirolar
Di er Cirolar
Menkul K y. h. Sat n Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Di er Garantilerimizden
Di er Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cay lamaz Taahhütler
Vadeli, Aktif De er Al m Sat m Taahhütleri
Vadeli, Mevduat Al m Sat m Taahhütleri
tir. ve Ba . Ort. Ser. t. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Men. K y. hr. Arac k Taahhütleri
Zorunlu Kar k Ödeme Taahhüdü
Çekler çin Ödeme Taahhütleri
hracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kart Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartlar ve Bankac k Hizmetlerine li kin Promosyon Uyg. Taah.
Aç a Menkul K ymet Sat Taahhütlerinden Alacaklar
Aç a Menkul K ymet Sat Taahhütlerinden Borçlar
Di er Cay lamaz Taahhütler
Cay labilir Taahhütler
Cay labilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Di er Cay labilir Taahhütler
TÜREV F NANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçl Türev Finansal Araçlar
Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl lemler
Nakit Ak Riskinden Korunma Amaçl lemler
Yurt d ndaki Net Yat m Riskinden Korunma Amaçl lemler
Al m Sa m Amaçl lemler
Vadeli Döviz Al m-Sat m lemleri
Vadeli Döviz Al m lemleri
Vadeli Döviz Sat m lemleri
Para ve Faiz Swap lemleri
Swap Para A m lemleri
Swap Para Sat m lemleri
Swap Faiz Al m lemleri
Swap Faiz Sat m lemleri
Para, Faiz ve Menkul De er Opsiyonlar
Para Al m Opsiyonlar
Para Sat m Opsiyonlar
Faiz Al m Opsiyonlar
Faiz Sat m Opsiyonlar
Menkul De erler Al m Opsiyonlar
Menkul De erler Sat m Opsiyonlar
Futures Para lemleri
Futures Para Al m lemleri
Futures Para Sat m lemleri
Futures Faiz Al m-Sat m lemleri
Futures Faiz Al m lemleri
Futures Faiz Sat m lemleri
Di er
EMANET VE REH NL KIYMETLER (IV+V)
EMANET KIYMETLER
Mü teri Fon ve Portföy Mevcutlar
Emanete Al nan Menkul De erler
Tahsile Al nan Çekler
Tahsile Al nan Ticari Senetler
Tahsile Al nan Di er K ymetler
hrac na Arac Olunan K ymetler
Di er Emanet K ymetler
Emanet K ymet Alanlar
REH NL KIYMETLER
Menkul K ymetler
Teminat Senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Di er Rehinli K ymetler
Rehinli K ymet Alanlar
KABUL ED LEN AVALLER VE KEFALETLER

5-III-1

LANÇO DI I HESAPLAR TOPLAMI (A+B)

TP

YP

Toplam

YP

Toplam

110
110
110
110
-

955
955
955
955
-

1,065
1,065
1,065
1,065
-

110
110
110
110
-

692
692
692
692
-

802
802
802
802
-

110

955

1,065

110

692

802

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay
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Adabank Anonim irketi
31 Aral k 2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Gelir Tablosu
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

GEL R VE G DER KALEMLER

Dipnot

Ba ms z Denetimden
Geçmi

Ba ms z Denetimden
Geçmi

CAR DÖNEM

ÖNCEK DÖNEM

31.Aral k.2018
I. FA Z GEL RLER
1.1.Kredilerden Al nan Faizler
1.2.Zorunlu Kar klardan Al nan Faizler
1.3.Bankalardan Al nan Faizler
1.4.Para Piyasas lemlerinden Al nan Faizler
1.5.Menkul De erlerden Al nan Faizler
1.5.1.Gerçe e Uygun De er Fark Kar Zarara Yans lanlar
1.5.2.Gerçe e Uygun De er Fark Di er Kapsaml Gelire Yans lanlar
1.5.3. tfa Edilmi Maliyeti le Ölçülenler
1.6.Finansal Kiralama Gelirleri
1.7.Di er Faiz Gelirleri
II. FA Z G DERLER (-)
2.1.Mevduata Verilen Faizler
2.2.Kullan lan Kredilere Verilen Faizler
2.3.Para Piyasas lemlerine Verilen Faizler
2.4. hraç Edilen Menkul K ymetlere Verilen Faizler
2.5.Di er Faiz Giderleri
III. NET FA Z GEL
/G DER (I - II)
IV. NET ÜCRET VE KOM SYON GEL RLER /G DERLER
4.1.Al nan Ücret ve Komisyonlar
4.1.1.Gayri Nakdi Kredilerden
4.1.2.Di er
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
4.2.1.Gayri Nakdi Kredilere
4.2.2.Di er
V. PERSONEL G DERLER (-)
VI. TEMETTÜ GEL RLER
VII. T CAR KÂR/ZARAR (Net)
7.1.Sermaye Piyasas lemleri Kâr /Zarar
7.2.Türev Finansal lemlerden Kâr/Zarar
7.3.Kambiyo lemleri Kâr /Zarar
VIII. D ER FAAL YET GEL RLER
IX. FAAL YET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII+VIII)
X. BEKLENEN ZARAR KAR ILIKLARI (-) (Sadece kar k ay ran
bankalar taraf ndan doldurulacakt r.)
X. KRED KAR ILIKLARI (-) (Sadece kar k ay rmayan bankalar
taraf ndan doldurulacakt r.)
XI. D ER FAAL YET G DERLER (-)
XII. NET FAAL YET KÂRI/ZARARI (IX-X-XI)
XIII. B RLE ME LEM SONRASINDA GEL R OLARAK
KAYDED LEN FAZLALIK TUTARI
XIV. ÖZKAYNAK YÖNTEM UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR
XV. NET PARASAL POZ SYON KÂRI/ZARARI
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG ÖNCES K/Z
(XII+XIII+XIV+XV)
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG KAR ILI I (±)
17.1.Cari Vergi Kar
17.2.Ertelenmi Vergi Gider Etkisi (+)
17.3.Ertelenmi Vergi Gelir Etkisi (-)
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER DÖNEM NET K/Z (XVI±XVII)
XIX. DURDURULAN FAAL YETLERDEN GEL RLER
19.1.Sat Amaçl Elde Tutulan Duran Varl k Gelirleri
19.2. tirak, Ba Ortakl k ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar ( Ort.) Sat
Karlar
19.3.Di er Durdurulan Faaliyet Gelirleri
XX.DURDURULAN FAAL YETLERDEN G DERLER (-)
20.1.Sat Amaçl Elde Tutulan Duran Varl k Giderleri
20.2. tirak, Ba Ortakl k ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar ( Ort.) Sat
Zararlar
20.3.Di er Durdurulan Faaliyet Giderleri
XXI. DURDURULAN FAAL YETLER VERG ÖNCES K/Z (XIX-XX)
XXII. DURDURULAN FAAL YETLER VERG KAR ILI I (±)
22.1.Cari Vergi Kar
22.2.Ertelenmi Vergi Gider Etkisi (+)
22.3.Ertelenmi Vergi Gelir Etkisi (-)
XXIII. DURDURULAN FAAL YETLER DÖNEM NET K/Z (XXI±XXII)
XXIV. DÖNEM NET KARI/ZARARI (XVIII+XXIII)

31.Aral k.2017
9,608
9,592
16
9,608
(7)
7
7
(2,098)
(6)
(6)
347
7,844

6,890
6,878
12
144
144
6,746
133
138
138
5
5
(1,795)
(2)
(2)
245
5,327

5-IV-6

-

-

5-IV-7

17
3,322
4,505

5
2,692
2,630

-

-

-

-

4,505
(845)
(920)
75
3,660
-

2,630
(449)
(488)
39
2,181
-

-

-

3,660

2,181

5-IV-1
5-IV-1
5-IV-1

5-IV-2

5-IV-3
5-IV-4

5-IV-5

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay
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parçalar
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Adabank Anonim irketi
31 Aral k 2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Gelir Tablosu
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)
Ba ms z Denetimden Geçmi
KAR VEYA ZARAR VE D ER
KAPSAMLI GEL R TABLOSU

CAR DÖNEM

ÖNCEK DÖNEM

31.Aral k.2018

31.Aral k.2017

I. DÖNEM KARI/ZARARI
II. D

ER KAPSAMLI GEL RLER

2.1.Kar veya Zararda Yeniden S

fland

lmayacaklar

3,660

2,181

-

-

-

-

2.1.1.Maddi Duran Varl klar Yeniden De erleme Art lar /Azal lar

-

-

2.1.2.Maddi Olmayan Duran Varl klar Yeniden De erleme Art lar /Azal lar

-

-

2.1.3.Tan mlanm Fayda Planlar Yeniden Ölçüm Kazançlar /Kay plar

-

-

2.1.4.Di er Kâr veya Zarar Olarak Yeniden S
Gelir Unsurlar

-

-

-

-

-

-

2.2.1.Yabanc Para Çevirim Farklar

-

-

2.2.2.Gerçe e Uygun De er Fark Di er Kapsaml Gelire Yans lan Finansal
Varl klar n De erleme ve/veya S fland rma Gelirleri/Giderleri

-

-

2.2.3.Nakit Ak Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri

-

-

2.2.4.Yurtd ndaki letmeye li kin Yat m Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri

-

-

2.2.5.Di er Kâr veya Zarar Olarak Yeniden S
Unsurlar

-

-

-

-

3,660

2,181

fland lmayacak Di er Kapsaml

2.1.5.Kâr veya Zararda Yeniden S
Vergiler

fland lmayacak Di er Kapsaml Gelire li kin

2.2.Kâr veya Zararda Yeniden S

fland

2.2.6.Kâr veya Zararda Yeniden S
Vergiler

lacaklar

fland lacak Di er Kapsaml Gelir

fland lacak Di er Kapsaml Gelire li kin

III. TOPLAM KAPSAMLI GEL R (I+II)

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay
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Adabank Anonim irketi
31 Aral k 2018 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Özkaynak De im Tablosu
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)
Kâr veya Zararda Yeniden S

fland lmayacak

Kâr veya Zararda Yeniden S

Birikmi Di er Kapsaml Gelirler ve Giderler

ÖZKAYNAK KALEMLER NDEK
DE
KL KLER
ÖNCEK DÖNEM - 31 Aral k 2017
I. Dönem Ba Bakiyesi
II. TMS 8 Uyar nca Yap lan Düzeltmeler
2.1.Hatalar n Düzeltilmesinin Etkisi
2.2.Muhasebe Politikas nda Yap lan De ikliklerin Etkisi
III. Yeni Bakiye (I+II)
IV. Toplam Kapsaml Gelir
V. Nakden Gerçekle tirilen Sermaye Art
VI. ç Kaynaklardan Gerçekle tirilen Sermaye Art
VII. Ödenmi Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark
VIII. Hisse Senedine Dönü türülebilir Tahviller
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçlar
X. Di er De iklikler Nedeniyle Art /Azal
XI. Kâr Da
11.1.Da lan Temettü

Dipnot

Ödenmi

Hisse Senedi

Hisse Senedi

Di er Sermaye

Sermaye

hraç Primleri

ptal Kârlar

Yedekleri

1

2

fland lacak

Birikmi Di er Kapsaml Gelirler ve Giderler
3

4

5

6

Kar

Geçmi Dönem

Dönem Net

Toplam

Yedekleri

Kâr / (Zarar )

Kâr / (Zarar )

Özkaynak

80,022
80,022
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+…...+X+XI)

80,022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CAR DÖNEM - 31 Aral k 2018
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II. TMS 8 Uyar nca Yap lan Düzeltmeler
2.1.Hatalar n Düzeltilmesinin Etkisi
2.2.Muhasebe Politikas nda Yap lan De ikliklerin Etkisi
III. Yeni Bakiye (I+II)
IV. Toplam Kapsaml Gelir
V. Nakden Gerçekle tirilen Sermaye Art
VI. ç Kaynaklardan Gerçekle tirilen Sermaye Art
VII. Ödenmi Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark
VIII. Hisse Senedine Dönü türülebilir Tahviller
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçlar
X. Di er De iklikler Nedeniyle Art /Azal
XI. Kâr Da
11.1.Da lan Temettü
11.2.Yedeklere Aktar lan Tutarlar
11.3.Di er

80,022
80,022
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+…...+X+XI)

80,022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.2.Yedeklere Aktar lan Tutarlar
11.3.Di er

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay
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(34,906)
(34,906)
1,655
-

1,655
1,655
2,181
(1,655)
-

46,771
46,771
2,181
-

-

-

-

1,655

(1,655)

-

(33,251)

2,181

48,952

-

(33,251)
(33,251)
2,181

2,181
2,181
3,660
(2,181)

2,181

(2,181)

48,952
48,952
3,660
-

-

(31,070)

3,660

52,612

Adabank Anonim irketi
31 Aral k 2018 Tarihi tibar yla
Konsolide Olmayan Nakit Ak Tablosu
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)
BA IMSIZ DENET MDEN GEÇM
Dipnot
A. BANKACILIK FAAL YETLER NE

CAR DÖNEM
31 Aral k 2018

ÖNCEK DÖNEM
31 Aral k 2017

N NAK T AKI LARI
2,683

205

7,977
337
3,939
579
(1,113)

4,812
144
138
245
3,127
470
(1,249)

1,512

(4,770)

1,483
35
(6)

1,041
(6,206)
395

(+/-)

4,195

(4,565)

N NAK T AKI LARI

-

-

(23)

(2)

(1)

22
(1)

6
4

(1)

-

1
1
-

(1)

13

20

4,185

(4,546)

VI. Dönem Ba ndaki Nakit ve Nakde E de er Varl klar (+)

47,157

51,803

VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde E de er Varl klar (V+VI)

51,342

47,257

1.1.Bankac k Faaliyet Konusu Varl k ve Yükümlülüklerdeki De

im Öncesi Faaliyet Kâr (+)

1.1.1.Al nan Faizler (+)
1.1.2.Ödenen Faizler (-)
1.1.3.Al nan Temettüler (+)
1.1.4.Al nan Ücret ve Komisyonlar (+)
1.1.5.Elde Edilen Di er Kazançlar (+)
1.1.6.Zarar Olarak Muhasebele tirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (+)
1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yap lan Nakit Ödemeler (-)
1.1.8.Ödenen Vergiler (-)
1.1.9.Di er (+/-)
1.2.Bankac k Faaliyetleri Konusu Varl k ve Yükümlülüklerdeki De

(1)
im

1.2.1.Gerçe e Uygun De er Fark K/Z'a Yans lan FV'larda Net (Art ) Azal (+/-)
1.2.2.Bankalar Hesab ndaki Net (Art ) Azal (+/-)
1.2.3.Kredilerdeki Net (Art ) Azal (+/-)
1.2.4.Di er Varl klarda Net (Art ) Azal (+/-)
1.2.5.Bankalar n Mevduatlar nda Net Art (Azal ) (+/-)
1.2.6.Di er Mevduatlarda Net Art (Azal ) (+/-)
1.2.7.Gerçe e Uygun De er Fark K/Z'a Yans lan FY'lerde Net Art (Azal ) (+/-)
1.2.8.Al nan Kredilerdeki Net Art (Azal ) (+/-)
1.2.9.Vadesi Gelmi Borçlarda Net Art (Azal ) (+/-)
1.2.10.Di er Borçlarda Net Art (Azal ) (+/-)
I. Bankac k Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak
B. YATIRIM FAAL YETLER NE

II. Yat m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak

(1)

(+/-)

2.1. ktisap Edilen tirakler, Ba Ortakl klar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar ( Ortakl klar ) (-)
2.2.Elden Ç kar lan tirakler, Ba Ortakl klar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar ( Ortakl klar ) (+)
2.3.Sat n Al nan Menkul ve Gayrimenkuller (-)
2.4.Elden Ç kar lan Menkul ve Gayrimenkuller (+)
2.5.Elde Edilen Gerçe e Uygun De er Fark Di er Kapsaml Gelire Yans lan Finansal Varl klar (-)
2.6.Elden Ç kar lan Gerçe e Uygun De er Fark Di er Kapsaml Gelire Yans lan Finansal Varl klar (+)
2.7.Sat n Al nan tfa Edilmi Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varl klar (-)
2.8.Sat lan tfa Edilmi Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varl klar (+)
2.9.Di er (+/-)
C. F NANSMAN FAAL YETLER NE

N NAK T AKI LARI

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
3.3. hraç Edilen Sermaye Araçlar (+)
3.4.Temettü Ödemeleri (-)
3.5.Finansal Kiralamaya li kin Ödemeler (-)
3.6.Di er (+/-)
IV. Yabanc Para Çevrim Farklar

(-)

n Nakit ve Nakde E de er Varl klar Üzerindeki Etkisi (+/-)

V. Nakit ve Nakde E de er Varl klardaki Net Art (I+II+III+IV)

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay
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Adabank Anonim irketi
31 Aral k 2018 Tarihi tibar yla
Konsolide Olmayan Nakit Ak Tablosu
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

Ba ms z
Denetimden Geçmi
Cari Dönem
31 Aral k 2018

Ba ms z
Denetimden Geçmi
Önceki Dönem
31 Aral k 2017

I.

DÖNEM KÂRININ DA ITIMI

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

DÖNEM KÂRI
ÖDENECEK VERG VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Di er Vergi ve Yasal Yükümlülükler

3,660
-

2,181
-

A.

NET DÖNEM KÂRI

3,660

2,181

1.3
1.4
1.5

GEÇM DÖNEMLER ZARARI
NC TERT P YASAL YEDEK AKÇE
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR

31,070
-

33,251
-

B.

DA ITILAB

(27,410)

(31,070)
-

R NET DÖNEM KÂRI

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

ORTAKLARA B
NC TEMETTÜ
Hisse Senedi Sahiplerine
mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine
Kat lma ntifa Senetlerine
Kâra tirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ (*)
YÖNET M KURULUNA TEMETTÜ
ORTAKLARA
NC TEMETTÜ
Hisse Senedi Sahiplerine
mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine
Kat lma ntifa Senetlerine
Kâra tirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Sahiplerine
NC TERT P YASAL YEDEK AKÇE
STATÜ YEDEKLER
OLA ANÜSTÜ YEDEKLER
ER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR

-

-

II.

YEDEKLERDEN DA ITIM

-

-

2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5

DA ITILAN YEDEKLER
NC TERT P YASAL YEDEKLER
ORTAKLARA PAY
Hisse Senedi Sahiplerine
mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine
Kat lma ntifa Senetlerine
Kâra tirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY
YÖNET M KURULUNA PAY

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III.
3.1
3.2
3.3
3.4
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4

SSE BA INA KÂR
SSE SENED
SSE SENED
MT YAZLI H
MT YAZLI H

SAH PLER
SAH PLER
SSE SENED
SSE SENED

NE
NE ( % )
SAH PLER NE
SAH PLER NE ( % )

SSE BA INA TEMETTÜ
SSE SENED
SSE SENED
MT YAZLI H
MT YAZLI H

SAH PLER
SAH PLER
SSE SENED
SSE SENED

NE
NE ( % )
SAH PLER NE
SAH PLER NE ( % )
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Adabank Anonim irketi
31 Aral k 2018 Tarihi tibar yla
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara li kin Aç klama ve Dipnotlar
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MUHASEBE POL
I.

KALARI

Sunum esaslar na ili kin aç klamalar
Banka muhasebe kay tlar , konsolide olmayan finansal tablolar
ve bunlara ili kin aç klama ve
dipnotlar , 1 Kas m 2005 tarih ve 25983 say Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren 5411
say Bankac k Kanunu’nun (“Bankac k Kanunu”) “Muhasebe ve Raporlama” ba kl 37’nci maddesi
hükümleri gere ince Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK” veya “Kurum”) taraf ndan
yay mlanan ve 1 Kas m 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü e konulan “Bankalar n Muhasebe
Uygulamalar na ve Belgelerin Saklanmas na li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik” ile beraber
Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu (“TMSK”) taraf ndan ilan edilen Türkiye Muhasebe Standartlar
(“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartlar (“TFRS”), bunlara ili kin ek ve yorumlara (tümü
“Raporlama Standartlar ”) uygun olarak düzenlemektedir.
2 Kas m 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yay mlanan ve yürürlü e giren 660 say Kanun Hükmünde
Kararname ile TMSK kurulu maddesi olan 2499 say kanunun ek 1’nci maddesi iptal edilmi ve Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu’nun (“Kurum”) kurulmas Bakanlar Kurulu’nca
kararla
lm r. Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 1’nci maddesi uyar nca, Kurum taraf ndan
yay mlanacak standart ve düzenlemeler yürürlü e girinceye kadar, bu hususlara ili kin mevcut
düzenlemelerin uygulanmas na devam edilecektir. Bu durum raporlama dönemi itibar yla, Uygulanan
Muhasebe Standartlar ’nda herhangi bir de ikli e yol açmamaktad r.
Finansal tablolar ile bunlara ili kin aç klama ve dipnotlarda yer alan tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk
Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.
Finansal tablolar n haz rlanmas nda izlenen muhasebe politikalar ve kullan lan de erleme esaslar
Finansal tablolar n haz rlanmas nda izlenen muhasebe politikalar ve kullan lan de erleme esaslar
Raporlama Standartlar kapsam nda yer alan esaslara göre belirlenmi ve uygulanm r. Söz konusu
muhasebe politikalar ve de erleme esaslar a
da yer alan II ila XXIII no’lu dipnotlarda
aç klanmaktad r.
Finansal tablolar n paran n cari sat n alma gücüne göre düzenlenmesi
Banka’n n finansal tablolar 31 Aral k 2004 tarihine kadar “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlamaya li kin Türkiye Muhasebe Standard ” (“TMS 29”) uyar nca enflasyon düzeltmesine tabi
tutulmu tur. BDDK taraf ndan 28 Nisan 2005 tarihinde ve BDDK DZM. 2/13/-d-5 say ile yay mlanan
genelge ile enflasyon muhasebesi uygulamas gerektiren göstergelerin ortadan kalkt belirtilmi ve 1
Ocak 2005 tarihi itibar yla enflasyon muhasebesi uygulamas na son verilmi tir.

II.

Finansal araçlar n kullan m stratejisi ve yabanc para cinsinden i lemlere ili kin aç klamalar
Finansal araçlar n kullan m stratejisi
Banka, yeni kredi kulland
yapmamakta, mevcut gayrinakdi kredileri haricinde yeni gayrinakdi kredi
vermemektedir. Banka’n n kaynaklar , temel olarak, özkaynaklar ve toplam pasiflerin %0.21’ini (31
Aral k 2017: %0.17) mevduat hesaplar olu turmaktad r.
Banka, bu kaynaklar

, bankalar ve bankalararas para piyasas nda de erlendirmektedir.

Banka’n n nakde kolay çevrilebilir varl klar ; bilânço yükümlülüklerini kar lama haricinde, yine Banka
taraf ndan, geçmi dönemlerdeki tecrübelerine dayanarak, bir risk olarak görülen, teminat mektuplar n
tazmin riskine kar önlem alma i levini de görmektedir.
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Adabank Anonim irketi
31 Aral k 2018 Tarihi tibar yla
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara li kin Aç klama ve Dipnotlar
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MUHASEBE POL
II.

KALARI (devam )

Finansal araçlar n kullan m stratejisi ve yabanc para cinsinden i lemlere ili kin aç klamalar
(devam )
Yabanc para cinsinden i lemlere ili kin aç klamalar
lemler, Banka’n n fonksiyonel para birimi olan TL olarak kaydedilmektedir. Yabanc para cinsinden
gerçekle tirilen i lemler, i lemlerin gerçekle tirildi i tarihlerdeki geçerli olan kurlardan
kaydedilmektedir. Dönem sonlar nda, yabanc para aktif ve pasif hesaplar n bakiyeleri, dönem sonu
TCMB taraf ndan ilan edilen döviz al kurlar ndan evalüasyona tabi tutularak TL’ye çevrilmekte ve
olu an kur farklar kambiyo i lemleri kar veya zarar olarak kay tlara yans lmaktad r.
.

Vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri ile türev ürünlere ili kin aç klamalar
Banka’n n vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri ile türev ürünleri bulunmamaktad r.

V.

Faiz gelir ve giderine ili kin aç klamalar
Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esas na göre etkin faiz yöntemi kullan larak muhasebele tirilmektedir.
Etkin faiz, finansal varl k ya da yükümlülü ün ömrü süresince tahmin edilen nakit ödemeleri ve
ak mlar defter de erine iskontolayan orand r.
Etkin faiz oran hesaplamas , etkin faizin ayr lmaz bir parças olan iskonto ve primleri, ödenen ya da
al nan ücret ve komisyonlar ve i lem maliyetlerini kapsamaktad r. lem maliyetleri, finansal bir varl k
ya da yükümlülü ün iktisap edilmesi, ihraç edilmesi ya da elden ç kar lmas ile direkt ili kili olan ek
maliyetlerdir.
lgili mevzuat uyar nca donuk alacak haline gelen kredilerin faiz reeskontlar iptal edilmekte ve söz
konusu krediler yine ayn mevzuat uyar nca canl krediler içinde s fland ncaya veya tahsil edilinceye
kadar faiz reeskontu hesaplanmamaktad r.

V.

Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ili kin aç klamalar
Ücret ve komisyon gelir ve giderleri, ücret ve komisyonun niteli ine göre tahakkuk esas na göre veya
etkin faiz yöntemine dahil edilerek hesaplanmakta, sözle meler yoluyla sa lanan ya da üçüncü bir gerçek
veya tüzel ki i için varl k al
yoluyla sa lanan gelirler gerçekle tikleri dönemlerde kay tlara
al nmaktad r.
.

Finansal varl klara ili kin aç klamalar
Finansal varl klar; nakit mevcudunu, sözle meden do an ve kar taraftan nakit veya ba ka bir finansal
varl k edinme veya kar kl olarak finansal araçlar de tirme hakk ya da kar taraf n sermaye arac
lemlerini ifade eder.
Finansal varl klar, gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans lan finansal varl klar hariç ilk kayda
al nmalar nda i lem maliyetlerini de içeren elde etme maliyeti ile muhasebele tirilmektedir.
Finansal varl klar; al m-sat m amaçl finansal varl klar, vadeye kadar elde tutulacak yat mlar, sat lmaya
haz r finansal varl klar, kredi ve alacaklar olarak dört grupta s fland lmaktad r.
Gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans lan finansal varl klar
Gerçe e uygun de er esas na göre ölçülmekte ve de erleme sonucunda olu an kazanç ya da kay plar gelir
tablosuna yans lmaktad r. Al m sat m amaçl menkul de erlerin elde tutulmas süresince kazan lan faiz
gelirleri ile ilgili menkul k ymetlerin gerçe e uygun de erleri ile elde etme maliyetleri aras ndaki fark,
gelir tablosunda faiz gelirleri içinde gösterilmekte olup, söz konusu finansal varl klar n vadesinden önce
elden ç kar lmas sonucunda olu an kar veya zarar sermaye piyasas i lemleri kar /zarar hesab nda
muhasebele tirilmektedir.
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Adabank Anonim irketi
31 Aral k 2018 Tarihi tibar yla
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara li kin Aç klama ve Dipnotlar
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MUHASEBE POL
.

KALARI (devam )

Finansal varl klara ili kin aç klamalar (devam )
Vadeye kadar elde tutulacak yat

mlar, sat lmaya haz r finansal varl klar ile krediler ve alacaklar

Vadeye kadar elde tutulacak yat mlar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama
kabiliyeti dâhil 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 finansal varl klardan olu maktad r. Vadeye kadar elde tutulacak menkul de erler,
iç verim oran yöntemi kullan larak iskonto edilmi maliyeti ile de erlemeye tabi tutulmakta ve varsa
de er azal için kar k ayr lmaktad r.
Vadeye kadar elde tutulacak menkul de erlerden kazan lan faiz gelirleri gelir tablosunda faiz geliri olarak
muhasebele tirilmektedir.
Sat lmaya haz r finansal varl klar, kredi ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak yat mlar ve al msat m amaçl lar d nda kalan finansal varl klardan olu maktad r.
Sat lmaya haz r finansal varl klar n ilk kayda al nmalar maliyet bedelleri üzerinden olup, müteakip
dönemlerde de erlemesi ilgili finansal varl klar n gerçe e uygun de erleri üzerinden yap lmaktad r. Aktif
bir piyasada i lem görmeyen yat mlar için gerçe e uygun de er, de erleme yöntemleri kullan larak
hesaplanmakta; faiz, vade ve benzeri di er ko ullar bak ndan ayn nitelikli piyasalarda i lem gören
benzer menkul de erlerin piyasa fiyatlar baz al narak gerçe e uygun de er tespiti yap lmaktad r.
Sat lmaya haz r finansal varl klar n gerçe e uygun de erlerindeki de ikliklerden kaynaklanan, ilgili
finansal varl klar n etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmi maliyetleri ile gerçe e uygun de erleri
aras ndaki fark ifade eden gerçekle memi kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Menkul
De erler De erleme Farklar ” hesab nda gösterilmektedir. Sat lmaya haz r finansal varl klar n elden
kar lmas durumunda, gerçe e uygun de erle ölçüm sonucu özkaynak hesaplar nda olu an de erleme
farklar gelir tablosuna aktar lmaktad r.
31 Aral k 2018 ve 31 Aral k 2017 tarihleri itibar yla Banka’n n sat lmaya haz r ve vadeye kadar elde
tutulacak finansal varl bulunmamaktad r.
Kredi ve alacaklar, borçluya para, mal ve hizmet sa lama yoluyla yarat lan finansal varl klar ifade
etmektedir. Krediler sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada i lem
görmeyen finansal varl klard r.
Krediler elde etme maliyetleri ile kay tlara al nmakta olup, müteakip ölçümleri etkin faiz yöntemi ile itfa
edilmi maliyet bedelleri üzerinden yap lmaktad r. Kredilerin teminat olarak al nan varl klar için ödenen
harç, i lem gideri ve bunun gibi di er masraflar i lem maliyetinin bir bölümü olarak kabul edilmekte ve
mü teriye yans lmaktad r.
Dövize endeksli krediler, aç
tarihindeki kurdan Türk Liras ’na çevrilerek Türk Paras (“TP”)
hesaplarda izlenmektedir. Geri ödemeler, ödeme tarihindeki kur üzerinden hesaplanmakta, olu an kur
farklar gelir-gider hesaplar na yans lmaktad r.
tirak ve ba

ortakl klara ili kin aç klamalar

Ba ortakl klar, Banka’n n faaliyetlerinden fayda sa lamak amac yla finansal ve faaliyet politikalar
yönetme gücüne sahip oldu u i letmelerdir. Konsolide olmayan finansal tablolarda ba ortakl klar ve
tirakler, varsa de er dü üklü ü ile ilgili kar klar ayr ld ktan sonra, maliyet bedelleri ile finansal
tablolara yans lmaktad r.
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Adabank Anonim irketi
31 Aral k 2018 Tarihi tibar yla
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara li kin Aç klama ve Dipnotlar
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MUHASEBE POL
VII.

KALARI (devam )

Finansal varl klarda de er dü üklü üne ili kin aç klamalar
Banka, her bilânço döneminde, bir finansal varl k veya finansal varl k grubunun de er dü üklü üne
rad na ili kin ortada tarafs z göstergelerin bulunup bulunmad hususunu de erlendirir ve an lan
türden bir göstergenin mevcut olmas durumunda ilgili de er dü üklü ü tutar tespit eder.
Bir finansal varl k veya finansal varl k grubu, yaln zca, ilgili varl n ilk muhasebele tirilmesinden sonra
bir veya birden daha fazla olay n (zarar/kay p olay ) meydana geldi ine ve söz konusu zarar olay n
(veya olaylar n) ilgili finansal varl n veya varl k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen
gelecekteki tahmini nakit ak lar üzerindeki etkisi sonucunda de er dü üklü üne u rad na ili kin
tarafs z bir göstergenin bulunmas durumunda de er dü üklü üne u rar ve de er dü üklü ü zarar olu ur.
leride meydana gelecek olaylar sonucunda olu mas beklenen kay plar n olas
yüksek dahi olsa
muhasebele tirilmemektedir.
Kulland lan kredilerin tahsil edilemeyece ine ili kin bulgular n varl halinde ilgili krediler; 1 Kas m
2006 tarih 26333 say Resmi Gazetede yay mlanan “Bankalarca Kredilerin ve Di er Alacaklar n
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar çin Ayr lacak Kar klara li kin Usul ve Esaslar Hakk nda
Yönetmelik” ve daha sonras nda bu yönetmeli e yap lan de iklikler çerçevesinde s fland lmakta ve
ayr lmas gerekli özel ve genel kar klar ayr lmaktad r. Bu çerçevede ayr lan kar klar, ilgili dönemin
kar/zarar hesaplar na aktar lmaktad r.

VIII.

Finansal araçlar n netle tirilmesine ili kin aç klamalar
Finansal varl klar ve borçlar, Banka’n n netle tirmeye yönelik bir hakka ve yapt m gücüne sahip olmas
ve ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarlar üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olmas ; veya ilgili
finansal varl ve borcu e zamanl olarak sonuçland rma hakk na sahip olmas durumlar nda bilançoda
net tutarlar üzerinden gösterilmektedir.

IX.

Sat ve geri al anla malar ve menkul de erlerin ödünç verilmesi i lemlerine ili kin aç klamalar
Banka’n n sat ve geri al anla malar ve ödünç olarak verilen menkul de erleri bulunmamaktad r.

X.

Sat amaçl elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ili kin duran varl klar ile bu varl klara ili kin
borçlar hakk nda aç klamalar
Banka’n n 31 Aral k 2018 ve 31 Aral k 2017 tarihleri itibar yla, sat
faaliyetlere ili kin duran varl bulunmamaktad r.

XI.

amaçl elde tutulan ve durdurulan

erefiye ve di er maddi olmayan duran varl klara ili kin aç klamalar
Banka’n n maddi olmayan duran varl klar yaz m programlar ndan olu maktad r.
Maddi olmayan duran varl klar, TMS 38 – Maddi Olmayan Duran Varl klar standard uyar nca kay tlara
maliyet bedelleri üzerinden al nmaktad r.
Maddi olmayan duran varl klar n maliyetleri, 31 Aral k 2004 tarihinden önce aktife giren varl klar için
aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon döneminin sona erdi i tarih kabul edilen 31 Aral k 2004’e
kadar geçen süre dikkate al p enflasyon düzeltmesine tabi tutularak daha sonraki tarihteki giri ler ise ilk
al bedelleri dikkate al narak finansal tablolara yans lm r. Banka, maddi olmayan duran varl klara
ili kin tükenme paylar , ilgili varl klar n faydal ömürlerine göre do rusal itfa yöntemini kullanarak
enflasyona göre düzeltilmi de erleri üzerinden ay rmaktad r.
Banka de er dü üklü ü ile ilgili bir belirtinin mevcut olmas durumunda ilgili varl n geri kazan labilir
tutar
TMS 36 – Varl klarda De er Dü üklü ü standard çerçevesinde tahmin etmekte ve geri
kazan labilir tutar n ilgili varl n defter de erinin alt nda olmas durumunda de er dü üklü ü kar
ay rmaktad r.
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Maddi duran varl klara ili kin aç klamalar
Maddi duran varl klar, 31 Aral k 2004 tarihine kadar olan dönem için enflasyona göre düzeltilmi maliyet
tutarlar ile izlenmektedir. Daha sonraki dönemlerde maddi duran varl klar için herhangi bir enflasyon
düzeltmesi yap lmam , 31 Aral k 2004 tarihi itibar yla enflasyona göre endekslenmi tutarlar maliyet
tutar olarak kabul edilmi tir. 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sat n al nan maddi duran varl klar
maliyetlerinden varsa kur fark ve finansman giderleri gibi tutarlar dü üldükten sonra kalan de erleriyle
kay tlara yans lmaktad r.
Maddi duran varl klar n elden ç kar lmas ndan do an kazanç ve kay plar net elden ç karma has lat ile
ilgili maddi duran varl n net defter de erinin aras ndaki fark olarak hesaplanmakta ve ilgili dönemin
gelir tablosuna yans lmaktad r.
Maddi duran varl klara
muhasebele tirilmektedir.

yap lan

normal

bak m

ve

onar m

harcamalar

gider

olarak

Maddi duran varl klar üzerinde k smen TMSF’nin haczi bulunmaktad r.
Muhasebe tahminlerinde, cari döneme önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi
olmas beklenen de iklik bulunmamaktad r.
Maddi duran varl klar n amortisman nda kullan lan oranlar ve tahmini ekonomik ömür olarak öngörülen
süreler a
daki gibidir.
Tahmini Ekonomik
Ömür (Y l)
50
5
50
5
10-5

Maddi Duran Varl klar
Kasalar
Büro makine, mobilya mefru at ve ta tlar
Gayrimenkuller
Özel maliyet bedelleri
Di er teçhizat

XIII.

Amortisman
Oran (%)
2
20-25
2
20
10-20

Kiralama i lemlerine ili kin aç klamalar
Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varl klar Banka’n n aktifinde varl k, pasifinde ise
kiralama i lemlerinden borçlar olarak kaydedilmektedir. Bilançoda varl k ve borç olarak yer alan
tutarlar n tespitinde, varl klar n gerçe e uygun de erleri ile kira ödemelerinin bugünkü de erlerinden
küçük olan esas al narak, kiralamadan do an finansman maliyetleri, kiralama süresi boyunca sabit bir
faiz oran olu turacak ekilde dönemlere yay lmaktad r.
Finansal kiralama yoluyla edinilen varl klar n de erinde meydana gelen azalma ve varl klardan gelecekte
beklenen yarar, varl n defter de erinden dü ükse, kiralanan varl klar net gerçekle ebilir de eri ile
de erlenmektedir. Finansal kiralama yoluyla al nan varl klara, maddi duran varl klar için uygulanan
esaslara göre amortisman hesaplanmaktad r.
Faaliyet kiralamalar kapsam nda yap lan kira ödemeleri kira süresi boyunca, e it tutarlarda gider
kaydedilmek suretiyle gelir tablosunda muhasebele tirilmektedir.

XIV.

Kar

klar ve ko ullu yükümlülüklere ili kin aç klamalar

Geçmi olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü ün bulunmas , yükümlülü ün yerine
getirilmesinin muhtemel olmas ve yükümlülük tutar n güvenilir bir ekilde ölçülebilmesi durumunda
kar k muhasebele tirilmektedir. Kar klar, bilanço tarihi itibar yla yükümlülü ün yerine getirilmesi
için yap lacak harcaman n Banka yönetimi taraf ndan yap lan en iyi tahminine göre hesaplan r ve
etkisinin önemli oldu u durumlarda bugünkü de erine indirmek için iskonto edilir. Tutar n yeterince
güvenilir olarak ölçülmedi i ve yükümlülü ün yerine getirilmesi için Banka’dan kaynak ç kma
ihtimalinin bulunmad
durumlarda söz konusu yükümlülük “ko ullu” olarak kabul edilmekte ve
dipnotlarda aç klanmaktad r.
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Ko ullu varl klar
Ko ullu varl klar geçmi olaylardan kaynaklanan ve Banka’n n tam anlam yla kontrolünde bulunmayan,
bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olay n ileride gerçekle ip gerçekle memesi ile teyit edilecek
olan varl klard r. Banka ko ullu varl klar finansal tablolara yans tmamaktad r ancak ilgili geli melerin
finansal tablolarda do ru olarak yans lmalar
teminen ko ullu varl klar
sürekli olarak
de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Ekonomik faydan n Banka’ya girmesi neredeyse kesin hale gelmesi
durumunda ilgili varl k ve buna ili kin gelir, de ikli in olu tu u dönemin finansal tablolar na dahil
edilmekte, ekonomik fayda giri inin muhtemel hale gelmesi durumunda ise söz konusu ko ullu varl k
finansal tablo dipnotlar nda gösterilmektedir.

XVI.

Çal anlar n haklar na ili kin yükümlülüklere ili kin aç klamalar
Kanunu’na göre; Banka, bir senesini doldurmu olan ve istifa veya kötü davran d ndaki sebepler
haricinde Banka ile ili kisi kesilen personeli için k dem tazminat ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat
her hizmet y için bir ayl k maa tutar kadard r ve bu miktar 31 Aral k 2018 tarihi itibar yla, hükümet
taraf ndan belirlenen 5,434 TL (tam TL) (31 Aral k 2017: 4,732 TL (tam TL)) ile s rland lm r.
li ikteki finansal tablolarda, Banka aktüeryal metot kullanarak TMS 19 – Çal anlara Sa lanan
Faydalar standard na uygun olarak k dem tazminat kar
hesaplamakta ve muhasebele tirmektedir.
31 Aral k 2018 ve 31 Aral k 2017 tarihleri itibar yla kullan lan ba ca aktüeryal tahminler öyledir:

Net skonto Oran
Tahmin Edilen K dem Tazminat na Hak Kazanma Oran

Cari Dönem
%2.79
%100.00

Önceki Dönem
%2.79
%100.00

Bilanço tarihinden itibaren 12 aydan daha uzun sürede sözle me süresi dolacak belirli süreli sözle me ile
istihdam edilen çal an bulunmamaktad r.
Banka çal anlar

n üyesi bulundu u vak f, sand k ve benzeri kurulu lar bulunmamaktad r.
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Vergi uygulamalar na ili kin aç klamalar
Kurumlar vergisi
Türkiye’de kurum kazançlar %22 oran nda kurumlar vergisine tabidir. Bu oran, kurumlar n ticari
kazanc na vergi yasalar gere ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar nda
yer alan istisna gibi indirimlerin dü ülmesi sonucu bulunacak vergi matrah na uygulan r.
Türkiye’deki bir i yeri ya da daimi temsilcisi arac
ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerle ik
kurumlara ödenen kar paylar ndan (temettüler) stopaj yap lmaz. Bu kurumlara yap lanlar d ndaki
temettü ödemeleri üzerinden %15 oran nda stopaj uygulan r. Dar mükellef kurumlara ve gerçek ki ilere
yap lan kar da mlar na ili kin stopaj oranlar n uygulanmas nda, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anla malar nda yer alan uygulamalar da göz önünde bulundurulur. Kar n sermayeye ilavesi, kar da
say lmaz ve stopaj uygulanmaz.
Geçici vergiler ilgili y lda geçerli olan kurumlar vergisi oran nda hesaplanarak ödenir. Y l içinde ödenen
geçici vergiler, o y n y ll k kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisine
mahsup edilebilmektedir.
Türk vergi mevzuat na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y a mamak kayd yla dönem
kurum kazanc ndan indirilebilirler. Ancak mali zararlar, geçmi y l karlar ndan mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa lamak gibi bir uygulama
bulunmamaktad r. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand ay takip eden dördüncü
ay n 25’inci günü ak am na kadar ba
bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi
incelemesine yetkili makamlar be y l zarf nda muhasebe kay tlar inceleyebilir ve hatal i lem tespit
edilirse ödenecek vergi miktarlar de ebilir.
Ertelenmi vergi
Banka, bir varl n veya yükümlülü ün defter de eri ile vergi mevzuat uyar nca belirlenen vergiye esas
de eri aras nda ortaya ç kan vergilendirilebilir geçici farklar için “Gelir Vergilerine li kin Türkiye
Muhasebe Standard ” (“TMS 12”) hükümlerine uygun olarak ertelenmi vergi hesaplayarak kay tlar na
yans tmaktad r. Ertelenmi vergi hesaplanmas nda yürürlükteki vergi mevzuat uyar nca bilanço tarihi
itibar yla geçerli bulunan yasala
vergi oranlar kullan lmaktad r.
Ertelenmi vergi yükümlülü ü vergilendirilebilir geçici farklar n tümü için hesaplan rken, indirilebilir
geçici farklardan olu an ertelenmi vergi varl klar , gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu
farklardan yararlanman n kuvvetle muhtemel olmas art yla hesaplanmaktad r.
Hesaplanan ertelenmi vergi alacaklar ile ertelenmi vergi borçlar finansal tablolarda netle tirilerek
gösterilmektedir.
Transfer fiyatland rmas
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin transfer fiyatland rmas yoluyla “örtülü kazanç da
”
ba
alt nda transfer fiyatland rmas konusu i lenmekte olup; 18 Kas m 2007 tarihinde yay mlanan
“Transfer Fiyatland rmas Yoluyla Örtülü Kazanç Da
Hakk nda Genel Tebli ”i bu konu hakk nda
uygulamadaki detaylar belirlemi tir.
lgili tebli e göre, e er vergi mükellefleri ilgili kurulu larla (ki ilerle), fiyatland rmalar emsallere uygunluk
ilkesi çerçevesinde yap lmayan ürün, hizmet veya mal al m ve sat m i lemlerine giriyorlarsa, ilgili karlar
transfer fiyatlamas yoluyla örtülü bir ekilde da ld kanaatine var lacakt r. Bu tarz transfer fiyatlamas
yoluyla örtülü kar da mlar kurumlar vergisi aç ndan vergi matrah ndan indirilemeyecektir.
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Borçlanmalara ili kin ilave aç klamalar
Al m-sat m amaçl finansal yükümlülükler ve türev finansal araçlara ili kin yükümlülükler gerçe e uygun de erleri
üzerinden, di er tüm finansal yükümlülükler ise kayda al nmalar
izleyen dönemlerde etkin faiz yöntemi
kullan larak hesaplanan itfa edilmi maliyetleri üzerinden de erlenmektedir.
31 Aral k 2018 ve 31 Aral k 2017 tarihleri itibar yla, Banka taraf ndan ihraç edilmi hisse senedine dönü türülebilir
tahvil ya da borçlanmay temsil eden araçlar bulunmamaktad r.
hraç edilen hisse senetlerine ili kin aç klamalar
31 Aral k 2018 ve 31 Aral k 2017 tarihleri itibar yla Banka’n n ihraç etti i hisse senetleri bulunmamaktad r.
Aval ve kabullere ili kin aç klamalar
Aval ve kabullerin ödemeleri, mü terilerin ödemeleri ile e zamanl olarak gerçekle tirilmektedir. Aval ve kabuller
olas borç ve taahhütler olarak bilanço d i lemlerde gösterilmektedir. Bilânço tarihleri itibar yla aktif kar
bir
yükümlülük olarak gösterilen aval ve kabuller bulunmamaktad r.

XXI.

Devlet te viklerine ili kin aç klamalar
31 Aral k 2018 ve 31 Aral k 2017 tarihleri itibar yla Banka’n n alm
yard
bulunmamaktad r.

XXII.

oldu u herhangi bir devlet te viki veya

Raporlaman n bölümlemeye göre yap lmas na ili kin aç klamalar
Faaliyet alan , Bankan n tek bir ürün veya hizmet ya da birbiriyle ili kili bir ürün veya hizmet grubu sunumunda
faaliyetinde bulunan ve risk ve getiri aç ndan di er faaliyet alanlar ndan farkl özellikler ta yan, ay rt edilebilir
bölümüdür. Faaliyet bölümlerine göre raporlama Dördüncü Bölüm VI nolu dipnotta aç klanm r.

XXIII.

Di er hususlara ili kin aç klamalar
Türkiye mar Bankas T.A. .’ nin bankac k i lemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisinin kald lmas
üzerine, ayn hâkim sermayedar grubunun hâkim hissedar bulundu u Adabank Anonim irketi’nin de yak ndan
izlenmesini teminen Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf ndan 25 Temmuz 2003 tarih ve 1102 say
kararla yeni bir yönetim kurulu atanm , daha sonra 04.01.2008 tarihinden itibaren 5411 say Bankac k
Kanunu’nun geçici 11’inci maddesinin verdi i yetkiye istinaden mülga 4389 say Bankalar Kanunu’nun 15’inci
maddesinin 7’nci f kras n (a) bendi ve 5411 say Bankac k Kanunu’nun 134’üncü maddesi uyar nca Adabank
A. .’ nin temettü hariç ortakl k haklar yla yönetimi ve denetimi Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu taraf ndan
devral nm r.
Fon Kurulunun 26.01.2017 tarih ve 2017/25 say karar ile 5411 say Bankac k Kanununun 134.maddesinin 5.
kras ve 6183 say Amme Alacaklar n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümleri uyar nca TMSF taraf ndan
haczedilen Uzan Grubu borçlusu gerçek ve tüzel ki ilere ait, Adabank A. .’nin %94,4439625 oran ndaki
hisselerinden Adabank Ticari ve ktisadi Bütünlü ü olu turulmu olup söz konusu bütünlük 25.04.2017 tarihinde
ihale ile sat a ç kar lm r.
Fon Kurulunun 20.04.2017 tarih ve 2017/94 say karar ile Adabank Ticari ve kdisadi Bütünlü ünün 25.04.2017
tarihinde gerçekle tirilen ihalesine TMSF ad na i tirak edilerek söz konusu bütünlük aç k artt rma a amas nda
alaca a mahsuben TMSF’na ihale edildi inin 02.03.2018 tarih ve 81514179-100-E-4951 say yaz ile bildirilmesi
üzerine ilgili hisselerin devri yap p pay defterine i lenmi tir. Ekli finansal tablolar, i letmenin süreklili i ilkesi
gere i, Banka’n n varl
n devam edece i varsay na göre haz rlanm r.

letmenin süreklili i
TMSF Tahsilat Daire Ba kanl ’n n 6183 say Amme Alacaklar n Tahsil Usulü Kanunu hükümlerine göre
ba lat lan takip a amas nda Banka’ya 01.02.2011 tarih ve B.02.2.TMS.0.25-250-1376 say ödemeye ça mektubu
ile 07.03.2011 tarih ve B.02.2 TMS.0.25-250-2860 say ödeme emri gönderilmi tir. TMSF II. Tahsilat Daire
Ba kanl ’n n 28.12.2018 tarih ve 31043872-659-E.25838 say yaz ile, 31.12.2003 tarihi itibar yla 7,718,646
TL olarak tespit edilen amme alaca
n 31.12.2018 tarihi itibariyle 36,042,196 TL ’s na bali oldu u bildirilmi tir.
Banka Yönetim Kurulu’nun 345 no.lu 28 ubat 2011 tarihinde ald kararda; TMSF’nin talebinin sat a yönelik
olmas nedeniyle, söz konusu ödeme talebine itirazda bulunulmayaca belirtilmi tir. Aç klanan bu durum,
Banka’n n yönetiminin TMSF’de olmas ve TMSF taraf ndan Banka’n n “Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu
Taraf ndan Ticari ve ktisadi Bütünlük Olu turan Mahcuzlar n Sat na li kin Yönetmelik “ do rultusunda hisse
sat veya varl k sat kapsam nda sat
n yap lmas halinde, hisse sat lar gerçekle tirildi inde söz konusu
haczin Fon taraf ndan kald lmas gerekece inden ekli finansal tablolar, i letmenin süreklili i ilkesi gere i,
Banka’n n varl
n devam edece i varsay na göre haz rlanm r.
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I.

N B LG LER

Özkaynak kalemlerine ili kin aç klamalar
Özkaynak tutar ve sermaye yeterlili i standart oran “Bankalar n Özkaynaklar na li kin Yönetmelik” ile
“Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin Yönetmelik” çerçevesinde
hesaplanm r.
Banka’n n 31 Aral k 2018 tarihi itibar yla hesaplanan cari dönem özkaynak tutar 52,150 TL, sermaye yeterlili i
standart oran da % 204.76’dir. 31 Aral k 2017 hesaplamalar mülga düzenlemeler çerçevesinde yap lm olup
özkaynak tutar 48,551 TL, sermaye yeterlili i standart oran da % 207.79’dur. Banka’n n sermaye yeterlili i
standart oran ilgili mevzuat ile belirlenen asgari oran n oldukça üzerindedir.

a.

Özkaynak kalemlerine ili kin bilgiler:
Cari
Dönem
31.12.2018
ÇEK RDEK SERMAYE
Bankan n tasfiyesi halinde alacak hakk aç ndan di er tüm alacaklardan sonra
gelen ödenmi sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Yedek akçeler
Türkiye Muhasebe Standartlar (TMS) uyar nca özkaynaklara yans lan
kazançlar
Kâr
Net Dönem Kâr
Geçmi Y llar Kâr
tirakler, ba ortakl klar ve birlikte kontrol edilen ortakl klardan bedelsiz
olarak edinilen ve dönem kâr içerisinde muhasebele tirilmeyen hisseler
ndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye
Çekirdek Sermayeden Yap lacak ndirimler
Bankalar n Özkaynaklar na li kin Yönetmeli in 9 uncu maddesinin birinci
kras n (i) bendi uyar nca hesaplanan de erleme ayarlamalar
Net dönem zarar ile geçmi y llar zarar toplam n yedek akçelerle
kar lanamayan k sm ile TMS uyar nca özkaynaklara yans lan kay plar
Faaliyet kiralamas geli tirme maliyetleri
lgili ertelenmi vergi yükümlülü ü ile mahsup edildikten sonra kalan erefiye
potek hizmeti sunma haklar hariç olmak üzere ilgili ertelenmi vergi
yükümlülü ü ile mahsup edildikten sonra kalan di er maddi olmayan duran
varl klar
Geçici farklara dayanan ertelenmi vergi varl klar hariç olmak üzere gelecek
dönemlerde elde edilecek vergilendirilebilir gelirlere dayanan ertelenmi vergi
varl
n, ilgili ertelenmi vergi yükümlülü ü ile mahsup edildikten sonra
kalan k sm
Gerçe e uygun de eri üzerinden izlenmeyen varl k veya yükümlülüklerin nakit
ak riskinden korunma i lemine konu edilmesi halinde ortaya ç kan farklar
Kredi Riskine Esas Tutar n çsel Derecelendirmeye Dayal Yakla mlar ile
Hesaplanmas na li kin Tebli uyar nca hesaplanan toplam beklenen kay p
tutar n, toplam kar k tutar a an k sm
Menkul k ymetle tirme i lemlerinden kaynaklanan kazançlar
Bankan n yükümlülüklerinin gerçe e uygun de erlerinde, kredi de erlili indeki
de ikliklere ba olarak olu an farklar sonucu ortaya ç kan gerçekle memi
kazançlar ve kay plar
Tan mlanm fayda plan varl klar

n net tutar
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1/1/2014
Öncesi
Uygulamaya
li kin Tutar*

Önceki
Dönem
31.12.2017

52,138

48,550

-

80,022
-

80,022
-

-

3,660
3,660
-

2,181
2,181
-

-

-

-

31,544

33,653

-

-

-

-

31,070
-

33,251
-

-

11

14

-

448

373

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Bankan n kendi çekirdek sermayesine yapm oldu u do rudan veya dolayl
yat mlar
Kanunun 56 nc maddesinin dördüncü f kras na ayk

olarak edinilen paylar

Ortakl k paylar n %10 veya daha az na sahip olunan ve konsolide edilmeyen
bankalar ve finansal kurulu lar n özkaynak unsurlar na yap lan yat mlar n net
uzun pozisyonlar toplam n, bankan n çekirdek sermayesinin %10’nunu a an
sm
Ortakl k paylar n %10’dan daha fazlas na sahip olunan ve konsolide
edilmeyen bankalar ve finansal kurulu lar n çekirdek sermaye unsurlar na
yap lan yat mlar n net uzun pozisyonlar n çekirdek sermayenin %10’nunu
an k sm
potek hizmeti sunma haklar

n çekirdek sermayenin %10’nunu a an k sm

Geçici farklara dayanan ertelenmi vergi varl klar
%10’nunu a an k sm

-

-

-

15

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15
52,138
-

15
48,550
-

-

-

-

-

n çekirdek sermayenin

Bankalar n Özkaynaklar na li kin Yönetmeli in Geçici 2 nci maddesinin ikinci
kras uyar nca çekirdek sermayenin %15’ini a an tutarlar
Ortakl k paylar n %10’dan daha fazlas na sahip olunan ve konsolide
edilmeyen bankalar ve finansal kurulu lar n çekirdek sermaye unsurlar na
yap lan yat mlar n net uzun pozisyonlar ndan kaynaklanan a m tutar
potek hizmeti sunma haklar ndan kaynaklanan a m tutar
Geçici farklara dayanan ertelenmi vergi varl klar ndan kaynaklanan a m
tutar
Kurulca belirlenecek di er kalemler
Yeterli ilave ana sermaye veya katk sermaye bulunmamas halinde çekirdek
sermayeden indirim yap lacak tutar
Çekirdek Sermayeden Yap lan ndirimler Toplam
Çekirdek Sermaye Toplam
LAVE ANA SERMAYE
Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazl paylara tekabül eden sermaye ile
bunlara ili kin ihraç primleri
Kurumca uygun görülen borçlanma araçlar ve bunlara ili kin ihraç primleri
Kurumca uygun görülen borçlanma araçlar ve bunlara ili kin ihraç primleri
(Geçici Madde 4 kapsam nda olanlar)

-

ndirimler Öncesi lave Ana Sermaye
lave Ana Sermayeden Yap lacak ndirimler
Bankan n kendi ilave ana sermayesine yapm oldu u do rudan veya dolayl
yat mlar

-

-

-

-

-

-

Bankan n ilave ana sermaye kalemlerine yat m yapan bankalar ile finansal
kurulu lar taraf ndan ihraç edilen ve Yönetmeli in 7 nci maddesinde belirtilen
artlar ta yan özkaynak kalemlerine bankan n yapt yat mlar

-

-

-

Ortakl k paylar n %10 veya daha az na sahip olunan ve konsolide edilmeyen
bankalar ve finansal kurulu lar n özkaynak unsurlar na yap lan yat mlar n net
uzun pozisyonlar toplam n, bankan n çekirdek sermayesinin %10’nunu a an
sm

-

-

-

Kurulca belirlenecek di er kalemler
Geçi Sürecinde Ana Sermayeden ndirilmeye Devam Edecek Unsurlar

-

-

-

erefiye veya di er maddi olmayan duran varl klar ve bunlara ili kin ertelenmi
vergi yükümlülüklerinin Bankalar n Özkaynaklar na li kin Yönetmeli in
Geçici 2 nci maddesinin birinci f kras uyar nca çekirdek sermayeden
indirilmeyen k sm (-)

-

-

-

Ortakl k paylar n %10 veya daha fazlas na sahip olunan ve konsolide
edilmeyen bankalar ve finansal kurulu lar n ilave ana sermaye unsurlar na
yap lan yat mlar n net uzun pozisyonlar toplam
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Net ertelenmi vergi varl /vergi borcunun Bankalar n Özkaynaklar na li kin
Yönetmeli in Geçici 2 nci maddesinin birinci f kras uyar nca çekirdek
sermayeden indirilmeyen k sm (-)
Yeterli katk sermaye bulunmamas halinde ilave ana sermayeden indirim
yap lacak tutar (-)
lave ana sermayeden yap lan indirimler toplam
lave Ana Sermaye Toplam
Ana Sermaye Toplam (Ana Sermaye= Çekirdek Sermaye + lave Ana
Sermaye)
KATKI SERMAYE
Kurumca uygun görülen borçlanma araçlar ve bunlara ili kin ihraç primleri
Kurumca uygun görülen borçlanma araçlar ve bunlara ili kin ihraç primleri
(Geçici Madde 4 kapsam nda olanlar)
Kar klar (Bankalar n Özkaynaklar na li kin Yönetmeli in 8 inci maddesinin
birinci f kras nda belirtilen tutarlar)
ndirimler Öncesi Katk Sermaye
Katk Sermayeden Yap lacak ndirimler
Bankan n kendi katk sermayesine yapm oldu u do rudan veya dolayl
yat mlar (-)

-

-

-

-

-

-

12
-

1
-

-

-

-

-

12
-

1
-

-

-

-

-

Bankan n katk sermaye kalemlerine yat m yapan bankalar ile finansal
kurulu lar taraf ndan ihraç edilen ve Yönetmeli in 8 inci maddesinde belirtilen
artlar ta yan özkaynak kalemlerine bankan n yapt yat mlar

-

-

-

Ortakl k paylar n %10 veya daha az na sahip olunan ve konsolide edilmeyen
bankalar ve finansal kurulu lar n özkaynak unsurlar na yap lan yat mlar n net
uzun pozisyonlar toplam n, bankan n çekirdek sermayesinin %10’nunu a an
sm (-)

-

-

-

12
52,150
52,150

1
48,551
48,551

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ortakl k paylar n %10 veya daha fazlas na sahip olunan ve konsolide
edilmeyen bankalar ve finansal kurulu lar n katk sermaye unsurlar na yap lan
yat mlar n net uzun pozisyonlar toplam
Kurulca belirlenecek di er kalemler (-)
Katk Sermayeden Yap lan ndirimler Toplam
Katk Sermaye Toplam
Toplam Özkaynak (Ana Sermaye ve Katk Sermaye Toplam )
Ana Sermaye ve Katk Sermaye Toplam (Toplam Özkaynak)
Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine ayk olarak kulland lan
krediler
Kanunun 57 nci maddesinin birinci f kras ndaki s
a an tutarlar ile
bankalar n alacaklar ndan dolay edinmek zorunda kald klar ve ayn madde
uyar nca elden ç karmalar gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim
tarihinden itibaren be y l geçmesine ra men elden ç kar lamayanlar n net defter
de erleri
Kurulca belirlenecek di er hesaplar
Geçi Sürecinde Ana Sermaye ve Katk Sermaye Toplam ndan
(Sermayeden) ndirilmeye Devam Edecek Unsurlar
Ortakl k paylar n yüzde %10 veya daha az na sahip olunan ve konsolide
edilmeyen bankalar ve finansal kurulu lar n özkaynak unsurlar na yap lan
yat mlar n net uzun pozisyonlar toplam n, bankan n çekirdek sermayesinin
yüzde onunu a an k sm n, Bankalar n Özkaynaklar na li kin Yönetmeli in
Geçici 2 nci maddesinin birinci f kras uyar nca çekirdek sermayeden, ilave ana
sermayeden ve katk sermayeden indirilmeyen k sm
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Ortakl k paylar n %10’dan daha fazlas na sahip olunan ve konsolide
edilmeyen bankalar ve finansal kurulu lar n do rudan ya da dolayl olarak ilave
ana sermaye ve katk sermaye unsurlar na yap lan yat mlar n net uzun
pozisyonlar n toplam tutar n Bankalar n Özkaynaklar na
li kin
Yönetmeli in Geçici 2 nci maddesinin birinci f kras uyar nca, ilave ana
sermayeden ve katk sermayeden indirilmeyen k sm
Ortakl k paylar n %10’dan daha fazlas na sahip olunan ve konsolide
edilmeyen bankalar ve finansal kurulu lar n çekirdek sermaye unsurlar na
yap lan yat mlar n net uzun pozisyonlar n, geçici farklara dayanan
ertelenmi vergi varl klar n ve ipotek hizmeti sunma haklar n Bankalar n
Özkaynaklar na li kin Yönetmeli in Geçici 2 nci maddesinin ikinci f kras n
(1) ve (2) nci alt bentleri uyar nca çekirdek sermayeden indirilecek tutarlar n,
Yönetmeli in Geçici 2 nci maddesinin birinci f kras uyar nca çekirdek
sermayeden indirilmeyen k sm
ÖZKAYNAK
Toplam Özkaynak ( Ana sermaye ve katk sermaye toplam )
Toplam Risk A rl kl Tutarlar
SERMAYE YETERL
ORANLARI
Çekirdek Sermaye Yeterlili i Oran (%)
Ana Sermaye Yeterlili i Oran (%)
Sermaye Yeterlili i Oran (%)
TAMPONLAR
Toplam ilave çekirdek sermaye gereksinimi oran (a+b+c)
a) Sermaye koruma tamponu oran (%)
b) Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu oran (%)
c) Sistemik önemli banka tamponu oran (%)**
Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlar na li kin Yönetmeli in 4
üncü maddesinin birinci f kras uyar nca hesaplanacak ilave çekirdek sermaye
tutar n risk a rl kl varl klar tutar na oran (%)
Uygulanacak ndirim Esaslar nda A m Tutar

n Alt nda Kalan Tutarlar

Ortakl k paylar n %10 veya daha az na sahip olunan ve konsolide edilmeyen
bankalar ve finansal kurulu lar n özkaynak unsurlar na yap lan yat mlar n net
uzun pozisyonlar ndan kaynaklanan tutar
Ortakl k paylar n %10’dan daha fazlas na sahip olunan ve konsolide
edilmeyen bankalar ve finansal kurulu lar n çekirdek sermaye unsurlar na
yap lan yat mlar n net uzun pozisyonlar ndan kaynaklanan tutar
potek hizmeti sunma haklar ndan kaynaklanan tutar
Geçici farklara dayanan ertelenmi vergi varl klar ndan kaynaklanan tutar
Katk Sermaye Hesaplamas nda Dikkate Al nan Kar
rlar

-

-

-

52,150
52,150
25,469
204.71
204.71
204.76
-

48,551
48,551
23,366

-

207.78
207.78
207.79
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

klara li kin

Standart yakla
n kullan ld
alacaklar için ayr lan genel kar
(Onbindeyüzyirmibe lik s r öncesi)
Standart yakla
n kullan ld alacaklar için ayr lan genel kar
rl kl tutarlar toplam n %1,25'ine kadar olan k sm

klar

klar n risk
-

-

-

Toplam kar k tutar n, Kredi Riskine Esas Tutar n çsel Derecelendirmeye
Dayal Yakla mlar ile Hesaplanmas na li kin Tebli uyar nca hesaplanan
toplam beklenen kay p tutar a an k sm

-

-

-

Toplam kar k tutar n, Kredi Riskine Esas Tutar n çsel Derecelendirmeye
Dayal Yakla mlar ile Hesaplanmas na li kin Tebli uyar nca hesaplanan
toplam beklenen kay p tutar a an k sm n, alacaklar n risk a rl kl tutarlar
toplam n %0,6's na kadar olan k sm

-

-

-

Geçici Madde 4 hükümlerine tabi borçlanma araçlar
(1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2022 aras nda uygulanmak üzere)

-

-

-
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Geçici Madde 4 hükümlerine tabi ilave ana sermaye kalemlerine ili kin üst s

r

Geçici Madde 4 hükümlerine tabi ilave ana sermaye kalemlerinin üst s
sm

a an

Geçici Madde 4 hükümlerine tabi katk sermaye kalemlerine ili kin üst s

r

Geçici Madde 4 hükümlerine tabi katk sermaye kalemlerinin üst s
sm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a an

*Geçi hükümleri kapsam nda dikkate al nacak tutarlar

(**) Özkaynak hesaplamas 18 Temmuz 2017 tarihi itibar yla yürürlü e giren “Bankalar n Özkaynaklar na li kin Yönetmelikte
De iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik”ler ile de mi olup, önceki dönem olarak verilen bilgiler mülga düzenlemeler
çerçevesinde hesaplanm r.

b. Özkaynak hesaplamas na dahil edilecek araçlara ili kin bilgiler: Bulunmamaktad r.
b. Özkaynak tablosunda verilen “Özkaynak” tutar ile konsolide olmayan bilançodaki “Özkaynaklar” tutar
aras ndaki esas fark genel kar klardan kaynaklanmaktad r. Genel kar klar n kredi riskine esas tutar n
%1,25'ine kadar olan k sm , özkaynak tablosunda verilen “Özkaynak” tutar n hesaplanmas nda Katk
Sermaye olarak dikkate al nmaktad r. Ayr ca Çekirdek Sermayeden indirime konu edilmekte olan TMS
uyar nca özkaynaklara yans lan kay plar nakit ak riskinden korunma i lemlerinden elde edilen kay plar
hariç tutularak belirlenmektedir. Di er yandan bilançoda Maddi Duran Varl klar kaleminde izlenen faaliyet
kiralamas geli tirme maliyetleri, maddi olmayan duran varl klar ve bunlara ili kin ertelenmi vergi
yükümlülükleri, alacaklara mahsuben edinilen gayrimenkullerden be y ldan uzun elde tutulanlar n net defter
de erleri ile Kurulca belirlenen baz di er hesaplar “Özkaynak” tutar n hesaplanmas nda Sermayeden
ndirilecek De erler olarak hesaplamada dikkate al nmaktad r.
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II.

Kredi riskine ili kin aç klamalar
Kredi riski, Banka’n n ili ki içinde bulundu u kar taraf n sözle me gereklerine uymayarak
yükümlülü ünü k smen veya tamamen zaman nda yerine getirememesinden olu abilecek risk ve zararlar
ifade eder. Banka hakk nda genel bilgiler bölümünde aç kland gibi Banka kredi kulland rmamaktad r.
31 Aral k 2018 tarihi itibar yla, krediler Banka ortaklar ’n n (“Uzan Grubu”) sahibi oldu u eski irketlere
verilmi tir. Kredi politikalar çerçevesinde ilgili kredilerin de erlili i analiz edilerek takip hesaplar na
flanm ve tamam için kar k ayr lm r.
31 Aral k 2018 tarihi itibar yla, Banka ortaklar ’n n (“Uzan Grubu”) sahibi oldu u eski irketlere verilmi
olan 1,065 TL tutar nda teminat mektuplar mevcut olup, ilgili teminat mektuplar n 794 TL tutar ndaki
sm için herhangi bir teminat bulunmamaktad r. Bu teminat mektuplar n finansal tablolara muhtemel
etkileri, ilgili davalar n sonucuna göre belli olaca ndan, 31 Aral k 2018 tarihi itibar yla ekteki konsolide
olmayan mali tablolarda bu hususla ilgili olarak kar k ayr lmam r.
Bankaca üstlenilen kredi riski için ayr lan genel kar

k tutar 12 TL’dir (31 Aral k 2017: 1 TL).
Vadeye Kalan Süre

Risk S

flar

Merkezi Yönetimlerden veya Merkez
Bankalar ndan Alacaklar
Bölgesel Yönetimlerden veya Yerel Yönetimlerden
Alacaklar
dari Birimlerden ve Ticari Olmayan Giri imlerden
Alacaklar

1 ay

1-3 ay

3-6 ay

1yl
üzeri

6-12 ay

123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Çok Tarafl Kalk nma Bankalar ndan Alacaklar

-

-

-

-

-

Uluslararas Te kilatlardan Alacaklar

-

-

-

-

-

20,552

24,426

7,485

-

-

Kurumsal Alacaklar

-

-

-

-

-

Perakende Alacaklar
Gayrimenkul pote iyle Teminatland lm
Alacaklar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tahsili Gecikmi Alacaklar

-

-

-

-

-

Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar

-

-

-

-

-

Bankalar ve Arac Kurumlardan Alacaklar

-

-

-

-

-

Menkul K ymetle tirme Pozisyonlar
Bankalar ve Arac Kurumlardan Olan K sa Vadeli
Alacaklar ile K sa Vadeli Kurumsal Alacaklar

potek Teminatl Menkul K ymetler

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kolektif Yat m Kurulu u Niteli indeki Yat mlar

-

-

-

-

-

Hisse Senedi Yat mlar

-

-

-

-

-

Di er Alacaklar

-

-

-

-

4,574

20,675

24,426

7,485

-

4,574

GENEL TOPLAM
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MAL BÜNYEYE
II.

N B LG LER (devam )

Kredi riskine ili kin aç klamalar (devam )
Önemli bölgelerdeki önemlilik arz eden risklere ili kin profil
Risk S
1
Cari Dönem
Yurtiçi
Avrupa Birli i Ülkeleri
OECD Ülkeleri(2)
Bankac
Bölgeleri
ABD, Kanada
Di er Ülkeler
tirak, Ba Ortakl k ve birlikte Kontrol edilen Ortakl klar
Da lmam Varl klar/Yükümlülükler(3)
Toplam

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

Toplam

239

-

-

-

-

51,125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55,938

-

-

4,574

-

-

-

239

-

-

-

-

51,125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,574

55,938

1- Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalar ndan arta ba olan ve olmayan alacaklar
2 - Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden arta ba olan ve olmayan alacaklar
3 - dari Birimlerden ve Ticari Olmayan Giri imlerden arta ba olan ve olmayan alacaklar
4 - Çok tarafl kalk nma bankalar ndan arta ba olan ve olmayan alacaklar
5 - Uluslararas te kilatlardan arta ba olan ve olmayan alacaklar
6 - Bankalar ve arac kurumlardan arta ba olan ve olmayan alacaklar
7 - arta ba olan ve olmayan kurumsal alacaklar
8 - arta ba olan ve olmayan perakende alacaklar
9 - arta ba olan ve olmayan gayrimenkul ipote iyle teminatland lm alacaklar
10 - Tahsili gecikmi alacaklar
11 - Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
12 - potek teminatl menkul k ymetler
13 - Menkul k ymetle tirme pozisyonlar
14 - Bankalar ve arac kurumlardan olan k sa vadeli alacaklar ile k sa vadeli kurumsal alacaklar
15 - Kolektif yat m kurulu u niteli indeki yat mlar
16 - Di er alacaklar
(1)

flar (1)
8

Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin Yönetmelikte yer alan risk s
AB ülkeleri, ABD ve Kanada d ndaki OECD ülkeleri
(3)
Tutarl bir esasa göre bölgelere da lamayan varl k ve yükümlülükler

flar

(2)
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MAL BÜNYEYE
II.

N B LG LER (devam )

Kredi riskine ili kin aç klamalar (devam )
Sektörlere veya kar taraf riskine göre risk profili
1

2

3

4

5

6

7

Risk S
8
-

Tar m
Çiftçilik ve Hayvanc k
Ormanc k
Bal kç k
Sanayi
Madencilik ve Ta ocakç
malat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
aat
Hizmetler
239
51,125
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ula rma ve Haberle me
Mali Kurulu lar
239
51,125
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
itim Hizmetleri
Sa k ve Sosyal Hizmetler
Di er
239
51,125
Toplam(1)
1- Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalar ndan arta ba olan ve olmayan alacaklar
2 - Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden arta ba olan ve olmayan alacaklar
3 - dari Birimlerden ve Ticari Olmayan Giri imlerden arta ba olan ve olmayan alacaklar
4 - Çok tarafl kalk nma bankalar ndan arta ba olan ve olmayan alacaklar
5 - Uluslararas te kilatlardan arta ba olan ve olmayan alacaklar
6 - Bankalar ve arac kurumlardan arta ba olan ve olmayan alacaklar
7 - arta ba olan ve olmayan kurumsal alacaklar
8 - arta ba olan ve olmayan perakende alacaklar
9 - arta ba olan ve olmayan gayrimenkul ipote iyle teminatland lm alacaklar
10 - Tahsili gecikmi alacaklar
11 - Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
12 - potek teminatl menkul k ymetler
13 - Menkul k ymetle tirme pozisyonlar
14 - Bankalar ve arac kurumlardan olan k sa vadeli alacaklar ile k sa vadeli kurumsal alacaklar
15 - Kolektif yat m kurulu u niteli indeki yat mlar
16 - Di er alacaklar
(1)
Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin Yönetmelikte yer alan risk s
(2)
AB ülkeleri, ABD ve Kanada d ndaki OECD ülkeleri
(3)
Tutarl bir esasa göre bölgelere da lamayan varl k ve yükümlülükler

flar
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flar (1)
9

10
-

ifade etmektedir.

11
-

12
-

13
-

14
-

15
-

-

16

TP

4,574
4,574
4,574

55,479
55,479
55,479

YP
459
459
459

Toplam
55,938
55,938
55,938
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MAL BÜNYEYE
II.

N B LG LER (devam )

Kredi riskine ili kin aç klamalar (devam )
Vade unsuru ta yan risklerin kalan vadelerine göre da

(*)
Vadeye Kalan Süre

Risk S flar
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalar ndan arta Ba Olan ve Olmayan
Alacaklar
Bölgesel Yönetimlerden veya Yerel Yönetimlerden arta Ba Olan ve Olmayan
Alacaklar
dari Birimlerden ve Ticari Olmayan Giri imlerden arta Ba Olan ve Olmayan
Alacaklar
Çok Tarafl Kalk nma Bankalar ndan arta Ba Olan ve Olmayan Alacaklar
Uluslar aras Te kilatlardan arta Ba Olan ve Olmayan Alacaklar
Bankalar ve Arac Kurumlardan arta Ba Olan ve Olmayan Alacaklar
arta Ba Olan ve Olmayan Kurumsal Alacaklar
arta Ba Olan ve Olmayan Perakende Alacaklar
arta Ba Olan ve OlmayanGayrimenkul pote iyle Teminatland lm Alacaklar
Tahsili Gecikmi Alacaklar
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenmi Alacaklar
potek Teminatl Menkul K ymetler
Menkul K ymetle tirme Pozisyonlar
Bankalar ve Arac Kurumlardan Olan K sa Vadeli Alacaklar ile K sa Vadeli
Kurumsal Alacaklar
Kolektif Yat m Kurulu u Niteli indeki Yat mlar
Di er Alacaklar
Toplam
(*) Kredi

riski azalt

Risk a rl

öncesi, krediye dönü üm oran sonras risk tutarlar verilmi tir.

na göre risk tutarlar

Kredi azalt m tekni i uygulanmamaktad r.
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1 ay

1-3 ay

3-6 ay

6-12 ay

1 y l üzeri

123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,552
-

24,426
-

7,485
-

-

-

-

-

-

-

4,574

20,675

24,426

7,485

-

4,574
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MAL BÜNYEYE
II.

N B LG LER (devam )

Kredi riskine ili kin aç klamalar (devam )
Önemli sektörlere veya kar taraf türüne göre muhtelif bilgiler
TMS ve TFRS uyar nca;
De er Kayb na U ram Krediler; Raporlama dönemi sonu itibar yla 90 günden fazla gecikmi olmas veya
kredibilitesi nedeniyle de er dü üklü üne u rad na kanaat getirilmi kredilerdir. Bu krediler için Kar klar
Yönetmeli i kapsam nda “Özel Kar k” hesaplamas yap lmaktad r.
Tahsili Gecikmi Krediler; Raporlama dönemi sonu itibar yla vadesi 90 güne kadar gecikmi ancak de er
dü üklü üne u ramam kredilerdir. Bu krediler için Kar klar Yönetmeli i kapsam nda “Genel Kar k”
hesaplamas yap lmaktad r.

Krediler

Önemli Sektörler / Kar Taraflar

De er Kayb na U ram
(TFRS 9)
Kredi
Riskinde
Önemli
Temerrüt
Art
(Üçüncü
kinci
ama)
ama)
-

Kar

klar

Beklenen
Kredi Zarar
Kar klar
(TFRS 9)

-

387
6

-

Kar klar
(Kar k
Yönetmeli i)**
387
6

aat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri

-

-

9
372
5,653
-

-

9
372
5,653
-

Ula rma Ve Haberle me
Mali Kurulu lar
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
itim Hizmetleri
Sa k ve Sosyal Hizmetler

-

-

222
5,431
-

-

222
5,431
-

Tar m
Çiftçilik ve Hayvanc k
Ormanc k
Bal kç k
Sanayi
Madencilik ve Ta ocakç
malat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su

Donuk
(Kar k
Yönetmeli i)*

24
24
Di er
Toplam
6,064
6,064
*TFRS 9’a göre beklenen kredi zarar kar
ay ran ve ay rmayan bütün bankalarca Kar k Yönetmeli i
uyar nca donuk alacak olarak s fland lan tutarlar yaz lacakt r.
**TFRS 9’a göre beklenen kredi zarar kar
ay rmayan bankalarca, Kar k Yönetmeli inde yer verilen esaslara göre ayr lan
kar k tutarlar yaz lacakt r.

De er ayarlamalar ve kredi kar
Aç
Özel Kar
Genel Kar
(*)

klar

klar de

imine ili kin bilgiler:

Dönem çinde
Ayr lan Kar k
Tutar

Kar k
ptalleri

6,059

5

-

-

6,064

1

41

30

-

12

Bakiyesi

klar

Aktiften silinenleri ifade etmektedir.

28

Di er
Ayarlamalar(*)

Kapan Bakiyesi
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MAL BÜNYEYE
III.

N B LG LER (devam )

Piyasa riskine ili kin aç klamalar
Piyasa riski, 06 Eylül 2014 tarih ve 29111 say Resmi Gazete’de yay mlanan “Bankalar n Sermaye
Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin Yönetmelik” çerçevesinde standart metod
kullan larak hesaplanmaktad r.
Piyasa riskine ili kin bilgiler
Tutar
(I) Genel Piyasa Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart Metot
(II) Spesifik Risk çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart Metot
Menkul K ymetle tirme Pozisyonlar na li kin Spesifik Risk çin Gerekli Sermaye Yükümlülü üStandart Metot
III) Kur Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart Metot
(IV) Emtia Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart Metot
(V) Takas Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart Metot

-

(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart
Metot

-

(VII) Kar Taraf Kredi Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart Metot
(VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski çin Hesaplanan Sermaye
Yükümlülü ü

-

(IX) Piyasa Riski çin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülü ü (I+II+III+IV+V+VI+VII)
-

(X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX)

IV.

Operasyonel Riske ili kin aç klamalar
Operasyonel risk sermaye gereksinimi 28 Haziran 2012 tarihinde 28337 say Resmi Gazete’de
yay mlanan ve 1 Temmuz 2012 tarihi itibar yla yürürlü e giren “Bankalar n Sermaye Yeterlili inin
Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin Yönetmelik”te yer alan “Temel Gösterge Yöntemi”
kullan larak y lda bir kere hesaplanmaktad r. 31 Aral k 2018 tarihi operasyonel risk sermaye gereksinimi
2016, 2017 ve 2018 y llar gelirleri kullan larak hesaplanmaktad r.
ll k brüt gelir, faiz gelirleri ile faiz d gelirlerin net tutarlar n toplam ndan sat lmaya haz r ve vadeye
kadar elde tutulacak menkul k ymetler hesaplar nda izlenen menkul de erlerin sat ndan kaynaklanan
kâr/zarar ile ola anüstü gelirler ve sigortadan tazmin edilen tutarlar dü ülerek hesaplanmaktad r.

Brüt Gelir
Operasyonel
Riske
Tutar (Toplam*12.5)

Toplam/Pozitif Oran
(%)
Toplam
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 BG y say
981
1,068
1,491
3
15
1,180
Esas
14,750
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V.

Kur riskine ili kin aç klamalar
Banka kur riski, Risk Yönetimi Ba kanl taraf ndan ayl k olarak takip edilmektedir. Yabanc para net
genel pozisyon haftal k olarak kontrol edilmektedir.
Banka’n n yabanc para borçlanma araçlar olmad
bulunmamaktad r.

ndan, kur riskinden korunma amaçl türev araç

Bankan n maruz kald kur riskinin ölçülmesinde BDDK taraf ndan 06 Eylül 2014 tarih ve 29111 say
Resmi Gazete’de yay mlanan “Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine
li kin Yönetmelik” hükümleri esas al narak, standart metot yöntemi ile ayl k bazda hesaplanmaktad r.
Banka’n n finansal tablo tarihi ile bu tarihten geriye do ru son 30 günlük ortalama kurlar ve son be i
günü kamuya duyurulan cari ABD Dolar ve Avro döviz al kurlar , TCMB taraf ndan ilan edilen döviz
al kurlar olup a
daki gibidir:
Bilanço Tarihindeki Cari Döviz Al Kuru
Bilanço tarihinden önceki;
1. Günün Cari Döviz Al Kuru
2. Günün Cari Döviz Al Kuru
3. Günün Cari Döviz Al Kuru
4. Günün Cari Döviz Al Kuru
5. Günün Cari Döviz Al Kuru
Son 30 Günün Basit Aritmetik Ortalamas

30

ABD Dolar
5.2609

Avro
6.0280

5.2889
5.2832
5.3034
5.2926
5.2746
5.3061

6.0245
6.0185
6.0419
6.0291
6.0342
6.0387
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MAL BÜNYEYE
V.

N B LG LER (devam )

Kur riskine ili kin aç klamalar (devam )
Kur riskine ili kin bilgiler
Cari Dönem
Varl klar
Nakit De erler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Sat n Al nan Çekler, K.Maden Deposu)
ve TC Merkez Bnk.
Bankalar
Gerçe e Uygun De er Fark Kar veya Zarara
Yans lan Finansal Varl klar
Para Piyasalar ndan Alacaklar
Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar
Krediler
tirak, Ba Ortakl k ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortakl klar (i ortakl klar )
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat mlar
Riskten Korunma Amaçl Türev Finansal
Varl klar
Maddi Duran Varl klar
Maddi Olmayan Duran Varl klar
Di er Varl klar
Toplam Varl klar

AVRO

ABD Dolar

Di er YP

Toplam

78
-

38
-

-

116
-

-

-

-

-

-

-

-

-

78
130
-

38
10
-

-

116
140
-

130

10

-

140

Net Bilanço Pozisyonu

(52)

28

-

(24)

Net Naz m Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler(*)

58
97
(39)

955
28
8
20

-

955
86
105
(19)

-

692

-

692

Yükümlülükler
Bankalar Mevduat
Döviz Tevdiat Hesa
Para Piyasalar na Borçlar
Di er Mali Kurulu lar. Sa l. Fonlar
hraç Edilen Menkul De erler
Muhtelif Borçlar
Riskten Korunma Amaçl Türev Finansal
Borçlar
Di er Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler

Önceki Dönem
Toplam Varl klar
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Naz m Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler(*)
(*)

Gayri nakdi krediler net naz m hesap pozisyonu hesaplamas na dâhil edilmemi tir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MAL BÜNYEYE
V.

N B LG LER (devam )

Kur riskine ili kin aç klamalar (devam )
Maruz kal nan kur riski
TL’nin a
daki para birimlerine kar k yüzde 10 de er kayb varsay
tablosuna olan etkisi kar/(zarar) a
daki tabloda gösterilmi tir.
Bu analiz tüm di er de

kenlerin, özellikle faiz oranlar

n, sabit kald

31 Aral k 2018
Gelir tablosu Özkaynak(*)
ABD Dolar
Avro
Di er para birimleri
Toplam, net

2
(4)
(2)

alt nda, özkaynaklara ve gelir
varsay

yla haz rlanm

r.

31 Aral k 2017
Gelir tablosu
Özkaynak(*)

2
(4)
(2)

2
(4)
(2)

2
(4)
(2)

(*)

Özkaynak etkisi, TL’nin ilgili yabanc para birimlerine kar %10’luk de er kayb ndan dolay olu acak
gelir tablosu etkisini de içermektedir.
TL’nin yukar daki para birimlerine kar k yüzde 10 de er kazanmas durumunda, gelir tablosu ve
özkaynaklar üzerindeki etki ayn tutarda fakat ters yönde olacakt r.
VI.

Faiz oran riskine ili kin aç klamalar
Varl klar n, yükümlülüklerin ve bilanço d
ölçülmektedir.

kalemlerin faize duyarl

standart metoda göre

Banka ekonomik konjonktüre göre piyasa faiz oranlar ndaki dalgalanmalar takip etmektedir.
Banka, faiz oran riskine kar , faiz riski dü ük finansal araçlara yat m yapmakta ve likiditeyi yüksek
tutma yolunu seçmektedir. Faiz oranlar ndaki art lar Banka finansal pozisyonu üzerinde s rl da olsa
olumsuz bir etkiye sahip olup, Banka özkaynak yap faiz oranlar ndaki olas dalgalanmalar n olumsuz
etkilerini kar layabilecek seviyededir. 31 Aral k 2018 ve 31 Aral k 2017 tarihleri itibar yla Banka’n n
de ken faizli finansal varl k ve yükümlülü ü bulunmamaktad r.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MAL BÜNYEYE
VI.

N B LG LER (devam )

Faiz oran riskine ili kin aç klamalar (devam )
Varl klar n, yükümlülüklerin ve bilanço d kalemlerin faize duyarl
(Yeniden fiyatland rmaya kalan süreler itibar yla)
1 Aya
Kadar

1-3 Ay

3-12 Ay

1-5 Y l

5 Y l ve
Üzeri

Faizsiz

Toplam

20,552

7,867

24,044

-

-

144
95

144
52,558

100
-

-

-

-

-

-

100
-

-

-

-

-

-

2,630

2,630

20,652
34
-

7,867
74
-

24,044
32
-

-

-

2,869
6
5
55,281

55,432
146
5
55,281

Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki K sa Pozisyon
Naz m Hesaplardaki Uzun Pozisyon
Naz m Hesaplardaki K sa Pozisyon

34
20,618
-

74
7,793
-

32
24,012
-

-

-

55,292
(52,423)
-

55,432
52,423
(52,423)
-

Toplam Pozisyon

20,618

7,793

24,012

-

-

(52,423)

-

Cari Dönem Sonu
Varl klar:
Nakit De erler ve Merkez Bankas
Bankalar
Gerçe e Uygun De er Fark Kâr
veya Zarara Yans lan Finansal
Varl klar
Para Piyasalar ndan Alacaklar
Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar
Krediler ve Alacaklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yat mlar
Di er Varl klar(*)
Toplam Varl klar
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduat
Di er Mevduat (***)
Para Piyasalar na Borçlar
Muhtelif Borçlar
hraç Edilen Menkul K ymetler
Al nan Krediler
Di er Yükümlülükler(**)
Toplam Yükümlülükler

(*)

Faizsiz kolonundaki di er varl klar 2,088 TL tutar nda maddi duran varl klar, 11 TL tutar nda maddi olmayan duran
varl klar, 1 TL ayniyat mevcudu, 2 TL muhtelif alacaklar, 15 TL i tirakler ve 65 TL borçlu geçici hesaplar, ve 448 TL
ertelenmi vergi varl bakiyelerini içermektedir.

(**)

Faizsiz kolonundaki di er yükümlülükler 52,612 TL tutar nda özkaynaklar ve 2,063 TL tutar nda kar klar, 24 TL
tutar nda alacakl geçici hesaplar 511 TL tutar nda cari vergi borcu ve SGK primleri ile 71 TL tutar nda gider reeskontlar
içermektedir.
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VI.

N B LG LER (devam )

Faiz oran riskine ili kin aç klamalar (devam )
1 Aya
Kadar

1-3 Ay

3-12 Ay

1-5 Y l

5 Y l ve
Üzeri

Faizsiz

Toplam

40,945

4,002

3,220

-

-

170
80

170
48,247

100

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,638

2,638

41,045

4,002

3,220

-

-

2,888

51,155

Yükümlülükler:
Bankalar Mevduat
Di er Mevduat
Para Piyasalar na Borçlar
Muhtelif Borçlar
hraç Edilen Menkul K ymetler
Al nan Krediler
Di er Yükümlülükler (**)

26
-

56
-

23
-

-

-

6
5
51,039

111
5
51,039

Toplam Yükümlülükler

26

56

23

-

-

51,050

51,155

Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki K sa Pozisyon
Naz m Hesaplardaki Uzun
Pozisyon
Naz m Hesaplardaki K sa
Pozisyon

41,019
-

3,946
-

3,197
-

-

-

(48,162)

48,162
(48,162)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toplam Pozisyon

41,019

3,946

3,197

-

-

(48,162)

-

Önceki Dönem Sonu
Varl klar:
Nakit De erler ve Merkez
Bankas
Bankalar
Gerçe e Uygun De er Fark Kâr
veya Zarara Yans lan Finansal
Varl klar
Para Piyasalar ndan Alacaklar
Sat lmaya Haz r Finansal
Varl klar
Krediler ve Alacaklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yat mlar
Di er Varl klar (*)
Toplam Varl klar

(*)

Faizsiz kolonundaki di er varl klar 2,191 TL tutar nda maddi duran varl klar, 14 TL tutar nda maddi olmayan duran
varl klar, 1 TL ayniyat mevcudu, 2 TL muhtelif alacaklar, 15 TL i tirakler ve 42 TL borçlu geçici hesaplar, ve 373 TL
ertelenmi vergi varl bakiyelerini içermektedir.

(**)

Faizsiz kolonundaki di er yükümlülükler 48,952 TL tutar nda özkaynaklar ve 1,885 TL tutar nda kar klar, 27 TL
tutar nda alacakl geçici hesaplar 169 TL tutar nda cari vergi borcu ve SGK primleri ile 6 TL tutar nda gider reeskontlar
içermektedir.

.
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VI.

N B LG LER (devam )

Faiz oran riskine ili kin aç klamalar (devam )
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranlar :
Cari Dönem Sonu
Varl klar:
Nakit De erler ve Merkez Bankas
Bankalar
Gerçe e Uygun De er Fark Kar/Zarara Yans lan FV
Para Piyasalar ndan Alacaklar
Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar
Krediler ve Alacaklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat mlar
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduat
Di er Mevduat
Para Piyasalar na Borçlar
Muhtelif Borçlar
hraç Edilen Menkul K ymetler
Al nan Krediler

Önceki Dönem Sonu
Varl klar:
Nakit De erler ve Merkez Bankas
Bankalar
Gerçe e Uygun De er Fark Kar/Zarara Yans lan FV
Para Piyasalar ndan Alacaklar
Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar
Krediler ve Alacaklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat mlar
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduat
Di er Mevduat
Para Piyasalar na Borçlar
Muhtelif Borçlar
hraç Edilen Menkul K ymetler
Al nan Krediler

35

Avro
%

ABD Dolar
%

Japon Yeni
%

TL
%

0.25
-

0.25
-

-

26.29
22.50
3.00
-

Avro
%

ABD Dolar
%

Japon Yeni
%

TL
%

0.25
-

0.25
-

-

14.35
7.25
3.00
-
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MAL BÜNYEYE
VI.

N B LG LER (devam )

Faiz oran riskine ili kin aç klamalar (devam )
Bankac k hesaplar ndan kaynaklanan faiz oran riski
23 A ustos 2011 tarihinde BDDK taraf ndan yay nlanan “bankac k hesaplar ndan kaynaklanan faiz
oran riskinin standart ok yöntemiyle ölçülmesine ve de erlendirilmesine ili kin yönetmelik”
çerçevesinde hesaplamalar yap lmaktad r.
Para Birimi

Uygulanan ok
(+/-x baz puan)

Kazançlar/
Kay plar

Kazançlar/ Özkaynaklar
Kay plar/Özkaynaklar

TL
TL
Avro
Avro
ABD Dolar
ABD Dolar

500
(400)
200
(200)
200
(200)

-

-

Bankac k hesaplar ndan kaynaklanan hisse senedi pozisyon riski
Bulunmamaktad r.
VII.

Hisse senedi pozisyon riskine ili kin aç klamalar
Bulunmamaktad r.

VIII.

Likidite riski yönetimine ve likidite kar lama oran na ili kin aç klamalar
a) Bankan n risk kapasitesi, likidite riski yönetiminin sorumluluklar ve yap , likidite riskinin
banka içinde raporlamas , likidite riski stratejinin, politika ve uygulamalar n yönetim kurulu ve
kollar yla ileti iminin nas l sa land hususlar dahil olmak üzere likidite riski yönetimine ili kin
bilgiler.
Banka özel durumundan dolay aktif bankac k hizmetleri vermemektedir. Yönetim ve denetimi
TMSF’de oldu undan yeni bankac k ürün ve faaliyetlerinde bulunmamaktad r. Aktiflerinin tamam na
yak
birinci ve ikinci derecede likit varl klar olu turmakta olup, yükümlülüklerini kar layabilecek
kapasitededir. Bankan n Risk Yönetimi Ba kanl ve ilgili icrai birimleri ile koordineli olarak likidite
riskini takip etmektedir. Risk Yönetimi Ba kanl
taraf ndan haftal k olarak likidite riski kar lama
oranlar Denetim Komitesi ve Genel Müdürlük makam na raporlanmaktad r.
b) Likidite yönetiminin ve fonlama stratejisinin merkezile tirme öncesi ile banka ve bankan n
ortakl klar aras ndaki i leyi i hakk nda bilgiler.
Banka, BDDK taraf ndan yay nlanan yönetmelikle ve Basel II kriterleri çerçevesinde günlük, haftal k,
ayl k, üç ayl k ve y ll k olarak muhtelif raporlar düzenlemektedir. Bu raporlar süreleri içerisinde
BDDK’ya ve Banka’n n Denetim Komitesi’ne sunulmaktad r. Likidite riskinde bulunan yasal s rlar n
alt na dü mesi riskine kar k, Risk Yönetimi Ba kanl taraf ndan ilgili icrai birimlere uyar yaz ile
bildirim yap larak gerekli önlemlerin al nmas sa lan r.
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VIII.

N B LG LER (devam )

Likidite riski yönetimine ve likidite kar lama oran na ili kin aç klamalar(devam )
c) Fon kaynaklar n ve sürelerin çe itlili ine ili kin politikalar dahil olmak üzere bankan n
fonlama stratejisine ili kin bilgi
Banka fon kaynaklar
de erlendirmektedir.

n tamam na yak

Bankalararas

Bankan n likiditesi, k sa vadeli yükümlülüklerinin tamam

k sa vadeli mevduat hesaplar nda

kar layabilecek derecede yüksektir.

Varl klar n faiz getirisi ile yükümlülüklerin faiz maliyeti, Banka’n n üst düzey yönetimi taraf ndan takip
edilmekte ve bunlar n uyumlulu u sa lanmaktad r.
Bankan n yerli ve yabanc para likidite ihtiyac , özkaynaklar ve mevduatla kar lanmaktad r.
Sözle meye dayal finansal yükümlülüklerin kalan vade da

31 Aral k 2018
Bankalar Mevduat
Di er Mevduat
Di er Mali Kurulu lardan
Sa lanan Fonlar
Para Piyasalar na Borçlar
Di er Yükümlülükler
Toplam

31 Aral k 2017
Bankalar Mevduat
Di er Mevduat
Di er Mali Kurulu lardan
Sa lanan Fonlar
Para Piyasalar na Borçlar
Di er Yükümlülükler
Toplam

Defter
de eri

:

Brüt
nominal
Vadesiz

1 aya
kadar

1-3 ay

3-12 ay

1-5 y l

5 y l ve
üzeri

146

146

6

34

74

32

-

-

29
175

29
175

6

29
63

74

32

-

-

Vadesiz

1 aya
kadar

1-3 ay

3-12 ay

1-5 y l

5 y l ve
üzeri

Defter
De eri

Brüt
nominal

111

112

6

26

56

24

-

-

38
149

38
150

6

38
64

56

24

-

-

Yukar daki tablo, Banka’n n finansal yükümlülüklerinin muhtemel en yak n sözle me vadesine göre iskonto
edilmemi nakit ç lar
göstermektedir. Dolay yla burada belirtilen brüt nominal nakit ç
tutarlar ilgili
yükümlülüklerin finansal tablolara yans lm tutarlar ndan farkl k göstermektedir.
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VIII.

Likidite riski yönetimine ve likidite kar lama oran na ili kin aç klamalar(devam )

1.

Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
31.12.2018
Varl klar
Nakit De erler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar, Sat n
Al nan Çekler) ve TCMB
Bankalar
Gerçe e Uygun De er Fark Kâr
veya Zarara Yans lan Menkul
De er.
Para Piyasalar ndan Alacaklar
Sat lmaya Haz r Menkul
De erler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yat mlar

1 Aya
Kadar

Vadesiz

144
95

1-3 Ay

3-12 Ay

5 Y l ve
Üzeri

1-5 Y l

Da

lamayan*

Toplam

20,552

7,867

24,044

-

-

-

144
52,558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Di er Varl klar (*)

-

-

-

-

-

-

2,630

2,630

Toplam Varl klar

239

20,652

7,867

24,044

-

-

2,630

55,432

Yükümlülükler
Bankalar Mevduat
Di er Mevduat (***)
Di er Mali Kurulu lar. Sa l.
Fonlar
Para Piyasalar na Borçlar
hraç Edilen Menkul De erler
Muhtelif Borçlar
Di er Yükümlülükler (**)
Toplam Yükümlülükler
Likidite Aç
Net Bilanço D

Pozisyonu

Türev Finansal Araçlardan
Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan
Borçlar
Gayrinakdi Krediler

-

-

-

-

-

-

-

-

6

34

74

32

-

-

-

146

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

5

-

606

-

-

-

-

54,675

55,281

11

640

74

32

-

-

54,675

55,432

228

20,012

7,793

24,012

-

-

(52,045)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,065

-

-

-

-

-

-

1,065

250

41,045

4,002

3,220

-

-

2,638

51,155

11

228

56

23

-

-

50,837

51,155

239

40,817

3,946

3,197

-

-

(48,199)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

802

-

-

-

-

-

-

802

Önceki Dönem
Toplam Aktifler
Toplam Yükümlülükler

Likidite Aç
Net Bilanço D

Pozisyonu

Türev Finansal Araçlardan
Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan
Borçlar
Gayrinakdi Krediler
(*)

Da lmayan kolonundaki di er varl klar 2,088 TL tutar nda maddi duran varl klar, 11 TL tutar nda maddi olmayan duran
varl klar, 1 TL ayniyat mevcudu, 2 TL muhtelif alacaklar, 15 TL i tirakler ve 65 TL borçlu geçici hesaplar, ve 448 TL
ertelenmi vergi varl bakiyelerini içermektedir.

(**)

Da lamayan kolonundaki di er yükümlülükler 52,612 TL tutar nda özkaynaklar ve 2,063 TL tutar nda kar
bakiyelerini içermektedir.

38

klar

Adabank Anonim irketi
31 Aral k 2018 Tarihi tibar yla
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara li kin Aç klama ve Dipnotlar
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MAL BÜNYEYE

N B LG LER (devam )

VIII.

Likidite riski yönetimine ve likidite kar lama oran na ili kin aç klamalar(devam )

2.

Menkul k ymetle tirme pozisyonlar :
Bulunmamaktad r.

3.

Kredi risk azalt m teknikleri:
a) Risk yönetimine ili kin stratejiler ve uygulamalar
Banka, BDDK taraf ndan yay nlanan yönetmelikle ve Basel II kriterleri çerçevesinde günlük, haftal k,
ayl k, üç ayl k ve y ll k olarak muhtelif raporlar düzenlemektedir ve bu raporlar süreleri içerisinde
BDDK’ya ve Banka’n n Denetim Komitesine sunulmaktad r.
b) Risk yönetim sisteminin yap

ve organizasyonu

Banka’da Basel II kapsam nda piyasa riski (kur riski, faiz oran riski ve hisse senedi riski), operasyonel
risk ve kredi riski Banka’n n Risk Yönetimi Ba kanl taraf ndan, haftal k likidite riski ve di er gözetim
raporlar Mali Kontrol Müdürlü ü Raporlama Departman taraf ndan haz rlanmaktad r. Mali Kontrol
Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan likidite riski, haftal k olarak Risk Yönetimi Ba kanl taraf ndan takip
edilmektedir. Söz konusu raporlar BDDK’n n belirledi i zaman limitleri dahilinde BDDK’ya
gönderilmektedir. Banka’n n içinde bulundu u özel durum nedeniyle, Risk Yönetimi Ba kanl
bünyesinde Ba kan ünvan yla, bir personel görev yapmaktad r. Risk Yönetimi Ba kanl , Basel II
kriterleri çerçevesinde haz rlanan raporlarda Mali Kontrol Müdürlü ü ile koordineli olarak çal maktad r.
c) Risk raporlamalar ve ölçüm sistemlerinin kapsam ve niteli i
Kredi riski:
Banka, Basel II kriterleri ve BDDK’n n ilgili yönetmelikleri çerçevesinde faaliyetlerinden kaynaklanan
kredi riskini “Kredi Riski Standart Yakla m KRA Basit Yöntem” kullanarak hesaplamaktad r. Kredi
riski, a rl kl olarak Bankalar, di er alacaklar ve Gayrinakdi kredilerden olu maktad r.
Piyasa riski:
Piyasa riski, banka faaliyetleri sonucu olu an faiz oran riski ve kur riskini kapsamaktad r. Piyasa riski
hesaplamas nda “Standart Yöntem” kullan lmaktad r.
Kur riski:
Piyasa riski içerisinde ayl k hesaplanan kur riski, BDDK’n n belirledi i kriterler çerçevesinde uzun
pozisyonda olmas ndan dolay muafiyet kapsam nda bulunmaktad r. Faiz ve kur korelasyonu s r kabul
edilerek olu abilecek muhtemel devalüasyona göre senaryo analizi yap lmaktad r. Sözkonusu senaryolar
sonucunda olu an rasyonun, BDDK taraf ndan belirlenen yasal s
n ve hedef rasyonun üzerinde oldu u
tespit edilmi olup, ilave sermaye ihtiyac bulunmad
öngörülmü tür. Kur riskinin hesaplamas nda
“Standart Yöntem” kullan lmaktad r.
Faiz riski:
Faiz riski Banka’da “Standart Yöntem” uygulanarak ayl k olarak ölçülmektedir .
Hisse senedi riski:
Banka hisse senedi piyasas nda i lem yapmamaktad r.
Operasyonel risk:
Basel II kriterleri ve BDDK’n n ilgili yönetmeli i uyar nca y lda bir defa say salla
labilen operasyonel
risk hesaplanmaktad r. Operasyonel riskte “Temel Gösterge Yöntemi” kullan lmaktad r.
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VIII.

N B LG LER (devam )

Likidite riski yönetimine ve likidite kar lama oran na ili kin aç klamalar(devam )
ç) Riskten korunma ve risk azalt m politikalar ile bunlar n etkinli inin sürekli kontrolüne ili kin süreçler
Banka türev ürün kullanmad ndan dolay risk azalt m politikalar ve bunlar n etkinli inin kontrolüne
ili kin süreçler uygulamamaktad r.

4. Likidite Kar lama Oran na ili kin aç klamalar

Dikkate Al nma Oran Uygulanmam
Toplam De er *
Cari Dönem 31.12.2018

TP+YP

YÜKSEK KAL TEL L

YP

T VARLIKLAR

Yüksek kaliteli likit varl klar

Dikkate Al nma Oran Uygulanm Toplam
De er *

-

TP+YP

YP

-

165

121

165

121

112

2

-

NAK T ÇIKI LARI

-

-

Gerçek ki i mevduat ve perakende mevduat

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Operasyonel mevduat

-

-

-

-

Operasyonel olmayan mevduat

-

-

2

-

Di er teminats z borçlar

-

-

107

-

stikrarl mevduat
Dü ük istikrarl mevduat
Gerçek ki i mevduat ve perakende mevduat d nda kalan
teminats z borçlar

Teminatl borçlar

-

-

Di er nakit ç lar
Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama
yükümlülükleri

-

-

-

-

-

-

-

-

Yap land lm finansal araçlardan borçlar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme
taahhütleri ile di er bilanço d yükümlülükler
Herhangi bir arta ba olmaks n cay labilir bilanço d
di er yükümlülükler ile sözle meye dayal
di er
yükümlülükler
Di er cay lamaz veya arta ba olarak cay labilir bilanço
borçlar
TOPLAM NAK T ÇIKI LARI
NAK T G

-

-

-

-

112

2

LER

-

-

26,024

-

Teminatl alacaklar

-

-

-

-

Teminats z alacaklar

-

-

26,024

-

-

-

-

-

-

-

26,024

-

Di er nakit giri leri
TOPLAM NAK T G

LER

Üst S
TOPLAM YÜKSEK KAL TEL
STOKU

L

r Uygulanm De erler

T VARLIKLAR

TOPLAM NET NAK T ÇIKI LARI
TE KAR ILAMA ORANI (%)

* Ayl k basit aritmetik ortalama al nmak suretiyle hesaplanan konsolide likidite kar lama oran
ortalamas , Kurumdan al nan muafiyet ile konsolide tablo haz rlanmamaktad r.

40

164.88

120.93

36.79

2.30

448.17

5,257.83

n son üç ay için hesaplanan

Adabank Anonim irketi
31 Aral k 2018 Tarihi tibar yla
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara li kin Aç klama ve Dipnotlar
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MAL BÜNYEYE
VIII.

N B LG LER (devam )

Likidite riski yönetimine ve likidite kar lama oran na ili kin aç klamalar(devam )
Yurtiçi ve yurtd

kredilerin da

Dikkate Al nma Oran Uygulanmam
Toplam De er *
Önceki Dönem 31.12.2017
YÜKSEK KAL TEL L

TP+YP

Dikkate Al nma Oran Uygulanm Toplam
De er *

YP

T VARLIKLAR

-

TP+YP
-

Yüksek kaliteli likit varl klar

YP
354

85

354

85
2

NAK T ÇIKI LARI

-

-

550

Gerçek ki i mevduat ve perakende mevduat

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

stikrarl mevduat
Dü ük istikrarl mevduat
Gerçek ki i mevduat ve perakende mevduat d nda kalan
teminats z borçlar

-

-

-

-

Operasyonel mevduat

-

-

-

-

Operasyonel olmayan mevduat

-

-

466

-

Di er teminats z borçlar

-

-

81

-

-

-

Teminatl borçlar
Di er nakit ç

lar

-

-

-

-

Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama
yükümlülükleri

-

-

-

-

Yap land lm finansal araçlardan borçlar

-

-

-

-

Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme
taahhütleri ile di er bilanço d yükümlülükler

-

-

-

-

Herhangi bir arta ba
di er yükümlülükler
yükümlülükler

-

-

-

-

-

-

-

-

olmaks n cay labilir bilanço d
ile sözle meye dayal
di er

Di er cay lamaz veya arta ba
borçlar

olarak cay labilir bilanço

TOPLAM NAK T ÇIKI LARI

550

2

LER

-

-

18,829

21

Teminatl alacaklar

-

-

-

-

Teminats z alacaklar

-

-

18,829

21

Di er nakit giri leri

-

-

-

-

-

-

18,829

21

NAK T G

TOPLAM NAK T G

-

-

LER

Üst S
TOPLAM YÜKSEK KAL TEL
STOKU

L

r Uygulanm De erler

T VARLIKLAR
354.49

TOPLAM NET NAK T ÇIKI LARI
TE KAR ILAMA ORANI (%)

* Ayl k basit aritmetik ortalama al nmak suretiyle hesaplanan konsolide likidite kar lama oran
ortalamas , , Kurumdan al nan muafiyet ile konsolide tablo haz rlanmamaktad r.
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Likidite riski yönetimine ve likidite kar lama oran na ili kin aç klamalar(devam )
Likidite kar lama oran sonucunu etkileyen önemli unsurlar ve bu oran hesaplamas nda dikkate
al nan kalemlerin zaman içerisindeki de imi
Banka hisselerinin temettü hariç ortakl k haklar ile yönetim ve denetim haklar TMSF taraf ndan
kullan ld ndan, aktif bankac k faaliyetleri yapmamaktad r.
Yüksek kaliteli likit varl klar n hangi kalemlerden olu tu u
Kasa, efektif deposu, TCMB vadesiz, serbest hesap, zorunlu kar
Fon kaynaklar

k hesaplar ndan olu maktad r.

n hangi kalemlerden olu tu u ve tüm fonlar içerisindeki yo unluklar

Bankan n fon kaynaklar

n tamam na yak

Türev i lemlerden kaynaklanan nakit ç
bilgiler

kendi öz kaynaklar olu turmaktad r.
lar ve teminat tamamlama ihtimali olan i lemlere ili kin

Bulunmamaktad r.
Kar taraf ve ürün baz nda fon kaynaklar ile teminata ili kin yo unla ma limitleri
Bulunmamaktad r.
Likidite transferini engelleyici operasyonel ve yasal faktörleri de dikkate alarak bankan n kendisi,
yabanc ülkedeki ubesi ve konsolide etti i ortaklar baz nda ihtiyaç duyulan fonlama ihtiyac ile
maruz kal nan likidite riski
Banka hisselerinin temettü hariç ortakl k haklar ile yönetim ve denetim haklar TMSF taraf ndan
kullan ld ndan, aktif bankac k faaliyetleri yapmamaktad r.
Likidite kar lama oran hesaplamas nda yer alan ancak ikinci f kradaki kamuya aç klama
ablonunda yer almayan ve bankan n likidite profiliyle ilgili oldu u dü ünülen di er nakit giri i ve
nakit ç
kalemlerine ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.
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IX. Kald raç oran na ili kin aç klamalar
Bilanço içi varl klar
Bilanço içi varl klar (Türev finansal araçlar ile kredi türevleri hariç, teminatlar
dahil)
(Ana sermayeden indirilen varl klar)
Bilanço içi varl klara ili kin toplam risk tutar

31.12.2017

31.12.2018

51,245

55,154

15

15

51,230

55,139

Türev finansal araçlar ile kredi türevleri

-

-

Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin yenileme maliyeti

-

-

Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin potansiyel kredi risk tutar

-

-

Türev finansal araçlar ile kredi türevlerine ili kin toplam risk tutar

-

-

Menkul k ymet veya emtia teminatl finansman i lemleri

-

-

Menkul k ymet veya emtia teminatl finansman i lemlerinin menkul k ymet veya
emtia teminatl finansman i lemlerinin risk tutar (Bilanço içi hariç)

-

-

-

-

-

-

-

-

Arac k edilen i lemlerden kaynaklanan risk tutar
Menkul k ymet veya emtia teminatl finansman i lemlerine ili kin toplam risk
tutar
Bilanço d i lemler
Bilanço d

i lemlerin brüt nominal tutar

808

1,075

(Krediye dönü türme oranlar ile çarp mdan kaynaklanan düzeltme tutar )

-

-

Bilanço d

-

-

i lemlere ili kin toplam risk tutar

Sermaye ve toplam risk

-

-

Ana sermaye

48,391

51,779

Toplam risk tutar

52,038

56,214

-

-

92.99

92.11

Kald raç oran
Kald raç oran

Cari dönem ile önceki dönem kald raç oran aras ndaki farka sebep olan hususlar hakk nda bilgi
ki dönem aras nda önem arzedecek farkl k bulunmamaktad r.
TMS uyar nca düzenlenen konsolide finansal tablolarda yer alan toplam varl k tutar ile toplam risk
tutar n özet kar la rma tablosu
Banka, 2006 y nda
haz rlamamaktad r.

Kurumdan

ald

muafiyet
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X.

Finansal varl k ve borçlar n gerçe e uygun de eri ile gösterilmesi
Defter De eri
Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Varl klar
Para Piyasalar ndan Alacaklar
Bankalar
Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat mlar
Verilen Krediler

Rayiç De er
Cari Dönem Önceki Dönem

51,225
100
51,125
-

47,112
100
47,012
-

52,658
100
52,558
-

48,347
100
48,247
-

151
146
5

116
111
5

151
146
5

116
111
5

Finansal Yükümlülükler
Bankalar Mevduat
Di er Mevduat
Al nan Krediler
hraç Edilen Menkul De erler
Muhtelif Borçlar

Yukar daki tablo, baz finansal varl k ve yükümlülüklerin defter de eri ile gerçe e uygun de erini
göstermektedir. Gerçe e uygun de er, k sa vadeli olmalar nedeniyle, ilgili varl k ve yükümlülüklerin
elde etme bedeli ve birikmi faiz reeskontlar n toplam ifade etmektedir.
Gerçe e uygun de er ölçümünün s

fland

lmas

Gerçe e uygun de erleri üzerinden de erlenen finansal araçlar n, de erleme yöntemleri a
verilmi tir. Seviyelere göre de erleme yöntemleri u ekilde tan mlanm r:

daki tabloda

Seviye 1: Özde varl klar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kay tl (düzeltilmemi ) fiyatlar;
Seviye 2: Seviye 1'de yer alan kay tl fiyatlar d nda kalan ve varl klar ya da borçlar aç ndan do rudan
(fiyatlar arac
yla) ya da dolayl olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki
veriler;
Seviye 3: Varl k ya da borçlara ili kin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler
(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).
31 Aral k 2018
Finansal varl klar:
Gerçe e uygun de er fark kar/zarara yans lan
finansal varl klar

Finansal yükümlülükler:

31 Aral k 2017
Finansal varl klar:
Gerçe e uygun de er fark kar/zarara yans lan
finansal varl klar

Finansal yükümlülükler:
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Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Toplam

-

-

-

-

-

-

-

-

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Toplam

-

-

-

-

-

-

-

-
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MAL BÜNYEYE
XI.

Ba kalar

N B LG LER (devam )

n nam ve hesab na yap lan i lemler ile inanca dayal i lemlere ili kin aç klamalar

Bulunmamaktad r.
XII.

Faaliyet bölümlerine ili kin aç klama ve dipnotlar
Belirli finansal tablo kalemlerinin faaliyet bölümlerine göre gösterimi:

Cari Dönem
Bölüm Varl klar
tirak ve Ba Ortakl klar
Da lmam Varl klar
Toplam Varl klar
Bölüm Yükümlülükleri
Özkaynaklar
Da lmam Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler

Bireysel
Bankac k
146
146

Kurumsal
Bankac k
(24)
(24)
144
144
-

Yat m
Bankac
9,602
9,602
52,658
52,658
-

Di er Toplam Faaliyet
347
9,925
(3,322)
(3,322)
(2,975)
6,603
4,505
(845)
3,660
52,802
15
15
2,615
2,615
2,630
55,432
146
52,612
52,612
2,674
2,674
55,286
55,432

Önceki Dönem(**)
Faaliyet Gelir/(Giderleri), net
Da lamayan Giderler
Faaliyet Geliri
tiraklerden Elde Edilen Gelir
Vergi Öncesi Kâr / (Zarar)
Vergi Kar
Dönem Net Kâr / (Zarar )

Bireysel
Bankac k
-

Kurumsal
Bankac k
128
128
-

Yat m
Bankac
6,888
6,888
-

Di er Toplam Faaliyet
245
7,261
(4,487)
(4,487)
(4,242)
2,774
2,630
(449)
2,181

-

170

48,347

97
97

170
14
14

48,347
-

Cari Dönem(*)
Faaliyet Gelir/(Giderleri), net
Da lamayan Giderler
Faaliyet Geliri
tiraklerden Elde Edilen Gelir
Vergi Öncesi Kâr / (Zarar)
Vergi Kar
Dönem Net Kâr / (Zarar )

Önceki Dönem
Bölüm Varl klar
tirak ve Ba Ortakl klar
Da lmam Varl klar
Toplam Varl klar
Bölüm Yükümlülükleri
Özkaynaklar
Da lmam Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
(*) 31 Aral k 2018 dönemine ait bilgileri içermektedir.
(**) 31 Aral k 2017dönemine ait bilgileri içermektedir
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15
2,623
2,638
48,952
2,092
51,044

48,517
15
2,623
51,155
111
48,952
2,092
51,155
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BE NC BÖLÜM: F NANSAL TABLOLARA

N AÇIKLAMA VE D PNOTLAR

I.

Bilançonun aktif hesaplar na ili kin aç klama ve dipnotlar

1.

Nakit de erler ve TCMB’ye ili kin bilgiler
Cari Dönem
TP
YP
Kasa/Efektif
TCMB
Di er
Toplam

5
23
28

Önceki Dönem
TP
YP

116
116

4
80
84

86
86

TCMB hesab na ili kin bilgiler
Cari Dönem
TP
Vadesiz Serbest Hesap
Vadeli Serbest Hesap
Zorunlu Kar k
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
Toplam

23
23

YP

Önceki Dönem
TP
YP

100
16
116

80
80

74
12
86

TCMB’nin 2018/6 say “Zorunlu Kar klar Hakk nda Tebli i”ne göre Türkiye’de faaliyet gösteren
bankalar; Türk paras yükümlülükleri için Türk paras , ABD Dolar , EURO ve/veya standart alt n döviz
cinsinden olmak üzere vadelerine göre belirlenen % 1.5 ile % 8 aras nda de en oranlar nda (31 Aral k
2017: Vadelerine göre %4 ile %10,5 aras nda de en oranlarda), 2018/6 say ‘’Zorunlu Kar klar
Hakk nda Tebli i’’ ne göre yabanc para yükümlülükleri için ABD Dolar , EURO ve/veya standart alt n
döviz cinsinden olmak üzere vadelerine göre belirlenen %8,0 ile %12,0 aras nda de en oranlar nda (31
Aral k 2017: Vadelerine göre %8 ile %12 aras nda de en oranlarda) zorunlu kar k tesis etmektedirler
2.

Gerçe e uygun de er fark kar/zarara yans lan finansal varl klara ili kin bilgiler
Teminata verilen/bloke edilen finansal varl klara ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.
Repo i lemlerine konu olan finansal varl klar
Bulunmamaktad r.
Al m sat m amaçl türev finansal varl klara ili kin pozitif farklar tablosu
Bulunmamaktad r.
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BE NC BÖLÜM: F NANSAL TABLOLARA
3.

N AÇIKLAMA VE D PNOTLAR (devam )

Bankalara ili kin bilgiler
Cari Dönem
TP
YP
Bankalar
Yurtiçi(*)
Yurtd
Yurtd Merkez ve ubeler
Toplam

52,558
52,558

-

Önceki Dönem
TP
YP
48,247
48,247

-

(*)

Yurtiçi bankalar hesab ndaki TP bakiyesinin 575 TL’si (31 Aral k 2017: 519 TL) al nan teminat
mektuplar na istinaden tutulan bloke hesaplardan olu maktad r.

Yurtd

bankalar hesab na ili kin bilgiler
Serbest Tutar
Serbest Olmayan Tutar
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
-

AB Ülkeleri
ABD, Kanada
OECD Ülkeleri
Bankac
Bölgeleri
Di er
Toplam
4.

Sat lmaya haz r finansal varl klara ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.

5.

Kredilere ili kin aç klamalar
Banka’n n ortaklar na ve mensuplar na verilen her çe it kredi veya avans n bakiyesine ili kin bilgiler
Cari Dönem
Gayri
Nakdi
Nakdi
-

Banka Ortaklar na Verilen Do rudan Krediler
Tüzel Ki i Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek Ki i Ortaklara Verilen Krediler
Banka Ortaklar na Verilen Dolayl Krediler
Banka Mensuplar na Verilen Krediler
Toplam

Önceki Dönem
Gayri
Nakdi
Nakdi
-

Birinci ve ikinci grup krediler, di er alacaklar ile yeniden yap land lan ya da yeni bir itfa plan na
ba lanan krediler ve di er alacaklara ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.
Ödeme plan nda de iklik yap lan birinci ve ikinci grup krediler ile di er alacaklar n say na ve
uzat lan ödeme süresine ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.
Tüketici kredileri, bireysel kredi kartlar , personel kredileri ve personel kredi kartlar na ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.
Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlar na ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.
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5.

N AÇIKLAMA VE D PNOTLAR (devam )

Kredilere ili kin aç klamalar (devam )
Kredilerin kullan lara göre da
Bulunmamaktad r.
Yurtiçi ve yurtd

kredilerin da

Bulunmamaktad r.
Ba

ortakl k ve i tiraklere verilen krediler

Bulunmamaktad r.
Kredilere ili kin olarak ayr lan özel kar

klar

Tahsil mkan S rl Krediler ve Di er Alacaklar çin Ayr lanlar
Tahsili üpheli Krediler ve Di er Alacaklar çin Ayr lanlar
Zarar Niteli indeki Krediler ve Di er Alacaklar çin Ayr lanlar
Toplam

Cari Dönem
-

Önceki Dönem
-

6,064
6,064

6,059
6,059

31 Aral k 2018 tarihi itibar yla, toplam 6,064 TL tutar ndaki özel kar k toplam n, 730 TL tutar ndaki k sm zarar
niteli indeki kredi alacaklar kar
ndan, geriye kalan tutar ise, TMSF taraf ndan haciz konulmu bulunan müflis
mar Bankas TA nezdindeki, toplam TP ve YP mevduat 1,542 TL ile yurtd muhabirlerinden UBS AG Bank
Stamford ubesi nezdinde bulunan ve Uzan Grubu ile Motorola aras ndaki ihtilaf sonucunda yerel mahkemelerin
kararlar gere ince bloke kayd konan ve banka taraf ndan blokenin kald lmas na ili kin tüm giri imlerin sonuçsuz
kalmas ndan dolay ayr lan 3,768 TL tutar ndaki mevduat kar klar ndan ve 24 TL tutar ndaki di er zarar
niteli indeki kredi ve alacak kar klar ndan olu maktad r.

Donuk alacaklara ili kin bilgiler (Net)
Donuk alacaklardan Banka taraf ndan yeniden yap land lan ya da yeni bir itfa plan na ba lanan kredi
ve di er alacaklara ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.
Toplam donuk alacak hareketlerine ili kin bilgiler
III. Grup
IV. Grup
Tahsil mkan
rl Krediler
Tahsili üpheli
ve Di er Krediler ve Di er
Alacaklar
Alacaklar
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem çinde ntikal (+)
Di er Donuk Alacak Hesaplar ndan Giri (+)
Di er Donuk.Alacak Hesaplar na Ç (-)
Dönem çinde Tahsilat (-)
Kay ttan dü ülen (-)
Sat lan (-)
Kurumsal ve Ticari Krediler
Bireysel Krediler
Kredi Kartlar
Di er
Dönem Sonu Bakiyesi
Kar k (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
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-

-

-

-

V. Grup
Zarar
Niteli indeki
Kredi ve Di er
Alacaklar
6,059
5
6,064
6,064
-
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5.

N AÇIKLAMA VE D PNOTLAR (devam )

Kredilere ili kin aç klamalar (devam )
Yabanc para olarak kulland lan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.
Donuk alacaklar n kullan

gruplar na göre brüt ve net tutarlar

n gösterimi

III. Grup
IV. Grup
V. Grup
Tahsil mkan
Zarar
rl Krediler
Niteli indeki
Tahsili üpheli
ve Di er Krediler ve Di er Krediler ve Di er
Alacaklar
Alacaklar
Alacaklar
Cari Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Ki ilere Kulland lan Krediler (Brüt)
Özel Kar k Tutar (-)
Gerçek ve Tüzel Ki ilere Kulland lan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Kar k Tutar (-)
Bankalar (Net)
Di er Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Kar k Tutar (-)
Di er Kredi ve Alacaklar (Net)

-

-

731
731
5,333
5,333

Önceki Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Ki ilere Kulland lan Krediler (Brüt)
Özel Kar k Tutar (-)
Gerçek ve Tüzel Ki ilere Kulland lan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Kar k Tutar (-)
Bankalar (Net)
Di er Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Kar k Tutar (-)
Di er Kredi ve Alacaklar (Net)

-

-

728
728
5,331
5,331

Zarar niteli indeki krediler ve di er alacaklar için tasfiye politikas
Zarar niteli indeki kredi ve di er alacaklar hukuki dayanakla tahsilinin imkâns zl
yüksek ihtimal olarak görülmesi durumunda, tamam na kar k ayr lmaktad r.

n kesin ya da çok

Aktiften silme politikas na ili kin aç klamalar
Banka, bir kredi alaca
(ve varsa bu kredi ile ilgili ayr lm olan özel kar
), o krediyle ilgili
alacaklar tamamen tahsil edemeyece ine dair bir görü olu turduktan sonra kay tlardan ç kar r. Bu
görü ün olu turulmas s ras nda, borçlunun finansal durumunda önemli de iklerin olu mas , borçlunun
yükümlülü ü ödeyememesi veya al nan teminat n maruz kal nan tüm riski kar lamak için yeterli
olmamas durumu göz önünde bulundurulur. Daha küçük standart krediler için, kay tlardan ç karma
karar o tip ürüne özel geçmi dönemlerdeki temerrüt durumu göz önüne al narak verilmektedir.
6.

Vadeye kadar elde tutulacak yat

mlara ili kin bilgiler

Bulunmamaktad r.
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7.

N AÇIKLAMA VE D PNOTLAR (devam )

tiraklere ili kin bilgiler
Rumeli Hayat Sigorta A firmas n sigortac k faaliyeti yapma izni T.C. Hazine Müste arl
Sigortac k Genel Müdürlü ü tarafindan iptal edildi inden, TMSF Fon Kurulunun 17.07.2014 tarih ve
2014/179 say karar yla firman n tasfiyesine karar verilmi tir.
tiraklere ili kin genel bilgiler

Unvan
Tasfiye Halinde Rumeli Hayat Sigorta A.

Adres( ehir/ Ülke)
li/ stanbul

Aktif
Toplam

Özkaynak

Sabit Varl k
Toplam

621

49

1

Faiz Menkul De er
Gelirleri
Gelirleri
91

Bankan n Pay
Banka’n n
Oran - Risk Grubuna
Farkl ysa Oy Ait Pay Oran
Oran (%)
(%)
9.50
9.50

Cari Dönem
Kâr/(Zarar )

Önceki Dönem
Kâr/(Zarar )

Gerçe e
uygun
De er

89

75

-

-

Bu tutarlar, irketin 31 Aral k 2018 tarihi itibar yla ba ms z denetimden geçmemi finansal tablolar ndan
al nm r.
tiraklere ili kin dönem içi hareketler
Dönem Ba De eri
Dönem çi Hareketler
Al lar
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Y l Pay ndan Al nan Kâr
Sat lar
Yeniden De erleme Art
De er Azalma Kar klar
Dönem Sonu De eri
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermaye Kat lma Pay (%)*

* Tasfiye Halinde Rumeli Hayat Sigorta A.

Cari Dönem
15
15
9.50

Önceki Dönem
15
15
9.50

Cari Dönem
15
15

Önceki Dönem
15
15

.’ye ait orand r.

tiraklere ili kin sektör bilgileri ve bunlara ili kin kay tl tutarlar
Bankalar
Sigorta irketleri
Faktoring irketleri
Leasing irketleri
Finansman irketleri
Di er Mali tirakler
Toplam

Borsaya kote i tirakler
Bulunmamaktad r.
Cari dönem içinde elden ç kar lan i tirakler
Banka’n n cari dönem içinde elden ç kard i tiraki bulunmamaktad r.
Cari dönem içinde sat n al nan i tirakler
Banka’n n cari dönem içinde sat n ald

i tiraki bulunmamaktad r.
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8.

Ba

N AÇIKLAMA VE D PNOTLAR (devam )

ortakl klara ili kin bilgiler

“Tasarruf Mevduat Sigorta Fonunun Kontrolündeki irketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik” hükümleri
uyar nca TMSF Fon Kurulunun 23.01.2014 tarih ve 2014/19 say karar yla Ada Menkul De erler
A. .’nin tasfiyesine ve sicilden terkin olunmas na karar verilerek sicilden terkin ve terkin sonras
lemlerin (s ra cetveli ve pay cetveli) yerine getirilmesi için Tasfiyesi Komisyonu kuruldu u
bildirildi inden, Tasfiye i lemlerinin sonucuna göre kay tlardan ç
i lemi yap lacakt r.
Cari dönem içinde elden ç kar lan ba

ortakl klar

Banka’n n cari dönem içinde elden ç kard
Cari dönem içinde sat n al nan ba

ba

ortakl

bulunmamaktad r.

bulunmamaktad r.

Kiralama i lemlerinden alacaklara ili kin bilgiler
Banka’n n kiralama i lemlerinden alaca

11.

bulunmamaktad r.

Birlikte kontrol edilen ortakl klara ili kin bilgiler
Banka’n n birlikte kontrol edilen ortakl

10.

ortakl

ortakl klar

Banka’n n cari dönem içinde sat n ald
9.

ba

bulunmamaktad r.

Riskten korunma amaçl türev finansal araçlara ili kin aç klamalar
Banka’n n riskten korunma amaçl türev finansal araçlar bulunmamaktad r.

12.

Maddi duran varl klara ili kin aç klamalar

Gayrimenkul
Önceki Dönem Sonu:
Maliyet
Birikmi Amortismanlar (-)
Net Defter De eri
Cari Dönem Sonu:
Dönem Ba Net Defter De eri
ktisap Edilenler
Elden Ç kar lanlar Net(-)
De er Dü ü
Amortisman Bedeli (-)
Dönem Sonu Maliyet
Dönem Sonu Birikmi Amortismanlar (-)
Kapan Net Defter De eri

5,752
3,575
2,177
2,177
115
5,752
3,690
2,062
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Finansal
Kiralama ile
Edinilen MD

Araçlar
26
26

-

26
26
-

Di er Maddi
Duran
Varl klar

Toplam

305
291
14

6,083
3,892
2,191

14
23

2,191
23

11
328
302
26

126
6,106
4,018
2,088
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13.

N AÇIKLAMA VE D PNOTLAR (devam )

Maddi olmayan duran varl klara ili kin aç klamalar
Bilgisayar
yaz mlar
Önceki Dönem Sonu:
Maliyet
Birikmi Amortismanlar (-)
Net Defter De eri
Cari Dönem Sonu:
Dönem Ba Net Defter De eri
ktisap Edilenler
Elden Ç kar lanlar Net(-)
De er Dü ü
Amortisman Bedeli (-)
Dönem Sonu Maliyet
Dönem Sonu Birikmi Amortismanlar (-)
Kapan Net Defter De eri

14.

Yat

Toplam

55
41
14
14
3
55
44
11

55
41
14
14
3
55
44
11

m amaçl gayrimenkullere ili kin aç klamalar

Banka’n n yat m amaçl gayrimenkulleri bulunmamaktad r.
15.

Vergi varl
TMS 12 – Gelir Vergileri uyar nca, Banka’n n 31 Aral k 2018 tarihi itibar yla, uygulanan muhasebe
politikalar ve de erleme esaslar ile vergi mevzuat aras ndaki zamanlama farklar üzerinden hesaplanan
Net,ertelenmi vergi varl 448 TL’dir.
Ertelenmi vergi hesaplamas na konu olan geçici farklar temel olarak sabit k ymetler ile çal an haklar
kar
ndan kaynaklanmaktad r.

16.

Sat amaçl elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ili kin duran varl klar
Banka’n n sat amaçl elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ili kin duran varl klar bulunmamaktad r.

17.

Di er aktiflere ili kin bilgiler
Di er aktifler, bilanço toplam

n %10’unu a mamaktad r.
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BE NC BÖLÜM: F NANSAL TABLOLARA

N AÇIKLAMA VE D PNOTLAR (devam )

II.

Bilançonun pasif hesaplar na ili kin aç klama ve dipnotlar

1.

Mevduat n vade yap na ili kin bilgiler
Cari Dönem
Tasarruf Mevduat
Döviz Tevdiat Hesab
Yurt çinde Yer. K.
Yurt D nda Yer. K
Resmi Kur. Mevduat
Tic. Kur. Mevduat
Di . Kur. Mevduat
ymetli Maden DH
Bankalararas Mevduat
TCMB
Yurt çi Bankalar
Yurt D Bankalar
Kat m Bankalar
Di er
Toplam

Vadesiz
6 6

Önceki Dönem
Tasarruf Mevduat
Döviz Tevdiat Hesab
Yurt çinde Yer. K.
Yurt D nda Yer.K
Resmi Kur. Mevduat
Tic. Kur. Mevduat
Di . Kur. Mevduat
ymetli Maden DH
Bankalararas Mevduat
TCMB
Yurt çi Bankalar
Yurt D Bankalar
Kat m Bankalar
Di er
Toplam

Vadesiz
6
6

7 Gün
hbarl
-

1Aya
Kadar
-

1-3 Ay
108
108
108

3-6 Ay
21
21
21

6 Ay-1
l
-

1 y l ve Birikimli
üzeri Mevduat
11
6
5
- 11
-

Toplam
140
135
5
6
146

7 Gün
hbarl
-

1Aya
Kadar
-

1-3 Ay
81
81
81

3-6 Ay
16
16
16

6 Ay-1
l
-

1 y l ve Birikimli
üzeri Mevduat
8
4
4
8
-

Toplam
105
101
4
6
111

Sigorta kapsam nda bulunan tasarruf mevduat na/kat m fonuna ili kin olarak a
Sigorta
Kapsam nda Bulunan
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
Tasarruf Mevduat
Tasarruf Mevduat Niteli ini Haiz DTH
Tasarruf Mevduat Niteli ini Haiz Di . H.
Yurtd
ubelerde Bulunan Yabanc Mercilerin
Sigortas na Tabi Hesaplar
Bnk. Blg. ubelerde Bulunan Yabanc
Mercilerin Sigortas na Tabi Hesaplar
Toplam

137
-

137
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105
-

105

daki bilgiler

Sigortas
Limitini A an
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
3
-

-

-

-

3

-
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Konsolide Olmayan Finansal Tablolara li kin Aç klama ve Dipnotlar
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)
BE NC BÖLÜM: F NANSAL TABLOLARA

N AÇIKLAMA VE D PNOTLAR (devam )

II.

Bilançonun pasif hesaplar na ili kin aç klama ve dipnotlar (devam )

1.

Mevduat n vade yap na ili kin bilgiler (devam )
Sigorta kapsam nda bulunmayan gerçek ki ilerin mevduat
Yurtd
ubelerde Bulunan Mevduat ve Di er Hesaplar
Hâkim Ortaklar ile Bunlar n Ana, Baba, E ve Velayet Alt ndaki Çocuklar na Ait
Mevduat ile Di er Hesaplar
Yönetim veya Müdürler Kurulu Ba kan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yard mc lar ile
Bunlar n Ana, Baba, E ve Velayet Alt ndaki Çocuklar na Ait Mevduat ile Di er
Hesaplar
26/9/2004 Tarihli ve 5237 Say TCK’n n 282’nci Maddesindeki Suçtan
Kaynaklanan Mal Varl De erleri Kapsam na Giren Mevduat ile Di er Hesaplar
Türkiye’de Münhas ran K Bankac
Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan
Mevduat Bankalar nda Bulunan Mevduat

2.

Cari Dönem
-

Önceki Dönem
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Al m sat m amaçl türev finansal borçlara ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.

3.

Bankalar ve di er mali kurulu lara ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.

4.

Bilançonun di er yabanc kaynaklar kalemi hariç bilanço toplam
az %20’sini olu turan alt hesaplar n isim ve tutarlar
Bilançonun di er yabanc kaynaklar kalemi, bilanço toplam

5.

n %10’u a yorsa, bunlar n en

n %10’unu a mamaktad r.

Kiralama i lemlerinden yükümlülükler
Bulunmamaktad r.

6.

Riskten korunma amaçl türev finansal borçlara ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.

7.

Kar

klara ili kin aç klamalar

Genel kar

klara ili kin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem

Genel Kar klar
I. Grup Kredi ve Alacaklar çin Ayr lanlar
Ödeme Süresi Uzat lanlar için lave Olarak Ayr lanlar
II. Grup Kredi ve Alacaklar çin Ayr lanlar
Ödeme Süresi Uzat lanlar için lave Olarak Ayr lanlar
Gayrinakdi Krediler çin Ayr lanlar
Di er

12

Dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacaklar anapara kur azal kar

1
1
-

klar

Bulunmamaktad r.
Tazmin edilmemi ve nakde dönü memi gayrinakdi krediler özel kar

klar

31 Aral k 2018 tarihi itibar yla, Uzan Grubunun sahibi oldu u eski irketlere verilmi olan 1,065 TL (31 Aral k 2017: 802 TL)
tutar nda teminat mektuplar mevcut olup, ilgili teminat mektuplar n 794 TL (31 Aral k 2017: 605TL) tutar ndaki k sm
teminat nev’i yönünden tek imza verilmi teminat mektuplar ndan olu makla birlikte; Dema Demir Mamülleri San.A. .

lehine, muhatap Çukurova Elektrik A. .’ne Adabank A. . taraf ndan verilen 1216 no’lu, 80.739 $ bedelli kesin ve
süresiz teminat mektubu Türkiye Elektrik letim A. . taraf ndan tazmin edilmek istenmi ise de, söz konusu teminat
mektubu ile ilgili davada stanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2006/401 E.-2007/164 K. say ilam ile teminat
mektubunun tazmin edilemeyece i yönünde karar verilmi tir. Dolay yla, Dema Demir Mamülleri San.A. . lehine
verilen di er teminat mektuplar n da tazmin edilme riski çok çok dü üktür.
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BE NC BÖLÜM: F NANSAL TABLOLARA

N AÇIKLAMA VE D PNOTLAR (devam )

II.

Bilançonun pasif hesaplar na ili kin aç klama ve dipnotlar (devam )

7.

Kar

klara ili kin aç klamalar (devam )

Di er kar

klara ili kin bilgiler

Muhtemel riskler için ayr lan serbest kar

klar bulunmamaktad r.

Di er kar klar n, kar klar toplam
tutarlar na ili kin bilgiler

n %10’unu a mas halinde a ma sebep olan kalemler ve

31 Aral k 2018 tarihi itibar yla, Banka aleyhine aç lm ve halen devam eden Banka eski çal anlar n
eksik ödendi i iddias yla açt
ikramiye ve fazla mesai alaca konulu davalar ile bir k m eski
mudilerin hesaplar nda usulsüzlükler yap lmak suretiyle mevduat hesaplar ndan para çekilmi olmas gibi
benzer nedenlerle aç lan davalar n ve icra takiplerinin takip ve dava tarihleri itibar yla toplam 203
TL’dir. Bu ihtilaflar n Banka aleyhine sonuçlanmas halinde olu abilecek azami zarar ise, söz konusu
tutarlar ile bu tutarlar n 1 ilâ 3 ayl k süreler için yürütülecek temerrüt faizlerinin toplam kadar olacakt r.
Banka 31 Aral k 2018 tarihi itibar yla yükümlülükleri için 481 TL ihtiyari kar k ay rm r (31 Aral k
2017: 481 TL).
8.

Cari Vergi borcuna ili kin aç klamalar
Cari vergi borcuna ili kin bilgiler
31 Aral k 2018 tarihi itibar yla kurumlar vergisinden dönem içinde ödenen vergiler dü üldükten sonra
kalan vergi borcu 432 TL (31 Aral k 2017 101 TL)’dir.
Ödenecek vergilere ili kin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Ödenecek Kurumlar Vergisi
Menkul Sermaye rad Vergisi
Gayrimenkul Sermaye rad Vergisi
BSMV
Kambiyo Muameleleri Vergisi
Ödenecek Katma De er Vergisi
Di er
Toplam

432
3
10
1
26
472

101
4
2
1
26
134

Primlere ili kin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Sosyal Sigorta Primleri-Personel
Sosyal Sigorta Primleri- veren
Banka Sosyal Yard m Sand Primleri-Personel
Banka Sosyal Yard m Sand Primleri- veren
Emekli Sand Aidat ve Kar klar -Personel
Emekli Sand Aidat ve Kar klar - veren
sizlik Sigortas -Personel
sizlik Sigortas – veren
Di er
Toplam
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15
21
1
2
-

14
18
1
2
-

39

35
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BE NC BÖLÜM: F NANSAL TABLOLARA

N AÇIKLAMA VE D PNOTLAR (devam )

II.

Bilançonun pasif hesaplar na ili kin aç klama ve dipnotlar (devam )

8.

Vergi borcuna ili kin aç klamalar (devam )
Ertelenmi vergi borcuna ili kin bilgiler
Banka’n n 31 Aral k 2018 ve 31 Aral k 2017 tarihleri itibar yla Net, ertelenmi
bulunmamaktad r.

9.

vergi borcu

Sat amaçl elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ili kin duran varl k borçlar
Bulunmamaktad r.

10.

Sermaye benzeri borçlanma araçlar na ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.

11.

Özkaynaklara ili kin bilgiler
Ödenmi sermayenin gösterimi
Cari Dönem Önceki Dönem
80,022
80,022
-

Hisse Senedi Kar
mtiyazl Hisse Senedi Kar

Ödenmi sermaye tutar , bankada kay tl sermaye sisteminin uygulan p uygulanmad
aç klanmas ve bu sistem uygulan yor ise kay tl sermaye tavan

hususunun

Bulunmamaktad r.
Cari dönem içinde yap lan sermaye art mlar ve kaynaklar ile art lan sermaye pay na ili kin di er
bilgiler
Bulunmamaktad r.
Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen k sma ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.
Son mali y n ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin
genel amac ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar
31 Aral k 2018 tarihi itibar yla 19,978 TL (31 Aral k 2017: 19,978 TL) tutar nda sermaye taahhüdü
bulunmaktad r.
Banka’n n gelirleri, karl
ve likiditesine ili kin geçmi dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki
belirsizlikler dikkate al narak yap lacak öngörülerin, özkaynak üzerindeki tahmini etkileri
Banka aktif bankac k faaliyeti göstermedi inden operasyonlar n geni lemesi ve bunun sonucunda yap lacak
teknoloji ve insan kayna yat mlar n etkisi hakk nda tahmin yap lamamaktad r.
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan nan imtiyazlara ili kin özet bilgiler
Bulunmamaktad r.
Hisse senedi ihraç primleri, hisseler ve sermaye araçlar
Bulunmamaktad r.
Menkul de erler de er art fonuna ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.
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III.

Naz m hesaplara ili kin aç klama ve dipnotlar

1.

Naz m hesaplarda yer alan yükümlülüklere ili kin aç klama
Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktar
Banka’n n gayri kabili rücu nitelikte kredi taahhütleri bulunmamaktad r.
yap

dakiler dâhil naz m hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararlar n ve taahhütlerin
ve tutar
Cari Dönem Önceki Dönem
110
110
955
692
1,065
802

TL Teminat Mektuplar
YP Teminat Mektuplar
Akreditif Kredileri
Toplam

31 Aral k 2018 tarihi itibar yla, TL Teminat Mektuplar n 2 TL’si kesin, 107 TL’si avans, 1 TL’si ise
özel metinli gümrük teminat mektuplar ndan olu maktad r (31 Aral k 2017: 2 TL’si kesin, 107 TL’si
avans, 1 TL’si ise özel metinli gümrük teminat mektuplar ). YP teminat mektuplar n tamam kesin
teminat mektuplar ndan olu maktad r.
31 Aral k 2018 tarihi itibar yla, naz m hesaplarda izlenen tazmin edilmemi ve nakde dönü memi toplam
1,065 TL (31 Aral k 2017: 605 TL) tutar ndaki tek imza verilen gayrinakdi kredilerin muhtemel etkileri,
ilgili davalar n sonucuna göre belli olaca ndan Banka, ekli konsolide olmayan finansal tablolarda bu
teminat mektuplar için herhangi bir kar k ay rmam r.
Gayrinakdi kredilerin toplam tutar
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Aç lan Gayrinakdi Krediler
Bir Y l veya Daha Az Süreli As l Vadeli
Bir Y ldan Daha Uzun Süreli As l Vadeli
Di er Gayrinakdi Krediler
Toplam

57
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1,065
1,065

802
802
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Gayrinakdi krediler hesab içinde sektör baz nda risk yo unla mas hakk nda bilgi

Tar m
Çiftçilik ve Hayvanc k
Ormanc k
Bal kç k
Sanayi
Madencilik ve Ta ocakç
malat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
aat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ula rma ve Haberle me
Mali Kurulu lar
Gayrimenkul ve Kiralama Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
itim Hizmetleri
Sa k ve Sosyal Hizmetler
Di er
Toplam

I ve II’nci grupta s

TP
107
107
3
3
110

Cari Dönem
(%)
YP
97.27
955
97.27
955
2.73
2.73
100.00
955

TP
107
107
3
3
110

Önceki Dönem
(%)
YP
97.27
692
97.27
692
2.73
2.73
100.00
692

(%)
100.00
100.00
100.00

fland lan gayrinakdi kredilere ili kin bilgiler

Teminat Mektuplar
Aval ve Kabul Kredileri
Akreditifler
Cirolar
Menkul K ymet hrac nda Sat n Alma
Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Di er Garanti ve Kefaletler
Gayri Nakdi Krediler

2.

(%)
100.00
100.00
100.00

TP

I. Grup
YP

110

955

110

-

TP
-

II. Grup
YP
-

955

-

-

Türev i lemlere ili kin aç klamalar
Bulunmamaktad r.

3.

Ko ullu borçlar ve varl klara ili kin aç klamalar
31 Aral k 2018 tarihi itibar yla, Banka aleyhine aç lm ve halen devam eden Banka eski çal anlar n
eksik ödendi i iddias yla açt ikramiye ve fazla mesai alaca konulu davalar ile bir k m eski mudilerin
hesaplar nda usulsüzlükler yap lmak suretiyle mevduat hesaplar ndan para çekilmi olmas gibi benzer
nedenlerle aç lan davalar n ve icra takiplerinin takip ve dava tarihleri itibar yla toplam 203 TL’dir. Bu
ihtilaflar n Banka aleyhine sonuçlanmas halinde olu abilecek azami zarar ise, söz konusu tutarlar ile bu
tutarlar n 1 ilâ 3 ayl k süreler için yürütülecek temerrüt faizlerinin toplam kadar olacakt r. Banka 31
Aral k 2018 tarihi itibar yla gerçekle me olas
n kesin veya kesine yak n olarak tahmin yürüttü ü
yükümlülükleri için 481 TL (31 Aral k 2017: 481 TL) kar k ay rm r.

4.

Ba kalar nam ve hesab na verilen hizmetlere ili kin aç klamalar
Bulunmamaktad r.
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IV.

Gelir tablosuna ili kin aç klama ve dipnotlar

1.

Faiz gelirleri
Kredilerden al nan faiz gelirlerine ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.
Bankalardan al nan faiz gelirlerine ili kin bilgiler
Cari Dönem
TP
YP
TC Merkez Bankas ndan
Yurtiçi Bankalardan
Yurtd Bankalardan
Yurtd Merkez ve ubelerden
Toplam

9,591
9,591

Önceki Dönem
TP
YP

1
1

22
6,856
6,878

-

Menkul de erlerden al nan faizlere ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.
tirak ve ba

ortakl klardan al nan faiz gelirlerine ili kin bilgiler

Bulunmamaktad r.
2.

Faiz giderleri
Mevduata ödenen faizin vade yap na göre gösterimi

Hesap Ad
Türk Paras :
Bankalar Mevduat
Tasarruf Mevduat
Resmi Mevduat
Ticari Mevduat
Di er Mevduat
7 Gün hbarl Mevduat
Toplam
Yabanc Para:
DTH
Bankalar Mevduat
7 Gün hbarl Mevduat
ymetli Maden D.Hs.
Toplam

Vadeli Mevduat
6 Aya
1 Y la
Kadar
Kadar

Vadesiz
Mevduat

1 Aya
Kadar

3 Aya
Kadar

-

-

-

-

-

-

-

-

Genel Toplam
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1Y ldan
Uzun

Birikimli
Mevduat

Toplam

-

-

-

-

-

-

-

-
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BE NC BÖLÜM: F NANSAL TABLOLARA

N AÇIKLAMA VE D PNOTLAR (devam )

IV.

Gelir tablosuna ili kin aç klama ve dipnotlar (devam )

2.

Faiz giderleri (devam )
Kullan lan kredilere verilen faizlere ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.
tirakler ve ba

ortakl klara verilen faiz giderlerine ili kin bilgiler

Bulunmamaktad r.
hraç edilen menkul k ymetlere verilen faizlere ili kin bilgiler
Bulunmamaktad r.
3.

Temettü gelirlerine ili kin aç klamalar
Bulunmamaktad r.

4.

Ticari kâr/zarara ili kin aç klamalar
Cari Dönem Önceki Dönem
Kâr
Sermaye Piyasas lemleri Kâr
Türev Finansal lemlerden Kâr
Kambiyo lemlerinden Kâr
Zarar (-)
Sermaye Piyasas lemleri Zarar
Türev Finansal lemlerden Zarar
Kambiyo lemlerinden Zarar
Net Ticari Kâr/(Zarar)

5.

815
815
821
821

310
310
312
312

(6)

(2)

Di er faaliyet gelirlerine ili kin bilgiler
Banka’n n 31 Aral k 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait di er faaliyet gelirleri 347 TL olup, 255 TL kira gelirlerinden,
14 Borsa stanbul temettü gelirinden, 10 TL dava geliri olarak yatan bakiyeleri ile bloke iadesinden ve 65 TL BTOM hisse sat
gelirinden ve 3 TL hurda demirba sat ndan olu maktad r. ( 31 Aral k 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait di er
faaliyet gelirleri 245 TL olup, 215 TL kira gelirlerinden, 30 TL dava geliri olarak yatan bakiyelerden ve bloke iadesinden
olu maktad r.)

6.

Beklenen kredi zarar kar
Cari Dönem
Özel Kar

klar

Tahsil mkân S

rl Krediler çin Ayr lanlar

Önceki Dönem
-

-

-

-

Tahsili üpheli Krediler çin Ayr lanlar

-

-

Zarar Niteli indeki Krediler çin Ayr lanlar

5

5

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Genel Kar

klar

Menkul De erler De er Dü
Kar klar
Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarara
Yans lan Finansal Varl klar
Gerçe e Uygun De er Fark Di er Kapsaml Gelire
Yans lan Varl klar
tirakler,
Ba
Ortakl klar
ve
Birlikte
Ortakl klar De er Dü
Kar klar

Kontrol

tirakler
Ba

Ortakl klar

Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar
Di er
Toplam

60

Edilen

-

-
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5
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IV.

Gelir tablosuna ili kin aç klama ve dipnotlar (devam )

7.

Di er faaliyet giderlerine ili kin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Personel Giderleri
dem Tazminat Kar
Banka Sosyal Yard m Sand Varl k Aç klar Kar
Maddi Duran Varl k De er Dü
Giderleri
Maddi Duran Varl k Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varl k De er Dü Giderleri
erefiye De er Dü
Gideri
Maddi Olmayan Duran Varl k Amortisman Giderleri
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortakl k Paylar De er Dü Gideri
Elden Ç kar lacak K ymetler De er Dü Giderleri
Elden Ç kar lacak K ymetler Amortisman Giderleri
Sat Amaçl Elde Tutulan Duran Varl klar De er Dü Giderleri
Di er letme Giderleri
Faaliyet Kiralama Giderleri
Bak m ve Onar m Giderleri
Reklam ve lan Giderleri
Di er Giderler
Aktiflerin Sat ndan Do an Zararlar
Di er
Toplam

8.

2,098
166
125
4
2,220
378
17
18
1,807
807
5,420

1,795
192
120
4
1,657
325
15
16
1,301
719
4,487

Vergi kar
Banka’n n 31 Aral k 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde 920 TL cari vergi gideri, 75 TL tutar nda
ertelenmi vergi geliri bulunmaktad r.

9.

Net dönem kâr ve zarar na ili kin aç klamalar
Ola an bankac k i lemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteli i, boyutu ve
tekrarlanma oran n aç klanmas Banka’n n dönem içindeki performans n anla lmas için gerekli
ise, bu kalemlerin niteli i ve tutar
Bulunmamaktad r.
Finansal tablo kalemlerine ili kin olarak yap lan bir tahmindeki de ikli in kâr/zarara etkisi daha
sonraki dönemleri de etkilemesi olas
varsa, o dönemleri de kapsayacak ekilde belirtilir)
Bulunmamaktad r.

10.

Gelir tablosunda yer alan di er kalemlerin, gelir tablosu toplam
kalemlerin en az %20’sini olu turan alt hesaplara ili kin bilgi
Di er kalemler, gelir tablosu toplam

n %10’unu a mamaktad r.
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BE NC BÖLÜM: F NANSAL TABLOLARA
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V.

Özkaynak de

im tablosuna ili kin aç klama ve dipnotlar

1.

Sat lmaya haz r finansal varl klar n yeniden de erlemesinden kaynaklanan de

imler

Bulunmamaktad r.
2.

Kur farklar

n dönem ba ve dönem sonundaki tutarlar na ili kin mutabakat

Bulunmamaktad r.
3.

Nakit ak riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen art
Bulunmamaktad r.

4.

Temettüye ili kin bilgiler
Bilanço tarihinden sonra ancak mali tablolar n ilan ndan önce bildirim yap lm kar paylar tutar
Bulunmamaktad r.
Bilanço tarihi sonras nda ortaklara da

lmak üzere önerilen hisse ba na dönem net kar paylar

Bulunmamaktad r.
5.

Yedek akçeler hesab na aktar lan tutarlar
Bulunmamaktad r.

6.

Hisse senedi ihrac na ili kin bilgiler
Banka, tüm sermaye pay s flar için; kar pay da lmas ve sermayenin geri ödenmesi ile ilgili
tlamalar dahil olmak üzere bu kalemle ilgili haklar, öncelikler ve k tlamalar
Bulunmamaktad r.

7.

Özkaynak de

im tablosunda yer alan di er sermaye art

Bulunmamaktad r.
8.

Di er
Bulunmamaktad r.
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VI.

Nakit ak tablosuna ili kin aç klama ve dipnotlar

1.

Nakit ve nakde e de er varl klara ili kin bilgiler
Nakit ve nakde e de er varl klar olu turan unsurlar, bu unsurlar n belirlenmesinde kullan lan
muhasebe politikas
Nakit ak tablolar n haz rlanmas na esas olan “Nakit”; kasa, efektif, yoldaki paralar ve sat n al nan
banka çekleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (“TCMB”) dahil bankalardaki vadesiz mevduat
olarak, “Nakde e de er varl k” ise orijinal vadesi üç aydan k sa olan bankalararas para piyasas
plasmanlar ve bankalardaki vadeli depolar ile menkul k ymetlere yap lan yat mlar olarak
tan mlanmaktad r.
Dönem ba ndaki nakit ve nakde e de er varl klara ili kin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Nakit
Kasa
Efektif Deposu
Nakde E de er Varl klar
TCMB – vadesiz serbest hesap
TCMB – vadeli serbest hesap
Bankalar
Para piyasalar ndan alacaklar
Eksi: Vadesi 3 aydan uzun bankalar bakiyesi
Eksi: Serbest kullan mda olmayan nakit ve nakde e de er varl klar
Eksi: Nakde e de er varl klar üzerindeki gelir reeskontlar

4
4

5
5

47,253
166
48,247
100
(13)
(1,247)

51,998
808
51,217
200
(19)
(208)

Toplam

47,257

52,003

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

Cari Dönem Önceki Dönem
31 Aral k 2018 31 Aral k 2017
Nakit
Kasa
Efektif Deposu
Nakde E de er Varl klar
TCMB – vadesiz serbest hesap
TCMB – vadeli serbest hesap
Bankalar
Para piyasalar ndan alacaklar
Eksi: Vadesi 3 aydan uzun bankalar bakiyesi
Eksi: Serbest kullan mda olmayan nakit ve nakde e de er varl klar
Eksi: Nakde e de er varl klar üzerindeki gelir reeskontlar

5
5
51,337
139
52,558
100
(11)
(1,449)

47,253
166
48,247
100
(13)
(1,247)

Toplam

51,342

47,257
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VII.

Banka’n n dâhil oldu u risk grubuna ili kin aç klamalar

1.

Banka’n n dâhil 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
Krediler ve Di er Alacaklar
Dönem Ba Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Al nan Faiz ve Komisyon Gelirleri

Önceki Dönem
Krediler ve Di er Alacaklar
Dönem Ba Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Al nan Faiz ve Komisyon Gelirleri

tirak, Ba
Ortakl k Ve Birlikte
Kontrol Edilen
Bankan n Do rudan ve
Ortakl klar
Dolayl Ortaklar
Nakdi Gayrinakdi
Nakdi Gayrinakdi
-

2
2
-

-

-

tirak, Ba
Ortakl k Ve Birlikte
Kontrol Edilen
Bankan n Do rudan ve
Ortakl klar
Dolayl Ortaklar
Nakdi Gayrinakdi
Nakdi Gayrinakdi
-

2
2
-

-

-

Risk Grubuna Dâhil
Olan Di er Unsurlar
Nakdi Gayrinakdi
-

800
1,063
-

Risk Grubuna Dâhil
Olan Di er Unsurlar
Nakdi Gayrinakdi
-

5,349
800
184

Banka’n n dahil oldu u risk grubuna ait mevduata ili kin bilgiler

Bankan n Dahil Oldu u
Risk Grubu
Mevduat
Dönem Ba Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Mevduat Faiz Gideri

tirak, Ba
Ortakl k Ve Birlikte
Kontrol Edilen
Ortakl klar
Cari
Önceki
Dönem
Dönem

Banka’n n dâhil oldu u risk grubu ile yapt
sözle melere ili kin bilgiler

-

-

Bankan n Do rudan ve
Dolayl Ortaklar
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
-

-

Risk Grubuna Dâhil
Olan Di er Unsurlar
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
-

vadeli i lemler ile opsiyon sözle meleri ile benzeri di er

Bulunmamaktad r.
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VII.

Banka’n n dâhil oldu u risk grubuna ili kin aç klamalar (devam )

2.

Banka’n n dahil oldu u risk grubuyla olan i lemleri hakk nda bilgiler
Taraflar aras nda bir ili ki olup olmad na bak lmaks n Banka’n n dâhil oldu u risk grubunda yer
alan ve Banka’n n kontrolündeki kurulu larla ili kileri
Banka’n n i tirak ve ba ortakl
n ortakl k haklar , temettü hariç TMSF taraf ndan kullan ld ve
hacizli oldu undan ba ortakl k üzerindeki tasarruflar TMSF taraf ndan belirlenmekte ve Banka fiilen
kontrol edememektedir.
li kinin yap
n yan nda, yap lan i lemin türünü, tutar ve toplam i lem hacmine olan oran ,
ba ca kalemlerin tutar ve tüm kalemlere olan oran , fiyatland rma politikas ve di er unsurlar
Risk grubu ile yap lan i lemler, yukar daki tablolarda detaylanm r ve genel olarak gayrinakdi kredi ve
mevduat ili kisi niteli indedir. Banka’n n kulland rm oldu u gayrinakdi kredilerin %100 oran ndaki
sm
risk grubuna kulland lm r. Uzan Grubunun eski irketlere verilmi olan bu teminat
mektuplar n 901 TL tutar ndaki k sm için tek imza verilmi olup, bu mektuplar için herhangi bir
teminat bulunmamakla birlikte; Dema Demir Mamülleri San.A. . lehine, muhatap Çukurova Elektrik
A. .’ne Adabank A. . taraf ndan verilen 1216 no’lu, 80.739 $ bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu
Türkiye Elektrik letim A. . taraf ndan tazmin edilmek istenmi ise de, söz konusu teminat mektubu ile
ilgili davada stanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2006/401 E.-2007/164 K. say ilam ile teminat
mektubunun tazmin edilemeyece i yönünde karar verilmi tir. Dolay yla, Dema Demir Mamülleri
San.A. . lehine verilen di er teminat mektuplar n da tazmin edilme riski çok çok dü üktür.

VIII.

Banka’n n yurt içi, yurt d , k bankac
temsilciliklerine ili kin aç klamalar
Bankan n yurtiçi ve yurtd

ube ve temsilciliklerine ili kin bilgiler

Say
Yurtiçi ube
Yurtd

temsilcilikler

bölgelerindeki ube veya i tirakler ile yurt

Çal an Say
1

4
Bulundu u Ülke
123Aktif Toplam

Yurtd

ube

Bnk. Blg. ubeler

123123-

65

Yasal Sermaye

Adabank Anonim irketi
31 Aral k 2018 Tarihi tibar yla
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara li kin Aç klama ve Dipnotlar
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)
ALTINCI BÖLÜM: D

ER AÇIKLAMALAR

I.

Di er Aç klamalar

1.

Banka’n n faaliyetlerine ili kin di er aç klamalar
T.C. Ba bakanl k Sermaye Piyasas Kurulu’nun 03.07.2015 tarih ve 17 say toplant nda al nan karar
gere ince Banka’n n sermaye piyasas faaliyetleri kendi talebi üzerine 03.07.2015 tarihi saat 18:00
itibar yla 2 (iki) y l süreyle geçici olarak durdurulmu tur. Kurulun 15.06.2017 tarih ve 24 say
toplant nda; sermaye piyasas faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmas na ili kin sürenin Banka’n n
ba vurusu üzerine 2 y l daha uzat lmas na karar verilmi tir. Bundaki amaç; Banka’n n özel durumu
nedeniyle sermaye piyasas i lemleri yapmamas , mü terisinin bulunmamas ve Banka’n n sat sürecinde
olmas nedeniyle tasarruf tedbirleri çerçevesinde yap lm r.

2.

Banka’n n uluslararas derecelendirme kurulu lar na yapt rm oldu u derecelendirmeye ili kin
özet bilgiler
Bulunmamaktad r.

3.

Bilanço sonras hususlar ile ilgili henüz sonuçland
etkisi

lmam i lemler ve bunlar n finansal tablolara

Bulunmamaktad r.
4.

Kurlarda bilanço tarihinden sonra ortaya ç kan ve aç klanmamas finansal tablo kullan lar n
finansal tablolar üzerinde de erlendirme yapmas
ve karar vermesini etkileyecek önemlilikteki
de ikliklerin yabanc para i lemler ile kalemlere ve finansal tablolara olan etkisi ile bankan n
yurtd ndaki faaliyetlerine etkisi
Bulunmamaktad r.
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YED NC BÖLÜM: BA IMSIZ DENET M RAPORU
I.

Ba ms z denetim raporuna ili kin olarak aç klanmas gereken hususlar
Banka’n n 31 Aral k 2018 tarihli konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Mercek Ba ms z
Denetim ve Yeminli Mali Mü avirlik A. . taraf ndan ba ms z denetime tabi tutulmu ve 28 ubat 2019
tarihli ba ms z denetim raporu bu raporun giri k sm nda sunulmu tur.

II.

Ba ms z denetçi taraf ndan haz rlanan aç klama ve dipnotlar
Bulunmamaktad r.
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