
 

 

KIBRIS KAPİTALBANK LTD.’İN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ 

DENETİM RAPORU 

 

Hesaplara ilave notlarda belirtilen muhasebe ilkelerine ve mal oluş bedeli esasına göre hazırlanan mali 

tabloları denetledik. Sayfa ii’de belirtildiği gibi mali tabloların hazırlanışından Banka Yönetim Kurulu 

sorumludur.  Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız denetimi esas alarak bağımsız bir kanaate varmak ve 

söz konusu hesaplarla ilgili vardığımız kanaat hakkında bir görüş bildirmektir. 

 

Kanaatimizin Dayanağı 

 

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak finansal tablolar  hakkında görüş 

bildirmektir. Denetimimiz,  K.K.T.C. Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar Yasası’nın 34(3)’üncü 

maddesinin kendisine verdiği  yetkiye dayanarak “Bankalarda Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşlara 

İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ve genel kabul görmüş denetim standartları’na uygun olarak 

yapılmıştır. Bu  standartlar, etik ilkelerine uyulmasını ve denetimin, finansal tablolarda önemli bir hata 

bulunmadığı hususunda makul bir güvence sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini 

gerektirmektedir.    

 

Denetim çalışmalarımız, finansal tablolardaki tutarlar ve açıklamalarla ilgili destekleyici kanıt toplamak 

amacıyla, denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Denetim tekniklerinin seçimi, finansal 

tabloların, hata veya hileden kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere, önemli 

ölçüde yanlış düzenleme içerip içermediğine dair  risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, 

denetcinin kanaatine göre yapılır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin finansal tabloların 

hazırlanması ve doğru sunumu ile ilgili iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmakla beraber amaç iç 

kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, mevcut koşulların gerektirdiği denetim 

tekniklerini geliştirmektir. Denetim, ayni zamanda işletme yönetimi tarafından uygulanan muhasebe 

politikalarının uygunluğu ve yapılan muhasebe tahminlerinin makullüğünün yanında finansal tabloların 

genel sunuş şeklinin değerlendirilmesini de içermektedir. Elde ettiğimiz denetim kanıtlarının, 

görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğu kanaatindeyiz. 

 

Bankalarda Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşlara ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Gereğince 

Bağımsız Denetim Raporu 

 

Görüşümüze göre, 31.12.2014 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço ve kar ve zarar tablosu 39/2001 

sayılı Bankalar Yasası’nın 34(3)’üncü maddesi hükümlerine göre, örnekleme yöntemiyle, incelenmiş 

ve anılan Yasanın 29(3)’üncü maddesi hükmüne dayanılarak belirtilen tek düzen hesap planı, tektip 



 

bilanço ve kar ve zarar cetveli ve dipnotları ile bunların uygulanmasına ilişkin izahname ile muhasebe 

ve değerleme esaslarına, dipnot 1(14)’de izah edildiği gibi ve aynı Yasanın 30’uncu maddesi hükmüne 

ve banka kayıtlarına uygun bulunmuştur. Yapılan denetimlerde 39/2001 Sayılı Bankalar Yasasının 

15(3) maddesi altında düzenlenen “Bankalarda İç Denetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim 

Sistemleri Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara uyulmaya çalışıldığı görülmüş, henüz geliştirilmekte 

olan bir risk yönetim sisteminin çalıştığı gözlemlenmiştir. Bankanın yeterli derecede finansal ve 

operasyonel bilgiyi tutarlı ve zamanında sağlayabilen ve değişken risk profilini değerlendirmeye olanak 

veren güvenilir iç kontrol ve risk kontrol sistemi mevcuttur.  

 

Şirketler Yasası Fasıl  113, Gereğince Kanaat 

 

En iyi bilgi ve inancımıza göre denetim maksatları bakımından gerekli olan tüm bilgi ve izahatı aldık. 

Kanaatimizce, denetlediğimiz kayıtlardan tespit ettiğimiz kadarıyla Banka, mevzuata uygun olarak 

muhasebe kayıtlarını tutmuştur.  Denetim konusu mali tablolar banka tarafından tutulan muhasebe  

kayıtları ile mutabıktır.   

 

Kanaatimizce ve edindiğimiz en iyi bilgi ve bize verilen izahata ve hesaplara ilave notlarda belirtilen, 

muhasebe ilkelerine göre hazırlanan mali rapor ve tablolar, bankanın 31 Aralık, 2014 tarihindeki mali 

durumunu ve 2014 yılı karını gerçek ve doğru bir şekilde göstermekte ve Şirketler Kanunu Bölüm 113 

tahtında gerekli bilgiyi içermektedir. 

 

Tarih : 07/04/2015   
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